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บทคัดย่อ
บทความวิิจััยนี้้�มุ่่�งศึึกษาถึึงปััญหาการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับการลัักลอบขน
ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ทางบกของประเทศไทย ศึึกษาวิิเคราะห์์ตามพิิธีีสารฯ เพื่่�อการ
ต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล  และทางอากาศ ค.ศ.
2000 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ ศึึกษาความหมายแนวคิิดการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่�นฐาน  ความเป็็นมาของอนุุสััญญาสหประชาชาติิ เพื่่�อต่่อต้้านอาชญากรรมข้้าม
ชาติิที่จั่� ัดตั้้�งขึ้้�นในลัักษณะองค์์กร ค.ศ. 2000 และพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการ
ลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก  ทางทะเล และทางอากาศ  ค.ศ. 2000  ศึึกษา
มาตรการทางกฎหมายเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการลักลอบขน
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  ทางบกของประเทศไทย” ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยนครราชสีมา
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ทางทะเล และทางอากาศ ของไทยและพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านศึึกษาวิิเคราะห์์
ประเด็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับพัันธกรณีีของประเทศไทยในการเข้้าร่่วมลงนาม
พิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ ค.ศ. 2000 และแสวงหาแนวทางอัันเป็็นข้้อเสนอแนะในการแก้้ไข
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับมาตรการระหว่่างประเทศ
จากการศึึกษาวิิจััย พบว่่า การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน หมายถึึง การจััด
ให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายของบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งซึ่่�งมิิใช่่คนชาติิของ/หรืือ
ผู้้�มีีถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�ถาวรในรััฐภาคีีที่่เ� ข้้าไปนั้้�นเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่ง่� ผลประโยชน์์ทางการเงิิน หรืือ
ผลประโยชน์์ทางวััตถุุอื่น่� จากการนั้้�นไม่่ว่า่ จะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ซึ่ง่� มีีแนวคิิด
เพื่่�อสามารถให้้ความช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันในการป้้องกัันและปราบปรามการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพปราศจากอุุปสรรคที่่�มาจาก
ความแตกต่่างของระบบกฎหมายภายใน อัันจะเป็็นปััจจััยส่่งเสริิมมาตรการต่่อต้้าน
องค์์กรอาชญากรรมข้้ามชาติิได้้อีีกทางหนึ่่�ง มาตรการทางกฎหมายเพื่่อ� การต่่อต้้าน
การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นั้้�นเป็็น              
พิิธีีสารฯ เพิ่่�มเติิมอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิเพื่่อ� การต่่อต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิที่่�
จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์กร ค.ศ. 2000 โดยความผิิดตามที่่�อนุุสััญญาฯ และพิิธีีสารฯ
มุ่่�งป้้องกัันและต่่อต้้าน ได้้แก่่ ความผิิดที่่�มีีลัักษณะข้้ามชาติิและเกี่่�ยวกัับกลุ่่�ม
อาชญากรรมที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์กร ในกรณีีที่่�ประเทศไทยยัังไม่่ได้้ให้้สััตยาบััน
พิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ ค.ศ. 2000 ซึ่่�งหากต่่อมาประเทศไทยได้้มีีการให้้สััตยาบัันในพิิธีีสารฯ
ดัังกล่่าวจะส่่งผลต่่อกฎหมายไทยดัังนี้้� คืือ 1) ปััญหาการกำำ�หนดถึึงนิิยามการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน 2) ปััญหาการกำำ�หนดความผิิดกรณีีกระทำำ�ผิิดฐาน
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานและ 3) ปััญหาเกี่่�ยวกัับการส่่งกัับผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
ผู้้�ศึึกษาวิิจััยมีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้� 1) จากปััญหาเกี่่�ยวกัับคำำ�นิิยามการลัักลอบ
ขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานควรกำำ�หนดคำำ�นิิยามไว้้ในพระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ.
2522  2) แก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 ในมาตรา 63 โดย
เพิ่่�มเติิมการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานใช้้ในวรรคท้้าย  เพื่่�อให้้เป็็นความผิิดทาง
อาญา และ 3) แก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 มาตรา 55
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โดยเพิ่่�มวรรคสาม การส่่งคนต่่างด้้าวจากการโยกย้้ายถิ่่น� ฐาน ลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้าย
ถิ่่�นฐานให้้ดำำ�เนิินการอย่่างรวดเร็็ว ปราศจากความล่่าช้้า โดยคำำ�นึึงถึึงความ
ปลอดภััยและสิิทธิิของคนนั้้�นๆ
คำำ�สำำ�คััญ : การกระทำำ�ผิิด; การลัักลอบ; ขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก

