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บทนำ
ทั่วทัง้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime Group) ต่างพากันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก
การก่ออาชญากรรม และบั่นทอนประสิทธิภาพของรัฐในการปกป้องเขตแดนด้วยอานาจอธิปไตยของตน ดังที่ปรากฏว่า
การใช้เงินเพื่ออานวยความสะดวกในการย้ายถิ่น ฐานแบบไม่ปกติ ทาให้ผลู้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานสร้างความอ่อนแอ
ต่อกลไกความยุติธรรมของรัฐ บั่นทอนความรุ่งเรืองของชุมชนและส่งผลกระทบต่อชีวิต และความปลอดภัยของผูท้ ่ีตกอยู่
ในสถานะเปราะบาง ในการประชุมรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2559 เรื่องกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติท่ีเกี่ยวข้องนัน้ บรรดารัฐมนตรี ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ ที่สร้างผลกาไรจากอาชญากรรมดังกล่าว พร้อมทัง้ สนับสนุนให้บรรดาสมาชิกกาหนดให้การลักลอบ
ขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานให้เป็ นความผิดอาญา โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
ในการประชุม ระดับรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2561 สมาชิก กระบวนการบาหลีได้ยืนยันคาปฏิญาณดังกล่าว โดยประกาศ
สนับสนุนการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบาหลีและกระบวนการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ รวมทัง้ อาเซียน ทัง้ นีใ้ นการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 37 ปี พ.ศ. 2563 บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ แก้ไขปั ญหาและปราบปรามการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน โดยผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และ
กระบวนการบาหลี เป็ นต้น
สานักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคกระบวนการบาหลี (RSO) และสานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP)) ตระหนัก ถึ ง ความก้าวหน้าในการดาเนิ น งาน เพื่อ
ลุล่วงพันธกิจดังกล่าว และมีความยินดี ในการนาเสนอเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี ้ RSO มีความยินดีท่ีได้ร่วมงานกับ UNODC ROSEAP ในฐานะ
สมาชิกของกระบวนการบาหลี และเป็ นผูพ้ ิทักษ์ พิธีสารว่าด้วยการต่ อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน โดยทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน)
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ด้วยเหตุนี ้ เราจึงมั่นใจว่า เอกสารฉบับนีจ้ ะช่วยสนับสนุนบรรดาสมาชิกของกระบวนการบาหลี อย่างต่อเนื่อง ในการรับมือ
และร่วมมือกัน เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติท่จี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร
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คำนำ
ประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี เห็นพ้องกันในวงกว้าง ถึงความจาเป็ นที่จะต้องร่วมมือกันต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ดี บรรดาประเทศสมาชิกทัง้ หมดมิใช่ภาคี ของกฎหมายระหว่างประเทศที่กาหนดกรอบความ
ร่วมมือดังกล่าว ซึ่งได้แก่ พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
(พิ ธี ส ารว่ า ด้ว ยการต่ อ ต้า นการลัก ลอบขนผู้โยกย้า ยถิ่ น ฐาน) ภายใต้อ นุ สัญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยการต่ อ ต้า น
อาชญากรรมข้า มชาติ ท่ี จัด ตั้ง ในลัก ษณะองค์ก ร (United Nations Convention against Transnational Organized
Crime (UNTOC))1 ทั้งนี ้ป รากฏว่ามี เพียงครึ่งหนึ่ ง (22 ประเทศจากกว่า 45 ประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี )
เท่านั้นที่เป็ น ภาคีของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ถึงแม้ว่าเกือบทุกประเทศจะเป็ นภาคี
UNTOC (ภาคผนวก 3) การที่ประเทศส่วนใหญ่ ยังมิได้เข้าร่วมเป็ นภาคี ของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานนั้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็ นเหตุให้ภูมิภาคนีต้ อ้ งให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกในการให้ความ
ร่วมมือกับนานาชาติในความพยายามที่จะเพิกถอนสภาวะลอยนวลพ้นผิดของอาชญากร
ประเทศที่เข้าร่วมเป็ นภาคีของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานได้รบั ประโยชน์หลายประการ
นอกจากการเข้าร่วมกับสังคมชุมชนระหว่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับกรอบความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน และกาจัดที่หลบหนีความผิดของอาชญากรข้ามชาติคอื พันธกิจสาคัญ การส่งเสริมความเข้าใจที่ตรงกันใน
เรือ่ งการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานนี ้ ยังทาให้พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการร่วมมือกันตลอดเส้นทางลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนีก้ ารแบ่งปั นความเข้าใจระหว่างกัน
ยังช่วยปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้เห็นภาพรวมของปั ญหาที่แม่นยายิ่งขึน้ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อนาไปสู่แนว
ทางแก้ไขปั ญหาการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานโดยมีขอ้ มูลหรือหลักฐานอ้างอิง
อีกเหตุผลหนึ่งที่หลายประเทศเข้าร่วมเป็ นภาคีของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน คือโอกาสใน
การธารงไว้ซ่งึ อานาจอธิปไตยด้วยการปราบปรามอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชน์จากการลักลอบเข้าออกชายแดนโดย
ผิดกฎหมาย และการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรมซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ของรัฐ มีความสอดคล้องกับการมุ่งเน้นสร้าง
ความร่วมมือของกระบวนการบาหลี โดยอยู่บนฐานแห่งความตระหนักที่ว่า แต่ละประเทศต่างมีสิ ทธิอธิปไตย และฐาน
ประโยชน์อนั ชอบธรรม (Legitimate interests) ในการออกและบังคับใช้กฎหมายของตน เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบขนผู้

พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ภายใต้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตัง้ ในลักษณะของ GA Res 55/25 UNGAOR UNDOC A/45/49 annex II (The Smuggling
Protocol) ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2563 มีประเทศภาคีของ UNTOC รวม 190 ประเทศ และมีประเทศภาคีของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการ
ลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานรวม 150 ประเทศ
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1

โยกย้ายถิ่นฐาน2 ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดาเนินการดังกล่าว บาง
ประเทศที่เข้าร่วมเป็ นภาคีแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ในขณะที่
ประเทศอื่นซึ่งยังไม่ได้เป็ นภาคีของพิธีสารได้ดาเนินการที่สอดคล้องกับความจาเป็ นของตนเองแล้ว
เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ สาหรับผูบ้ ญ
ั ญัติกฎหมาย ผูก้ าหนดนโยบายและผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
บรรดาประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีและประเทศอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีสารว่าด้วยการต่อต้าน
การลั ก ลอบขนผู้โยกย้า ยถิ่ น ฐานไม่ ว่ า จะประเทศนั้ น ๆ จะเป็ นภาคี ข องพิ ธี ส ารดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ความก้าวหน้าในความเพียรพยายามที่จะต่อต้านและป้องกันการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
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กระบวนการบาหลี ว่าด้วยการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ที่ “การประชุมรัฐมนตรีระดับ
ภูมิภาคครัง้ แรก ว่าด้วยการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ” (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545)
2

2

© Jo Aigner

กำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิน่ ฐำน
“การลัก ลอบขนผู้โยกย้ายถิ่น ฐาน” (smuggling of migrants หรือ people smuggling หรือ migrant smuggling หรือ
human smuggling) เป็ นอาชญากรรมเพื่อแสวงผลประโยชน์ทางวัตถุ โดยการจัดให้บคุ คลเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่ง
เป็ น อาชญากรรมที่ ส่งผลกระทบต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ สัง คมและมนุ ษ ย์ พร้อ มทั้ง ส่ งเสริม และน ามาซึ่งความไร้
เสถียรภาพและการคอรัปชั่น ทั้งนีใ้ นบรรดาประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี องค์กรอาชญากรรมต่างได้ประโยชน์
จากช่องว่างระหว่างความต้องการย้ายถิ่นของมนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การย้ายถิ่น นโยบายที่ไม่ตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าว เพื่อแสวงกาไรจากการให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีจากการควบคุมการเข้าออกชายแดน โดย
สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ประมาณการว่าผลประโยชน์
อันมิชอบด้วยกฎหมายซึง่ ผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานได้รบั นัน้ อาจสูงถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยที่อาชญากรรม
นัน้ ยังคงดาเนินต่อไป โดยที่ผกู้ ระทาความผิดไม่ได้รบั การลงโทษ3 การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ยังคงเป็ นอาชญากรรม
ที่มีความเสี่ยงต่าแต่ผูก้ ระทาความผิดได้ผลประโยชน์สูง เนื่องจากยังไม่มีการรับมือและร่วมมือกันอย่างเพียงพอตาม

The United Nations Office on Drugs and Crime ประเมินว่าเพียงในปี พ.ศ. 2559 ปี เดียว ผูล้ กั ลอบนาผูย้ า้ ยถิ่นเข้าเมืองได้กาไรสูงถึง 7
พันเหรียญสหรัฐ จากจานวนคน 2.5 ล้าน ดูเอกสาร UNODC Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (UNODC,2018) 5
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เส้นทางการลักลอบ นอกจากนีอ้ ุปสรรคต่อการรับมือยังมีสาเหตุมาจากการตีความที่ผิดว่าเป็ นการกระทาผิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น แม้ว่าบ่อยครัง้ ที่การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานมีการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการลักลอบขน
ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์นนั้ แตกต่างกัน และอยู่ภายใต้คนละพิธีสารเสริมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่จี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร (UNTOC) ที่แยกจากกัน (ดู Annex 2)
ภำพรวม : กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ตามคานิยามการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน “การจัดหาเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน
หรือวัตถุทงั้ ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยการนาบุคคลเข้ามายังรัฐภาคีโดยผิดกฎหมาย และบุคคล
ดังกล่าวมิได้ถือสัญชาติหรือมีถ่ินที่อยู่ถาวรในรัฐภาคีนั้น ” (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ
ขนผู้ โยกย้ า ยถิ่ น ฐาน ข้ อ 3 (a)) กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การลั ก ลอบขนผู้ โยกย้ า ยถิ่ น ฐาน คื อ
อาชญากรรมข้ามชาติ ท่ีจดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร โดยผูก้ ระทาความผิดอานวยความสะดวกให้แก่
บุคคลหนึ่งในการข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ โดยที่ผทู้ ่ใี ช้บริการลักลอบข้าม
พรมแดนดังกล่าว อาจเป็ นผู้อพยพ ผูแ้ สวงหาที่ลีภ้ ัย หรือบุคคลอื่นใด นอกจากนีเ้ ป็ นที่รูก้ ันดีว่า
อาชญากรซึ่ง รวมถึง นัก รบก่อ การร้า ยต่ างชาติ เป็ น อีก กลุ่ม บุ คคลหนึ่ งที่ ใช้บ ริการลัก ลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน ทัง้ นีผ้ โู้ ยกย้ายถิ่นฐานไม่ใช่ “ผูเ้ สียหาย” อาชญากรรมการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐาน แต่อาจตกเป็ นผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมอื่นๆ ในระหว่างการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานได้
ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมที่รา้ ยแรง เช่น การค้ามนุษย์ การถูกทาร้าย และการข่มขืน
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ตำรำง 1: ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบระหว่ำงควำมเชื่อและควำมจริง เรื่องกำรลักลอบขนผูโ้ ยกย้ำยถิ่นฐำน
ความเชื่อที่สืบทอดมา

