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บทน ำ 

ทั่วทัง้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มองคก์รอาชญากรรม (Organized Crime Group) ต่างพากันเก็บเก่ียวผลประโยชนจ์าก

การก่ออาชญากรรม และบั่นทอนประสิทธิภาพของรฐัในการปกป้องเขตแดนดว้ยอ านาจอธิปไตยของตน ดงัที่ปรากฏว่า

การใชเ้งินเพื่ออ านวยความสะดวกในการยา้ยถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ท าใหผู้ล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานสรา้งความอ่อนแอ

ต่อกลไกความยุติธรรมของรฐั บั่นทอนความรุ่งเรืองของชมุชนและส่งผลกระทบต่อชีวิต และความปลอดภยัของผูท้ี่ตกอยู่

ในสถานะเปราะบาง ในการประชุมรฐัมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2559 เรื่องกระบวนการบาหลีว่าดว้ยการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น

ฐาน การคา้มนุษยแ์ละอาชญากรรมขา้มชาติที่เก่ียวขอ้งนัน้ บรรดารฐัมนตรีไดแ้สดงความกังวลอย่างยิ่งเก่ียวกับองคก์ร

อาชญากรรมขา้มชาติ ที่สรา้งผลก าไรจากอาชญากรรมดงักล่าว พรอ้มทัง้สนบัสนนุใหบ้รรดาสมาชิกก าหนดใหก้ารลกัลอบ

ขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานใหเ้ป็นความผิดอาญา โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศและระดบัภมูิภาค 

 
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2561 สมาชิกกระบวนการบาหลีไดย้ืนยันค าปฏิญาณดังกล่าว โดยประกาศ

สนับสนุนการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบาหลีและกระบวนการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคและระหว่าง

ประเทศอื่น ๆ รวมทัง้อาเซียน ทัง้นีใ้นการประชุมสดุยอดอาเซียนครัง้ที่ 37 ปี พ.ศ. 2563 บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน

สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาและปราบปรามการลักลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน โดยผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การประชุมเจา้หนา้ที่อาวุโสอาเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ (SOMTC) และ

กระบวนการบาหลี เป็นตน้ 

 
ส านกังานสนบัสนนุระดบัภมูิภาคกระบวนการบาหลี (RSO) และส านกังานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม

แห่งสหประชาชาติภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซฟิิก (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP)) ตระหนักถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน เพื่อ

ลุล่วงพันธกิจดังกล่าว และมีความยินดีในการน าเสนอเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจในกฎหมายระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยการลักลอบขนผู้โยกยา้ยถิ่นฐาน ทั้งนี ้RSO มีความยินดีที่ไดร้่วมงานกับ UNODC ROSEAP ในฐานะ

สมาชิกของกระบวนการบาหลี และเป็นผูพ้ิทักษ์พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน โดยทางบก 

ทางทะเล และทางอากาศ (พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน) 
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ดว้ยเหตนุี ้เราจึงมั่นใจว่า เอกสารฉบบันีจ้ะช่วยสนบัสนุนบรรดาสมาชิกของกระบวนการบาหลีอย่างต่อเนื่อง ในการรบัมือ

และรว่มมือกนั เพื่อปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ในลกัษณะองคก์ร  

  

 

  

    Jake Sharman       Jeremy Douglas                 Dicky Komar 

     ผูจ้ดัการรว่ม RSO                                         ผูแ้ทนประจ าภมูิภาค                           ผูจ้ดัการรว่ม RSO 

        (ออสเตรเลีย)                                        UNODC ROSEAP                                  (อินโดนีเซีย)  
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ค ำน ำ  
 

ประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีเห็นพอ้งกนัในวงกวา้ง ถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งร่วมมือกันต่อตา้นการลกัลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน อย่างไรก็ดี บรรดาประเทศสมาชิกทัง้หมดมิใช่ภาคีของกฎหมายระหว่างประเทศที่ก าหนดกรอบความ

รว่มมือดงักล่าว ซึ่งไดแ้ก่ พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 

(พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime  (UNTOC))1 ทั้งนี ้ปรากฏว่ามีเพียงครึ่งหนึ่ง (22 ประเทศจากกว่า 45 ประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี) 

เท่านั้นที่เป็นภาคีของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ถึงแมว้่าเกือบทุกประเทศจะเป็นภาคี 

UNTOC (ภาคผนวก 3) การที่ประเทศส่วนใหญ่ยังมิไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐานนั้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเหตุใหภู้มิภาคนีต้อ้งใหค้วามส าคัญเป็นอันดับแรกในการใหค้วาม

รว่มมือกบันานาชาติในความพยายามที่จะเพิกถอนสภาวะลอยนวลพน้ผิดของอาชญากร 

ประเทศที่เขา้ร่วมเป็นภาคีของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานไดร้บัประโยชนห์ลายประการ 

นอกจากการเขา้รว่มกบัสงัคมชมุชนระหว่างประเทศที่ใหค้วามส าคญักบักรอบความรว่มมือในการต่อตา้นการลกัลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน และก าจดัที่หลบหนีความผิดของอาชญากรขา้มชาติคอืพนัธกิจส าคญั การส่งเสรมิความเขา้ใจที่ตรงกนัใน

เรือ่งการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานนี ้ยงัท าใหพ้ิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานช่วยเสริมสรา้ง

ความสามารถในการร่วมมือกันตลอดเสน้ทางลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน นอกจากนีก้ารแบ่งปันความเขา้ใจระหว่างกัน

ยงัช่วยปรบัปรุงขอ้มลู เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของปัญหาที่แม่นย ายิ่งขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค เพื่อน าไปสู่แนว

ทางแกไ้ขปัญหาการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานโดยมีขอ้มลูหรือหลกัฐานอา้งอิง 

อีกเหตผุลหน่ึงที่หลายประเทศเขา้รว่มเป็นภาคีของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน คือโอกาสใน

การธ ารงไวซ้ึ่งอ านาจอธิปไตยดว้ยการปราบปรามอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชนจ์ากการลกัลอบเขา้ออกชายแดนโดย

ผิดกฎหมาย และการขยายตวัขององคก์รอาชญากรรมซึ่งขดัต่อผลประโยชนข์องรฐั มีความสอดคลอ้งกบัการมุ่งเนน้สรา้ง

ความร่วมมือของกระบวนการบาหลี โดยอยู่บนฐานแห่งความตระหนักที่ว่า แต่ละประเทศต่างมีสิทธิอธิปไตย และฐาน

ประโยชนอ์นัชอบธรรม (Legitimate interests) ในการออกและบงัคับใชก้ฎหมายของตน เพื่อแกปั้ญหาการลักลอบขนผู้

 
1  พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ภายใตอ้นสุญัญาสหประชาชาติว่า
ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ในลกัษณะของ GA Res 55/25 UNGAOR UNDOC A/45/49 annex II (The Smuggling 
Protocol) ณ สิน้ปี พ.ศ. 2563 มปีระเทศภาคีของ UNTOC รวม 190 ประเทศ และมีประเทศภาคีของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการ
ลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานรวม 150 ประเทศ 
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โยกยา้ยถิ่นฐาน2 ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินการดังกล่าว บาง

ประเทศที่เขา้รว่มเป็นภาคีแลว้ แต่ยงัไม่ไดใ้ชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ในขณะที่

ประเทศอื่นซึ่งยงัไม่ไดเ้ป็นภาคีของพิธีสารไดด้  าเนินการที่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของตนเองแลว้ 

เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้ส าหรบัผูบ้ญัญัติกฎหมาย ผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบตัิงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน

บรรดาประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีและประเทศอื่น ๆ เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจเก่ียวกบัพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้น

การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะประเทศนั้น ๆ จะเป็นภาคีของพิธีสารดังกล่าวหรือไม่  โดยไม่ค านึงถึง

ความกา้วหนา้ในความเพียรพยายามที่จะต่อตา้นและป้องกนัการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
2 กระบวนการบาหลี วา่ดว้ยการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน การคา้มนษุยแ์ละอาชญากรรมขา้มชาติที่เกี่ยวขอ้ง ที ่“การประชมุรฐัมนตรีระดบั
ภมิูภาคครัง้แรก ว่าดว้ยการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน การคา้มนษุยแ์ละอาชญากรรมขา้มชาติที่เกี่ยวขอ้ง ” (กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2545) 
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กำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิน่ฐำน 
 

“การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน” (smuggling of migrants หรือ people smuggling หรือ migrant smuggling หรือ 

human smuggling) เป็นอาชญากรรมเพื่อแสวงผลประโยชนท์างวตัถ ุโดยการจดัใหบ้คุคลเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่ง

เป็นอาชญากรรมที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและมนุษย์ พรอ้มทั้งส่งเสริมและน ามาซึ่งความไร้

เสถียรภาพและการคอรปัชั่น ทั้งนีใ้นบรรดาประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี องคก์รอาชญากรรมต่างไดป้ระโยชน์

จากช่องว่างระหว่างความตอ้งการยา้ยถิ่นของมนุษย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการยา้ยถิ่น นโยบายที่ไม่ตอบสนอง

ความตอ้งการดงักล่าว เพื่อแสวงก าไรจากการใหค้วามช่วยเหลือในการหลบหนีจากการควบคมุการเขา้ออกชายแดน โดย

ส านกังานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ไดป้ระมาณการว่าผลประโยชน์

อนัมิชอบดว้ยกฎหมายซึง่ผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานไดร้บันัน้อาจสงูถงึ 7 พนัลา้นเหรียญสหรฐัต่อปี โดยที่อาชญากรรม

นัน้ยงัคงด าเนินต่อไป โดยที่ผูก้ระท าความผิดไม่ไดร้บัการลงโทษ3 การลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ยงัคงเป็นอาชญากรรม

ที่มีความเส่ียงต ่าแต่ผูก้ระท าความผิดไดผ้ลประโยชนส์ูง เนื่องจากยังไม่มีการรบัมือและร่วมมือกันอย่างเพียงพอตาม

 
3 The United Nations Office on Drugs and Crime ประเมินว่าเพียงในปี พ.ศ. 2559 ปีเดียว ผูล้กัลอบน าผูย้า้ยถิ่นเขา้เมืองไดก้ าไรสงูถึง 7 
พนัเหรียญสหรฐั จากจ านวนคน 2.5 ลา้น ดเูอกสาร UNODC Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (UNODC,2018) 5 
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เสน้ทางการลกัลอบ นอกจากนีอุ้ปสรรคต่อการรบัมือยงัมีสาเหตุมาจากการตีความที่ผิดว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบัการยา้ยถิ่น แมว้่าบ่อยครัง้ที่การลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานมีการคา้มนษุยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ซึ่งการลกัลอบขน

ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานและการคา้มนุษยน์ัน้แตกต่างกัน และอยู่ภายใตค้นละพิธีสารเสริมอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ในลกัษณะองคก์ร (UNTOC) ที่แยกจากกนั (ด ูAnnex 2)  
 

 

ภำพรวม : กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน  

ตามค านิยามการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน “การจดัหาเพื่อที่จะไดม้าซึ่งผลประโยชนท์างการเงิน

หรือวตัถุทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ดว้ยการน าบุคคลเขา้มายังรฐัภาคีโดยผิดกฎหมาย และบุคคล

ดงักล่าวมิไดถื้อสญัชาติหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรฐัภาคีนั้น” (พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบ

ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ข้อ3 (a)) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน คือ

อาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ในลักษณะองคก์ร โดยผูก้ระท าความผิดอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

บคุคลหนึ่งในการขา้มพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน ์โดยที่ผูท้ี่ใชบ้รกิารลกัลอบขา้ม

พรมแดนดังกล่าว อาจเป็นผู้อพยพ ผูแ้สวงหาที่ลีภ้ัย หรือบุคคลอื่นใด นอกจากนีเ้ป็นที่รูก้ันดีว่า

อาชญากรซึ่งรวมถึงนักรบก่อการรา้ยต่างชาติเป็นอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ ใช้บริการลักลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน ทัง้นีผู้โ้ยกยา้ยถิ่นฐานไม่ใช่ “ผูเ้สียหาย” อาชญากรรมการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น

ฐาน แต่อาจตกเป็นผูเ้สียหายจากอาชญากรรมอื่นๆ ในระหว่างการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานได ้

ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมที่รา้ยแรง เช่น การคา้มนษุย ์การถกูท ารา้ย และการข่มขืน   
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ตำรำง 1: ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทยีบระหว่ำงควำมเชื่อและควำมจริง เร่ืองกำรลกัลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน  