7

Abstract
This article aimed to 1) identify problems of acts relating to
smuggling of migrants by land in Thailand, and to 2) analyze in
compliance with the Protocol against the Smuggling of Migrants by
Land, Sea and Air A.D. 2000. The objectives of the study were 1) to
investigate the meaning and concept of smuggling of migrants, the
background of United Nations Convention against Transnational
Organized Crime A.D. 2000 and the Protocol against the Smuggling
of Migrants by Land, Sea and Air A.D. 2000, 2) to analyze legal measures
against the smuggling of migrants by land, sea and air of Thailand
and 3) to analyze problems occurred by commitment of Thailand
for accession to the Protocol against the Smuggling of Migrants by
Land, Sea and Air A.D. 2000 and 4) to find guidelines for amending
related laws to comply with international measures.
The research revealed that Thailand has not ratified the Protocol
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air A.D. 2000 yet.
If such protocol was ratified later by Thailand, it shall be affected to
her laws as follows; 1) problems on the definition of smuggling of
migrants, 2) problems on prescription criminal offences related to
smuggling of migrants and 3) problems on repatriation.
Suggestions of the researchers were as follows; 1) the definition
of smuggling of immigrants shall be prescribed in the Immigration Act
B.E. 2522 (1979), 2) the smuggling of immigrants shall be added in
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the last paragraph of Section 63 of the Immigration Act B.E. 2522
(1979) as becoming a criminal offence and 3) Section 55 of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) shall be amended by adding the third
paragraph as “the repatriation of immigrants or smugglers shall be
done rapidly without any delay, safety and human rights of them
shall be considered strictly”.
Keywords : Offence; Smuggling; Migrants by land
บทนำ�
การลัักลอบเข้้าเมืืองเป็็นอาชญากรรมประเภทหนึ่่�ง โดยสาเหตุุหรืือปััจจััย
ของการเดิินทางเข้้าประเทศอื่่�นเพื่่�อต้้องการแสวงหาความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ต้้องการ
มีีรายได้้ที่่�มากขึ้้�น รวมไปถึึงยกฐานะความเป็็นอยู่่�ในสัังคมในดีีขึ้้�น ในปััจจุุบัันเห็็น
ได้้ว่่ามีีความพยายามของคนจากประเทศกำำ�ลัังพััฒนาหรืือด้้อยพััฒนาที่่�จะเข้้าไป
ทำำ�งานในประเทศที่่�มีีเศรษฐกิิจที่่ดีี� กว่่า  แต่่เนื่่�องจากการเดิินทางเข้้าประเทศหรืือ
เข้้าเมืืองนั้้�นจะต้้องได้้รัับอนุุญาตจากประเทศที่่�จะเข้้าไปทำำ�งานก่่อนเพื่่�อคััดกรอง
บุุคคลตามเงื่่�อนไข หลัักเกณฑ์์กฎหมายการเข้้าเมืืองของแต่่ละประเทศ ที่่�อาจส่่ง
ผลให้้เกิิดข้้อจำำ�กััดของคนที่่�ต้้องการเข้้าไปทำำ�งาน เช่่น ข้้อจำำ�กััดเรื่่�องเงิิน ข้้อจำำ�กััด
เกี่่�ยวกัับความรู้้�ความสามารถ  เป็็นต้้น จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายที่่�คนของประเทศหนึ่่�งจะ
เข้้าไปทำำ�งานในอีีกประเทศหนึ่่�ง จากข้้อจำำ�กััดการเข้้าเมืืองโดยชอบด้้วยกฎหมาย
เป็็นเหตุุผลที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ ส่่งผลให้้เกิิดความต้้องการที่่�จะลัักลอบเข้้าเมืือง
โดยมีีคนอื่่น� ให้้ความช่่วยเหลืือในด้้านต่่าง ๆ ในการลัักลอบโยกย้้ายถิ่่น� นั้้�นผู้้�ต้อ้ งการ
ย้้ายถิ่่�นจะตกลงว่่าจ้้างผู้้�รัับจ้้างขนย้้ายถิ่่�นเพื่่�อพาตนข้้ามแดนมายัังประเทศหนึ่่�ง
เพื่่�อที่่�จะเดิินทางเข้้ามาพัักอาศััย หรืือประกอบอาชีีพตามจุุดหมายปลายทางที่่ต� น
ประสงค์์ไว้้ อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบของการลัักลอบโยกย้้ายถิ่่�นอาจส่่งผลให้้เกิิด
ปััญหาเรื่่�องการค้้ามนุุษย์์ หรืือปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน  รวมไปถึึงการถููก
ละเลยในเรื่่�องสถานะที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย จากปััญหาการลัักลอบโยกย้้ายถิ่่�น
ส่่งผลกระทบต่่อให้้มีีการกระทำำ�ความผิิดลัักษณะเป็็นองค์์กรอาชญากรรมข้้ามชาติิ
ที่่ย� ากต่่อการแก้้ไข  ต่่อมาจึึงได้้มีีแนวคิิดที่่ต้� อ้ งการจะปราบปรามการกระทำำ�ความ
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ผิิดดัังกล่่าวโดยกำำ�หนดให้้มีีพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
อนุุสััญญาสหประชาชาติิเพื่่�อต่่อต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์
ค.ศ. 2000 ที่่มีี� เจตนารมณ์์และความมุ่่�งหมายที่่เ� ป็็นไปในแนวทางเดีียวกัับอนุุสัญั ญาสห
ประชาชาติิฯ คืือ (ประธาน วััฒนวาณิิชย์์, 2548)   
1. ขจััดความแตกต่่างระหว่่างระบบกฎหมายของแต่่ละประเทศ อัันเป็็น
อุุปสรรคต่่อการให้้ความช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันละกััน
2. ยกระดัับมาตรฐานของกฎหมายภายใน เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการต่่อ
ต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิที่มีีรูู
่� ปแบบเป็็นองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
โดยเนื้้�อหาของพิิธีีสารฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการเตรีียมการด้้านนิิติิบััญญััติิที่่�
เอื้้�อให้้ประเทศต่่าง ๆ สามารถให้้ความช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันในการป้้องกัันและ
ปราบปรามการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ปราศจาก
อุุปสรรคที่่ม� าจากความแตกต่่างของระบบกฎหมายภายใน อัันจะเป็็นปััจจััยส่่งเสริิม
มาตรการต่่อต้้านองค์์กรอาชญากรรมข้้ามชาติิได้้อีีกทางหนึ่่�ง   
สำำ�หรัับประเทศไทยได้้ลงนามอนุุสััญญาสหประชาชาติิเพื่่�อการต่่อต้้าน
อาชญากรรมข้้ามชาติิที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์กร ค.ศ. 2000 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม
พ.ศ. 2543 (ณััชพล จิิตติิรััตน์์, 2563) แม้้ว่่าจะได้้มีีการให้้สััตยาบัันอนุุสััญญา
สหประชาชาติิเพื่่�อต่่อต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์กร ค.ศ.
2000 แล้้ว แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้ให้้สััตยาบัันพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขน
ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ที่่�เป็็นพิิธีีสารฯ
เสริิมอนุุสััญญาฯ ดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด จากปััญหาการลัักลอบเข้้าเมืืองที่่�เป็็นภััย
คุุกคามความมั่่�นคงของประเทศขณะเดีียวกัันเป็็นการกระทำำ�ผิิดลัักษณะองค์์กร
อาชญากรรมข้้ามชาติิ และการกระทำำ�ความผิิดมีีความซัับซ้้อนโดยผู้้�กระทำำ�ความ
ผิิดอาจอาศััยช่่องว่่างของกฎหมายในแต่่ละประเทศกระทำำ�การเพื่่�อให้้สามารถ
ทำำ�ให้้การกระทำำ�ของตนไม่่ต้้องรัับโทษ จึึงจำำ�เป็็นจะต้้องศึึกษาปััญหาการกระทำำ�
อัันเกี่่�ยวกัับการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบกของประเทศไทย เพื่่�อเป็็น
แนวทางป้้องกัันและปราบปรามการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานที่่�อาจอาศััยราช
อาณาจัักรไทยในการกระทำำ�ความผิิดในอนาคตต่่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึึกษาแนวคิิดการลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน ความเป็็นมา และมาตรการ
ทางกฎหมายของอนุุสััญญาสหประชาชาติิเพื่่�อต่่อต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิที่่�จััด
ตั้้�งขึ้้�นในลัักษณะองค์์กร ค.ศ. 2000 และพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขน
ผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 และมาตรการทาง
กฎหมายเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล
และทางอากาศของประเทศไทย
2. วิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหา และหาแนวทางแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับ
พัันธกรณีีของประเทศไทยต่่อการเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้้�วิิจััยจะดำำ�เนิินการศึึกษาปััญหากฎหมายเกี่่�ยวกัับการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่�นฐานทางบกตามพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทาง
บก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ประมวลกฎหมายอาญา และพระราช
บััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522
วิธีการวิจัย
เป็็นการวิิจััยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้้นคว้้าและรวบรวม
จากตำำ�รากฎหมาย หนัังสืือ คำำ�อธิิบาย งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องบทความในวารสาร
วิิชาการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งข้้อมููลที่่�ได้้จากสื่่�อข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Internet)
ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
1. ทราบถึึงแนวคิิดการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ความเป็็นมา และ
มาตรการทางกฎหมายของอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิเพื่่อ� ต่่อต้้านอาชญากรรมข้้าม
ชาติิที่จั่� ัดตั้้�งขึ้้�นในลัักษณะองค์์กร ค.ศ. 2000 และพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 และ
มาตรการทางกฎหมายเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก
ทางทะเล และทางอากาศของประเทศไทย
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2. ทราบถึึงประเด็็นปััญหา และแนวทางแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับ
พัันธกรณีีของประเทศไทยต่่อการเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000