ความจริงที่เกิ ดขึ้น

“ผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
มักกระทารุนแรงและทารุณกรรม
ต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นที่ตนลักลอบพา
มา”

ผูล้ ักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานบางคนกระทาการรุ นแรงอย่างยิ่ง โดยกระทาทารุ ณ
กรรมต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (อาทิ ทางร่างกายและทางเพศ รวมทั้งข่มขืน) อีกทั้งยัง
แสวงหาประโยชน์ระหว่างเส้น ทางการลักลอบเข้าเมื อง แม้กระทั่งลงมือ สังหารผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานทุกคนจะกระทา
การรุนแรงและทารุณกรรม บางคนอาจให้บริการกับ ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานตามคาสัญญา
และนาส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย โดยปราศจากการปฏิบตั ิท่ไี ม่ถกู ต้อง

“การถูกลักลอบขนเป็ นอันตราย
เสมอ สาหรับผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน”

อาจเกิด อัน ตรายในระหว่างการเดิน ทางหากวิธีการปฏิบัติ งานของผู้ลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน ทาให้ชีวิตและความปลอดภัยของผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานตกอยู่ในอันตราย
หรือเป็ นการกระทาโดยไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศ
ถือว่า สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ น “สถานการณ์ท่ีรุนแรงในการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐาน” (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานข้อ 6 (3)) โดยใน
สถานการณ์ท่ีรุนแรงอาจนาไปสู่การเสียชีวิต แต่ในกรณีอื่น ๆ ผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้าย
ถิ่นฐาน อาจจัดหาหนทางที่ปลอดภัยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการย้ายถิ่นฐาน
แบบปกติ ด้วยเหตุนี ค้ วามพยายามในการเดินทางข้ามพรมแดนบางเส้นทางด้วย
ตนเอง จึงอาจเป็ นอันตรายต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานมากกว่าและผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้าย
ถิ่นฐานสามารถช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนัน้ ได้

“ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน เป็ นผูย้ า้ ย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ”
(Irregular migrants)

มีคนหลากหลายที่ใช้บริการของผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน บางคนเป็ นผูแ้ สวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งการไปยังประเทศอื่นด้วยวิธีการที่ไม่ป กติ บางคนอาจเป็ น
อาชญากร รวมทัง้ นักรบก่อการร้ายต่างชาติใช้บริการของผูล้ กั ลอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ติดตามตัวของเจ้าหน้าที่ และยังมีอีกหลายกรณี ที่ผใู้ ช้บริการคือผูแ้ สวงหาที่ลภี ้ ยั โดย
จ่ายเงินเพื่อการถูกลักลอบขนเพื่อเข้าสู่ระบบขอลีภ้ ยั

“ผูอ้ านวยความสะดวกให้ผขู้ า้ ม
แดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อเหตุผล
ด้านมนุษยธรรม คือ ผูล้ กั ลอบ
ขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน”

แรงจูงใจของผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน คือ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัตถุอื่น
ใด ดั ง นั้ น บุ ค คลใดก็ ต ามที่ ลั ก ลอบน าอี ก บุ ค คลหนึ่ ง เข้า เมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลทาง
มนุษยธรรม จึงไม่ใช่ผูล้ ักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน นอกเสียจากบุคคลนั้นแสวงหา
ผลประโยชน์จากการกระทาดังกล่าว ในกรณีท่บี ุคคลหนึ่งกระทาการด้วยเหตุผลด้าน
มนุ ษ ยธรรมเท่ า นั้น ไม่ ถื อ ว่ า บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ลัก ลอบขนผู้โยกย้า ยถิ่ น ฐาน ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ
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กำรทำควำมเข้ำใจกรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครัง้ ที่ 6 ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และ
อาชญากรรมข้ามชาติท่เี กี่ยวข้อง ผูแ้ ทนที่เข้าร่วมประชุมต่างสนับสนุนให้สมาชิกกระบวนการบาหลีกาหนดให้ การลักลอบ
ขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นความผิดอาญา โดยสอดคล้องกับกฎหมายและตราสารระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง4
โดยกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน คือพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน) ซึ่งเป็ น
พิธีสารเสริมของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร (UNTOC)
นอกเหนือจากพิธีสารเสริม อีกสองฉบับ ได้แก่ พิธีสารว่าด้วยต่อต้านการค้ามนุษย์ และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการ
ลักลอบการผลิตและค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย โดยที่รฐั ไม่สามารถเข้าเป็ นภาคีของพิธีสารเหล่านีไ้ ด้ หากมิได้เป็ นภาคีของ
UNTOC ทั้งนี ้ เกือบทุกประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี ได้ให้สัตยาบันต่อ UNTOC พร้อมแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะ
สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันกระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา และความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่ อเผชิญ หน้ากับ

การประชุมระดับรัฐมนตรีครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่บาหลี เรื่อง Bali Declaration on People Smuggling, Trafficking
in Persons and Related Transnational Crime ดูเอกสารประกอบเรื่อง Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling (Bali
Process, 2014)
4
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อาชญากรรมข้ามชาติท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะองค์กร และยังให้ความสาคัญต่อโอกาสในการสร้างและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเพิกถอนสภาวะลอยนวลพ้นผิดขององค์กรอาชญากรรม

•
•

การ
ดาเนินคดี

•
•
•

อนุสัญญำสหประชำชำติ
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนองค์กรอำชญำกรรม
ข้ำมชำติทจี่ ัดตั้งในลักษณะองค์กร
และพิธีสำรเสริม

•

การกาหนดให้เป็ นความผิดอาญา
การโอนตัวนักโทษ
การสอบสวนร่วม
การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
การร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
การโอนคดีอาญา
•
•
•

การป้ องกน
ั

•
•
•
•

การให้
ความ
คุม
้ ครอง

•

•

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การควบคุมชายแดน
ข้อกาหนดสาหรับผูท้ ี่ทาการขนส่ง
ความมั่นคงด้านเอกสาร
การฝึ กอบรมและความร่วมมือทางเทคนิค
การรณรงค์ดา้ นข่าวสาร
ความร่วมมือด้านการพัฒนา

ความคุม้ ครองจากความตาย
การถูกทารุณกรรม การใช้ความรุนแรง
ความคุม้ ครองต่อชีวิต และความ
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของ UNTOC และพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนคืออะไร
วัตถุประสงค์ของ UNTOC คือ “เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาขญากรรมข้ามชาติท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ใน
ลักษณะองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ” (UNTOC ข้อ 1) โดยการกาหนดกรอบว่าด้วยการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน (ข้อ 16)
การโอนตัวนักโทษ (ข้อ 17) ความร่วมมือทางอาญา (ข้อ 18) การสอบสวนร่วม (ข้อ 19) การโอนคดีอาญา (ข้อ 21) และ
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย (ข้อ 27) ดังนั้นภายใต้กรอบเพื่อความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
วัตถุประสงค์ของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน คือการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขน
ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ตามคานิยามในพิธีสาร และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวพร้อมกับการ
คุม้ ครองสิทธิของผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานข้อ 2)
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วัตถุประสงค์ของ UNTOC และพิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ่นฐาน
วัตถุประสงค์ของ UNTOC

“...เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติท่จี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ” (UNTOC ข้อ 1)

วัตถุประสงค์ของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน

“...เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน รวมทัง้

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
และปราบปรามดังกล่าว พร้อมทัง้ คุม้ ครองสิทธิของผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน”
ใครคือเป้ าหมายของ UNTOC และพิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ่นฐาน
พิธีสารว่าด้วยการต่ อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่ นฐานมิ ได้ดาเนินการโดยลาพัง หากแต่ตอ้ งใช้ให้สอดคล้องกับ
UNTOC กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ UNTOC จะต้องนามาบังคับใช้กับความผิดในพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน โดยที่ตอ้ งตีความพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของ UNTOC (UNTOC ข้อ 37 (4) และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ข้อ 1) ความเชื่อมโยง
ระหว่าง UNTOC และพิธีสารดังกล่าวยืนยันว่า เป้าหมายของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
คือผูก้ ่ออาชญากรรมข้ามชาติ ท่ีลกั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเพื่อผลประโยชน์ใด โดยมิได้ม่งุ ประสงค์ต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
หรือผูอ้ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
วัตถุเท่านัน้ 5 โดยแท้จริงแล้ว พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานจะมีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีท่ี
มีลักษณะข้ามชาติ และมีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน ข้อ 4)6 ดังนัน้ อาชญากรรมในการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเป็ นการกระทาโดยเจตนา

“กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (Organized criminal group)” คือ “กลุ่มบุคคลที่มีการจัดตัง้ ร่วมกันตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป ดารงอยู่มาเป็ นระยะหนึ่ง
มีการประสานการดาเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระทาอาชญากรรมร้ายแรงหนึ่งอย่างหรือมากกว่า หรือในการกระทาความผิด
ตามอนุสญ
ั ญานี ้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม” (อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร ข้อ 2(a))
5

6

อย่างไรก็ตาม การกาหนดกฎหมายภายใน ไม่ควรกาหนดภาระการพิสูจน์ให้โจทก์ตอ้ งพิสูจน์ว่าการกระทาดังกล่าว “มีลักษณะข้ามชาติ”

หรือมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือไม่ เพื่อเป็ นองค์ประกอบความผิดของการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานและลงโทษผูก้ ระทา
ความผิด (ข้อ 34 (2) UNTOC) อ่านเพิ่มเติ ม เรื่อง ขอบเขตการบังคับ ใช้พิ ธีส ารว่า ด้วยการต่ อต้า นการลักลอบขนผู้โยกย้า ยถิ่น ฐาน จาก
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หมายถึงมีเจตนาที่จะจัดหาให้อีกบุคคลหนึ่งเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และมีเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
หรือทางวัตถุอื่นใดจากการดาเนินการนัน้
ความสาคัญของ “ผลประโยชน์ ทางการเงิ นหรือวัตถุ” ของความผิดลักลอบขนผู้โยกย้ าย
ถิ่นฐาน
วัตถุประสงค์ของอาชญากรรมการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน คือ “ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
วัต ถุ อื่ น ใด” ซึ่ ง อาจหมายถึ ง ผลประโยชน์ ห รื อ การได้ม าซึ่ ง วั ต ถุ ใ ด ๆ ผู้ ร่ า งพิ ธี ส ารได้ร วม
องค์ป ระกอบดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง กิ จ กรรมที่ อ งค์ก รอาชญากรรมด าเนิ น การเพื่ อ
ผลประโยชน์ โดยไม่ ร วมถึ ง การกระท าของผู้ท่ี ช่ ว ยเหลื อ ผู้โยกย้า ยถิ่ น ฐานด้ว ยเหตุ ผ ลทาง
มนุษยธรรม หรือเพราะมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ทัง้ นี ้ “ผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัตถุอื่น
ใด” นับว่าเป็ นพืน้ ฐานสาคัญ ในคานิยามของ “การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน” ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งมิได้ครอบคลุมเพียงเพื่อเป็ นวัตถุประสงค์ ว่าด้วยการกระทาความผิดโดยการ
ลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานข้อ 3) แต่
ยังเป็ นองค์ประกอบความผิดในการกาหนดให้การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นความผิดอาญา
(พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานข้อ 6) และเป็ นส่วนหนึ่งของคานิยาม
ว่าด้วยกลุ่มองค์กรอาชญากรรม (UNTOC, ข้อ 2)7
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน กับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ฉบับอื่น ในบริบทนี ้ พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานมิได้ขดั ขวางบทบาทของกฎหมายระหว่าง
ประเทศอื่นใด ไม่ว่ารัฐจะเป็ นภาคีของกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ รวมทัง้ มิได้สร้างพันธกรณีใ หม่ภายใต้กฎหมายอื่นใด หรือ
กาหนดให้รฐั ดังกล่าวเข้าร่วมเป็ นภาคีของตน ดังที่ปรากฏชัดเจนในข้อ 19 (1) ของ พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ
ขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานว่า
ไม่มีความใดในพิธีสารนีจ้ ะกระทบถึงสิทธิ พันธกรณีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ของ
รัฐ และปั จเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พันธกรณีตามอนุสญ
ั ญาปี ค.ศ. 1951 และพิธีสารปี ค.ศ. 1967 ว่าด้วยสถานภาพ
ผูล้ ภี ้ ยั และหลักการหลักการห้ามผลักดันกลับ (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 ดูเพิ่มเติมใน Issue Paper: The Concept of ‘Financial or other material benefit’ in the Smuggling of Migrants Protocol (UNODC,
2017)
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กำรทำควำมเข้ำใจพันธกรณีภำยใต้กรอบกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ
บทนีก้ ล่าวถึงข้อกาหนดของ UNTOC และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ตามวัตถุประสงค์ท่ี
กล่าวไว้ว่า เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะองค์กร ในการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐาน ส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว และคุม้ ครองสิทธิของผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (UNTOC ข้อ 1 และพิธีสารว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ข้อ 2)
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กำรดำเนินคดี (Prosecution)
UNTOC มีข้อกำหนดเรื่องกำรกำหนดให้กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนเป็ นควำมผิดอำญำ โดยกาหนดให้รฐั
ภาคีของ UNTOC มีพนั ธกรณีในการกาหนดให้เป็ นความผิดอาญาไว้ในกฎหมายภายใน โดยรวมถึง
• กำรมีส่วนร่วม ในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม (ข้อ 5)
• กำรฟอกเงิน (ข้อ 6)
• กำรคอรัปชั่น (ข้อ 8)
• กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม (ข้อ 23)

กำรมีส่วนร่วม

กำรฟอกเงิน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำร
กำหนดให้เป็ นควำมผิดอำญำ
ภำยใต้ UNTOC
กำรคอรัปชั่น

กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม

นอกจากนี ้ รัฐภาคีจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีพิจารณาตามความจาเป็ นและแก้ไขกฎหมาย เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
อาญาต่อความผิดดังกล่าว โดยรวมถึงการกาหนดให้มี
• ควำมรับผิดทำงอำญำของนิติบคุ คล (ข้อ 10)
• กำรลงโทษ ที่เหมาะสมกับความรุนแรงของความผิด (ข้อ 11)
• การบ่งชี ้ ติดตาม อายัดหรือยึดทรัพย์ และยึดผลกำไรจำกกำรก่ออำชญำกรรม และทรัพย์สินอื่น ๆ (ข้อ 12)
• เขตอำนำจศำล เหนือการกระทาความผิด (ข้อ 15)

นอกเหนือ จากการดาเนินการดังกล่าวแล้ว ยังมีการใช้เทคนิคพิเศษในการสอบสวน คือ การจัดส่งภายใต้การควบคุม
(Controlled Delivery) การตรวจสอบข้อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Surveillance) และการปฏิ บั ติ ก ารลั บ
(Undercover Operations) (ข้อ 20) หากระบบกฎหมายของรัฐอนุญาตให้ทาได้
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แนวนโยบำยในกำร
กำหนดให้กำรลักลอบขนผู้
โยกย้ำยถิ่นฐำนเป็ นควำมผิด
อำญำ (Bali Process, 2014)
ได้กาหนดข้อปฏิบตั ิทาง
กฎหมายไว้อย่างชัดเจนในเรื่อง
การกาหนดให้การลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานเป็ นความผิด
อาญาโดยสอดคล้องกับพิธีสาร
ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ
ขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานและ
UNTOC

กำรกำหนดให้กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนเป็ นควำมผิดอำญำในพิธีสำรว่ำ
ด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน ตามความในข้อ 6 ของพิธีสารว่า
ด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานจะต้องกาหนดการกระทาเหล่านีเ้ ป็ น
ความผิดอาญา
• การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ตามข้อ 3 หมายถึง “การจัดหาเพื่อที่จะ
ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัตถุทงั้ ทางตรงและทางอ้อม ด้วยการ
นาบุคคลเข้ามายังรัฐภาคีโดยผิดกฎหมาย
และบุคคลดังกล่าวมิได้ถือ
สัญชาติ หรือมีถ่ินที่อยู่ถาวรในรัฐภาคีนนั้ ”
• การผลิต การจัด หา การให้ หรือการครอบครอง เอกสารการเดิ นทางหรือ
เอกสารประจาตัวปลอม เพื่อจุดมุ่งหมายในการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
(ข้อ 6 (1) (b))
•

ดาเนินการเพื่อให้สามารถอยู่โดยผิดกฎหมาย แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิท่จี ะอยู่
ในประเทศ โดยเป็ นการกระท าในลั ก ษณ ะข้ า มชาติ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือวัตถุอื่นใด (ข้อ 6 (1) (c))

•

จัดการ สั่งการ มีส่วนร่วม ในฐานะผู้สมคบหรือพยายามกระทาความผิด
อย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างต้น (ข้อ 6 (2))

ยิ่งกว่านัน้ พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานยังกาหนดให้รฐั สมาชิกนากฎหมายและมาตรการอื่น
(ตามระบบกฎหมายของตน) มาบังคับใช้ในสถานการณ์ท่ีรุนแรง ซึ่งเป็ นอันตราย หรืออาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต หรือความ
ปลอดภัยของผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน หรือเป็ นการกระทาโดยไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศกั ดิ์ศรี โดยรวมถึงการแสวงหาประโยชน์
ด้วย (ข้อ 6 (3))
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กำรไม่กำหนดให้ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนมีควำมผิดทำงอำญำเพรำะถูกลักลอบขน
เป้าหมายในการสอบสวนและดาเนินดคีของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานคือ สมาชิก
ขององค์กรอาชญากรรม ผูแ้ สวงหาประโยชน์จากการลักลอบนาบุคคลอื่นเข้าเมือง โดยไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรือผิด กฎหมายของผู้โยกย้ายถิ่ นฐาน และไม่ ได้สร้างพื น้ ฐานใด ๆ เพื่อ กาหนดให้ผู้โยกย้า ยถิ่ นฐานมี
ความผิดทางอาญา ดังที่ปรากฏโดยชัดเจนในข้อ 5 ว่า “ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานไม่ ตอ้ งรับผิดทางอาญาภายใต้พิธีสาร
เนื่องจากตนเป็ นผูถ้ ูกกระทาจากการกระทาดังกล่าว” ในขณะเดียวกัน พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน ก็มิได้หา้ มมิให้ดาเนินการตามมาตรการลงโทษการกระทาอื่น ซึ่งอาจเป็ นการกระทาอันมิชอบด้วย
กฎหมายภายใน (ข้อ 6 (4)) ทัง้ นีห้ มายถึงว่า แม้ผโู้ ยกย้ายถิ่นฐานจะไม่ถูกลงโทษทางอาญาเนื่องจากการถูกลักลอบ
ขนตามพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (ข้อ 5) แต่ก็ยงั คงต้องรับผิดในการกระทาความผิด
อื่นใดตามกฎหมายภายใน รวมทัง้ การเข้าเมืองและอยู่โดยผิดกฎหมาย (ข้อ 6 (4))
ข้อเท็จจริงที่ว่า พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ไม่ได้บญ
ั ญัติให้ตอ้ งกาหนดให้ผโู้ ยกย้าย
ถิ่นฐานมีความผิดทางอาญาเนื่องจากการถูกลักลอบขน แต่ก็ไม่ได้หา้ มมิให้รฐั เอาผิดต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานในความผิด
อื่น ใด ตามกฎหมายของตนนั้น มี ก ารกล่าวยา้ ไว้ในข้อ ตกลงระหว่า งประเทศว่าด้วยเรื่องการโยกย้ายถิ่น ฐานที่
ปลอดภัย เป็ นระเบียบและปกติ (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ว่า “เราถือเป็ น
พันธกรณี ท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานจะไม่ตอ้ งรับผิด ทางอาญาจากการตกเป็ นผูถ้ ูก กระทาในการ
ลักลอบขน ถึงแม้ว่าอาจจะต้องรับผิดทางอาญาเนื่องจากกระทาความผิดกฎหมายภายในอื่ น ๆ (วัตถุประสงค์ขอ้ 9
ย่อหน้าที่ 25)
พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานมีความเป็ นกลางในกรณีท่ีว่า ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่ยา้ ยถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติจะถูกดาเนินคดี เพราะการกระทาผิดอย่างอื่นหรือไม่ ทัง้ นีร้ ฐั อาจต้องการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิด
จากการดาเนินการเอาผิด ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ต่อความพยายามในการป้องกันและปราบปรามกับการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่น ฐาน อย่างไรก็ตาม การเอาผิดผู้ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ป กติ (Irregular migrants) ดังกล่าวอาจเสี่ยงต่ อ
ความสามารถของรัฐในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
พันธกรณี ในการดาเนิ นคดี อาจทาให้คดีเกี่ยวกับผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ นผูล้ ักลอบอ่อนแอลง ใน
กรณี ท่ี ผู้ถูกลัก ลอบอาจเป็ น พยาน (ซึ่งการให้ป ากค ามัก เป็ น หลักฐานสาคัญ ) ถูก จับกุมหรือ
เนรเทศ อันเป็ นผลให้บคุ คลดังกล่าวไม่สามารถให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวน และการ
ดาเนินคดีเพื่อเอาผิดผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
พันธกรณี ในการป้ องกัน ในกรณีท่ีผโู้ ยกย้ายถิ่นฐานคือเป้าหมายของการดาเนินคดีอาญา ผู้
ลักลอบอาจกระทาความผิดซา้ โดยการลักลอบนาผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานคนอื่น ๆ เข้าเมืองอีก อีกทัง้
ยังได้รบั ประโยชน์และลดความเสี่ยงต่อการถูกสกัดกัน้ เนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญ
กับการสืบสวนติดตามผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
พันธกรณี ในการให้ความคุ้มครอง ในกรณีท่ีผโู้ ยกย้ายถิ่นฐานที่ถกู ลักลอบนาตัวเข้าเมือง ถูก
จับ และเนรเทศ อาจมี ก ารไม่ ป ฏิ บัติ ต ามพัน ธกรณี ในการคุ้ม ครอง หากบุค คลที่ อยู่ในกลุ่ม ผู้
โยกย้ายถิ่น ฐานเป็ นผู้ท่ีตอ้ งได้รบั ความคุม้ ครอง (รวมทั้งผู้แสวงหาที่ ลีภ้ ัยและผู้ เสียหายจาก
การค้ามนุษย์) มิได้ถกู คัดแยกจากผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
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กำรป้ องกัน (Prevention)
ข้ อ ก ำหนดเพื่ อ กำรป้ อ งกั น ใน UNTOC ข้อ 31 ของ UNTOC ก าหนดให้รัฐ ภาคี ด าเนิ น การให้มี ม าตรการด้า น
กฎหมาย การบริหาร หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
•