ความเช่ือท่ีสืบทอดมา ความจริงท่ีเกิดขึ้น 

“ผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  
มกักระท ารุนแรงและทารุณกรรม
ต่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นท่ีตนลกัลอบพา
มา” 

ผูล้ักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานบางคนกระท าการรุนแรงอย่างยิ่ง โดยกระท าทารุณ
กรรมต่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน (อาทิ ทางร่างกายและทางเพศ รวมทั้งข่มขืน) อีกทั้งยัง
แสวงหาประโยชน์ระหว่างเส้นทางการลักลอบเข้าเมือง แม้กระทั่งลงมือสังหารผู้
โยกยา้ยถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานทุกคนจะกระท า
การรุนแรงและทารุณกรรม บางคนอาจใหบ้รกิารกบัผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานตามค าสญัญา 
และน าส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภยั โดยปราศจากการปฏิบตัิที่ไม่ถกูตอ้ง 

“การถกูลกัลอบขนเป็นอนัตราย
เสมอ ส าหรบัผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน” 

อาจเกิดอันตรายในระหว่างการเดินทางหากวิธีการปฏิบัติงานของผู้ลักลอบขนผู้
โยกยา้ยถิ่นฐาน ท าใหช้ีวิตและความปลอดภยัของผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานตกอยู่ในอนัตราย
หรือเป็นการกระท าโดยไรม้นษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศ
ถือว่า สถานการณด์งักล่าวเป็น “สถานการณท์ี่รุนแรงในการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น
ฐาน” (พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานขอ้ 6 (3)) โดยใน
สถานการณท์ี่รุนแรงอาจน าไปสู่การเสียชีวิต แต่ในกรณีอื่น ๆ ผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ย
ถิ่นฐาน อาจจดัหาหนทางที่ปลอดภยักว่าและเสียค่าใชจ้่ายนอ้ยกว่าการยา้ยถิ่นฐาน
แบบปกติ ดว้ยเหตุนีค้วามพยายามในการเดินทางขา้มพรมแดนบางเสน้ทางดว้ย
ตนเอง จึงอาจเป็นอันตรายต่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานมากกว่าและผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ย
ถิ่นฐานสามารถช่วยลดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงนัน้ได ้

“ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน เป็นผูย้า้ย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ” 
(Irregular migrants) 

มีคนหลากหลายที่ใชบ้ริการของผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  บางคนเป็นผูแ้สวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ตอ้งการไปยงัประเทศอื่นดว้ยวิธีการที่ไม่ปกติ บางคนอาจเป็น
อาชญากร รวมทัง้นกัรบก่อการรา้ยต่างชาติใชบ้รกิารของผูล้กัลอบ เพื่อหลีกเล่ียงการ
ติดตามตวัของเจา้หนา้ที่ และยงัมีอีกหลายกรณี ท่ีผูใ้ชบ้รกิารคือผูแ้สวงหาที่ลีภ้ยั โดย
จ่ายเงินเพื่อการถกูลกัลอบขนเพื่อเขา้สู่ระบบขอลีภ้ยั 

“ผูอ้  านวยความสะดวกใหผู้ข้า้ม
แดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อเหตผุล
ดา้นมนษุยธรรม คือ ผูล้กัลอบ
ขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน” 

แรงจูงใจของผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน คือ ผลประโยชนท์างการเงินหรือวตัถุอื่น
ใด ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ลักลอบน าอีกบุคคลหนึ่งเข้าเมืองด้วยเหตุผลทาง
มนุษยธรรม จึงไม่ใช่ผูล้ักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน นอกเสียจากบุคคลนั้นแสวงหา
ผลประโยชนจ์ากการกระท าดงักล่าว ในกรณีที่บุคคลหนึ่งกระท าการดว้ยเหตผุลดา้น
มนุษยธรรมเท่านั้น ไม่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ 
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กำรท ำควำมเข้ำใจกรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
 

ในการประชุมระดับรฐัมนตรีครัง้ที่ 6 ของกระบวนการบาหลีว่าดว้ยการลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน การคา้มนุษยแ์ละ
อาชญากรรมขา้มชาติที่เก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนที่เขา้รว่มประชมุต่างสนบัสนนุใหส้มาชิกกระบวนการบาหลีก าหนดให ้การลกัลอบ
ขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานเป็นความผิดอาญา โดยสอดคลอ้งกับกฎหมายและตราสารระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เก่ียวขอ้ง4 
โดยกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน คือพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผู้
โยกยา้ยถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน) ซึ่งเป็น
พิธีสารเสริมของอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ในลักษณะองคก์ร (UNTOC) 
นอกเหนือจากพิธีสารเสริมอีกสองฉบับ ไดแ้ก่ พิธีสารว่าดว้ยต่อตา้นการคา้มนุษย ์และพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการ
ลกัลอบการผลิตและคา้อาวุธโดยผิดกฎหมาย โดยที่รฐัไม่สามารถเขา้เป็นภาคีของพิธีสารเหล่านีไ้ด ้หากมิไดเ้ป็นภาคีของ 
UNTOC ทั้งนี ้เกือบทุกประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีไดใ้หส้ัตยาบันต่อ UNTOC พรอ้มแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
สรา้งความเข้มแข็งแก่สถาบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเผชิญหน้ากับ

 
4 การประชมุระดบัรฐัมนตรีครัง้ที่ 6 เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่บาหลี เรื่อง Bali Declaration on People Smuggling, Trafficking 
in Persons and Related Transnational Crime ดเูอกสารประกอบเร่ือง  Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling (Bali 
Process, 2014) 
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อาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร และยงัใหค้วามส าคญัต่อโอกาสในการสรา้งและขยายเครือข่ายความ
รว่มมือเพื่อเพิกถอนสภาวะลอยนวลพน้ผิดขององคก์รอาชญากรรม 
 

 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงคข์อง UNTOC และพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำนคืออะไร 

วตัถปุระสงคข์อง UNTOC คือ “เพื่อส่งเสริมความรว่มมือ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาขญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ขึน้ใน
ลกัษณะองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้” (UNTOC ขอ้ 1) โดยการก าหนดกรอบว่าดว้ยการส่งผูร้า้ยขา้มแดน (ขอ้ 16) 
การโอนตวันกัโทษ (ขอ้ 17) ความรว่มมือทางอาญา (ขอ้ 18) การสอบสวนร่วม (ขอ้ 19) การโอนคดีอาญา (ขอ้ 21) และ
ความร่วมมือในการบังคับใชก้ฎหมาย (ขอ้ 27) ดังนั้นภายใตก้รอบเพื่อความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
วตัถปุระสงคข์องพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน คือการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบขน
ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ตามค านิยามในพิธีสาร และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อใหบ้รรลวุัตถุประสงคด์ังกล่าวพรอ้มกับการ

คุม้ครองสิทธิของผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน (พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานขอ้ 2) 
 

 

 

  

การ
ด าเนินคดี

การป้องกนั

การให้
ความ
คุม้ครอง

• การแลกเปลี่ยนขอ้มลู 

• การควบคมุชายแดน 

• ขอ้ก าหนดส าหรบัผูท้ี่ท  าการขนส่ง 
• ความมั่นคงดา้นเอกสาร 
• การฝึกอบรมและความรว่มมือทางเทคนิค 

• การรณรงคด์า้นขา่วสาร 
• ความรว่มมือดา้นการพฒันา 

• การก าหนดใหเ้ป็นความผิดอาญา 
• การโอนตวันกัโทษ 

• การสอบสวนรว่ม 

• การส่งผูร้า้ยขา้มแดน 

• การรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
• การโอนคดีอาญา 

อนุสัญญำสหประชำชำติ 
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนองคก์รอำชญำกรรม
ข้ำมชำติทีจ่ัดตั้งในลักษณะองคก์ร 

และพิธีสำรเสริม 

• ความคุม้ครองจากความตาย        
การถกูทารุณกรรม การใชค้วามรุนแรง 

• ความคุม้ครองต่อชีวิต และความ
ปลอดภยั 
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วัตถุประสงค์ของ UNTOC และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐาน 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใครคือเป้าหมายของ UNTOC และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐาน 

พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมิไดด้  าเนินการโดยล าพัง หากแต่ตอ้งใช้ให้สอดคลอ้งกับ 
UNTOC กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ UNTOC จะตอ้งน ามาบังคับใชก้ับความผิดในพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผู้
โยกยา้ยถิ่นฐาน โดยที่ตอ้งตีความพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ใหส้อดคลอ้งกับบทบญัญัติ
ของ UNTOC (UNTOC ขอ้ 37 (4) และพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ขอ้ 1) ความเชื่อมโยง
ระหว่าง UNTOC และพิธีสารดงักล่าวยืนยนัว่า เป้าหมายของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 
คือผูก้่ออาชญากรรมขา้มชาติที่ลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานเพื่อผลประโยชนใ์ด โดยมิไดมุ้่งประสงคต์่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน
หรือผูอ้  านวยความสะดวกในการเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายดว้ยเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากผลประโยชนท์างการเงินหรือ
วตัถเุท่านัน้5 โดยแทจ้รงิแลว้ พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานจะมีส่วนเก่ียวขอ้งเฉพาะในกรณีที่
มีลักษณะขา้มชาติ และมีกลุ่มองคก์รอาชญากรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งเท่านั้น  (พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผู้
โยกยา้ยถิ่นฐาน ขอ้ 4)6 ดงันัน้อาชญากรรมในการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเป็นการกระท าโดยเจตนา 

 
5 “กลุ่มองคก์รอาชญากรรม (Organized criminal group)” คือ “กลุ่มบุคคลที่มีการจดัตัง้ร่วมกนัตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป ด ารงอยู่มาเป็นระยะหนึ่ง     
มีการประสานการด าเนินงานระหว่างกนั โดยมีเป้าหมายในการกระท าอาชญากรรมรา้ยแรงหนึ่งอย่างหรือมากกว่า หรือในการกระท าความผิด
ตามอนสุญัญานี ้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์างการเงินหรือทางวตัถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม” (อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ย
การต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ในลกัษณะองคก์ร ขอ้ 2(a)) 
6 อย่างไรก็ตาม การก าหนดกฎหมายภายใน ไม่ควรก าหนดภาระการพิสูจน์ใหโ้จทก์ตอ้งพิสูจนว์่าการกระท าดงักล่าว “มีลักษณะขา้มชาติ” 

หรือมีความเกี่ยวขอ้งกับองคก์รอาชญากรรมหรือไม่ เพ่ือเป็นองคป์ระกอบความผิดของการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานและลงโทษผูก้ระท า
ความผิด (ข้อ 34 (2) UNTOC) อ่านเพิ่มเติมเรื่อง ขอบเขตการบังคับใชพ้ิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน จาก 

“...เพื่อส่งเสรมิความรว่มมือ เพื่อป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมขา้ม
ชาติที่จดัตัง้ในลกัษณะองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้” (UNTOC ขอ้ 1) 

วัตถุประสงคข์อง UNTOC 

วตัถปุระสงคข์องพธีิสารวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 

“...เพื่อป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน รวมทัง้
ส่งเสรมิความรว่มมอืระหวา่งรฐัสมาชกิเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการป้องกนั
และปราบปรามดงักล่าว พรอ้มทัง้คุม้ครองสิทธิของผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน” 
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หมายถึงมีเจตนาที่จะจดัหาใหอ้ีกบุคคลหนึ่งเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย และมีเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนท์างการเงิน
หรือทางวตัถอุื่นใดจากการด าเนินการนัน้ 

 

ความส าคญัของ “ผลประโยชน์ทางการเงินหรือวตัถ”ุ ของความผิดลักลอบขนผู้โยกย้าย

ถ่ินฐาน 

วตัถปุระสงคข์องอาชญากรรมการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  คือ “ผลประโยชนท์างการเงินหรือ
วัตถุอื่นใด” ซึ่ งอาจหมายถึงผลประโยชน์หรือการได้มาซึ่งวัตถุใด ๆ ผู้ร่างพิ ธีสารได้รวม
องค์ประกอบดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่องค์กรอาชญากรรมด าเนินการเพื่อ
ผลประโยชน์ โดยไม่รวมถึงการกระท าของผู้ที่ช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลทาง
มนุษยธรรม หรือเพราะมีความสมัพนัธท์างครอบครวั ทัง้นี ้“ผลประโยชนท์างการเงินหรือวตัถุอื่น
ใด” นับว่าเป็นพืน้ฐานส าคัญในค านิยามของ “การลักลอบขนผู้โยกยา้ยถิ่นฐาน” ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งมิไดค้รอบคลมุเพียงเพื่อเป็นวตัถปุระสงค ์ว่าดว้ยการกระท าความผิดโดยการ
ลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน (พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานขอ้ 3) แต่
ยงัเป็นองคป์ระกอบความผิดในการก าหนดใหก้ารลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานเป็นความผิดอาญา 
(พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานขอ้ 6) และเป็นส่วนหน่ึงของค านิยาม
ว่าดว้ยกลุ่มองคก์รอาชญากรรม (UNTOC, ขอ้ 2)7 