7

ผลจากการวิจัย
จากการศึึกษาผู้้�วิิจััยปััญหาการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่น� ฐานทางบกของประเทศไทย  และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องของประเทศไทย ผู้้�ศึึกษา
วิิจััยพบประเด็็นปััญหา  ดัังนี้้�
1.	ปััญหาการกำำ�หนดคำำ�นิิยาม “การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน”
โดยที่่พิ� ธีีส
ิ ารฯ เพื่่อ� การต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก  ทาง
ทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ได้้กำำ�หนดคำำ�นิิยามของ “การลัักลอบขนผู้้�โยก
ย้้ายถิ่่น� ฐาน” ไว้้ในข้้อ 3 (ก) หมายถึึง การจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายของ
บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งซึ่ง่� มิิใช่่คนชาติิ ของ/หรืือผู้้�มีีถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�ถาวรในรััฐภาคีีที่่เ� ข้้าไปนั้้�น
เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่ง�่ ผลประโยชน์์ทางการเงิิน หรืือผลประโยชน์์ทางวััตถุุอื่น่� จากการนั้้�น
ไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม” (ธนวรรณ เตชะวิิจิิตร์์, 2552) บทบััญญััติิ
ดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นให้้ หมายถึึง การลัักลอบเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายที่่�มีีมููลเหตุุชัักจููง
ใจในการกระทำำ�ผิิด คืือ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือผลประโยชน์์
ทางวััตถุุอื่่�น จากการกระทำำ�ดัังกล่่าวไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ซึ่่�งนิิยามดััง
กล่่าวสามารถแยกองค์์ประกอบได้้ ดัังนี้้� (สำำ�นัักงานอััยการสููงสุุดแห่่งรััฐบาล
ออสเตรเลีีย, 2561)  
(1) การจััดหาเพื่่�อให้้บุุคคลเข้้าประเทศโดยผิิดกฎหมาย หรืืออาศััยอยู่่�ใน
ประเทศโดยผิิดกฎหมาย
(2) ในประเทศซึ่่�งบุุคคลนั้้�นมิิได้้มีีถืือสััญชาติิ หรืือเป็็นผู้้�อยู่่�อาศััยถาวร
(3) เพื่่�อผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือประโยชน์์ด้้านอื่่�น ทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อม
ในกรณีีนี้้�กฎหมายของประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวกัับ “การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่�นฐาน” ซึ่่�งสามารถแยกพิิจารณา ดัังนี้้�
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(1) ประมวลกฎหมายอาญาในความผิิดฐานค้้าคน มาตรา 312 ความผิิดตาม
มาตรานี้้� ได้้แก่่ การนำำ�เข้้าในหรืือส่่งออกไปนอกราชอาณาจัักรพามาจากที่่�ใด ซื้้�อ
ขาย จำำ�หน่่าย รัับหรืือหน่่วงเหนี่่�ยว ซึ่่�งบุุคคลหนึ่่�งบุุคคลใด โดยมีีมููลเหตุุจููงใจ เพื่่�อ
จะเอาคนลงเป็็นทาส หรืือเพื่่�อให้้มีีฐานะคล้้ายทาส (ทวีีเกีียรติิ มีีนะกนิิษฐ, 2563)
สำำ�หรัับความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ในความผิิดฐานค้้าคน
นั้้�นจะกระทำำ�ความผิิดฐานได้้จะต้้องเป็็นลัักษณะของการกระทำำ�เพื่่อ� นำำ�คนมาเป็็น
ทาส หรืือเพื่่�อให้้มีีฐานะคล้้ายทาส (ทวีีเกีียรติิ มีีนะกนิิษฐ, 2562) ในขณะที่่�ความ
ผิิดฐานลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ตามความหมายของพิิธีีสารฯ นั้้�นเป็็นการ
กระทำำ�ในลัักษณะการจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายที่่�มีีมููลเหตุุชัักจููงใจใน
การกระทำำ�ผิิด คืือ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือผลประโยชน์์ทาง
วััตถุุอื่่�นจากการกระทำำ�ดัังกล่่าวไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ไม่่ได้้มีีความหมาย
เพื่่อ� จะเอาคนลงเป็็นทาส หรืือเพื่่อ� ให้้มีีฐานะคล้้ายทาส ตามองค์์ประกอบความผิิด
ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 แต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น หากได้้มีีการกระทำำ�
ดัังกล่่าวในประเทศไทยจึึงไม่่สามารถนำำ�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดมาลงโทษ ตามมาตรา
312 ได้้
(2) พระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522  มาตรา 4 (พิิชััย นิิลทองคำำ�,
2555) มิิได้้ให้้นิิยามของคำำ�ว่่า การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานไว้้ มีีเพีียงมาตรา
63 กำำ�หนดความหมายของการลัักลอบขนคนเข้้าเมืือง หมายถึึง นำำ�พา หรืือขน