เสริมสร้าง ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

•

พั ฒ นามาตรฐานและระเบี ย บปฏิ บัติ เพื่ อ ด ารงไว้ซ่ึ ง คุ ณ ธรรมของหน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ ง
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

• ป้องกันการใช้ กระบวนการจัดซือ้ จัดหาในทางที่ผิดโดยกลุ่มอาชญากร
•

ป้องกันการใช้ นิติบุคคล ในทางที่ผิด โดยองค์กรอาชญากรรม รวมถึงการจัดทาทะเบียนประวัติของนิติบุคคล
การกาหนดให้ผตู้ อ้ งคาพิพากษาขาดคุณสมบัติในการเป็ นกรรมการบริหารของนิติบคุ คล การนาบุคคลผูก้ ระทา
ผิดตามกฎ UNTOC กลับเข้าสู่สังคม ประเมินข้อกาหนดตามกฎหมายโดยสม่าเสมอ และบริหารจัดการเพื่อ
ตรวจหาความเสี่ยงในการถูกกลุ่มองค์อาชญากรรมนาไปใช้ในทางที่ผิด

•

ส่งเสริมความตระหนักของสาธารณะ (Public awareness) เรื่องความเสี่ยงจากอาชญากรรมข้ามชาติท่จี ดั ตัง้ ขึน้
ในลักษณะองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ในการป้องกันอาชญากรรม
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รัฐภาคีตอ้ งร่วมมือระหว่างกัน กับองค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิตามมาตรการเหล่านีเ้ พื่อ
ป้ อ งกัน อาชญากรรมข้ามชาติ ท่ี จัด ตั้ง ในลักษณะองค์ก ร ทั้งนี ้ บางมาตรการอาจประกอบด้วยโครงการที่ ห ลี ก เลี่ ย ง
สถานการณ์อนั เป็ นเหตุให้กลุ่มคนชายขอบตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติซ่งึ จัดตัง้ ในลักษณะองค์กร
ข้อกำหนดเพือ่ กำรป้ องกันในพิธสี ำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน พันธกรณีเพื่อปฏิบตั ิตาม
มาตรการ เพื่ อ การป้ อ งกัน ตามพิ ธีสารว่า ด้วยการต่ อ ต้า นการลัก ลอบขนผู้โยกย้ายถิ่ น ฐาน (ซึ่งต้อ งตี ค วามร่วมกับ
ข้อกาหนดของ UNTOC) ซึ่งประกอบด้วยมาตรการเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
•

แลกเปลีย่ นข้อมูล ตามทีก่ าหนดกับรัฐภาคีอื่นๆ (ข้อ 10)

•

ป้องกันและตรวจจับการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ณ ชายแดน โดยการควบคุมชายแดนและกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผูข้ นส่ง (ข้อ 11)

•

คุณภาพและความมั่นคงของเอกสารเดินทางหรือเอกสารประจาตัว (ข้อ 12)

•

การยืน ยัน ความชอบด้ว ยกฎหมาย และความสมบูรณ์ต ามกฎหมายของเอกสารการเดิ น ทางหรือ เอกสาร
ประจาตัว (ข้อ 13)

•

การฝึ กอบรมและความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อป้องกันการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการปฏิบัติดว้ ย
มนุษยธรรมต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (ข้อ 14)

•

การรณรงค์ดา้ นข่าวสารและโครงการเพื่อการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาจากสาเหตุดา้ นเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้
ความยากจนและการด้อยพัฒนา (ข้อ 15)
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การป้ องกันอำชญำกรรมเป็ นเพียงองค์ประกอบเดียวในกำรป้ องกันกำรลักลอบผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน มิใช่ตราสารว่าด้วยการย้ายถิ่น ฐาน และไม่ได้กล่าวถึง
แนวปฏิบัติ ของรัฐในการบริหารจัดการเรื่องการย้ายถิ่นฐาน แต่กล่าวชัดเจนถึงการเคารพอานาจอธิปไตยของรัฐ
(UNTOC, ข้อ 4) อย่างไรก็ตาม ในอารัมภบท (Preamble) ระบุถึงความจาเป็ นที่จะต้องแก้ปัญหาที่เป็ นต้นเหตุสาคัญ
ของการย้ายถิ่น และแสวงประโยชน์สงู สุดจากการย้ายถิ่นเพื่อการพัฒนา นอกจากนีย้ งั มุ่งหมายให้บรรดารัฐสมาชิก
เสริมศักยภาพในการควบคุมชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน โดยปราศจากอคติใดต่อพันธกรณี
ระหว่างประเทศว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานโดยเสรีของบุคคล (ข้อ 11)
ทัง้ นี ้ กระบวนการความยุติธรรมทางอาญาเป็ นเพียงองค์ประกอบประการเดียวเท่านั้น ของแนวทางการป้องกันการ
ลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุม ดังนั้นการเผชิญหน้ากับองค์กรอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชน์จากการ
ให้บริการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถแก้ปัญหาจากต้นเหตุและแรงจูงใจพืน้ ฐานได้
ตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ปัญหาจากปั จจัยต้นเหตุของการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การรับมือก็ยงั คงเป็ นได้เพียง
มาตรการตัง้ รับแทนที่จะเป็ นการปฏิบตั ิเชิงรุก ด้วยความเข้าใจในข้อเท็จจริงนี ้ ในปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการลักลอบ
ขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติท่เี กี่ยวข้อง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) บรรดารัฐมนตรีและ
ผูแ้ ทนของสมาชิกกระบวนการบาหลีต่างตระหนักถึง “ความจาเป็ นที่จะต้องแก้ ไขที่ตน้ เหตุของการเคลื่อนย้ายของ
บุคคลแบบไม่ปกติ รวมทั้งการถูกบังคับให้พลัดถิ่นและความเชื่อมโยงที่ พบได้บ่อย ระหว่างความล้มเหลวของการ
บริหารจัดการที่ดี และความสะดวกในการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานและการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ
ในประเทศต้นทาง สาเหตุพนื ้ ฐานรวมถึงแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ รวมทัง้
ความยากจน การเลือกปฏิบตั ิ การประหัตประหาร ความขัดแย้ง วิกฤติการณ์ และความไม่สามารถเข้าถึงโอกาสใน
การดารงชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นสาเหตุให้บคุ คลหันมาใช้บริการของขบวนการลักลอบนาขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐาน ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากการให้บริการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยในประเทศทางผ่านและประเทศ
ปลายทาง เขตชายแดน นโยบายบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานและแรงงานอาจก่อให้เกิดช่องว่าง หรือเปิ ดโอกาสให้
องค์กรอาชญากรรมได้ฉวยโอกาสดาเนินการ ดังนัน้ การควบคุม ชายแดนโดยเคร่งครัด นามาสู่การเพิ่มขึน้ ของความ
ต้องการใช้บริการลักลอบและทาให้ค่าใช้จ่ายในการลักลอบดังกล่าวสูงขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงควบคุม ดังกล่าว8

8

การศึกษาระดับโลกเรื่องการลักลอบนาผูย้ า้ ยถิ่นเข้าเมือง (UNDOC, 2018)
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กำรให้ควำมคุม้ ครอง (Protection)
ข้อกำหนดเรื่องกำรให้ควำมคุม้ ครองใน UNTOC เพื่อประสิทธิภาพในการกาหนดให้เป็ นความผิดอาญา รัฐจาเป็ นต้อง
กาหนดมาตรการที่เหมาะสมตามกระบวนการเพื่อคุม้ ครองพยาน (ข้อ 24) และผูเ้ สียหาย (ข้อ 25) จากการแก้แค้นหรือการ
คุกคามที่อาจเกิดขึน้ ในการดาเนินคดีอาญา ทั้งนี ้ บทบัญญัติว่าด้วยการคุม้ ครองผูเ้ สียหายมีความสาคัญเสมอในกรณี
การค้ามนุษย์ เพราะถือว่าผูท้ ่ีถูกกระทาคือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และบทบัญญัติดังกล่าวอาจถูกนามาปรับใช้ใน
กรณีของการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน หากผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานตกอยู่ในสถานะผูเ้ สียหาย เพราะมีสถานการณ์เกิดขึน้ ที่
รุนแรงในระหว่างการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน หรือในกรณีท่ผี โู้ ยกย้ายถิ่นฐานตกเป็ นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์หรือ
อาชญากรรมในรูปแบบอื่น นอกจากนีม้ าตรการให้ความคุม้ ครองพยานและผูเ้ สียหาย อาจประกอบด้วยมาตรการคุม้ ครอง
ทางร่างกายเพื่อปกป้องจากอันตราย การย้ายที่อยู่อาศัย รวมถึงมาตรการพิเศษในกระบวนการให้การของพยาน
ข้อกำหนดว่ำด้วยควำมคุ้มครองในพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน พิธีสารว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน กาหนดให้รฐั ภาคีกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
•

คุ้ม ครองผู้โยกย้า ยถิ่ น ฐาน จาก ความตาย การทารุ ณ กรรมหรื อ การกระท าอื่ น ใด โดยความโหดเหี ้ย มไร้
มนุษ ยธรรม หรือ ที่ย่ ายีศัก ดิ์ศ รีหรือการลงโทษ (ข้อ 16 (1)) และความรุ นแรง ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อ บุค คล
เหล่านัน้ เนื่องจากเป็ นผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (ข้อ 16 (2))
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•

ดาเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสม ต่อผูย้ า้ ยถิ่นฐานซึ่งชีวิตและความปลอดภัยตกอยู่ในอันตรายโดยผูล้ ักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน (ข้อ 16 (3))9

•

ปฏิบตั ิตามพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล (Vienna Convention on Consular
Relations) โดยแจ้งให้บุคคลผูน้ ั้นรับรูถ้ ึง พันธกรณี ในการแจ้งให้ทราบและสื่อสารตามอนุสัญญา (ข้อ 16 (5))
เมื่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ถูกควบคุมตัว