 

 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน กับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

ฉบับอื่น ในบริบทนี ้พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานมิไดข้ดัขวางบทบาทของกฎหมายระหว่าง
ประเทศอื่นใด ไม่ว่ารฐัจะเป็นภาคีของกฎหมายดงักล่าวหรือไม่ รวมทัง้มิไดส้รา้งพนัธกรณีใหม่ภายใตก้ฎหมายอื่นใด หรือ

ก าหนดใหร้ฐัดงักล่าวเขา้รว่มเป็นภาคีของตน ดงัที่ปรากฏชดัเจนในขอ้ 19 (1) ของ พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบ

ขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานว่า 
 

ไม่มีความใดในพิธีสารนีจ้ะกระทบถึงสิทธิ พนัธกรณีและความรบัผิดชอบอ่ืน ๆ ของ
รฐั และปัจเจกชนภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พนัธกรณีตามอนสุญัญาปี ค.ศ. 1951  และพิธีสารปี ค.ศ. 1967 ว่าดว้ยสถานภาพ
ผูลี้ภ้ยัและหลกัการหลกัการหา้มผลกัดนักลบั (Non- refoulement)  
  

 
Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 
Protocols thereto (UNODC, 2004) 332-334 
7 ดเูพ่ิมเติมใน Issue Paper: The Concept of ‘Financial or other material benefit’ in the Smuggling of Migrants Protocol (UNODC, 
2017) 
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กำรท ำควำมเข้ำใจพันธกรณีภำยใต้กรอบกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ  
 

บทนีก้ล่าวถึงขอ้ก าหนดของ UNTOC และพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ตามวตัถุประสงคท์ี่

กล่าวไวว้่า เพื่อป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร ในการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น

ฐาน  ส่งเสรมิความรว่มมือในเรื่องดงักล่าว และคุม้ครองสิทธิของผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน (UNTOC ขอ้ 1 และพิธีสารว่าดว้ยการ

ต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ขอ้ 2) 
 

  

 © Marika McAdam 
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กำรด ำเนินคดี (Prosecution) 

UNTOC มีข้อก ำหนดเร่ืองกำรก ำหนดให้กำรลกัลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำนเป็นควำมผิดอำญำ โดยก าหนดใหร้ฐั

ภาคีของ UNTOC มีพนัธกรณีในการก าหนดใหเ้ป็นความผิดอาญาไวใ้นกฎหมายภายใน โดยรวมถึง  

• กำรมีส่วนร่วม ในกลุ่มองคก์รอาชญากรรม (ขอ้ 5) 

• กำรฟอกเงนิ (ขอ้ 6) 

• กำรคอรัปชั่น (ขอ้ 8) 

• กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม (ขอ้ 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นอกจากนี ้รฐัภาคีจะตอ้งปรบัเปล่ียนวิธีพิจารณาตามความจ าเป็นและแกไ้ขกฎหมาย เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินคดี

อาญาต่อความผิดดงักล่าว โดยรวมถึงการก าหนดใหม้ี 
• ควำมรับผิดทำงอำญำของนิติบคุคล (ขอ้ 10) 

• กำรลงโทษ ที่เหมาะสมกบัความรุนแรงของความผิด (ขอ้ 11)  

• การบ่งชี ้ติดตาม อายดัหรือยดึทรพัย ์และยึดผลก ำไรจำกกำรกอ่อำชญำกรรม และทรพัยสิ์นอื่น ๆ (ขอ้ 12) 

• เขตอ ำนำจศำล เหนือการกระท าความผิด (ขอ้ 15) 

นอกเหนือจากการด าเนินการดังกล่าวแลว้ ยังมีการใช้เทคนิคพิเศษในการสอบสวน คือการจัดส่งภายใตก้ารควบคุม
(Controlled Delivery) การตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) และการปฏิบัติการลับ
(Undercover Operations) (ขอ้ 20) หากระบบกฎหมายของรฐัอนญุาตใหท้ าได ้

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดให้เป็นควำมผิดอำญำ

ภำยใต้ UNTOC 

กำรฟอกเงนิ  

กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม  

กำรคอรัปชั่น  

กำรมีส่วนร่วม  
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กำรก ำหนดให้กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำนเป็นควำมผิดอำญำในพิธีสำรว่ำ
ด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน ตามความในขอ้ 6 ของพิธีสารว่า
ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานจะตอ้งก าหนดการกระท าเหล่านีเ้ป็น
ความผิดอาญา  

• การลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ตามขอ้ 3 หมายถงึ “การจดัหาเพื่อที่จะ
ไดม้าซึง่ผลประโยชนท์างการเงินหรือวตัถทุัง้ทางตรงและทางออ้ม ดว้ยการ
น าบคุคลเขา้มายงัรฐัภาคีโดยผิดกฎหมาย และบคุคลดงักลา่วมิไดถื้อ
สญัชาติ หรือมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในรฐัภาคีนัน้”  

• การผลิต การจัดหา การให้ หรือการครอบครอง เอกสารการเดินทางหรือ

เอกสารประจ าตวัปลอม เพื่อจดุมุ่งหมายในการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน

(ขอ้ 6 (1) (b)) 

• ด าเนินการเพื่อใหส้ามารถอยู่โดยผิดกฎหมาย แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิที่จะอยู่

ในประเทศ  โดยเป็นการกระท าในลักษณะข้ามชาติ  เพื่ อให้ได้รับ

ผลประโยชนท์างการเงิน หรือวตัถอุื่นใด (ขอ้ 6 (1) (c)) 

• จัดการ สั่งการ มีส่วนร่วม ในฐานะผู้สมคบหรือพยายามกระท าความผิด

อย่างใดอย่างหน่ึงตามขา้งตน้ (ขอ้ 6 (2)) 

 

ยิ่งกว่านัน้ พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานยงัก าหนดใหร้ฐัสมาชิกน ากฎหมายและมาตรการอื่น 
(ตามระบบกฎหมายของตน) มาบงัคบัใชใ้นสถานการณท์ี่รุนแรง ซึ่งเป็นอนัตราย หรืออาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือความ
ปลอดภยัของผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน หรือเป็นการกระท าโดยไรม้นุษยธรรมหรือย ่ายีศกัดิ์ศรี โดยรวมถึงการแสวงหาประโยชน์
ดว้ย (ขอ้ 6 (3))  

แนวนโยบำยในกำร
ก ำหนดให้กำรลักลอบขนผู้
โยกย้ำยถิ่นฐำนเป็นควำมผิด
อำญำ (Bali Process, 2014)  
ไดก้ าหนดขอ้ปฏิบตัิทาง
กฎหมายไวอ้ย่างชดัเจนในเร่ือง
การก าหนดใหก้ารลกัลอบขนผู้
โยกยา้ยถิ่นฐานเป็นความผิด
อาญาโดยสอดคลอ้งกบัพิธีสาร
ว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบ
ขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานและ 
UNTOC 
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กำรไมก่ ำหนดให้ผู้โยกยำ้ยถ่ินฐำนมีควำมผิดทำงอำญำเพรำะถูกลักลอบขน 

เป้าหมายในการสอบสวนและด าเนินดคีของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานคือ สมาชิก
ขององคก์รอาชญากรรม ผูแ้สวงหาประโยชนจ์ากการลกัลอบน าบคุคลอื่นเขา้เมือง โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือผิดกฎหมายของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และไม่ไดส้รา้งพืน้ฐานใด ๆ เพื่อก าหนดให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมี
ความผิดทางอาญา ดังที่ปรากฏโดยชัดเจนในข้อ 5 ว่า “ผูโ้ยกย้ายถิ่นฐานไม่ตอ้งรบัผิดทางอาญาภายใตพ้ิธีสาร 
เนื่องจากตนเป็นผูถู้กกระท าจากการกระท าดังกล่าว” ในขณะเดียวกัน พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผู้
โยกยา้ยถิ่นฐาน  ก็มิไดห้า้มมิใหด้  าเนินการตามมาตรการลงโทษการกระท าอื่น ซึ่งอาจเป็นการกระท าอนัมิชอบดว้ย
กฎหมายภายใน (ขอ้ 6 (4)) ทัง้นีห้มายถึงว่า แมผู้โ้ยกยา้ยถิ่นฐานจะไม่ถูกลงโทษทางอาญาเนื่องจากการถูกลกัลอบ
ขนตามพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  (ขอ้ 5) แต่ก็ยงัคงตอ้งรบัผิดในการกระท าความผิด
อื่นใดตามกฎหมายภายใน รวมทัง้การเขา้เมืองและอยู่โดยผิดกฎหมาย (ขอ้ 6 (4)) 

ขอ้เท็จจรงิที่ว่า พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  ไม่ไดบ้ญัญัติใหต้อ้งก าหนดใหผู้โ้ยกยา้ย
ถิ่นฐานมีความผิดทางอาญาเนื่องจากการถกูลกัลอบขน แต่ก็ไม่ไดห้า้มมิใหร้ฐัเอาผิดต่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานในความผิด
อื่นใด ตามกฎหมายของตนนั้น มีการกล่าวย า้ไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภยั เป็นระเบียบและปกติ (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ว่า “เราถือเป็น
พันธกรณีที่จะสรา้งความมั่นใจว่า ผูโ้ยกย้ายถิ่นฐานจะไม่ตอ้งรบัผิดทางอาญาจากการตกเป็นผูถู้กกระท าในการ
ลกัลอบขน ถึงแมว้่าอาจจะตอ้งรบัผิดทางอาญาเนื่องจากกระท าความผิดกฎหมายภายในอื่น ๆ (วตัถุประสงคข์อ้ 9 
ย่อหนา้ที่ 25) 

พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานมีความเป็นกลางในกรณีที่ว่า ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานที่ยา้ยถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติจะถกูด าเนินคด ีเพราะการกระท าผิดอยา่งอื่นหรือไม่ ทัง้นีร้ฐัอาจตอ้งการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกดิ
จากการด าเนินการเอาผิดผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ต่อความพยายามในการป้องกันและปราบปรามกับการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม การเอาผิดผู้ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ( Irregular migrants) ดังกล่าวอาจเส่ียงต่อ
ความสามารถของรฐัในการปฏิบตัิตามพนัธกรณีระหว่างประเทศในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

พนัธกรณีในการด าเนินคดี อาจท าใหค้ดีเก่ียวกับผูต้อ้งสงสยัว่าเป็นผูล้ักลอบอ่อนแอลง ใน
กรณีที่ผู้ถูกลักลอบอาจเป็นพยาน (ซึ่งการให้ปากค ามักเป็นหลักฐานส าคัญ) ถูกจับกุมหรือ
เนรเทศ อนัเป็นผลใหบ้คุคลดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามรว่มมือในกระบวนการสอบสวน และการ
ด าเนินคดีเพื่อเอาผิดผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 

พนัธกรณีในการป้องกนั ในกรณีที่ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานคือเป้าหมายของการด าเนินคดีอาญา ผู้
ลกัลอบอาจกระท าความผิดซ า้ โดยการลกัลอบน าผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานคนอื่น ๆ เขา้เมืองอีก อีกทัง้
ยงัไดร้บัประโยชนแ์ละลดความเส่ียงต่อการถูกสกัดกัน้เนื่องจากการท่ีเจา้หนา้ที่ใหค้วามส าคัญ
กบัการสืบสวนติดตามผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 

พนัธกรณีในการให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานที่ถกูลกัลอบน าตวัเขา้เมือง ถูก
จับและเนรเทศ อาจมีการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในการคุ้มครอง หากบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้
โยกย้ายถิ่นฐานเป็นผู้ที่ตอ้งไดร้บัความคุม้ครอง (รวมทั้งผู้แสวงหาที่ลีภ้ัยและผู้เสียหายจาก
การคา้มนษุย)์ มิไดถ้กูคดัแยกจากผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 
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กำรป้องกนั (Prevention) 
 

ข้อก ำหนดเพื่อกำรป้องกันใน  UNTOC ข้อ 31 ของ UNTOC ก าหนดให้รัฐภาคี ด าเนินการให้มีมาตรการด้าน