คนเข้้าประเทศโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตหรืือทำำ�การด้้วยประการใด ๆ อัันเป็็นการช่่วย
เหลืือ หรืือให้้ความสะดวกแก่่คนต่่างด้้าวให้้เข้้าเมืืองโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต และการ
ลัักลอบเดิินทางเข้้าประเทศโดยผิิดกฎหมาย หรืือการพำำ�นักั พัักอาศััยอยู่่�ในประเทศ
โดยผิิดกฎหมายนั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้ในหลายรููปแบบ ได้้แก่่
1. การเดิินทางเข้้าประเทศโดยไม่่ผ่่านช่่องทางที่่�กำ�ำ หนด
2. การเดิินทางเข้้าประเทศโดยอาศััยขบวนนำำ�พาหรืือที่่�รู้้�จัักกัันในนามของ
การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน (Smuggling)          
3. การอยู่่�เกิินกำำ�หนดที่่�ได้้รัับอนุุญาต (Visa over Stay)      
4. การปฏิิบััติิผิิดเงื่่�อนไขวีีซ่่า (Breach the Conditions of their Visa) เช่่น
ได้้รัับวีีซ่่านัักท่่องเที่่�ยวแต่่กลัับเข้้ามาหางานทำำ�
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ดัังนี้้� การบััญญััติเิ กี่่ย� วกัับการลัักลอบเข้้าเมืืองตามพระราชบััญญััติคิ นเข้้าเมืือง
คืือ การนำำ�พาบุุคคลที่่ป� ระสงค์์จะเดิินทางเข้้าไปยัังประเทศอื่่น� เพื่่อ� ความมุ่่�งประสงค์์
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งโดยไม่่ผ่่านช่่องทางและวิิธีีการตามกฎหมายของประเทศนั้้�น ๆ
ได้้กำำ�หนดไว้้ จะเห็็นได้้ว่่าบทบััญญััติิมาตรา 63 ยัังไม่่มีีความสอดคล้้องกัับความ
หมายของพิิธีีสารฯ ที่่�การกระทำำ�ในลัักษณะการจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิด
กฎหมายต้้องมีีมููลเหตุุ ชัักจููงใจในการกระทำำ�ผิิด คืือ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลประโยชน์์
ทางการเงิินหรืือผลประโยชน์์ทางวััตถุุอื่น่� จากการกระทำำ�ดังั กล่่าวไม่่ว่า่ โดยทางตรง
หรืือทางอ้้อม อีีกทั้้�งพิิธีีสารฯ ที่่�แนบท้้ายอนุุสััญญาสหประชาชาติิเพื่่�อการต่่อต้้าน
อาชญากรรมข้้ามชาติิที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์ ค.ศ. 2000 มีีเจตนารมณ์์เพื่่�อปราบ
ปรามการกระทำำ�ที่่�เป็็นอาชญากรรมข้้ามชาติิที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์กรเป็็นสำำ�คััญ
หากต่่อมาไม่่ปรากฏว่่ามีีการให้้คำำ�นิยิ าม คำำ�ว่า่ “การลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน”
ให้้มีีความสอดคล้้องกัับพิิธีีสารฯ ก็็อาจส่่งผลให้้การกระทำำ�ในการลัักลอบขนย้้าย
คนเข้้าไปในประเทศอัันมีีลัักษณะเป็็นไปตามพิิธีีสารฯ ไม่่เป็็นความผิิดตามกฎหมาย
ของประเทศไทย และอาจทำำ�ให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดใช้้ประเทศไทยเป็็นช่่องทางใน
การกระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว
จะเห็็นได้้ว่่า ความมุ่่�งหมายของพิิธีีสารฯ นี้้�มิิได้้มุ่่�งไปที่่�การย้้ายถิ่่�นในที่่�ผิิด
ปกติิ แต่่มุ่่�งที่่�จะต่่อต้้านอาชญากรรมที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์กรเพื่่�อลัักลอบขน
ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานที่่�เป็็นธุุรกิิจที่่�อัันตรายอย่่างยิ่่�งและเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีกำำ�ไรสููง เมื่่�อ
พิิ จ ารณากัั บ ความเสี่่� ย งต่่ อ การถููกตรวจพบและการลงโทษต่ำำ�� มาก ดัั ง นั้้� น
อาชญากรรมนี้้�จึึงมีีความดึึงดููดมากขึ้้�น   และผู้้�ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานมีีการ
จััดตั้้ง� อย่่างเป็็นระบบมากยิ่่ง� ขึ้้น�  ผู้้�ลักั ลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานจะเปลี่่ย� นแปลงเส้้น
ทางและวิิ ธีี การเพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ การควบคุุ ม ชายแดนและสถานการณ์์ ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่่�งมัักจะต้้องแลกกัับความปลอดภััยของผู้้�ย้้ายถิ่่�นที่่�ถููกลัักลอบนำำ�
เข้้าเมืือง ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องมีีการแก้้ไขกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยให้้มีีความสอดคล้้องกัับกฎหมายระหว่่างประเทศไทย ซึ่่�งจากการ
ศึึกษาทฤษฎีีว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์ระหว่่างกฎหมายระหว่่างประเทศกัับกฎหมาย
ภายใน พบว่่า มีีทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง 2 ทฤษฎีี (ประสิิทธิ์์�   เอกบุุตร, 2551) ได้้แก่่
ทฤษฎีเี อกนิิยม (Monism Theory) ที่่สนั
� ับสนุุนว่่า กฎหมายระหว่่างประเทศเป็็น