โดยอาจมี การบัญ ญั ติเกี่ ย วกับ การคุ้มครองดังกล่าวไว้แล้วในกฎหมายภายใน อย่างไรก็ ดี เพื่ อให้บ ทบัญ ญั ติเหล่ านี ้
สามารถนามาบังคับใช้ รัฐภาคีอาจมีความจาเป็ นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อ ไม่ให้ภาษาที่ใช้นามาซึ่งการไม่ยอมรับบุคคลที่
มิใช่พลเมือง หรือมีการเลือกปฏิบตั ิต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากการถูกลักลอบขน (ข้อ 19 (2))
พิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนและสิทธิมนุษยชนของผู้
โยกย้ำยถิ่นฐำน
พิ ธีสารว่า ด้วยการต่ อ ต้า นการลัก ลอบขนผู้โยกย้ายถิ่ น ฐาน มิ ได้ท าให้เกิด สถานภาพทาง
กฎหมายเพิ่มเติม หรือสิทธิเชิงเนือ้ หาและสิทธิเชิงกระบวนการแก่ผโู้ ยกย้ายถิ่นฐานแต่อย่างใด
อีก ทั้งยังมิ ได้ริด รอนสิ ท ธิ ห รือ ความคุ้ม ครองที่ มี อ ยู่เดิ ม ตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
กฎหมายภายใน โดยพิธีสารบัญญัติไว้โดยชัดเจนถึงความสัมพันธ์กบั กฎหมายระหว่างประเทศ
อื่น ๆ โดยเน้นยา้ ถึงสิทธิ พันธกรณี และความรับผิดชอบทัง้ ปวง ที่รฐั มีอยู่แล้วตามกฎหมายแห่ง
ภูมิภาคใดหรือระหว่างประเทศใด ซึ่งตนเองเป็ นภาคีแล้ว รวมทัง้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ข้อ 19) ดังนัน้ ในการตีความและปฏิบัติตาม พิธีสารว่า
ด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน รัฐต้องมีความเชี่ยวชาญในการระบุพนั ธกรณี
ในการให้ค วามคุ้ม ครอง และข้อ พิ จ ารณาอื่ น ๆ ตามกฎหมายระหว่ างประเทศ กฎหมาย
ภูมิภาค หรือกฎหมายภายในที่อาจเกิ ดขึน้ นอกพิ ธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน และไม่มีการสร้างพันธกรณีใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายเหล่านัน้

บทบัญญัติเพื่อกำรป้ องกันตำมพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน มีบทบัญญัติเพื่อ
ป้องกันในพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเกี่ยวข้องกับมาตรการในการปฏิบตั ิบนเรือและในการ
ส่งตัวผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานกลับประเทศ โดยการดาเนินการตามมาตรการบนเรือรัฐภาคีจะต้อง
•

รับรองความปลอดภัยและปฏิบตั ิต่อผูโ้ ดยสารอย่างมีมนุษยธรรม (ข้อ 9 (1))

•

ชดเชยแก่เรือสาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ หากพิสจู น์ได้ว่า ไม่มีมลู เหตุของการบังคับใช้มาตรการ
กับเรือ (ข้อ 9 (2))

9

ในการนามาตรา 16 (1), (2) และ (3) มาใช้รฐั ภาคีควรพิจารณาถึงความต้องการพิเศษของผูห้ ญิงและเด็ก

18

ในส่วนของมาตรการต่อผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่ถกู ส่งกลับ นัน้ ประเทศภาคีตอ้ งกาหนดให้
• ดาเนินการส่งกลับอย่างเป็ นระเบียบ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผูถ้ ูกส่งกลับ(ข้อ 18 (5)) โดย
ปราศจากอคติต่อสิทธิใด ซึ่งผูถ้ กู ส่งกลับอาจมีตามกฎหมายภายใน (ข้อ 18 (7))
ข้อ 18 มิได้กาหนดสิทธิใดให้แก่ผโู้ ยกย้ายถิ่นฐาน และไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีใด ๆ ที่รฐั อาจมีภายใต้สนธิสญ
ั ญาอื่น
หรือตามความตกลงทวิภาคีหรือระดับภูมิภาค หรือการเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับ (ข้อ 18 (8))
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ควำมร่วมมือ (Cooperation)
ข้อกำหนดว่ำด้วยควำมร่วมมือใน UNTOC ในการเผชิญหน้ากับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีกลุ่มองค์ก รอาชญากรรม
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนัน้ รัฐภาคีของ UNTOC ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
•

กาหนดให้มี การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน (Extradition) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าองค์กรอาชญากรรมจะไม่สามารถหลบหนี
ความยุติธรรม (ข้อ 16)

•

พิจารณาการเข้าร่วมในข้อตกลง หรือการดาเนินการ โอนตัวนักโทษ (ข้อ 17)

•

จัดให้มีมาตรการที่ครอบคลุมที่สดุ ในความร่วมมือทางอาญา เกี่ยวกับการสอบสวน ดาเนินคดี และกระบวนวิธี
พิจารณาคดี (ข้อ 18)
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UNTOC กำหนดให้รัฐภำคี:
•

บังคับใช้ (ซึ่งสอดคล้องกับระบบกฎหมายและการบริหาร) มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ตารวจกับตารวจ) ด้วย
ความร่วมมือกัน รวมทัง้ ส่งเสริมช่องทางสื่อสารระหว่างกัน (ข้อ 27)

•

พิจารณาการทาความตกลงหรือการจัดการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกัน การดาเนินคดี
และการพิจารณาคดี (ข้อ 27 (2))

•

พิ จารณาเพื่ อการพัฒ นาและแบ่ งปั น การวิเคราะห์ กิ จกรรมขององค์กรอาชญากรรม
ระหว่างกัน โดยผ่านทางองค์การระหว่างประเทศและภูมิภาค (ข้อ 28 (2))

•

ช่วยเหลือกันและกันในการวางแผนและปฏิบัติตามโครงการวิจัยและฝึ กอบรม (ข้อ 29
(2))

•

สร้างความเข้มแข็งให้กิจกรรม โดยผ่านทางองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับ
ภูมิภาค และภายใต้ความตกลงแบบทวิภาคี และพหุภาคี ที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 29 (4))

ทัง้ นี ้ UNTOC มุ่งมั่นส่งเสริม แนวทางความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของพิธีสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อ 30 ที่เรียกร้อ งให้รฐั ภาคี“พยายามอย่างเป็ นรู ปธรรมเท่าที่เป็ นไปได้ และในการประสานงานซึ่งกันและกัน
ตลอดจนกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค” เพื่อ
•

ส่งเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันองค์กรอาชญากรรม (ข้อ 30 (2) (a))

•

เสริมสร้างความช่วยเหลือทางการเงินและด้านวัตถุเพื่อช่วยเหลือกันและกัน (ข้อ 30 (a) (b))

•

ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เพื่อปฏิบตั ิตามพิธีสาร (ข้อ 30 (2) (c)) และ

•

สนับ สนุ น และชัก ชวนรัฐ และสถาบัน การเงิน อื่ น ๆ เข้าร่ว มในการช่ วยเหลื อ เพื่ อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ข อง
UNTOC (ข้อ 30 (2) (d))

นอกจากนี ้ UNTOC กาหนดว่า มาตรการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีตามความตกลงแบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค
หรือระหว่างประเทศอื่น (ข้อ 30 (3)) ยิ่งไปกว่านัน้ รัฐยังอาจนาความตกลงแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีมาใช้สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อดาเนินการตาม UNTOC (ข้อ 30 (4))
ข้อกำหนดว่ำด้วยควำมร่วมมือภำยใต้พิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน ข้อกาหนดบาง
ประการว่าด้วยความร่วมมือตามพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานบัญญัติไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การรับมือในกรณีลกั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล ประกอบด้วย
•

ให้ความร่วมมือ อย่างเต็มที่ท่สี ดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ตามฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (International law
of the sea) (ข้อ 7)
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•

ให้ความช่วยเหลือต่อรัฐภาคี ซึง่ มีสิทธิในการขึน้ เรือซึง่ ชักธงของตน (ข้อ 8 (1))

•

แจ้งต่อ รัฐเจ้าของธงในกรณีท่ีได้ขนึ ้ เรือแล้ว (ข้อ 8 (3))

•

ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคาร้องขอให้พิจารณาว่า เรือลาหนึ่งมีสิทธิกล่าวอ้างว่ารัฐของตนเป็ นรัฐที่จดทะเบียน
หรือไม่ (ข้อ 8 (4))

•

มอบหมายให้ผมู้ ีอานาจหน้าที่ ช่วยเหลือหรือตอบสนองต่อคาร้องขอความช่วยเหลือเรือดังกล่าว (ข้อ 8 (6))

ชีวิตสำคัญเป็ นอันดับแรกในสถำนกำรณ์ลกั ลอบผูโ้ ยกย้ำยถิ่นฐำนในทะเล
ใจความสาคัญ ของข้อ 7 และข้อ 8 ของพิ ธี สารว่า ด้ว ยการต่ อ ต้า นการลัก ลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน มิได้ลดทอนพันธกรณี ทั้งในกฎหมายจารีตประเพณี ระหว่างประเทศ
และกฎหมายทะเลในการช่ วยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย ในทะเล ในแง่นี ้เป็ น ที่ น่ า สังเกตว่ า
มาตรการเดียวที่รฐั สามารถดาเนินการเกี่ยวกับเรือที่ชักธงรัฐอื่น โดยไม่ได้รบั อนุญาต
อย่างชัดแจ้งจากรัฐเจ้าของธง ต้องเป็ นมาตรการที่จาเป็ นในการบรรเทาอันตรายที่ใกล้
จะเกิด ขึ น้ กับ ชีวิต ของบุคคล หรือได้ถูกระบุไว้ในความตกลงแบบทวิภาคี ห รือ ระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 8 (5))10

นอกเหนือจากข้อกาหนดว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานทางทะเลแล้ว ยังมีขอ้ กาหนดว่าด้วย
ความร่วมมือโดยทั่วไปที่รฐั ต้องบัญญัติไว้ดว้ ยคือ
•

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานกับประเทศอื่น ตามเส้นทางการลักลอบ
โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในและระบบบริหารจัดการ และปฏิบตั ิตามคาขอใด ๆ ของรัฐที่ส่งข้อมูล(ข้อ 10)

•

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ควบคุมชายแดน รวมถึงการสร้างช่องทางการสื่อสารโดยตรง (ข้อ11(6))

•

ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย และความถูกต้องของเอกสารภายในเวลาอันสมควรตามคาร้องขอของรัฐ
ภาคีอื่น ๆ (ข้อ 13)

•

ร่วมมือซึ่งกันและกัน กับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มีความสามารถในการ
จัดหา หรือเสริมสร้างการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เพื่อต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (ข้อ 14 (1))

•

ร่วมมือในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในการส่งเสริมหรือเสริมสร้างโครงการพั ฒนา เพื่อต่อสู้
กับต้นตอของการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงความยากจนและความด้อยพัฒนา (ข้อ15)

หาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการปกป้องชีวิตในท้องทะเล และการลักลอบขนผูย้ า้ ยถิ่นฐานทางทะเลจาก 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).
10
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•

ยอมรับการส่งตัวกลับประเทศ รวมทัง้ พิจารณารับบุคคลผูท้ ่มี ีหรือเคยมีสิทธิพานัก รวมทัง้ ตรวจสอบสถานะโดย
ไม่ล่าช้าเกินสมควร รับบุคคลเหล่านัน้ กลับเข้ามาอีกครัง้ และจัดเตรียมเอกสารหรือการอนุญาตที่จาเป็ นในการ
ส่งตัวกลับประเทศ(ข้อ 18)