กฎหมาย การบรหิาร หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อป้องกนักลุ่มองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ รวมถึงการด าเนินการ

ดงัต่อไปนี ้

• เสรมิสรา้ง ความรว่มมือ ระหว่างหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย พนกังานอยัการ และหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

• พัฒนามาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ  เพื่อด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ป้องกนัการใช ้กระบวนการจดัซือ้จดัหาในทางที่ผิดโดยกลุ่มอาชญากร 

• ป้องกันการใช ้นิติบุคคล ในทางที่ผิด โดยองคก์รอาชญากรรม รวมถึงการจัดท าทะเบียนประวตัิของนิติบุคคล 

การก าหนดใหผู้ต้อ้งค าพิพากษาขาดคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการบริหารของนิติบคุคล การน าบคุคลผูก้ระท า

ผิดตามกฎ UNTOC กลับเข้าสู่สังคม ประเมินขอ้ก าหนดตามกฎหมายโดยสม ่าเสมอ และบริหารจัดการเพื่อ

ตรวจหาความเส่ียงในการถกูกลุ่มองคอ์าชญากรรมน าไปใชใ้นทางที่ผิด 

• ส่งเสรมิความตระหนกัของสาธารณะ (Public awareness) เรื่องความเส่ียงจากอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ขึน้

ในลกัษณะองคก์รและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของสาธารณะ ในการป้องกนัอาชญากรรม 

 © Jo Aigner 
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รฐัภาคีตอ้งร่วมมือระหว่างกัน กับองคก์รระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิตามมาตรการเหล่านีเ้พื่อ

ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ทั้งนี ้ บางมาตรการอาจประกอบด้วยโครงการที่หลีกเล่ียง

สถานการณอ์นัเป็นเหตใุหก้ลุ่มคนชายขอบตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่ออาชญากรรมขา้มชาติซึ่งจดัตัง้ในลกัษณะองคก์ร 

ข้อก ำหนดเพือ่กำรป้องกนัในพิธสีำรว่ำดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน  พนัธกรณีเพื่อปฏิบตัิตาม

มาตรการ เพื่อการป้องกันตามพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  (ซึ่งต้องตีความร่วมกับ

ขอ้ก าหนดของ UNTOC) ซึ่งประกอบดว้ยมาตรการเพื่อด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

• แลกเปลีย่นขอ้มลู ตามทีก่ าหนดกบัรฐัภาคีอื่นๆ (ขอ้ 10) 

• ป้องกนัและตรวจจบัการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ณ ชายแดน โดยการควบคมุชายแดนและก าหนดใหม้ีการ

ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผูข้นส่ง (ขอ้ 11) 

• คณุภาพและความมั่นคงของเอกสารเดินทางหรือเอกสารประจ าตวั (ขอ้ 12) 

• การยืนยันความชอบด้วยกฎหมาย และความสมบูรณ์ตามกฎหมายของเอกสารการเดินทางหรือเอกสาร

ประจ าตวั (ขอ้ 13) 

• การฝึกอบรมและความร่วมมือเฉพาะดา้น เพื่อป้องกันการลักลอบขนผู้โยกยา้ยถิ่นฐาน และการปฏิบัติดว้ย

มนษุยธรรมต่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน (ขอ้ 14) 

• การรณรงคด์า้นข่าวสารและโครงการเพื่อการพฒันา เพื่อแกปั้ญหาจากสาเหตุดา้นเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้

ความยากจนและการดอ้ยพฒันา (ขอ้ 15) 
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การป้องกนัอำชญำกรรมเป็นเพียงองคป์ระกอบเดียวในกำรป้องกนักำรลักลอบผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน 

 

พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  มิใช่ตราสารว่าดว้ยการยา้ยถิ่นฐาน และไม่ไดก้ล่าวถึง

แนวปฏิบัติของรฐัในการบริหารจัดการเรื่องการย้ายถิ่นฐาน แต่กล่าวชัดเจนถึงการเคารพอ านาจอธิปไตยของรฐั 

(UNTOC, ขอ้ 4) อย่างไรก็ตาม ในอารมัภบท (Preamble) ระบถุึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาที่เป็นตน้เหตสุ าคญั

ของการยา้ยถิ่น และแสวงประโยชนส์งูสดุจากการยา้ยถิ่นเพื่อการพฒันา นอกจากนีย้งัมุ่งหมายใหบ้รรดารฐัสมาชิก

เสรมิศกัยภาพในการควบคมุชายแดนเพื่อป้องกนัการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน โดยปราศจากอคติใดต่อพนัธกรณี

ระหว่างประเทศว่าดว้ยการยา้ยถิ่นฐานโดยเสรีของบคุคล (ขอ้ 11) 

 

ทัง้นี ้กระบวนการความยุติธรรมทางอาญาเป็นเพียงองคป์ระกอบประการเดียวเท่านั้นของแนวทางการป้องกันการ

ลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานที่ครอบคลุม ดังนั้นการเผชิญหนา้กับองคก์รอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชนจ์ากการ

ใหบ้ริการลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถแกปั้ญหาจากตน้เหตุและแรงจูงใจพืน้ฐานได ้

ตราบใดที่ยังไม่มีการแกปั้ญหาจากปัจจยัตน้เหตุของการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน การรบัมือก็ยงัคงเป็นไดเ้พียง

มาตรการตัง้รบัแทนที่จะเป็นการปฏิบตัิเชิงรุก ดว้ยความเขา้ใจในขอ้เท็จจริงนี ้ ในปฏิญญาบาหลีว่าดว้ยการลกัลอบ

ขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน การคา้มนษุยแ์ละอาชญากรรมขา้มชาตทิี่เก่ียวขอ้ง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) บรรดารฐัมนตรีและ

ผูแ้ทนของสมาชิกกระบวนการบาหลีต่างตระหนกัถึง “ความจ าเป็นที่จะตอ้งแก้ไขที่ตน้เหตุของการเคล่ือนยา้ยของ

บุคคลแบบไม่ปกติ รวมทั้งการถูกบังคบัใหพ้ลดัถิ่นและความเชื่อมโยงที่พบไดบ้่อย ระหว่างความลม้เหลวของการ

บรหิารจดัการที่ดี และความสะดวกในการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานและการยา้ยถิ่นแบบไม่ปกติ 

 

ในประเทศตน้ทาง สาเหตพุืน้ฐานรวมถึงแรงจงูใจทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมจากการยา้ยถิ่นฐานของมนุษย ์รวมทัง้

ความยากจน การเลือกปฏิบตัิ การประหตัประหาร ความขดัแยง้ วิกฤติการณ ์และความไม่สามารถเขา้ถึงโอกาสใน

การด ารงชีพและโอกาสทางเศรษฐกจิ ซึ่งเป็นสาเหตใุหบ้คุคลหนัมาใชบ้รกิารของขบวนการลกัลอบน าขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น

ฐาน ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากการให้บริการลักลอบขนผู้โยกยา้ยถิ่นฐาน โดยในประเทศทางผ่านและประเทศ

ปลายทาง เขตชายแดน นโยบายบริหารจดัการโยกยา้ยถิ่นฐานและแรงงานอาจก่อใหเ้กิดช่องว่าง หรือเปิดโอกาสให้

องคก์รอาชญากรรมไดฉ้วยโอกาสด าเนินการ ดงันัน้ การควบคมุชายแดนโดยเครง่ครดั น ามาสู่การเพิ่มขึน้ของความ

ตอ้งการใชบ้รกิารลกัลอบและท าใหค้่าใชจ้่ายในการลกัลอบดงักล่าวสงูขึน้ เพื่อหลีกเล่ียงควบคมุ ดงักล่าว8 

  

 
8 การศกึษาระดบัโลกเรื่องการลกัลอบน าผูย้า้ยถิ่นเขา้เมือง (UNDOC, 2018)  
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กำรให้ควำมคุ้มครอง (Protection)  

ข้อก ำหนดเร่ืองกำรให้ควำมคุม้ครองใน UNTOC เพื่อประสิทธิภาพในการก าหนดใหเ้ป็นความผิดอาญา รฐัจ าเป็นตอ้ง

ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมตามกระบวนการเพื่อคุม้ครองพยาน (ขอ้ 24) และผูเ้สียหาย (ขอ้ 25) จากการแกแ้คน้หรือการ

คุกคามที่อาจเกิดขึน้ในการด าเนินคดีอาญา ทั้งนี ้บทบัญญัติว่าดว้ยการคุม้ครองผูเ้สียหายมีความส าคัญเสมอในกรณี

การคา้มนุษย ์เพราะถือว่าผูท้ี่ถูกกระท าคือผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์ และบทบัญญัติดังกล่าวอาจถูกน ามาปรบัใช้ใน

กรณีของการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน หากผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานตกอยู่ในสถานะผูเ้สียหาย เพราะมีสถานการณเ์กิดขึน้ที่

รุนแรงในระหว่างการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน หรือในกรณีที่ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยห์รือ

อาชญากรรมในรูปแบบอื่น นอกจากนีม้าตรการใหค้วามคุม้ครองพยานและผูเ้สียหาย อาจประกอบดว้ยมาตรการคุม้ครอง

ทางรา่งกายเพื่อปกป้องจากอนัตราย การยา้ยที่อยู่อาศยั รวมถึงมาตรการพิเศษในกระบวนการใหก้ารของพยาน 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมคุ้มครองในพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน พิธีสารว่าดว้ยการ

ต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  ก าหนดใหร้ฐัภาคีก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ 

• คุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน จาก ความตาย การทารุณกรรมหรือการกระท าอื่นใด โดยความโหดเหี ้ยมไร้

มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศักดิ์ศรีหรือการลงโทษ (ข้อ 16 (1)) และความรุนแรง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบุคคล

เหล่านัน้ เนื่องจากเป็นผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน (ขอ้ 16 (2)) 

 © Jo Aigner 
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• ด าเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสม ต่อผูย้า้ยถิ่นฐานซึ่งชีวิตและความปลอดภยัตกอยู่ในอนัตรายโดยผูล้ักลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน (ขอ้ 16 (3))9 

• ปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามอนุสญัญาเวียนนาว่าดว้ยความสมัพนัธ์ทางกงสลุ (Vienna Convention on Consular 

Relations) โดยแจง้ใหบุ้คคลผูน้ั้นรบัรูถ้ึงพันธกรณีในการแจง้ใหท้ราบและส่ือสารตามอนุสัญญา (ขอ้ 16 (5)) 

เมื่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ถกูควบคมุตวั 

โดยอาจมีการบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองดังกล่าวไว้แลว้ในกฎหมายภายใน อย่างไรก็ดี เพื่อให้บทบัญญัติเหล่านี ้

สามารถน ามาบงัคบัใช ้รฐัภาคีอาจมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมายเพื่อไม่ใหภ้าษาที่ใชน้ ามาซึ่งการไม่ยอมรบับุคคลที่

มิใช่พลเมือง หรือมีการเลือกปฏิบตัิต่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน เนื่องจากการถกูลกัลอบขน (ขอ้ 19 (2)) 

พิธีสำรว่ำดว้ยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำนและสิทธิมนุษยชนของผู้

โยกย้ำยถ่ินฐำน 

พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน   มิได้ท าให้เกิดสถานภาพทาง

กฎหมายเพิ่มเติม หรือสิทธิเชิงเนือ้หาและสิทธิเชิงกระบวนการแก่ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานแต่อย่างใด 

อีกทั้งยังมิได้ริดรอนสิทธิหรือความคุ้มครองที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ

กฎหมายภายใน โดยพิธีสารบญัญัติไวโ้ดยชดัเจนถึงความสมัพนัธก์บักฎหมายระหว่างประเทศ

อื่น ๆ โดยเนน้ย า้ถึงสิทธิ พนัธกรณี และความรบัผิดชอบทัง้ปวง ท่ีรฐัมีอยู่แลว้ตามกฎหมายแห่ง

ภมูิภาคใดหรือระหว่างประเทศใด ซึ่งตนเองเป็นภาคีแลว้ รวมทัง้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ขอ้ 19) ดงันัน้ ในการตีความและปฏิบัติตาม พิธีสารว่า

ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  รฐัตอ้งมีความเชี่ยวชาญในการระบุพนัธกรณี

ในการให้ความคุ้มครอง และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย

ภูมิภาค หรือกฎหมายภายในที่อาจเกิดขึน้นอกพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน และไม่มีการสรา้งพนัธกรณีใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวกบักฎหมายเหล่านัน้ 

 

บทบัญญัติเพื่อกำรป้องกันตำมพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   มีบทบัญญัติเพื่อ