ปัญหาการกระทำ�อันเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบกของประเทศไทย
Problems of Acts Relating to Smuggling of Migrants by Land in Thailand

กฎหมายที่่�มีีผลใช้้บัังคัับได้้โดยตรงในระเบีียบกฎหมายของรััฐ และทฤษฎีีทวิินิิยม
(Dualism Theory) มองว่่ากฎหมายระหว่่างประเทศและกฎหมายภายในไม่่อยู่่�
ในระบบเดีียวกััน การที่่�จะทำำ�ให้้กฎหมายระหว่่างประเทศมีีค่่าบัังคัับในกฎหมาย
ภายในได้้จะต้้องทำำ�กฎหมายระหว่่างประเทศให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกฎหมายภายใน
สำำ�หรัับประเทศไทยนั้้�นเป็็นไปตามทฤษฎีีทวิินิิยม (Dualism Theory) ดัังนั้้�น จึึง
มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องมีีการแปลงรููป (Transformation) กฎเกณฑ์์
ระหว่่างประเทศ (กมลิินทร์์  พิินิิจภููวดล และคณะ, 2559) ซึ่่�งได้้แก่่ พิธีีส
ิ ารฯ เพื่่�อ
การต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ.
2000 มาเป็็นกฎหมายภายในเสีียก่่อน เป็็นไปตามทฤษฎีีทวิินิิยม (Dualism
Theory) หากไม่่แก้้ไขหรืือแปลงรููปพิิธีีสารฯ มาเป็็นกฎหมายภายใน ย่่อมจะส่่งผล
ให้้เมื่่อ� มีีการกระทำำ�ความผิิดลัักษณะนี้้�ในราชอาณาจัักรไทยแล้้วไม่่สามารถดำำ�เนิิน
การเอาผิิดกัับบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ขนส่่งจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายของบุุคคล
นั้้�นได้้ และเป็็นไปตามเป้้าหมายของพิิธีีสารฯ นี้้�ที่่�มุ่่�งจะต่่อต้้านอาชญากรรมที่่จั� ัด
ตั้้�งในลัักษณะองค์์กรเพื่่�อลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานเป็็นสำำ�คััญ
สำำ�หรัับความหมายของคำำ�ว่า่ “ผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน” นั้้�นจากการพิิจารณาพิิธีีสารฯ
พบว่่า ไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดหรืือให้้ความหมายของคำำ�ว่่า “ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน” ไว้้แต่่
อย่่างไร ผู้้�วิิจััยจึึงได้้พิิจารณาจากการให้้ความหมายของคำำ�ว่่า “การลัักลอบขน
ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน” หมายถึึง การจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายของบุุคคล
หนึ่่�งซึ่่�งมิิใช่่ คนชาติิของหรืือผู้้�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ถาวรในรััฐภาคีีที่่�เข้้าไปนั้้�น เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�ง
ผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือผลประโยชน์์ทางวััตถุุอื่น่� จากการนั้้�นไม่่ว่า่ จะโดยตรง
หรืือโดยอ้้อม ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับคำำ�นิิยามดัังกล่่าว “ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน”
ย่่อมหมายถึึง บุุคคลหนึ่่�งซึ่ง่� มิิใช่่คนชาติิของหรืือผู้้�มีีถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�ถาวรในรััฐภาคีี และเข้้า
เมืืองโดยผิิดกฎหมาย” อีีกทั้้�งหากพิิจารณาพระราชบััญญััติคิ นเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522
ได้้ให้้คำำ�นิิยามไว้้ในมาตรา 4 “คนต่่างด้้าว” หมายความว่่า บุุคคลธรรมดาซึ่่�งไม่่มีี
สััญชาติิไทย และคำำ�ว่่า “คนเข้้าเมืือง หมายความว่่า คนต่่างด้้าวซึ่�ง่ เข้้ามาในราช
อาณาจัักร” ดัังนั้้�น “คนลัักลอบเข้้าเมืือง” จึึงหมายถึึง บุุคคลธรรมดาซึ่่ง� ไม่่มีีสัญ
ั ชาติิ
ไทยที่่�ลัับลอบเข้้าเมืืองโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต  ในส่่วนนี้้�ผู้้�วิิจััยพิิจารณาแล้้ว คำำ�ว่่า
ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน น่่าจะมีีความหมายว่่า บุุคคลซึ่่�งมิิใช่่คนชาติิของหรืือผู้้�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�
ถาวรในรััฐภาคีี และเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมาย
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2. ปััญหาการกำำ�หนดความผิิดกรณีีฐานลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
ในประเด็็นนี้้�ผู้้�วิิจััยจะได้้ทำำ�การศึึกษาการกำำ�หนดความผิิดฐานการลัักลอบ
ขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ตามที่่บั� ัญญััติิไว้้ในข้้อ 6 วรรค 1 (ก) กำำ�หนดให้้การลัักลอบ
การขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานเป็็นความผิิดอาญา ซึ่่�งองค์์ประกอบด้้านจิิตใจของความ
ผิิดฐานนี้้� ได้้แก่่ เจตนา โดยการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานเป็็นความผิิดตาม
พิิธีีสารฯ นั้้�น ต้้องมีีลัักษณะเป็็นการจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายของบุุคคล
ซึ่ง่� มิิใช่่คนชาติิ หรืือผู้้�มีีถิ่่น� พำำ�นักั ถาวร และยัังรวมถึึงการข้้ามแดนโดยไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
ข้้อกำำ�หนดที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเข้้าไปในอีีกรััฐหนึ่่�งโดยชอบด้้วยกฎหมาย เมื่่�อ
พิิจารณาถึึงความหมายการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานตามพิิธีีสารฯ แล้้ว หมาย