นอกจากนี ้ รัฐภาคียังต้องพิจารณาเข้าสู่ความตกลงทวิภาคีหรือภูมิภาคอื่น ๆ หรือการเตรียมการในการดาเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติตามพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน และเสริมสร้างประสิทธิ ภาพของ
บทบัญญัติต่าง ๆ ระหว่างกัน (ข้อ 17) โดยบทบัญญัตินีย้ ืนยันว่าข้อกาหนดที่พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน ได้ระบุไว้เป็ นข้อกาหนดขัน้ ต่า และสนับสนุนให้รฐั ภาคีดาเนินการนอกเหนือจากที่พิธีสารระบุไว้เพื่อความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน

UNTOC และพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน ในฐำนะกลไก
เพื่อควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องความยุติธรรมทางอาญา อาจตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (โดยอาศัยหลักเจตจานงที่ดีและการมีส่วนร่วมกัน) กฎหมายภายใน
และสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีหรือระดับภูมิภาค (อาทิ สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยความช่ วยเหลือซึ่งกันและ
กั น ในเรื่ อ งทางอาญาในภู มิ ภ าคอาเซี ย น (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty on
Criminal Matters)) หรือสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ (อาทิ UNTOC) ทั้งนีร้ ฐั ภาคีสามารถใช้
UNTOC เป็ นพืน้ ฐานเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยข้อ 18 ถือเป็ น ‘สนธิสัญญาฉบับ
ย่อ’ เกี่ยวกับ ความร่วมมือทางอาญา ดังนั้นรัฐภาคีของ UNTOC และของพิธีสารว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน จึงอาจเป็ นพันธมิตรที่มีศกั ยภาพในการต่อต้านการ
ลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ด้วยความตระหนักถึงความความสาคัญของความร่วมมือ เพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะองค์กร รัฐมนตรีและตัวแทนคนอื่น ๆ ของ
สมาชิกกระบวนการบาหลี รับทราบถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งมีกลไกที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย ความช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกันทางกฎหมายและการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน เพื่ออานวยความสะดวกในการสอบสวนและ
ดาเนินคดีกับผูก้ ระทาผิดอย่างทันท่วงที 11 ดังนั้น พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน และ UNTOC จึงเป็ นกลไกที่แข็งแกร่งเพื่อให้บรรลุความร่วมมือดังกล่าว

11

Bali Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (2016)
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กำรทำควำมเข้ำใจเรื่องกำรเข้ำร่วมเป็ นภำคีของพิธีสำรว่ำด้วย
กำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิน่ ฐำน

กำรให้สตั ยำบันและภำคยำนุวัติ
การให้สตั ยาบันและภาคยานุวตั ิต่อสนธิสญ
ั ญามีผลบังคับเช่นเดียวกัน แต่การภาคยานุวตั ิ จะกระทาต่อเมื่อมี
การเจรจาต่อรองและลงนามในตราสารนัน้ โดยรัฐอื่นแล้ว ดังนัน้ เมื่อพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้า ยถิ่ น ฐานมี ผลบังคับ ใช้แล้ว รัฐต่ าง ๆ จึงไม่ สามารถ “ให้สัตยาบัน ” ต่อ พิ ธีสารดังกล่าวได้ แต่ยังคง
สามารถ “ให้การภาคยานุวตั ิ” ได้
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ขั้นตอนในกำรเข้ำเป็ นภำคีพิธสี ำรว่ำด้วย
กำรต่อต้ำนกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
รัฐไม่สามารถเข้าร่วมเป็ นภาคีพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานโดยมิได้เป็ นภาคีของ
UNTOC เกือบทุกรัฐสมาชิกของกระบวนการบาหลี (Bali Process) เป็ นภาคีของ UNTOC
ตามข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา (Vienna Convention on the Law of
Treaties (1969), การภาคยานุวตั ิ มีขั้นตอนที่ง่ายเพียงขั้นตอนเดียว คือการส่งมอบ (deposit) “ภาคยานุวัติ
สาร (Instrument of Accession)” ทั้งนี ้ ไม่ ได้กาหนดรู ป แบบมาตรฐานของภาคยานุวัติสารดังกล่าว แต่ให้
รวมถึง ชื่อเรื่อง วันที่ และสถานที่ท่ีมีการทาสนธิสัญญา ชื่อและตาแหน่งของบุคคลที่ลงนามในตราสาร (เป็ น
ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นที่ทาหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าว โดยมีอานาจเต็มเพื่อวัตถุประสงค์นนั้ ) และการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในนามของรัฐใน
การพิ จารณาว่ าตัว เองผูก พัน ตามสนธิ สัญ ญาและด าเนิ น การที่ จ ะเคารพและปฏิ บัติ ต ามบทบัญ ญั ติ ข อง
สนธิสญ
ั ญา วันที่และสถานที่ออกภาคยานุวตั ิสารและลายเซ็น ภาคยานุวตั ิสารจะมีผลเมื่อส่งมอบให้เลขาธิการ
สหประชาชาติ (ข้อ 21)

กำรแจ้งเรื่องต่อเลขำธิกำร
(Notifications to the Secretary-general)

ตามข้อกาหนดของ UNTOC รัฐภาคีตอ้ งแจ้งเรื่องต่อเลขาธิการ ว่าจะใช้ UNTOC เป็ นกฎเกณฑ์ในการส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดนหรือไม่ (UNTOC, ข้อ 16 (5) (a)) โดยที่มีการกาหนดให้มอี งค์กรอานาจส่วนกลาง (Central Authority)
เพื่อรับผิดชอบในเรื่องความร่วมมือทางอาญา (ข้อ 18 (13) และองค์กรใดหรือหลายองค์กรที่สามารถช่วยให้รฐั
ภาคีอื่นในการพัฒนามาตรการ เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะองค์กร (UNTOC ข้อ 31
(6))และรัฐภาคี แจ้งรายละเอียดในการติดต่อกับ องค์กรดังกล่าว เพื่ ออานวยความสะดวกในความร่วมมื อ
ระหว่างกัน12 ตามข้อกาหนดของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน รัฐภาคียงั ต้องแจ้ง
ให้เลขาธิการรับรูถ้ ึงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรส่วนกลางที่มี อานาจ หรือหน่วยงานรัฐใดที่ได้รบั มอบหมายให้ทา
หน้าที่รบั และตอบคาถามเพื่อความช่วยเหลือ ยืนยันการจดทะเบียน หรือสิทธิของเรือที่จะชักธงของตน รวมทัง้
กาหนดให้มีการออกมาตรการอันเหมาะสม เพื่อปราบปรามการลักลอบผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล (พิธีสารว่า
ด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน , ข้อ 8 (6))

12

ดูขอ้ มูล Online Directory of Competent National Authorities ได้ที่ : https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.html
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สรุ ป
การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นทั้งปั ญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
พลเมือง สังคม และรัฐทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เครือข่ายอาชญากรรมลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานก้าวข้ามและอยู่
นอกเหนือภูมิภาค แต่ จนถึงขณะนีย้ ังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งและรวดเร็วเท่าเทียมกันมารับมือการกระทา
ดังกล่าว พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานนาเสนอแนวปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุความร่วมมือที่จาเป็ น
และปราบปรามการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลายรัฐ อาจยังไม่ ได้เข้าร่วมเป็ น ภาคี ข อง พิ ธีสารว่ าด้วยการต่ อ ต้านการลัก ลอบขนผู้โยกย้ายถิ่ น ฐาน ด้ว ยเหตุผล
นานาประการ บางรัฐอาจจาเป็ นให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจมากขึน้ ว่า การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของตนอย่างไร นอกจากนีร้ ฐั อาจมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับการไม่มีความสามารถทางเทคนิค เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
กฎหมายพร้อมทั้งกาหนดให้มีการบังคับ ใช้รวมทั้งศักยภาพในการควบคุม ชายแดนและเอกสาร 13 โดย UNTOC ได้
คาดการณ์และกล่าวถึงข้อกังวลดังกล่าว โดยใจความสาคัญของ UNTOC และ พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็ นเครื่องมือเพื่อความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนให้รฐั ภาคีช่วยเหลือกันและกัน พร้อมกับองค์การ
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ UNTOC และ พิธีสารเสริม ทัง้ นี ้
RSO และ UNODC พร้อมที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลี ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจาก
เครือข่ายพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน และเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของพิธีสาร
ดูเอกสารประกอบ 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.
13
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แหล่งข้อมูลทีแ่ นะนำ
รำยงำนเกี่ยวกับเส้นทำง แนวโน้มและกำรรับมือกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
(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)

บทวิเคราะห์ว่าด้วยความพยายามในการกาหนดให้การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็ นความผิดอาญา ใน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลย์เซีย เมียนมาร์ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current trends and challenges (UNODC,
2018)

งานวิจยั เพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารจาก 40 ประเทศ และดินแดนทั่วภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
เชิงลึกในเรื่องเส้นทางและแนวโน้มในการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานทั่วทัง้ ภูมิภาค
Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (UNODC, 2018)

รายงานการศึกษาโดยการทบทวนข้อมูลและงานเขียนจากทั่วโลก นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการลักลอบขน
ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ประวัติของผูล้ ักลอบ และวิธีการดาเนินการรวมถึงความ
เสี่ยงที่ผถู้ กู โยกย้ายถิ่นฐานต้องเผชิญ
Issue Paper: Corruption and the Smuggling of Migrants (UNODC, 2013)

การวิเคราะห์ตามหลักฐานของความเชื่อมโยงระหว่างการคอร์รปั ชั่นและการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ความ
ท้าทายหลักและแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการรับมือ จากการปรึกษาเชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญและผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
เครื่องมือช่วยเหลือทำงเทคนิคเพื่อสนับสนุนกำรปรำบปรำมกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
The Concept of Financial or Other Material Benefit in the Smuggling of Migrants
Protocol (UNODC, 2017)

คู่มือสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการความยุติธรรมทางอาญา ในการตีความและการใช้องค์ประกอบของคา
นิยามว่าด้วย “ผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัตถุอื่นใด” จากการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี ้ จากการ
ปรึกษาหารือกับผูเ้ ชี่ยวชาญมากกว่า 100 คน ใน 13 ประเทศ ซึ่งมีธรรมเนียมปฎิบตั ิทางกฎหมายแตกต่างกัน
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Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling (Bali Process, 2014)

คู่มือเบือ้ งต้นสาหรับผูก้ าหนดนโยบายและผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการทาให้การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมายภายใน
International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol
(UNODC, 2014)

เครื่องมือเพื่อสนับสนุนรัฐในการบ่งชี ้และแก้ปัญหาช่องว่างในการปราบปรามการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
ตามบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งการกาหนดมาตรการในทางปฏิบัติ ในการดาเนินคดีผู้
ลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การคุม้ ครองผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การป้องกันการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน และ
ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว
Assessment Guide to the Criminal Justice Response to the Smuggling of Migrants
(UNODC, 2012)

แนวปฏิบัติ เพื่อประเมิน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกรณี ลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึง
ช่องว่าง และอานวยความสะดวกในการช่วยเหลือทางเทคนิคในการรับมือ
Toolkit to Combat Smuggling of Migrants (UNODC, 2010)

ชุดเครื่องมือเพื่อเสนอแนวทางปฏิบตั ิท่ีมีประสิทธิภาพและแนะนาแหล่งข้อมูลสาหรับผูก้ าหนดนโยบาย ผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมาย ผูพ้ ิพากษา อัยการ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการดาเนินการตามพิธีสารว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (UNODC, 2004)