ป้องกนัในพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานเก่ียวขอ้งกบัมาตรการในการปฏิบตัิบนเรือและในการ

ส่งตวัผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานกลบัประเทศ โดยการด าเนินการตามมาตรการบนเรือรฐัภาคีจะตอ้ง 

• รบัรองความปลอดภยัและปฏิบตัิต่อผูโ้ดยสารอย่างมีมนษุยธรรม (ขอ้ 9 (1))  

• ชดเชยแก่เรือส าหรบัการสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ หากพิสจูนไ์ดว้่า ไม่มีมลูเหตขุองการบงัคบัใชม้าตรการ

กบัเรือ (ขอ้ 9 (2)) 

 
9 ในการน ามาตรา 16 (1), (2) และ (3) มาใชร้ฐัภาคีควรพิจารณาถึงความตอ้งการพิเศษของผูห้ญิงและเด็ก 
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ในส่วนของมาตรการต่อผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานที่ถกูส่งกลบั นัน้ ประเทศภาคีตอ้งก าหนดให ้

• ด าเนินการส่งกลับอย่างเป็นระเบียบ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผูถู้กส่งกลบั(ขอ้ 18 (5)) โดย

ปราศจากอคติต่อสิทธิใด ซึ่งผูถ้กูส่งกลบัอาจมีตามกฎหมายภายใน (ขอ้ 18 (7)) 

ขอ้ 18 มิไดก้ าหนดสิทธิใดใหแ้ก่ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน และไม่มีผลกระทบต่อพนัธกรณีใด ๆ ที่รฐัอาจมีภายใตส้นธิสญัญาอื่น 
หรือตามความตกลงทวิภาคีหรือระดบัภมูิภาค หรือการเตรียมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งกลบั (ขอ้ 18 (8)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ควำมร่วมมือ (Cooperation)  

ข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมร่วมมือใน UNTOC  ในการเผชิญหนา้กบัอาชญากรรมขา้มชาติ ซึ่งมีกลุ่มองคก์รอาชญากรรม

เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยนัน้ รฐัภาคีของ UNTOC ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ 

• ก าหนดใหม้ี การส่งผูร้า้ยขา้มแดน (Extradition) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าองคก์รอาชญากรรมจะไม่สามารถหลบหนี

ความยตุิธรรม (ขอ้ 16)  

• พิจารณาการเขา้รว่มในขอ้ตกลง หรือการด าเนินการ โอนตวันกัโทษ (ขอ้ 17) 

• จดัใหม้ีมาตรการที่ครอบคลมุที่สดุในความร่วมมือทางอาญา เก่ียวกับการสอบสวน ด าเนินคดี และกระบวนวิธี

พิจารณาคดี (ขอ้ 18) 
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UNTOC ก ำหนดให้รัฐภำคี:  
• บงัคับใช ้(ซึ่งสอดคลอ้งกับระบบกฎหมายและการบริหาร) มาตรการที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ต ารวจกับต ารวจ) ดว้ย

ความรว่มมือกนั รวมทัง้ส่งเสรมิช่องทางส่ือสารระหว่างกนั (ขอ้ 27) 

• พิจารณาการท าความตกลงหรือการจดัการเก่ียวกับการสอบสวนร่วมกัน การด าเนินคดี 

และการพิจารณาคดี (ขอ้ 27 (2)) 

• พิจารณาเพื่อการพัฒนาและแบ่งปันการวิเคราะห์ กิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม

ระหว่างกนั โดยผ่านทางองคก์ารระหว่างประเทศและภมูิภาค (ขอ้ 28 (2)) 

• ช่วยเหลือกันและกันในการวางแผนและปฏิบัติตามโครงการวิจัยและฝึกอบรม (ขอ้ 29 

(2)) 

• สรา้งความเขม้แข็งใหก้ิจกรรม โดยผ่านทางองคก์ารระหว่างประเทศและองคก์ารระดับ

ภมูิภาค และภายใตค้วามตกลงแบบทวิภาคี และพหภุาคี ที่เก่ียวขอ้ง (ขอ้ 29 (4)) 

ทัง้นี ้UNTOC มุ่งมั่นส่งเสรมิ แนวทางความร่วมมือเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพ และบรรลวุตัถุประสงคข์องพิธีสาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งข้อ 30 ที่เรียกรอ้งใหร้ฐัภาคี“พยายามอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่เป็นไปได ้และในการประสานงานซึ่งกันและกัน

ตลอดจนกบัองคก์ารระหว่างประเทศและองคก์ารระดบัภมูิภาค” เพื่อ  

• ส่งเสรมิศกัยภาพเพื่อป้องกนัองคก์รอาชญากรรม (ขอ้ 30 (2) (a)) 

• เสรมิสรา้งความช่วยเหลือทางการเงินและดา้นวตัถเุพื่อช่วยเหลือกนัและกนั (ขอ้ 30 (a) (b))  

• ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนคิ เพื่อปฏิบตัิตามพิธีสาร (ขอ้ 30 (2) (c)) และ 

• สนับสนุนและชักชวนรัฐและสถาบันการเงินอื่น ๆ เข้าร่วมในการช่วยเหลือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

UNTOC (ขอ้ 30 (2) (d)) 

นอกจากนี ้UNTOC ก าหนดว่า มาตรการดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อพนัธกรณีตามความตกลงแบบทวิภาคี ระดบัภมูิภาค
หรือระหว่างประเทศอื่น (ขอ้ 30 (3)) ยิ่งไปกว่านัน้ รฐัยงัอาจน าความตกลงแบบทวิภาคีหรือพหภุาคีมาใชส้นบัสนุนความ
รว่มมือระหว่างประเทศ เพื่อด าเนินการตาม UNTOC (ขอ้ 30 (4)) 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมร่วมมือภำยใต้พิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน  ขอ้ก าหนดบาง

ประการว่าดว้ยความรว่มมือตามพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานบญัญัติไวโ้ดยเฉพาะเก่ียวกับ

การรบัมือในกรณีลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานทางทะเล ประกอบดว้ย  

• ใหค้วามรว่มมือ อย่างเต็มที่ที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ ตามฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยทะเล (International law 

of the sea) (ขอ้ 7)  

• ใหค้วามช่วยเหลือต่อรฐัภาคี ซึง่มีสิทธิในการขึน้เรือซึง่ชกัธงของตน (ขอ้ 8 (1)) 

• แจง้ต่อ รฐัเจา้ของธงในกรณีที่ไดข้ึน้เรือแลว้ (ขอ้ 8 (3)) 
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• ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อค ารอ้งขอใหพ้ิจารณาว่า เรือล าหนึ่งมีสิทธิกล่าวอา้งว่ารฐัของตนเป็นรฐัที่จดทะเบียน

หรือไม่ (ขอ้ 8 (4)) 

• มอบหมายใหผู้ม้ีอ  านาจหนา้ที่ ช่วยเหลือหรือตอบสนองต่อค ารอ้งขอความช่วยเหลือเรือดงักล่าว (ขอ้ 8 (6)) 

 

 

ชีวิตส ำคัญเป็นอนัดับแรกในสถำนกำรณล์กัลอบผู้โยกย้ำยถ่ินฐำนในทะเล 

ใจความส าคัญของข้อ 7 และข้อ 8 ของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกยา้ยถิ่นฐาน  มิไดล้ดทอนพันธกรณีทั้งในกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
และกฎหมายทะเลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ในแง่นี ้เป็นที่น่าสังเกตว่า
มาตรการเดียวที่รฐัสามารถด าเนินการเก่ียวกับเรือที่ชักธงรฐัอื่น โดยไม่ไดร้บัอนุญาต
อย่างชดัแจง้จากรฐัเจา้ของธง ตอ้งเป็นมาตรการท่ีจ าเป็นในการบรรเทาอนัตรายที่ใกล้
จะเกิดขึน้กับชีวิตของบุคคล หรือได้ถูกระบุไว้ในความตกลงแบบทวิภาคีหรือระดับ
ภมูิภาคที่เก่ียวขอ้ง (ขอ้ 8 (5))10 

 

 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความรว่มมือเก่ียวกบัการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานทางทะเลแลว้ ยงัมีขอ้ก าหนดว่าดว้ย

ความรว่มมือโดยทั่วไปที่รฐัตอ้งบญัญัติไวด้ว้ยคือ  

• การแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร เก่ียวกับการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานกบัประเทศอื่น ตามเสน้ทางการลกัลอบ 

โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายในและระบบบรหิารจดัการ และปฏิบตัิตามค าขอใด ๆ ของรฐัที่ส่งขอ้มลู(ขอ้ 10) 

• เสรมิสรา้งความรว่มมือระหวา่งหน่วยงาน ควบคมุชายแดน รวมถงึการสรา้งช่องทางการส่ือสารโดยตรง (ขอ้11(6))  

• ตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมาย และความถูกตอ้งของเอกสารภายในเวลาอนัสมควรตามค ารอ้งขอของรฐั

ภาคีอื่น ๆ  (ขอ้ 13) 

• ร่วมมือซึ่งกันและกัน กับองคก์ารระหว่างประเทศและองคก์รพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มีความสามารถในการ

จดัหา หรือเสรมิสรา้งการฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน (ขอ้ 14 (1)) 

• รว่มมือในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติในการส่งเสริมหรือเสริมสรา้งโครงการพัฒนา เพื่อต่อสู้

กบัตน้ตอของการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน รวมถึงความยากจนและความดอ้ยพฒันา (ขอ้15) 

 
10  หาขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองการปกป้องชีวิตในทอ้งทะเล และการลกัลอบขนผูย้า้ยถิ่นฐานทางทะเลจาก Protecting Migrants at Sea: 
Practical Guide to Fulfilling International Obligations (Bali Process RSO / IOM, 2020); Thematic Briefing Note on People 
Smuggling and Trafficking in Persons at Sea (Bali Process RSO, 2020). 
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• ยอมรบัการส่งตวักลบัประเทศ รวมทัง้พิจารณารบับคุคลผูท้ี่มีหรือเคยมีสิทธิพ านกั รวมทัง้ตรวจสอบสถานะโดย

ไม่ล่าชา้เกินสมควร รบับุคคลเหล่านัน้กลบัเขา้มาอีกครัง้ และจดัเตรียมเอกสารหรือการอนุญาตที่จ าเป็นในการ

ส่งตวักลบัประเทศ(ขอ้ 18) 

นอกจากนี ้รฐัภาคียังตอ้งพิจารณาเขา้สู่ความตกลงทวิภาคีหรือภูมิภาคอื่น ๆ หรือการเตรียมการในการด าเนินงานเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติตามพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลักลอบขนผูโ้ยกย้ายถิ่นฐาน  และเสริมสรา้งประสิทธิภาพของ

บทบัญญัติต่าง ๆ ระหว่างกัน (ขอ้ 17) โดยบทบัญญัตินีย้ืนยนัว่าขอ้ก าหนดที่พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน ไดร้ะบไุวเ้ป็นขอ้ก าหนดขัน้ต ่า และสนบัสนนุใหร้ฐัภาคีด าเนินการนอกเหนือจากที่พิธีสารระบไุวเ้พื่อความ

รว่มมือในการแกปั้ญหาการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 

 

UNTOC และพิธีสำรว่ำดว้ยกำรต่อต้ำนกำรลกัลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน ในฐำนะกลไก

เพื่อควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องความยุติธรรมทางอาญา อาจตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ

แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน (โดยอาศยัหลกัเจตจ านงที่ดีและการมีส่วนร่วมกัน) กฎหมายภายใน

และสนธิสญัญาทวิภาคีหรือระดบัภูมิภาค (อาทิ สนธิสญัญาว่าดว้ยความช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty on 

Criminal Matters)) หรือสนธิสญัญาระหว่างประเทศ (อาทิ UNTOC) ทั้งนีร้ฐัภาคีสามารถใช ้

UNTOC เป็นพืน้ฐานเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยขอ้ 18 ถือเป็น ‘สนธิสัญญาฉบับ

ย่อ’ เก่ียวกับความร่วมมือทางอาญา ดังนั้นรฐัภาคีของ UNTOC และของพิธีสารว่าดว้ยการ

ต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  จึงอาจเป็นพนัธมิตรที่มีศกัยภาพในการต่อตา้นการ

ลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ดว้ยความตระหนักถึงความความส าคัญของความร่วมมือเพื่อ

ต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร รฐัมนตรีและตวัแทนคนอื่น ๆ ของ

สมาชิกกระบวนการบาหลี รบัทราบถึงความจ าเป็นที่ตอ้งมีกลไกที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมความ

รว่มมือระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ความช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันทางกฎหมายและการส่งผูร้า้ยขา้มแดน เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอบสวนและ

ด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิดอย่างทันท่วงที 11 ดังนั้น พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผู้

โยกยา้ยถิ่นฐาน  และ UNTOC จึงเป็นกลไกที่แข็งแกรง่เพื่อใหบ้รรลคุวามรว่มมือดงักล่าว 

 
 

 
11 Bali Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (2016) 
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กำรท ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรเข้ำร่วมเป็นภำคีของพธิีสำรว่ำดว้ย

กำรต่อต้ำนกำรลกัลอบขนผู้โยกย้ำยถิน่ฐำน 
 

 

 

 

 

 

การใหส้ตัยาบนัและภาคยานุวตัิต่อสนธิสญัญามีผลบงัคบัเช่นเดียวกัน แต่การภาคยานุวตัิ จะกระท าต่อเมื่อมี

การเจรจาต่อรองและลงนามในตราสารนัน้โดยรฐัอื่นแลว้  ดงันัน้ เมื่อพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผู้

โยกย้ายถิ่นฐานมีผลบังคับใช้แลว้ รัฐต่าง ๆ จึงไม่สามารถ “ให้สัตยาบัน” ต่อพิธีสารดังกล่าวได้ แต่ยังคง

สามารถ “ใหก้ารภาคยานวุตัิ” ได ้
 

 

 

  

 © Jo Aigner 

กำรให้สตัยำบันและภำคยำนุวัต ิ
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รฐัไม่สามารถเขา้ร่วมเป็นภาคีพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานโดยมิไดเ้ป็นภาคีของ 

UNTOC เกือบทกุรฐัสมาชิกของกระบวนการบาหลี (Bali Process) เป็นภาคีของ UNTOC  

ตามขอ้ก าหนดของอนุสญัญากรุงเวียนนาว่าดว้ยกฎหมายสนธิสญัญา (Vienna Convention on the Law of 

Treaties (1969), การภาคยานุวตัิ มีขั้นตอนที่ง่ายเพียงขั้นตอนเดียว คือการส่งมอบ (deposit) “ภาคยานุวัติ

สาร (Instrument of Accession)” ทั้งนี ้ ไม่ได้ก าหนดรูปแบบมาตรฐานของภาคยานุวัติสารดังกล่าว แต่ให้

รวมถึง ชื่อเรื่อง วนัที่ และสถานที่ที่มีการท าสนธิสัญญา ชื่อและต าแหน่งของบุคคลที่ลงนามในตราสาร (เป็น

ประมขุแห่งรฐั หวัหนา้รฐับาลหรือรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือบคุคลอื่นท่ีท าหนา้ที่ในต าแหน่ง

ดงักล่าว โดยมีอ านาจเต็มเพื่อวตัถุประสงคน์ัน้) และการแสดงออกถึงเจตนารมณข์องรฐับาลในนามของรฐัใน

การพิจารณาว่าตัวเองผูกพันตามสนธิสัญญาและด าเนินการที่จะเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

สนธิสญัญา วนัท่ีและสถานท่ีออกภาคยานวุตัิสารและลายเซ็น ภาคยานวุตัิสารจะมีผลเมื่อส่งมอบใหเ้ลขาธิการ

สหประชาชาติ (ขอ้ 21) 
 

 

 
 
 
 
 

ตามขอ้ก าหนดของ UNTOC รฐัภาคีตอ้งแจง้เรื่องต่อเลขาธิการ ว่าจะใช ้UNTOC เป็นกฎเกณฑใ์นการส่งผูร้า้ย

ขา้มแดนหรือไม่ (UNTOC, ขอ้ 16 (5) (a)) โดยที่มีการก าหนดใหม้อีงคก์รอ านาจส่วนกลาง (Central Authority) 

เพื่อรบัผิดชอบในเรื่องความรว่มมือทางอาญา (ขอ้ 18 (13) และองคก์รใดหรือหลายองคก์รที่สามารถช่วยใหร้ฐั

ภาคีอื่นในการพฒันามาตรการ เพื่อป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติที่จดัตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร (UNTOC ขอ้ 31 

(6))และรฐัภาคีแจ้งรายละเอียดในการติดต่อกับองคก์รดังกล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกในความร่วมมือ

ระหว่างกนั12 ตามขอ้ก าหนดของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  รฐัภาคียงัตอ้งแจง้

ให้เลขาธิการรบัรูถ้ึงข้อมูลเก่ียวกับองคก์รส่วนกลางที่มีอ  านาจ หรือหน่วยงานรฐัใดที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ า

หนา้ที่รบัและตอบค าถามเพื่อความช่วยเหลือ ยืนยนัการจดทะเบียน หรือสิทธิของเรือที่จะชกัธงของตน รวมทัง้

ก าหนดใหม้ีการออกมาตรการอนัเหมาะสม เพื่อปราบปรามการลกัลอบผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานทางทะเล (พิธีสารว่า

ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน , ขอ้ 8 (6)) 
 

  

 
12 ดขูอ้มลู  Online Directory of Competent National Authorities ไดท้ี่ : https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.html 

ขั้นตอนในกำรเข้ำเป็นภำคีพิธสีำรว่ำด้วย 
กำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

กำรแจ้งเร่ืองตอ่เลขำธิกำร  
(Notifications to the Secretary-general) 
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สรุป 
การลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานเป็นทั้งปัญหาดา้นความมั่นคงของมนุษยแ์ละความมั่นคงของชาติ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

พลเมือง สงัคม และรฐัทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เครือข่ายอาชญากรรมลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานกา้วขา้มและอยู่

นอกเหนือภูมิภาค แต่จนถึงขณะนีย้ังไม่มีการบังคับใชก้ฎหมายที่เขม้แข็งและรวดเร็วเท่าเทียมกันมารบัมือการกระท า

ดงักล่าว พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานน าเสนอแนวปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลคุวามร่วมมือที่จ  าเป็น

และปราบปรามการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลายรัฐอาจยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  ด้วยเหตุผล

นานาประการ บางรฐัอาจจ าเป็นใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้ใจมากขึน้ว่า การลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของตนอย่างไร นอกจากนีร้ฐัอาจมีขอ้กังวลเก่ียวกับการไม่มีความสามารถทางเทคนิคเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข

กฎหมายพรอ้มทั้งก าหนดให้มีการบังคับใช้รวมทั้งศักยภาพในการควบคุมชายแดนและเอกสาร13   โดย UNTOC ได้

คาดการณแ์ละกล่าวถึงขอ้กงัวลดงักล่าว โดยใจความส าคญัของ UNTOC และ พิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผู้

โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนให้รฐัภาคีช่วยเหลือกันและกัน พรอ้มกับองคก์าร

ระหว่างประเทศและระดบัภูมิภาค เพื่อสรา้งศักยภาพในการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของ UNTOC และ พิธีสารเสริม ทัง้นี ้

RSO และ UNODC พรอ้มที่จะสนบัสนุนประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลี ในการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจาก

เครือข่ายพนัธมิตรเพื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน และเพื่อ

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของพิธีสาร  

 
13 ดเูอกสารประกอบ เช่น  Andreas Schloenhardt and Hamish MacDonald, Barriers to Ratification of the United Nations Protocol 
against the Smuggling of Migrants, Asian Journal of International Law, 7 (2017) 13 - 38. 

 © Jo Aigner 
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แหล่งข้อมูลทีแ่นะน ำ 
 

รำยงำนเกี่ยวกับเสน้ทำง แนวโน้มและกำรรับมือกำรลกัลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน  
(Reports about routes, trends and response to smuggling of migrants) 
 

Criminalisation of Smuggling of Migrants in ASEAN Member States (UNODC Regional 

Office for Southeast Asia and the Pacific, 2019)  

บทวิเคราะหว์่าดว้ยความพยายามในการก าหนดให้การลักลอบขนผู้โยกยา้ยถิ่นฐานเป็นความผิดอาญา ใน 

บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลยเ์ซีย เมียนมาร ์ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์ไทย และเวียดนาม  
 

Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current trends and challenges (UNODC, 

2018) 

งานวจิยัเพื่อรวบรวมขอ้มลูและขา่วสารจาก 40 ประเทศ และดนิแดนทั่วภมูิภาคเอเซียแปซิฟิค รวมทัง้ใหข้อ้มลู

เชิงลกึในเรื่องเสน้ทางและแนวโนม้ในการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานทั่วทัง้ภมูิภาค  
 
Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (UNODC, 2018)  

รายงานการศกึษาโดยการทบทวนขอ้มลูและงานเขียนจากทั่วโลก น าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัเสน้ทางการลกัลอบขน
ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ประวตัิของผูล้ักลอบ และวิธีการด าเนินการรวมถึงความ

เส่ียงที่ผูถ้กูโยกยา้ยถิ่นฐานตอ้งเผชิญ 
 

Issue Paper: Corruption and the Smuggling of Migrants (UNODC, 2013) 

การวิเคราะหต์ามหลกัฐานของความเชื่อมโยงระหว่างการคอรร์ปัชั่นและการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ความ

ทา้ทายหลกัและแนวปฏิบตัิที่ดีในการรบัมือ จากการปรกึษาเชิงลึกกบัผูเ้ชี่ยวชาญและผูป้ฏิบตัิงานในระดบัชาติ

และระดบันานาชาติ 
 

 

เคร่ืองมือชว่ยเหลือทำงเทคนิคเพื่อสนับสนุนกำรปรำบปรำมกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน 

 

The Concept of Financial or Other Material Benefit in the Smuggling of Migrants 

Protocol (UNODC, 2017) 

คู่มือส าหรบัผูป้ฏิบตัิงานในกระบวนการความยุติธรรมทางอาญา ในการตีความและการใชอ้งคป์ระกอบของค า

นิยามว่าดว้ย “ผลประโยชนท์างการเงินหรือวัตถุอื่นใด” จากการลักลอบขนผูโ้ยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี ้จากการ

ปรกึษาหารือกบัผูเ้ชี่ยวชาญมากกว่า 100 คน ใน 13 ประเทศ ซึ่งมีธรรมเนียมปฎิบตัิทางกฎหมายแตกต่างกนั    
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Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling (Bali Process, 2014) 

คู่มือเบือ้งตน้ส าหรบัผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบตัิงานเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศในการท าใหก้ารลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายใน 
 

International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol 

(UNODC, 2014) 

เครื่องมือเพื่อสนบัสนุนรฐัในการบ่งชี ้และแกปั้ญหาช่องว่างในการปราบปรามการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 

ตามบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดมาตรการในทางปฏิบัติ ในการด าเนินคดีผู้

ลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน  การคุม้ครองผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน การป้องกันการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน และ

ความรว่มมือในเรื่องดงักล่าว  
 

Assessment Guide to the Criminal Justice Response to the Smuggling of Migrants 

(UNODC, 2012) 

แนวปฏิบัติเพื่อประเมินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกรณีลักลอบขนผูโ้ยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อชีใ้ห้เห็นถึง

ช่องว่าง และอ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือทางเทคนิคในการรบัมือ   
 

Toolkit to Combat Smuggling of Migrants (UNODC, 2010) 

ชดุเครื่องมือเพื่อเสนอแนวทางปฏิบตัิที่มีประสิทธิภาพและแนะน าแหล่งขอ้มลูส าหรบัผูก้  าหนดนโยบาย ผูบ้งัคบั

ใชก้ฎหมาย ผูพ้ิพากษา อยัการ ฯลฯ เพื่อสนบัสนนุความพยายามในการด าเนินการตามพิธีสารว่าดว้ยการ

ต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 
 

Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (UNODC, 2004) 

แนวปฏิบตัิเพื่อชว่ยเหลือรฐัในการใหส้ตัยาบนั และปฏิบตัิตาม UNTOC และพิธีสารเสรมิ รวมทัง้ก าหนดเรื่องที่

ตอ้งปฏิบตัิ พรอ้มดว้ยตวัอยา่งกฎหมายที่มีธรรมเนียมปฎิบตัแิตกต่างกนั จากขอ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญหลากหลาย 

สถาบนัและรฐับาล    
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ภำคผนวก 1 ภำพรวม UNTOC และพธิีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร  
ลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน             

 

ข้อก ำหนดท่ัวไป 

ข้อก ำหนด  
บทบัญญัตขิองพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

 ขอ้ 1. ความเชื่อมโยงกบั UNTOC 

ขอ้ 1. หลกัการส าคญั ขอ้ 2. หลกัการส าคญั 

ขอ้ 2. ค าทีใ่ช ้ ขอ้ 3. ค าทีใ่ช ้

ขอ้ 3. ขอบเขตของการใช ้ ขอ้ 4. ขอบเขตของการใช ้

ขอ้ 4. การคุม้ครองอ านาจอธปิไตย  

  