ถึึง การจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย และรวมการข้้ามแดนโดยมิิ
ชอบด้้วยกฎหมาย แสดงให้้เห็็นว่่า การกำำ�หนดฐานความผิิดของพิิธีีสารฯ นอกจาก
กำำ� หนดให้้ ก ารช่่ ว ยเหลืือให้้ บุุ ค คลต่่ า งด้้ า วเข้้ า เมืืองโดยผิิ ด กฎหมายแล้้ ว ยัั ง
หมายความรวมถึึง การลัักลอบออกนอกประเทศโดยมิิชอบด้้วยกฎหมายด้้วย
สามารถแยกองค์์ประกอบของความผิิดในการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
นั้้�น ต้้องประกอบด้้วย
(1) การจััดหาเพื่่�อให้้บุุคคลเข้้าประเทศโดยผิิดกฎหมาย หรืืออาศััยอยู่่�ใน
ประเทศโดยผิิดกฎหมาย
(2) ในประเทศซึ่่�งบุุคคลนั้้�นมิิได้้มีีถืือสััญชาติิ หรืือเป็็นผู้้�อยู่่�อาศััยถาวร
(3) เพื่่�อผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือประโยชน์์ด้้านอื่่�น ทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อมและที่่สำ� ำ�คัญ
ั  คืือ จุุดสำำ�คัญ
ั ของความผิิดในการลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน
นั้้�นอยู่่�ที่ก่� ารจััดหา (การอำำ�นวยความสะดวก) เพื่่อ� ให้้เข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมาย มิิได้้
อยู่่�ที่่�การเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายด้้วยตนเอง
เมื่่�อพิิจารณาลัักษณะการกระทำำ�ความผิิดการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
ของกฎหมายไทย พบว่่า พระราชบััญญััติคิ นเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63 กำำ�หนด
ว่่า “ผู้้ใ� ดนำำ�หรืือพาคนต่่างด้้าวเข้้ามาในราชอาณาจัักรหรืือกระทำำ�การด้้วยประการ
ใดๆ อัันเป็็นการอุุปการะหรืือช่่วยเหลืือ หรืือให้้ความสะดวกแก่่คนต่่างด้้าวให้้เข้้า
มาในราชอาณาจัักร โดยฝ่่าฝืืนพระราชบััญญััติินี้้� ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสิิบปีี
และปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งแสนบาท…” การกระทำำ�ผิดิ ดัังกล่่าวนี้้�ผู้ก้� ระทำำ�ต้อ้ งเจตนาที่่จ� ะ
กระทำำ�การ ดัังต่่อไปนี้้�    
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(1) นำำ�คนต่่างด้้าวเข้้ามาในราชอาณาจัักร
(2) พาคนต่่างด้้าวเข้้ามาในราชอาณาจัักร         
(3) กระทำำ�ด้้วยประการใด ๆ อัันเป็็นการอุุปการะแก่่คนต่่างด้้าวให้้เข้้ามาใน
ราชอาณาจัักร          
(4) ช่่วยเหลืือแก่่คนต่่างด้้าวให้้เข้้ามาในราชอาณาจัักร   
(5) ให้้ความสะดวกแก่่คนต่่างด้้าวให้้เข้้ามาในราชอาณาจัักร ซึ่่�งการกระทำำ�
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นการทำำ�ให้้คนต่่างด้้าวเข้้ามาในราชอาณาจัักร โดยฝ่่าฝืืนบทบััญญััติว่ิ า่
ด้้วยการเข้้าเมืืองโดยถููกต้้องตามกฎหมายถืือเป็็นความผิิด
จากบััญญััติิดัังกล่่าว จะเห็็นได้้ว่่าตามกฎหมายไทยที่่�มุ่่�งเน้้นป้้องกัันการช่่วย
เหลืือ ให้้ความสะดวกแก่่คนต่่างด้้าวที่่เ� ข้้ามาในราชอาณาจัักร ถืือเป็็นมาตรการต่่อ
ต้้านการลัักลอบเข้้าเมืืองเท่่านั้้�น บทบััญญััติิดัังกล่่าวมิิได้้กำำ�หนดความผิิดในการ
ลัักลอบขนคนออกนอกประเทศโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย จึึงส่่งผลกระทบให้้ไม่่
สามารถเอาผิิดแก่่ผู้้�กระทำำ�ดัังกล่่าว  อีีกทั้้�งพิิธีีสารฯ มุ่่�งหมายปราบปรามการกระ
ทำำ�ความผิิดในลัักษณะอาชญากรรมข้้ามชาติิที่มีี่� ความร้้ายแรงและยากต่่อการปราบ
ปรามอย่่ า งมาก เนื่่� อ งจากลัั ก ษณะของการกระทำำ� ความผิิ ด รููปแบบองค์์ ก ร
อาชญากรรม เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีการจััดโครงสร้้าง ประกอบด้้วยบุุคคลตั้้�งแต่่สามคนขึ้้�น
ไปที่่ดำ� ำ�รงอยู่่�เป็็นระยะเวลาหนึ่่�งและที่่มีี� การประสานการดำำ�เนิินงานระหว่่างกัันโดย
มีีเป้้าหมายในการก่่ออาชญากรรมร้้ายแรงตั้้�งแต่่หนึ่่�งฐานความผิิดขึ้้�นไป ตามที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ในอนุุสัญ
ั ญานี้้� เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่ง่� ผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือผลประโยชน์์
ทางวััตถุุอย่่างอื่่�นไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ซึ่่�งหากจะต้้องให้้สอดคล้้องกัับ
เป้้าประสงค์์ของพิิธีีสารฯ เพื่่อ� การต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ที่่�มุ่่�งจะต่่อต้้านอาชญากรรมที่่�จััดตั้้�งใน
ลัักษณะองค์์กรที่่มีีผู้
� ้�ร่ว่ มสมคบกัันเพื่่อ� ลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน โดยการกระทำำ�
ของผู้้�ที่่�ร่่วมสมคบเป็็นการให้้ความช่่วยเหลืือกระทำำ�ความผิิด ถืือเป็็นกลุ่่�มบุุคคล
ตามทฤษฎีีสมคบ (อััครพัันธ์์ สััปปพัันธ์์, 2542) นอกจากนี้้� ตามแนวคิิดองค์์กร
อาชญากรรมข้้ามชาติิที่มีีลั
่� กั ษณะองค์์กรมีีการกระทำำ�ความผิิดของบุุคคลตั้้ง� แต่่สอง
คนขึ้้�นไปสมคบกัันกระทำำ�ความผิิดต่่อรััฐ หรืือฉ้้อฉลรััฐ โดยถืือว่่ารััฐเป็็นผู้้�เสีียหาย
และอย่่ า งน้้ อ ยที่่� สุุ ด ผู้้�ที่่� ไ ด้้ ส มคบกัั น มีีการกระทำำ�ที่่� แ สดงออกเพื่่� อ จะบรรลุุ