แนวปฏิบตั ิเพื่อช่วยเหลือรัฐในการให้สตั ยาบัน และปฏิบตั ิตาม UNTOC และพิธีสารเสริม รวมทัง้ กาหนดเรื่องที่
ต้องปฏิบตั ิ พร้อมด้วยตัวอย่างกฎหมายที่มีธรรมเนียมปฎิบตั แิ ตกต่างกัน จากข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญหลากหลาย
สถาบันและรัฐบาล
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ภำคผนวก 1 ภำพรวม UNTOC และพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ข้อกำหนดทั่วไป
บทบัญญัตขิ องพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ข้อ 1. ความเชื่อมโยงกับ UNTOC
ข้อ 2. หลักการสาคัญ
ข้อ 3. คาทีใ่ ช้
ข้อ 4. ขอบเขตของการใช้

ข้อกำหนด
ข้อ 1. หลักการสาคัญ
ข้อ 2. คาทีใ่ ช้
ข้อ 3. ขอบเขตของการใช้
ข้อ 4. การคุม้ ครองอานาจอธิปไตย

การฟ้ องคดีอาญา
ข้อกำหนด

บทบัญญัตขิ องพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ข้อ 5. ความรับผิดทางอาญาของผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน
ข้อ 6. กาหนดให้เป็ นความผิดอาญา

ข้อ 5. การกาหนดให้การเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรม
เป็ นความผิดทางอาญา
ข้อ 6. การกาหนดให้การฟอกเงินที่ได้จากการประกอบ
อาชญากรรมเป็ นความผิดอาญา
ข้อ 7. มาตรการในการปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ 8. การกาหนดให้การคอร์รปั ชั่นเป็ นความผิดอาญา
ข้อ 9. มาตรการในการปราบปรามการคอร์รปั ชั่น
ข้อ 10. ความรับผิดของนิตบิ ุคคล
ข้อ 11. การดาเนินคดี การวินิจฉัยชีข้ าดและการลงโทษ
ข้อ 12. การริบทรัพย์และการยึดทรัพย์
ข้อ 14. การจาหน่ายจ่ายโอนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการ
ประกอบอาชญากรรม
ข้อ 15. เขตอานาจศาล
ข้อ 20. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
ข้อ 22. การจัดทาระเบียนอาชญากรรม
ข้อ 23. การกาหนดให้การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
เป็ นความผิดอาญา
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กำรป้ องกัน
บทบัญญัตขิ องพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ข้อ 11. มาตรการชายแดน
ข้อ 12. ความปลอดภัยและการควบคุมเอกสาร
ข้อ 13. ความชอบด้วยกฎหมายและความถูกต้องของ
เอกสาร
ข้อ 14. การฝึ กอบรม และความร่วมมือทางเทคนิค
ข้อ 15. มาตรฐานเพื่อการป้องกันอื่น ๆ

ข้อกำหนด

ข้อ 31. การป้องกัน

การคุ้มครอง
บทบัญญัตขิ องพิธสี ำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ข้อ 9. การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานในทะเล
ข้อ 16. การคุม้ ครองและการช่วยเหลือ
ข้อ 18. การส่งกลับผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
ข้อ 19. ข้อยกเว้น

ข้อกำหนด

ข้อ 24. การคุม้ ครองพยาน
ข้อ 25. การให้ความช่วยเหลือและความคุม้ ครองแก่
ผูเ้ สียหาย

ความร่วมมือ
ข้อกำหนด
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บทบัญญัตขิ องพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ข้อ 7. ความร่วมมือ (เพื่อปราบปรามกับการลักลอบผู้
โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล)
ข้อ 8. มาตรการต่อต้านการลักลอบผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานทาง
ทะเล
ข้อ 10. ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 11. มาตรการชายแดน
ข้อ 13. ความชอบด้วยกฎหมาย และความถูกต้องของ
เอกสาร
ข้อ 14. การฝึ กอบรมและความร่วมมือทางเทคนิค
ข้อ 15. มาตรการป้องกันอื่น ๆ
ข้อ 17. ความตกลง
ข้อ 18. การส่งกลับผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน

บทบัญญัตขิ องพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน

ข้อกำหนด
ข้อ 13. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การยึดทรัพย์
ข้อ 16. การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
ข้อ 17. การโอนตัวนักโทษ
ข้อ 18. ความร่วมมือทางอาญา
ข้อ 19. การสอบสวนร่วมกัน
ข้อ 20. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
ข้อ 21. การโอนคดีอาญา
ข้อ 26. มาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูม้ ี
อานาจบังคับใช้กฎหมาย
ข้อ 27. ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ข้อ 28. การเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ขอ้ มูลว่า
ด้วยลักษณะขององค์กรอาชญากรรม
ข้อ 29. การฝึ กอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิค
ข้อ 30. มาตรการอื่น ปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาโดยการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และความช่วยเหลือทางเทคนิค
ข้อ 31. การป้องกัน

ข้อกาหนดสุดท้าย
ข้อกำหนด
ข้อ 32. การประชุมภาคีของอนุสญ
ั ญา
ข้อ 33. สานักเลขาธิการ
ข้อ 34. การปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญา
ข้อ 37. ความเชื่อมโยงกับพิธีสาร
ข้อ 35. การระงับข้อพิพาท
ข้อ 36. การลงนาม การให้สตั ยาบัน การยอมรับ การให้
ความเห็นชอบ และภาคยานุวตั ิ
ข้อ 38. การบังคับใช้
ข้อ 39. การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 40. การบอกเลิก
ข้อ 41. การส่งมอบและภาษา

บทบัญญัตขิ องพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ข้อ 19. ข้อกาหนดว่าด้วยการช่วยเหลือ

ข้อ 20. การระงับข้อพิพาท
ข้อ 21. การลงนาม การให้สตั ยาบัน การยอมรับ การให้
ความเห็นชอบ และภาคยานุวตั ิ
ข้อ 22. การบังคับใช้
ข้อ 23. การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24. การบอกเลิก
ข้อ 25. การส่งมอบและภาษา
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ภำคผนวก 2 ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน และกำรค้ำมนุษย์
พิธีสำรเพื่อป้ องกันปรำบปรำม
และลงโทษกำรค้ำมนุษย์

พิธีสำรว่ำด้วย กำรต่อต้ำน
กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน

ทัง้ สองพิธีสำรเป็ นพิธีสำรเสริม
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติทจี่ ัดตั้งในลักษณะองค์กร (UNTOC)
กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
(smuggling of migrants หรือ people smuggling หรือ
migrant smuggling หรือ human smuggling)

คานิยาม
กำรค้ำมนุษย์
หมายถึง

“…การจัดหา ขนส่ง โยกย้าย ให้ท่พี กั อาศัยหรือรับบุคคล
ด้วยวิธีการคุกคาม ข่มขู่ หรือการใช้กาลัง หรือการบีบบังคับ
หมายถึง
“การจัดหา เพื่อที่จะได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ ในรูปแบบอื่น การลักพาตัว การใช้อบุ าย หลอกลวง หรือ
การใช้อานาจ หรือสภาพที่อ่อนแอเปราะบางในทางมิชอบ
วัตถุทงั้ ทางตรงและทางอ้อม ด้วยการนาบุคคลเข้ามายัง
รัฐภาคีโดยผิดกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวมิได้ถือสัญชาติ หรือการให้ หรือการได้เงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้ความ
ยินยอมของบุคคล ที่มีความควบคุมเหนือบุคคลอื่น
หรือมีถ่ินที่อยู่ถาวรในรัฐภาคีนนั้ ”
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหา
(พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
ประโยชน์รวมถึง การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ข้อ 3) (a))
ของบุคคลอื่น หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ
อื่น การใช้แรงงาน หรือบริการโดยกดขี่ทารุณ การเป็ นทาส
หรือการกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็ นทาส การทาให้
ตกอยูใ่ ต้บงั คับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย”
(พิธีสารเพือ่ ป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์
ข้อ 3 (a))
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วัตถุประสงค์ของพิธีสาร (Purpose of the protocols)

• ป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐาน

• ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
• คุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหายในการค้ามนุษย์

• คุม้ ครองสิทธิของผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐ

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐ

ข้อ 2 พิธีสารเพือ่ ป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้า
ข้อ 2 พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น มนุษย์
ฐาน
องค์ประกอบของควำมผิดอำญำ (Criminal ELEMENTS)
การกระทา
1. การจัดหาเพื่อการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคล

1. การกระทาการจัดหา ขนส่ง โยกย้าย ให้ท่พี กั อาศัยหรือ
รับไว้ซ่งึ บุคคล

2. วิธีการ ด้วยวิธีการคุกคาม ข่มขู่ หรือการใช้กาลัง หรือ
การบีบบังคับในรูปแบบอื่น การลักพาตัว การใช้อบุ าย
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางการเงิน
หลอกลวง หรือการใช้อานาจ หรือสภาพที่อ่อนแอ
หรือวัตถุอื่นใด โดยทางตรงหรือทางอ้อม
เปราะบางในทางมิชอบ หรือการให้ หรือรับเงิน หรือ
ข้อ 3 พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึง่ ความยินยอมของบุคคล ผูม้ ี
ฐาน
อานาจควบคุมเหนือบุคคลอื่น
2. เข้ามายังรัฐซึง่ บุคคลนัน้ มิใช่ชนชาติ หรือผูอ้ ยู่อาศัย

•

ไม่จาเป็ นต้องพิสจู น์ว่ามีการใช้วธิ ีการต่าง ๆ ใน
กรณีท่ผี เู้ สียหายอายุต่ากว่า 18 ปี

3. วัตถุประสงค์ การแสวงหาประโยชน์ (ซึง่ รวมถึง แต่มิได้
จากัด เฉพาะการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของ
บุคคลอื่นหรือการแสวงหาประโยชน์ ทางเพศในรูปแบบ
อื่น ๆ ) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเป็ นทาส หรือ
การกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็ นทาสการทาให้ตกอยู่
ใต้บงั คับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย
•

ความยินยอมในการถูกแสวงหาประโยชน์ของ
บุคคล ถือว่าเป็ นเรื่องนอกประเด็น ในกรณีท่มี ีการ
ดาเนินการตามวิธีการข้างต้น

ข้อ 3 พิธีสารเพือ่ ป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้า
มนุษย์
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เรื่องสาคัญทีต่ ้ องทาความเข้ าใจ (Key Points to understanding)

1. การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่เป็ นอาชญากรรมข้าม 1. การค้ามนุษย์ ไม่จาเป็ นต้องมีการข้ามชายแดน โดย
ชาติ ซึง่ ประกอบด้วยการอานวยความสะดวกให้อกี
บุคคลหนึ่ง ข้ามชายแดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัตถุอื่นใด