การฟ้องคดีอาญา 

ข้อก ำหนด  
บทบัญญัตขิองพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

 ขอ้ 5. ความรบัผดิทางอาญาของผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน 

 ขอ้ 6. ก าหนดใหเ้ป็นความผดิอาญา 
ขอ้ 5. การก าหนดใหก้ารเขา้รว่มกบัองคก์รอาชญากรรม
เป็นความผิดทางอาญา        

 

ขอ้ 6. การก าหนดใหก้ารฟอกเงนิท่ีไดจ้ากการประกอบ
อาชญากรรมเป็นความผิดอาญา 

 

ขอ้ 7. มาตรการในการปราบปรามการฟอกเงนิ  

ขอ้ 8. การก าหนดใหก้ารคอรร์ปัชั่นเป็นความผดิอาญา  

ขอ้ 9. มาตรการในการปราบปรามการคอรร์ปัชั่น  

ขอ้ 10. ความรบัผดิของนิตบิุคคล  

ขอ้ 11. การด าเนินคดี การวินิจฉยัชีข้าดและการลงโทษ  

ขอ้ 12. การรบิทรพัยแ์ละการยึดทรพัย ์  

ขอ้ 14. การจ าหน่ายจ่ายโอนเงินหรือทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการ
ประกอบอาชญากรรม 

 

ขอ้ 15. เขตอ านาจศาล  

ขอ้ 20. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ   

ขอ้ 22. การจดัท าระเบยีนอาชญากรรม   

ขอ้ 23. การก าหนดใหก้ารขดัขวางกระบวนการยตุิธรรม
เป็นความผิดอาญา 
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กำรป้องกัน 

ข้อก ำหนด  
บทบัญญัตขิองพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

 ขอ้ 11. มาตรการชายแดน 

 ขอ้ 12. ความปลอดภยัและการควบคมุเอกสาร 
 ขอ้ 13. ความชอบดว้ยกฎหมายและความถกูตอ้งของ

เอกสาร 
 ขอ้ 14. การฝึกอบรม และความรว่มมือทางเทคนิค 

ขอ้ 31. การป้องกนั ขอ้ 15. มาตรฐานเพื่อการป้องกนัอื่น ๆ 
 

การคุ้มครอง 

ข้อก ำหนด  
บทบัญญัตขิองพิธสีำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

 ขอ้ 9. การลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานในทะเล    
 ขอ้ 16. การคุม้ครองและการชว่ยเหลือ        
 ขอ้ 18. การส่งกลบัผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 

 ขอ้ 19. ขอ้ยกเวน้ 

ขอ้ 24. การคุม้ครองพยาน  

ขอ้ 25. การใหค้วามชว่ยเหลือและความคุม้ครองแก่
ผูเ้สียหาย 

 

  

ความรว่มมอื 

ข้อก ำหนด  
บทบัญญัตขิองพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

 ขอ้ 7. ความรว่มมือ (เพื่อปราบปรามกบัการลกัลอบผู้
โยกยา้ยถิ่นฐานทางทะเล) 

 ขอ้ 8. มาตรการต่อตา้นการลกัลอบผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานทาง
ทะเล  

 ขอ้ 10. ขอ้มลูข่าวสาร 
 ขอ้ 11. มาตรการชายแดน 

 ขอ้ 13. ความชอบดว้ยกฎหมาย และความถกูตอ้งของ
เอกสาร 

 ขอ้ 14. การฝึกอบรมและความรว่มมือทางเทคนิค 

 ขอ้ 15. มาตรการป้องกนัอื่น ๆ 
 ขอ้ 17. ความตกลง  
 ขอ้ 18. การส่งกลบัผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 
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ข้อก ำหนด  
บทบัญญัตขิองพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

ขอ้ 13. ความรว่มมือระหว่างประเทศเพื่อวตัถปุระสงคใ์น
การยึดทรพัย ์

 

ขอ้ 16. การส่งผูร้า้ยขา้มแดน  

ขอ้ 17. การโอนตวันกัโทษ  

ขอ้ 18. ความรว่มมือทางอาญา  

ขอ้ 19. การสอบสวนรว่มกนั  

ขอ้ 20. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  

ขอ้ 21. การโอนคดีอาญา  

ขอ้ 26. มาตรการเพื่อส่งเสรมิความรว่มมือระหวา่งผูม้ี
อ  านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

ขอ้ 27. ความรว่มมือในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

ขอ้ 28. การเก็บขอ้มลู แลกเปล่ียนและวิเคราะหข์อ้มลูว่า
ดว้ยลกัษณะขององคก์รอาชญากรรม                   

 

ขอ้ 29. การฝึกอบรมและความชว่ยเหลือทางเทคนิค  

ขอ้ 30. มาตรการอื่น ปฏิบตัิตามอนสุญัญาโดยการพฒันา
ทางเศรษฐกิจ และความชว่ยเหลือทางเทคนิค 

 

ขอ้ 31. การป้องกนั    

 

ข้อก าหนดสดุท้าย 

ข้อก ำหนด  
บทบัญญัตขิองพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน   

 ขอ้ 19. ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการช่วยเหลือ 

ขอ้ 32. การประชมุภาคีของอนสุญัญา  

ขอ้ 33. ส านกัเลขาธิการ  

ขอ้ 34. การปฏิบตัิตามอนสุญัญา  

ขอ้ 37. ความเชื่อมโยงกบัพิธีสาร   

ขอ้ 35. การระงบัขอ้พิพาท ขอ้ 20. การระงบัขอ้พิพาท 

ขอ้ 36. การลงนาม การใหส้ตัยาบนั การยอมรบั การให้
ความเห็นชอบ และภาคยานวุตั ิ

ขอ้ 21. การลงนาม การใหส้ตัยาบนั การยอมรบั การให้
ความเห็นชอบ และภาคยานวุตั ิ

ขอ้ 38. การบงัคบัใช ้ ขอ้ 22. การบงัคบัใช ้
ขอ้ 39. การแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 23. การแกไ้ขเพิ่มเติม 

ขอ้ 40. การบอกเลิก ขอ้ 24. การบอกเลิก 

ขอ้ 41. การส่งมอบและภาษา   ขอ้ 25. การส่งมอบและภาษา   
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ภำคผนวก 2 ควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
                 กำรลักลอบขนผูโ้ยกย้ำยถ่ินฐำน และกำรค้ำมนุษย ์
 
 

พิธีสำรว่ำด้วย กำรต่อต้ำน 
กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน 

พิธีสำรเพ่ือป้องกันปรำบปรำม  
และลงโทษกำรค้ำมนุษย ์

ทัง้สองพิธีสำรเป็นพธิีสำรเสริม 
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำตทิีจั่ดตั้งในลักษณะองคก์ร (UNTOC) 

ค านิยาม 

กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน  

(smuggling of migrants หรือ people smuggling หรือ 
migrant smuggling หรือ human smuggling) 

หมายถึง  

“การจดัหา เพื่อที่จะไดม้าซึง่ผลประโยชนท์างการเงินหรือ
วตัถทุัง้ทางตรงและทางออ้ม ดว้ยการน าบคุคลเขา้มายงั 

รฐัภาคีโดยผิดกฎหมาย และบคุคลดงักลา่วมิไดถื้อสญัชาติ
หรือมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในรฐัภาคีนัน้” 

(พธีิสารวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 
ขอ้ 3) (a)) 

กำรค้ำมนุษย ์  

หมายถึง 

“…การจดัหา ขนส่ง โยกยา้ย ใหท้ี่พกัอาศยัหรือรบับคุคล
ดว้ยวิธีการคกุคาม ข่มขู่ หรือการใชก้ าลงั หรือการบีบบงัคบั
ในรูปแบบอื่น การลกัพาตวั การใชอ้บุาย หลอกลวง หรือ
การใชอ้  านาจ หรือสภาพท่ีอ่อนแอเปราะบางในทางมิชอบ 
หรือการให ้หรือการไดเ้งิน หรือผลประโยชน ์เพื่อใหไ้ดค้วาม
ยินยอมของบคุคล ที่มีความควบคมุเหนือบุคคลอื่น        
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาประโยชน ์การแสวงหา
ประโยชนร์วมถงึ การแสวงหาประโยชนจ์ากการคา้ประเวณี
ของบคุคลอื่น หรือการแสวงหาประโยชนท์างเพศในรูปแบบ
อื่น การใชแ้รงงาน หรือบรกิารโดยกดขี่ทารุณ การเป็นทาส 
หรือการกระท าอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้
ตกอยูใ่ตบ้งัคบั หรือการตดัอวยัวะออกจากรา่งกาย” 

(พธิีสารเพือ่ป้องกนัปราบปรามและลงโทษการคา้มนษุย์  

ขอ้ 3 (a)) 
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วัตถุประสงคข์องพิธีสาร (Purpose of the protocols) 

• ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น
ฐาน 

• คุม้ครองสิทธิของผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน   

• ส่งเสรมิความรว่มมอืระหวา่งรฐั  
ขอ้ 2 พธิีสารวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น
ฐาน 

• ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์ 

• คุม้ครองและช่วยเหลือผูเ้สียหายในการคา้มนษุย ์ 

• ส่งเสรมิความรว่มมอืระหวา่งรฐั 
ขอ้ 2 พธิีสารเพือ่ป้องกนัปราบปรามและลงโทษการคา้
มนษุย ์

องคป์ระกอบของควำมผิดอำญำ (Criminal ELEMENTS) 

การกระท า 

1. การจดัหาเพื่อการเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายของบคุคล  

2. เขา้มายงัรฐัซึง่บคุคลนัน้มิใช่ชนชาติ หรือผูอ้ยู่อาศยั                     

3. วตัถปุระสงค ์เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์างการเงิน 
หรือวตัถอุื่นใด โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

ขอ้ 3 พธิีสารวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่น
ฐาน 

1. การกระท าการจดัหา ขนส่ง โยกยา้ย ใหท้ี่พกัอาศยัหรือ
รบัไวซ้ึ่งบคุคล 
2. วิธีการ ดว้ยวิธีการคกุคาม ข่มขู่ หรือการใชก้ าลงั หรือ
การบีบบงัคบัในรูปแบบอื่น การลกัพาตวั การใชอ้บุาย 
หลอกลวง หรือการใชอ้  านาจ หรือสภาพท่ีอ่อนแอ
เปราะบางในทางมิชอบ หรือการให ้หรือรบัเงิน หรือ
ผลประโยชนเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่ความยินยอมของบคุคล ผูม้ี
อ  านาจควบคมุเหนือบคุคลอื่น 

• ไม่จ าเป็นตอ้งพิสจูนว์่ามีการใชว้ธีิการตา่ง ๆ ใน
กรณีที่ผูเ้สียหายอายตุ ่ากว่า 18 ปี                    

3. วตัถปุระสงค ์การแสวงหาประโยชน ์(ซึง่รวมถึง แตม่ิได้
จ ากดั เฉพาะการแสวงประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีของ
บคุคลอื่นหรือการแสวงหาประโยชน ์ทางเพศในรูปแบบ    
อื่น ๆ ) การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบรกิาร การเป็นทาส หรือ
การกระท าอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาสการท าใหต้กอยู่
ใตบ้งัคบั หรือการตดัอวยัวะออกจากรา่งกาย 

• ความยินยอมในการถกูแสวงหาประโยชนข์อง
บคุคล ถือวา่เป็นเรื่องนอกประเดน็ ในกรณีที่มีการ
ด าเนินการตามวิธีการขา้งตน้  

ขอ้ 3 พธิีสารเพือ่ป้องกนัปราบปรามและลงโทษการคา้
มนษุย ์
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เร่ืองส าคัญทีต้่องท าความเข้าใจ (Key Points to understanding) 

1. การลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานที่เป็นอาชญากรรมขา้ม
ชาติ ซึง่ประกอบดว้ยการอ านวยความสะดวกใหอ้กี
บคุคลหน่ึง ขา้มชายแดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อ
ผลประโยชนท์างการเงินหรือวตัถอุื่นใด 

2. ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานที่ถกูลกัลอบ ไมม่ีลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงโดยเฉพาะ โดยที่อาจเป็นผูแ้สวงหาที่ลีภ้ยั ผูลี้ภ้ยั ผู้
อพยพดว้ยเหตผุลดา้นเศรษฐกิจ หรือบคุคลอื่นๆ             