183

7

184

7
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วััตถุุประสงค์์ของการสมคบกััน (ประธาน วััฒนวาณิิชย์์, 2548) ถืือว่่าเป็็นการร่่วม
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานบั่่�นทอนศัักยภาพของรััฐและเป็็นการกระทำำ�ผิิดที่่�มีี
ความร้้ายแรงต่่อนานาประเทศ ส่่งผลเสีียต่่อรััฐในการควบคุุมชายแดนอีีกทั้้�งการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานอาจเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดการค้้ามนุุษย์์
3. ปััญหาเกี่่�ยวกัับการส่่งกลัับผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
จากการศึึกษานิิยาม คำำ�ว่่า การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานตามกฎหมาย
ระหว่่างประเทศที่่�ประกอบด้้วย
(1) การจััดหาเพื่่�อให้้บุุคคลเข้้าประเทศโดยผิิดกฎหมาย หรืืออาศััยอยู่่�ใน
ประเทศโดยผิิดกฎหมาย
(2) ในประเทศซึ่่�งบุุคคลนั้้�นมิิได้้มีีถืือสััญชาติิ หรืือเป็็นผู้้�อยู่่�อาศััยถาวร
(3) เพื่่�อผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือประโยชน์์ด้้านอื่่�น ทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อม
จากนิิยามดัังกล่่าวอาจสรุุปได้้ว่่า ผู้้�ลัักลอบนำำ�บุุคคลเข้้าเมืือง บุุคคลที่่�ได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือโดยผู้้�ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน เพื่่�อให้้เข้้าประเทศได้้โดยผิิด
กฎหมาย เรีียกว่่า ผู้้�ถููกลัักลอบนำำ�ตััวเข้้าประเทศ ถึึงแม้้ว่่าผู้้�ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่�นฐานและผู้้�ย้้ายถิ่่�นนั้้�นจะได้้ตกลงกัันเพื่่�อให้้มีีการลัักลอบนำำ�ตััวเข้้าประเทศ แต่่
เป้้าหมายของพิิธีีสารฯ ต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ ค.ศ. 2000 มิิได้้มุ่่�งไปที่่�การย้้ายถิ่่�นในหนทางที่่�ผิิดปกติิ แต่่มุ่่�งที่่�จะ
ต่่อต้้านอาชญากรรมที่่จั� ดั ตั้้ง� ในลัักษณะองค์์กรเพื่่อ� ลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน จะ
เห็็นได้้ว่่าผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานนั้้�นจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่ได้้ถืือสััญชาติิ หรืือเป็็นผู้้�อยู่่�
อาศััยถาวรในรััฐภาคีี ดัังนั้้�น เมื่่�อผู้้�โยกย้้ายเข้้ามาโดยผิิดกฎหมาย และถููกเจ้้า
พนัักงานจัับได้้ว่า่ เป็็นผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน ในทางปฏิิบัติั ผู้ิ โ้� ยกย้้ายจะต้้องไม่่ถููกดำำ�เนิิน
คดีีอาญา เป็็นไปตามข้้อ 5 ของพิิธีีสารฯ ได้้ระบุุว่่า “ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานไม่่ต้้อง
รัับผิิดจากการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีอาญา” และตามพิิธีีสารฯ นี้้�ให้้ถืือว่่าจากข้้อเท็็จ
จริิงที่่�ว่่าตนเป็็นผู้้�เสีียหายจากการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�น ดัังนั้้�น การปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�โยกย้้ายจึึงได้้มีีกำำ�หนดภาระหน้้าที่่�ในการให้้ความร่่วมมืือ โดยได้้กำำ�หนดให้้
ประเทศภาคีีสมาชิิกจะต้้องให้้ความร่่วมมืือกัับประเทศต่่าง ๆ ในการป้้องกัันและ
ปราบปรามองค์์กรอาชญากรรมข้้ามชาติิ โดยตระหนัักว่่าอาชญากรรมข้้ามชาติิ
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เป็็นปััญหาร่่วมกัันที่่�นานาประเทศต้้องร่่วมมืือกัันต่่อต้้าน รวมไปถึึงการให้้ความ
ร่่วมมืือเกี่่�ยวกัับการส่่งกลัับผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นซึ่่�งถููกลัักลอบขนด้้วย
สำำ�หรัับกรณีีที่่�จะต้้องส่่งตััวผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานนั้้�น พิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้าน
การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000
กำำ�หนดในข้้อ 18 เรื่่�อง การส่่งกลัับผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นซึ่่�งถููกลัักลอบขนโดยกำำ�หนดให้้รััฐ
ภาคีี ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้� (Marika McAdam. 2021)
1. อำำ�นวยความสะดวกและยอมรัับโดยไม่่ล่่าช้้าในการส่่งกลัับ ซึ่่�งบุุคคลซึ่่�ง
เป็็นผู้้�ถููกกระทำำ�  หรืือคนชาติิ หรืือผู้้�ซึ่่�งมีีสิิทธิิในการมีีถิ่่�นพำำ�นัักถาวรในอาณาจัักร
ของตนขณะส่่งกลัับ จากการกระทำำ�ความผิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในพิิธีีสารฯ
2. อำำ�นวยความสะดวกและการยอมรัับการส่่งกลัับบุุคคลซึ่่�งตกเป็็นผู้้�ถููก
กระทำำ�  และเป็็นผู้้�ซึ่่�งมีีสิิทธิิในการมีีถิ่่�นพำำ�นัักถาวรใรอาณาเขตของตน ในขณะที่่�
เข้้ามาในรััฐผู้้�รับั ตามกฎหมายภายในของตน จากการกระทำำ�ความผิิดตามที่่กำ� ำ�หนด
ในพิิธีีสารฯ
3. ตามคำำ�ร้้องขอของรััฐภาคีีผู้้�รัับ ให้้รััฐภาคีีที่่�ได้้รัับคำำ�ร้้องของพิิสููจน์์ทราบ
โดยไม่่ล่่าช้้าว่่า บุุคคลซึ่่�งตกเป็็นผู้้�ถููกระทำำ�จากการกระทำำ�ความผิิดตามที่่�กำำ�หนด
ในพิิธีีสารฯ เป็็นคนชาติิของตน หรืือมีีสิิทธิิในการถิ่่�นพำำ�นัักถาวรในอาณาเขตของ
ตนหรืือไม่่
4. เพื่่�อการอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่บุุคคลซึ่่�งตกเป็็นผู้้�ถููกกระทำำ�จากการก
ระทำำ�ความผิิดตามที่่�กำ�ำ หนดให้้พิธีีส
ิ ารฯ ให้้รััฐภาคีีซึ่่�งบุุคคลนั้้�นเป็็นคนชาติิ หรืือมีี
สิิทธิิในการมีีถิ่่�นพำำ�นัักถาวร ออกหนัังสืือเดิินทางหรืือหนัังสืืออนุุญาตอื่่�น ๆ ตามที่่�
จำำ�เป็็น เมื่่�อรัับคำำ�ร้้องขอจากรััฐภาคีีผู้้�รัับ เพื่่�อให้้บุุคคลนั้้�นสามารถเดิินทางไปยััง
อาณาเขตของตนได้้
5. ในการส่่งกลัับบุุคคลซึ่ง่� ตกเป็็นผู้้�ถููกกระทำำ�จากการกระทำำ�ความผิิดตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในพิิธีีสารฯ ให้้รััฐภาคีีเกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการด้้วยมาตรการที่่�เหมาะสมใน
ลัักษณะเป็็นระเบีียบ โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคลนั้้�น ๆ
จะเห็็นได้้ว่่าพิิธีีสารฯ ดัังกล่่าวจะให้้ความสำำ�คััญและดููแลผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นให้้ได้้
รัับความเป็็นธรรมและคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคลนั้้�น ๆ เป็็น
สำำ�คััญ เนื่่�องจากข้้อ 5 ของพิิธีีสารฯ ได้้ระบุุว่่า ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานไม่่ต้้องรัับผิิดจาก