อาจเกิดขึน้ ภายในประเทศได้

2. ผูเ้ สียหายไม่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ

2. ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่ถกู ลักลอบ ไม่มีลกั ษณะใดลักษณะ
หนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่อาจเป็ นผูแ้ สวงหาที่ลภี ้ ยั ผูล้ ภี ้ ยั ผู้
อพยพด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ หรือบุคคลอื่นๆ
3.
3. ผูล้ กั ลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ไม่มีลกั ษณะใด
4.
โดยเฉพาะ แต่มกั เป็ นผูท้ ่ปี ฏิบตั ิการด้วยวัตถุประสงค์ใน
การแสวงผลประโยชน์ทางการเงิน หรือทางวัตถุอื่นใด 5.
เสมอ

4. ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานมิใช่ “ผูเ้ สียหาย” ของการถูกลักลอบ
ขน แต่อาจตกเป็ นผูเ้ สียหายของอาชญากรรมที่รา้ ยแรง
อื่น ๆ ในขณะที่ถกู ลักลอบขน รวมทัง้ การค้ามนุษย์ดว้ ย
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ผูเ้ สียหาย อาจเป็ น ชาย หญิง เด็ก ประชาชนทั่วไป
ผูแ้ สวงที่ลภี ้ ยั ผูอ้ พยพหรือผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติ
และไม่ปกติ
ผูค้ า้ มนุษย์ไม่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ
การค้ามนุษย์ อาจมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ใดก็ได้
บุคคลผูถ้ กู แสวงหาประโยชน์ทงั้ หมด มิใช่ผเู้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์

6. บุคคลที่ยินยอมให้ถกู แสวงหาประโยชน์ ยังคงเป็ น
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้

ภำคผนวก 3 รัฐภำคีของพิธีสำรว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบ
ขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน
ตารางต่อไปนี ้ คือรายชื่อประเทศภาคีของพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ณ เดือน มกราคม
พ.ศ. 2564
ที่มา: https://treaties.un.org

ประเทศ

วันที่ลงนาม

อัฟกานิสถาน

การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 a

แอลเบเนีย

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545

แอลจีเรีย

6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544

9 มีนาคม พ.ศ. 2547

แองโกลา

19 กันยายน พ.ศ. 2557 a

แอนติกาและบาร์บดู า

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 a

อาร์เจนตินา

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

อาร์มีเนีย

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

อาเซอร์ไบจาน

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

30 ตุลาคม พ.ศ. 2546

บาฮามาส

9 เมษายน พ.ศ. 2544

26 กันยายน พ.ศ. 2551

บาห์เรน

7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 a

บาร์เบโดส

26 กันยายน พ.ศ. 2544

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เบลารุส

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2546

เบลเยียม

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

11 สิงหาคม พ.ศ. 2547

เบลีซ
เบนิน

14 กันยายน พ.ศ. 2549 a
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

30 สิงหาคม พ.ศ. 2547
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การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)

ประเทศ

วันที่ลงนาม

โบลิเวีย (รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย)

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

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

บัลแกเรีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

5 ธันวาคม พ.ศ. 2544

บูรก์ ินาฟาโซ

15 ธันวาคม พ.ศ. 2543

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

บุรุนดี

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาบูเวร์ดี

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

กัมพูชา

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

12 ธันวาคม 2548

แคเมอรูน

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

แคนาดา

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ชิลี

6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 a
8 สิงหาคม พ.ศ. 2545

คอโมโรส

15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 a

คองโก

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

คอสตาริกา

16 มีนาคม พ.ศ. 2544

โกตดิววั ร์
โครเอเชีย

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

7 สิงหาคม พ.ศ. 2546
8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 a

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

คิวบา

24 มกราคม พ.ศ. 2546
20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 a

ไซปรัส

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

6 สิงหาคม พ.ศ. 2546

สาธารณรัฐเช็ก (เช็กเกีย)

10 ธันวาคม พ.ศ. 2545

24 กันยายน พ.ศ. 2556

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
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28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 a

ประเทศ

วันที่ลงนาม

การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)

เดนมาร์ก

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

จิบตู ี

20 เมษายน พ.ศ. 2548 a

ดอมินีกา

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 a

สาธารณรัฐโดมินิกนั

15 ธันวาคม พ.ศ. 2543

10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เอกวาดอร์

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

17 กันยายน พ.ศ. 2545

อียิปต์

1 มีนาคม พ.ศ. 2548 a

เอลซัลวาดอร์

15 สิงหาคม พ.ศ. 2545

อิเควทอเรียลกินี

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

เอสโตเนีย

20 กันยายน พ.ศ. 2545

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

เอสวาตีนี

8 มกราคม พ.ศ. 2544

24 กันยายน พ.ศ. 2555

เอธิโอเปี ย
สหภาพยุโรป

18 มีนาคม พ.ศ. 2547

22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 a
12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ฟิ จิ

6 กันยายน พ.ศ. 2549 AA
19 กันยายน พ.ศ. 2560 a

ฟิ นแลนด์

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

7 กันยายน พ.ศ. 2549 A

ฝรั่งเศส

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

29 ตุลาคม พ.ศ. 2545

กาบอง

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 a

แกมเบีย

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

จอร์เจีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

5 กันยายน พ.ศ. 2549

เยอรมนี

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549

กานา
กรีซ
เกรเนดา

21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 a
13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

11 มกราคม พ.ศ. 2554
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 a
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ประเทศ

วันที่ลงนาม

การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)

กัวเตมาลา

1 เมษายน พ.ศ. 2547 a

กินี

8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 a

กินี-บิสเซา

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

กายอานา
เฮติ

16 เมษายน พ.ศ. 2551 a
13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ฮอนดูรสั

19 เมษายน พ.ศ. 2554
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 a

ฮังการี

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ไอซ์แลนด์

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

อินเดีย

12 ธันวาคม พ.ศ. 2545

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อินโดนีเชีย

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

28 กันยายน พ.ศ. 2552

อิรกั

22 ธันวาคม พ.ศ. 2549

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 a

ไอร์แลนด์

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

อิตาลี

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

2 สิงหาคม พ.ศ. 2549

จาเมกา

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

29 กันยายน พ.ศ. 2546

ญี่ปนุ่

9 ธันวาคม พ.ศ. 2545

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 A

คาซัคสถาน

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 a

เคนยา

5 มกราคม พ.ศ. 2548 a

คิรบิ าส

15 กันยายน พ.ศ. 2548 a

คูเวต

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 a

คีรก์ ีซสถาน

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลัตเวีย
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2 ตุลาคม พ.ศ. 2546
26 กันยายน พ.ศ. 2546 a

10 ธันวาคม พ.ศ. 2545

23 เมษายน พ.ศ. 2546

ประเทศ

วันที่ลงนาม

การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)

เลบานอน

26 กันายน พ.ศ. 2545

5 ตุลาคม พ.ศ. 2548

เลโซโท

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

24 กันยายน พ.ศ. 2547

ไลบีเรีย

22 กันยายน พ.ศ. 2547 a

ลิเบีย

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

24 กันยายน พ.ศ. 2547

ลิกเตนสไตน์

14 มีนาคม พ.ศ. 2544

20 กันยายน พ.ศ. 2551

ลิทวั เนีย

25 เมษายน พ.ศ. 2545

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

ลักเซมเบิรก์

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

24 กันยายน พ.ศ. 2555

มาดากัสการ์

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

15 กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. 2546

มอริเตเนีย

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 a

มอริเชียส

24 กันยายน พ.ศ. 2546 a

เม็กซิโก

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

4 มีนาคม พ.ศ. 2546

โมนาโก

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544

มองโกเลีย

27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 a

มอนเตเนโกร

23 ตุลาคม พ.ศ. 2549 d

โมซัมบิก

15 ธันวาคม พ.ศ. 2543

พม่า

20 กันยายน พ.ศ. 2549
30 มีนาคม พ.ศ. 2547 a

นามิเบีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

16 สิงหาคม พ.ศ. 2545

นาอูรู

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เนเธอร์แลนด์

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 A
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ประเทศ

วันที่ลงนาม

การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)

นิวซีแลนด์

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

นิการากัว

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 a

ไนเจอร์

18 มีนาคม พ.ศ. 2552 a

ไนจีเรีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

27 กันยายน พ.ศ. 2544

มาซิโดเนียเหนือ

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

12 มกราคม พ.ศ. 2548

นอร์เวย์

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

23 กันยายน พ.ศ. 2546

โอมาน

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 a

ปาเลา

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 a

ปานามา

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ปารากวัย

18 สิงหาคม พ.ศ. 2547
23 กันยายน พ.ศ. 2551 a

เปรู

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

23 มกราคม พ.ศ. 2545

ฟิ ลิปปิ นส์

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

โปแลนด์

4 ตุลาคม พ.ศ. 2544

26 กันยายน พ.ศ. 2546

โปรตุเกส

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

สาธารณรัฐเกาหลี

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สาธารณรัฐมอลโดวา

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 a

โรมาเนีย

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

4 ธันวาคม พ.ศ. 2545

สหพันธรัฐ รัสเซีย

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

รวันดา

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

4 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ซานมารีโน

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เซาตูเมและปรินซีปี
ซาอุดีอาระเบีย
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12 เมษายน พ.ศ. 2549 a
10 ธันวาคม พ.ศ. 2545

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ประเทศ

วันที่ลงนาม

การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)

เซเนกัล

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

เซอร์เบีย

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

6 กันยายน พ.ศ. 2544

เซเชลส์

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547

เซียร์ราลีโอน

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สโลวาเกีย

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

21 กันยายน พ.ศ. 2547

สโลวีเนีย

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

แอฟริกาใต้

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

สเปน

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

1 มีนาคม พ.ศ. 2545

ศรีลงั กา

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 a
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ซูดาน

9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 a

ซูรนิ าเม

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 a

สวีเดน

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

6 กันยายน พ.ศ. 2549

สวิตเซอร์แลนด์

2 เมษายน พ.ศ. 2545

27 ตุลาคม พ.ศ. 2549

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

8 เมษายน พ.ศ. 2552

ทาจิกิสถาน
ไทย

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 a
18 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ติมอร์-เลสเต

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 a

โตโก

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

28 กันยายน พ.ศ. 2553

ตรินิแดดและโตเบโก

26 กันยายน พ.ศ. 2544

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตูนิเซีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
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ประเทศ

วันที่ลงนาม

การให้สตั ยาบัน, การยอมรับ (A),
การอนุมตั ิ (AA), การเพิ่มเติม (a),
การต่อเนื่อง (d)

ตุรกี

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

25 มีนาคม พ.ศ. 2546

เติรก์ เมนิสถาน

28 มีนาคม พ.ศ. 2548 a

ยูกนั ดา

12 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ยูเครน

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

สหรัฐอเมริกา

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

อุรุกวัย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2543

4 มีนาคม พ.ศ. 2548

อุซเบกิสถาน

28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544

เวเนซุเอลา (สาธารณรัฐโบลีวาแห่ง
เวเนซุเอลา)

14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

แซมเบีย
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19 เมษายน พ.ศ. 2548
24 เมษายน พ.ศ. 2548 a

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Regional Support Office of the Bali Process (RSO)

อาคารรัจนาการ ชัน้ 27
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ สาทร
กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ 02 343 9477
Email: info@rso.baliprocess.net
www.baliprocess.net
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Regional Support Office of the The Bali Process (RSO)

อาคารรัจนาการ ชัน้ 27
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. +66 2 343 9477 Fax. +66 2 676 7337
info@rso.baliprocess.net

สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาเยีย่ มชมทีเ่ ว็บไซต์ www.baliprocess.net