3. ผูล้กัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ไมม่ีลกัษณะใด
โดยเฉพาะ แตม่กัเป็นผูท้ี่ปฏิบตัิการดว้ยวตัถปุระสงคใ์น
การแสวงผลประโยชนท์างการเงนิ หรือทางวตัถอุื่นใด
เสมอ      

4. ผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานมิใช่ “ผูเ้สียหาย” ของการถกูลกัลอบ
ขน แต่อาจตกเป็นผูเ้สียหายของอาชญากรรมที่รา้ยแรง
อื่น ๆ ในขณะที่ถกูลกัลอบขน รวมทัง้การคา้มนษุยด์ว้ย                   

1. การคา้มนษุย ์ไม่จ าเป็นตอ้งมีการขา้มชายแดน โดย
อาจเกิดขึน้ภายในประเทศได ้        

2. ผูเ้สียหายไม่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงโดยเฉพาะ 
ผูเ้สียหาย อาจเป็น ชาย หญิง เดก็ ประชาชนทั่วไป     
ผูแ้สวงที่ลีภ้ยั ผูอ้พยพหรือผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานแบบปกติ
และไม่ปกติ                

3. ผูค้า้มนษุยไ์ม่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงโดยเฉพาะ 
4. การคา้มนษุย ์อาจมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแสวงหา

ประโยชนใ์ดก็ได ้      
5. บคุคลผูถ้กูแสวงหาประโยชนท์ัง้หมด มิใช่ผูเ้สียหาย

จากการคา้มนษุย ์
6. บคุคลที่ยินยอมใหถ้กูแสวงหาประโยชน ์ยงัคงเป็น

ผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยไ์ด ้              

 
 

  



 

35 
 

ภำคผนวก 3 รัฐภำคีของพธิีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ 
ขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน 

 

ตารางต่อไปนี ้คือรายชื่อประเทศภาคีของพิธีสารว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน ณ เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2564 
ที่มา: https://treaties.un.org 
 

ประเทศ วนัท่ีลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

อฟักานิสถาน 
 

2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 a 

แอลเบเนีย 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

แอลจีเรีย 6 มิถนุายน พ.ศ. 2544 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 

แองโกลา  
 

19 กนัยายน พ.ศ. 2557 a 

แอนติกาและบารบ์ดูา 
 

17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 a 

อารเ์จนตินา 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

อารม์ีเนยี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

ออสเตรเลีย 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

ออสเตรีย  12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

อาเซอรไ์บจาน  12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 30 ตลุาคม พ.ศ. 2546 

บาฮามาส  9 เมษายน พ.ศ. 2544 26 กนัยายน พ.ศ. 2551 

บาหเ์รน  
 

7 มิถนุายน พ.ศ. 2547 a 

บารเ์บโดส 26 กนัยายน พ.ศ. 2544 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

เบลารุส 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 25 มิถนุายน พ.ศ. 2546 

เบลเยียม 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

เบลีซ 
 

14 กนัยายน พ.ศ. 2549 a 

เบนิน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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ประเทศ วนัท่ีลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

โบลิเวีย (รฐัพหชุนชาติแหง่โบลิเวีย) 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543  

บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 24 เมษายน พ.ศ. 2545 

บอตสวานา 10 เมษายน พ.ศ. 2545 29 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

บราซิล 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 29 มกราคม พ.ศ. 2547 

บลัแกเรีย 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

บรูก์ินาฟาโซ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2543 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

บรุุนดี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

กาบเูวรด์ ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 

กมัพชูา 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 12 ธันวาคม 2548 

แคเมอรูน 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 

แคนาดา 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง 
 

6 ตลุาคม พ.ศ. 2549 a 

ชิล ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

คอโมโรส  15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 a 

คองโก  14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 

คอสตารกิา 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

โกตดิววัร ์
 

8 มิถนุายน พ.ศ. 2560 a 

โครเอเชยี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 24 มกราคม พ.ศ. 2546 

คิวบา 
 

20 มิถนุายน พ.ศ. 2556 a 

ไซปรสั 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

สาธารณรฐัเช็ก (เชก็เกีย) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2545 24 กนัยายน พ.ศ. 2556 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก 
 

28 ตลุาคม พ.ศ. 2548 a 
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ประเทศ วนัท่ีลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

เดนมารก์ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

จิบตู ี  20 เมษายน พ.ศ. 2548 a 

ดอมินีกา  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 a 

สาธารณรฐัโดมินิกนั 15 ธันวาคม พ.ศ. 2543 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

เอกวาดอร ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 17 กนัยายน พ.ศ. 2545 

อียิปต ์
 

1 มีนาคม พ.ศ. 2548 a 

เอลซลัวาดอร ์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 

อิเควทอเรียลกิน ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 

เอสโตเนีย 20 กนัยายน พ.ศ. 2545 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

เอสวาตีน ี 8 มกราคม พ.ศ. 2544 24 กนัยายน พ.ศ. 2555 

เอธิโอเปีย  
 

22 มิถนุายน พ.ศ. 2555 a 

สหภาพยโุรป 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 6 กนัยายน พ.ศ. 2549 AA 

ฟิจิ  
 

19 กนัยายน พ.ศ. 2560 a 

ฟินแลนด ์ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 7 กนัยายน พ.ศ. 2549 A 

ฝรั่งเศส 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 29 ตลุาคม พ.ศ. 2545 

กาบอง 
 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 a 

แกมเบยี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

จอรเ์จยี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 5 กนัยายน พ.ศ. 2549 

เยอรมนี  12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 14 มิถนุายน พ.ศ. 2549 

กานา 
 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 a 

กรีซ  13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 11 มกราคม พ.ศ. 2554 

เกรเนดา 
 

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 a 
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ประเทศ วนัที่ลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

กวัเตมาลา   1 เมษายน พ.ศ. 2547 a 

กินี  8 มิถนุายน พ.ศ. 2548 a 

กินี-บิสเซา 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543  

กายอานา  16 เมษายน พ.ศ. 2551 a 

เฮต ิ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 19 เมษายน พ.ศ. 2554 

ฮอนดรูสั 
 

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 a 

ฮงัการ ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ไอซแ์ลนด ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 

อินเดีย 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

อินโดนีเชีย  12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 28 กนัยายน พ.ศ. 2552 

อิรกั  
 

9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 a 

ไอรแ์ลนด ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 

อิตาลี  12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

จาเมกา 13 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2545 29 กนัยายน พ.ศ. 2546 

ญ่ีปุ่ น 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 A 

คาซคัสถาน 
 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 a 

เคนยา 
 

5 มกราคม พ.ศ. 2548 a 

คิรบิาส 
 

15 กนัยายน พ.ศ. 2548 a 

คเูวต 
 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 a 

คีรกี์ซสถาน 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 2 ตลุาคม พ.ศ. 2546 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

26 กนัยายน พ.ศ. 2546 a 

ลตัเวีย  10 ธันวาคม พ.ศ. 2545 23 เมษายน พ.ศ. 2546 
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ประเทศ วนัท่ีลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

เลบานอน 26 กนัายน พ.ศ. 2545  5 ตลุาคม พ.ศ. 2548  

เลโซโท 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543  24 กนัยายน พ.ศ. 2547  

ไลบีเรีย 
 

22 กนัยายน พ.ศ. 2547 a 

ลิเบีย 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  24 กนัยายน พ.ศ. 2547  

ลิกเตนสไตน ์ 14 มีนาคม พ.ศ. 2544  20 กนัยายน พ.ศ. 2551  

ลิทวัเนีย  25 เมษายน พ.ศ. 2545  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  

ลกัเซมเบิรก์ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543  24 กนัยายน พ.ศ. 2555  

มาดากสัการ ์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543  15 กนัยายน พ.ศ. 2548  

มาลาวี  
 

17 มีนาคม พ.ศ. 2548 a 

มาลี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2543  12 เมษายน พ.ศ. 2545  

มอลตา 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543  24 กนัยายน พ.ศ. 2546  

มอรเิตเนยี 
 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 a 

มอรเิชียส 
 

24 กนัยายน พ.ศ. 2546 a 

เม็กซิโก 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  4 มีนาคม พ.ศ. 2546  

โมนาโก 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  5 มิถนุายน พ.ศ. 2544  

มองโกเลีย 
 

27 มิถนุายน พ.ศ. 2551 a 

มอนเตเนโกร  
 

23 ตลุาคม พ.ศ. 2549 d 

โมซมับิก 15 ธันวาคม พ.ศ. 2543  20 กนัยายน พ.ศ. 2549  

พม่า 
 

30 มีนาคม พ.ศ. 2547 a 

นามิเบยี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 16 สิงหาคม พ.ศ. 2545  

นาอรูู 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

เนเธอรแ์ลนด ์ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 A 
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ประเทศ วนัท่ีลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

นิวซีแลนด ์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 

นิการากวั 
 

15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 a 

ไนเจอร ์
 

18 มีนาคม พ.ศ. 2552 a 

ไนจีเรีย 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 27 กนัยายน พ.ศ. 2544 

มาซิโดเนียเหนือ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 12 มกราคม พ.ศ. 2548 

นอรเ์วย ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 23 กนัยายน พ.ศ. 2546 

โอมาน 
 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 a 

ปาเลา 
 

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 a 

ปานามา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

ปารากวยั 
 

23 กนัยายน พ.ศ. 2551 a 

เปรู  14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 23 มกราคม พ.ศ. 2545 

ฟิลิปปินส ์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

โปแลนด ์ 4 ตลุาคม พ.ศ. 2544 26 กนัยายน พ.ศ. 2546 

โปรตเุกส 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

สาธารณรฐัเกาหลี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

สาธารณรฐัมอลโดวา 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 a 

โรมาเนีย  14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

สหพนัธรฐั รสัเซีย 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

รวนัดา 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 4 ตลุาคม พ.ศ. 2549 

ซานมารีโน 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

เซาตเูมและปรนิซีปี 
 

12 เมษายน พ.ศ. 2549 a 

ซาอดุีอาระเบยี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2545 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
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ประเทศ วนัท่ีลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

เซเนกลั 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  27 ตลุาคม พ.ศ. 2546  

เซอรเ์บยี  12 ธันวาคม พ.ศ. 2543  6 กนัยายน พ.ศ. 2544  

เซเชลส ์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  22 มิถนุายน พ.ศ. 2547  

เซียรร์าลีโอน 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  12 สิงหาคม พ.ศ. 2557  

สโลวาเกีย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  21 กนัยายน พ.ศ. 2547  

สโลวีเนีย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  

แอฟรกิาใต ้ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543  20 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2547  

สเปน 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  1 มีนาคม พ.ศ. 2545  

ศรีลงักา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  
 

เซนตค์ิตสแ์ละเนวิส 
 

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 a 

เซนตว์ินเซนตแ์ละเกรนาดีนส ์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  29 ตลุาคม พ.ศ. 2553  

ซูดาน 
 

9 ตลุาคม พ.ศ. 2561 a 

ซูรนิาเม 
 

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 a 

สวีเดน  12 ธันวาคม พ.ศ. 2543  6 กนัยายน พ.ศ. 2549  

สวิตเซอรแ์ลนด ์ 2 เมษายน พ.ศ. 2545  27 ตลุาคม พ.ศ. 2549  

สาธารณรฐัอาหรบัซีเรยี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  8 เมษายน พ.ศ. 2552  

ทาจิกิสถาน 
 

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 a 

ไทย 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544  
 

ติมอร-์เลสเต 
 

9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 a 

โตโก 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543  28 กนัยายน พ.ศ. 2553  

ตรนิิแดดและโตเบโก 26 กนัยายน พ.ศ. 2544  6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550  

ตนูิเซยี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  
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ประเทศ วนัท่ีลงนาม 

การใหส้ตัยาบนั, การยอมรบั (A), 
การอนมุตัิ (AA), การเพิ่มเติม (a), 
การต่อเนื่อง (d) 

ตรุกี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  25 มีนาคม พ.ศ. 2546  

เติรก์เมนิสถาน 
 

28 มีนาคม พ.ศ. 2548 a 

ยกูนัดา 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543  
 

ยเูครน  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  

สหราชอาณาจกัรบรเิตนใหญ่และ
ไอรแ์ลนดเ์หนือ 

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543  9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2549  

สหสาธารณรฐัแทนซาเนยี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  

สหรฐัอเมรกิา  13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548  

อรุุกวยั 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  4 มีนาคม พ.ศ. 2548  

อซุเบกิสถาน 28 มิถนุายน พ.ศ. 2544  
 

เวเนซุเอลา (สาธารณรฐัโบลีวาแห่ง
เวเนซุเอลา) 

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543  19 เมษายน พ.ศ. 2548  

แซมเบยี 
 

24 เมษายน พ.ศ. 2548 a 
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