185

7

186

7

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

การฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีอาญา เนื่่�องจากข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าตนเป็็นผู้้�เสีียหายจากการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นนี้้� และมาตรการของพิิธีีสารฯ ในการคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ตกเป็็น
เหยื่่�อจากการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานนั้้�น อีีกทั้้�งมาตรการต่่าง ๆ จะต้้อง
สอดคล้้องกัับ สิิทธิิ พัันธกรณีี และความรัับผิิดชอบของรััฐ และปััจเจกชนภายใต้้
กฎหมายระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งกฎหมายว่่าด้้วยมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศและ
กฎหมายว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกรณีีที่่นำ� ำ�มา
ใช้้กับั อนุุสัญ
ั ญาและพิิธีีสารฯ ที่่เ� กี่่ย� วกัับสถานะของผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานและหลัักการ
ห้้ามส่่งกลัับผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน การส่่งกลัับผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นจึึงจะต้้องปฏิิบััติิโดยคำำ�นึึง
ถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นสำำ�คััญซึ่่�งหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวปรากฏในข้้อ 18 ที่่�มุ่่�งเน้้น
การปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีมนุุษยธรรม และคำำ�นึึงถึึงศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์ และให้้ดำำ�เนิิน
การส่่งกลัับโดยปราศจากความล่่าช้้า นอกจากนี้้�หลัักสิิทธิิมนุุษยชนตามปฏิิญญา
สากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน ค.ศ. 1948  ให้้การรัับรองคุ้้�มครองสิิทธิิที่่�มนุุษย์์พึึงได้้
รัับความคุ้้�มครองตามกฎบััตรสหประชาชาติิรวมทั้้�งเสรีีภาพขั้้�นมููลฐานสำำ�หรัับทุุก
คนทุุกแห่่งในโลกโดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ ตามปฏิิญญาสากลฯ ได้้วางหลัักการให้้
เห็็นว่่า มนุุษย์์ทุกุ คนย่่อมมีีศัักดิ์์ศ� รีีของความเป็็นมนุุษย์์และมีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกัันโดย
เฉพาะสิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย โดยมีีหลัักการพื้้�นฐานของสิิทธิิมนุุษย
ชนทุุกคนมีีศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ (Human Dignity) เป็็นสิิทธิิติิดตััวทุุกคนตาม
ธรรมชาติิตั้้�งแต่่เกิิด (National Rights) คนทุุกคนมีีความเสมอภาคและห้้ามการ
เลืือกปฏิิบััติิ (Equality and Non-discrimination)  และคำำ�ว่่า ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็น
มนุุษย์์ (Human Dignity) เป็็นคำำ�อธิิบายความหมายของสิิทธิิมนุุษยชน ในแง่่ของ
การให้้คุณ
ุ ค่่าแก่่ความเป็็นคนว่่า ทุุกคนมีีคุุณค่่าเท่่าเทีียมกััน ซึ่ง่� เป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั
ของสิิทธิิมนุุษยชนที่่�กำ�ำ หนดสิิทธิิมาตั้้�งแต่่เกิิด ใครจะละเมิิดไม่่ได้้ และไม่่สามารถ
ถ่่ายโอนให้้แก่่กัันได้้ ซึ่่�งรวมไปถึึงสิิทธิิในการมีีชีีวิิต  และความมั่่�นคงในการมีีชีีวิิต
อยู่่�  เพราะคนทุุกคนที่่�เกิิดมาบนโลกมีีศัักดิ์์�ศรีีของการเป็็นมนุุษย์์ ดัังนั้้�น ในการ
ดำำ�เนิินการส่่งผู้้โ� ยกย้้ายกลัับจะต้้องเคารพความเป็็นมนุุษย์์ ห้า้ มทำำ�ร้า้ ยร่่างกายหรืือ
ทรมานอย่่างโหดร้้าย ตลอดจนการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�ถืือเป็็นการเหยีียดหยามความ
เป็็นมนุุษย์์ซึ่่�งศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์

ปัญหาการกระทำ�อันเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบกของประเทศไทย
Problems of Acts Relating to Smuggling of Migrants by Land in Thailand

ดัังนั้้�น ในการส่่งกลัับผู้้โ� ยกย้้ายตามพิิธีีสารฯ จะต้้องปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีมนุุษยธรรม
และคำำ�นึึงถึึงศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ (กรมองค์์การระหว่่างประเทศ, 2551) เป็็น
ไปตามปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนข้้างต้้น
ตามพระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 ได้้กำำ�หนดเรื่่�องการส่่งตััว
ผู้้�ลัักลอบเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายไว้้ในมาตรา 55  “การส่่งคนต่่างด้้าวกลัับออก
ไปนอกราชอาณาจัักรตามพระราชบััญญััติินี้้�พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จะส่่งตััวกลัับโดย
พาหนะใดหรืือช่่องทางใดก็็ได้้ตามแต่่พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จะพิิจารณาเห็็นสมควร
ค่่าใช้้จ่่ายในการส่่งคนต่่างด้้าวกลัับดัังกล่่าวนี้้� ให้้เจ้้าของพาหนะหรืือผู้้�ควบคุุม
พาหนะที่่�นำำ�เข้้ามานั้้�นเป็็นผู้้�เสีีย ในกรณีีที่่�ไม่่ปรากฏตััวเจ้้าของพาหนะ หรืือ
ผู้้�ควบคุุมพาหนะ ให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดตามมาตรา 63 หรืือ มาตรา 64 เป็็นผู้้�เสีีย
ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่มีีอำ
� ำ�นาจเรีียกค่่าใช้้จ่า่ ยในการส่่งคนต่่างด้้าวกลัับจากผู้้ก� ระทำำ�
ความผิิดคนใดคนหนึ่่�งโดยสิ้้น� เชิิงหรืือร่่วมกัันตามแต่่จะเลืือก แต่่ถ้า้ คนต่่างด้้าวด้้วย
นั้้� นจะขอกลัั บ โดยพาหนะอื่่� น หรืือทางอื่่� นโดยยอมเสีียค่่ า ใช้้ จ่่า ยของตนเอง
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จะอนุุญาตก็็ได้้”
เห็็นได้้ว่่า บทบััญญััติดัิ ังกล่่าวนี้้� เป็็นการกำำ�หนดวิิธีีการส่่งกลัับแบบกว้้าง ๆ
แต่่ไม่่ได้้ระบุุให้้การปฏิิบััติิต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษย์์ ดัังนั้้�นในทางปฏิิบััติิอาจ
ดำำ�เนิินการไปอย่่างไม่่เป็็นธรรมแก่่เหยื่่�อ อีีกทั้้�งพระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ.
2522 ไม่่ได้้กำำ�หนดกรอบเวลาในการส่่งกลัับไว้้เป็็นสำำ�คัญ
ั อาจจะส่่งผลให้้เหยื่่อ� ต้้อง
ถููกควบคุุมตััวไว้้เป็็นเวลานานกว่่าจะส่่งกลัับประเทศ ดัังนั้้�น หากประเทศไทยได้้ให้้
สััตยาบัันพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทาง
ทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 คงจะต้้องมีีการแก้้ไขกฎหมายต่่อไป
บทสรุป
ปััจจุุบันั ประเทศไทยยัังไม่่ได้้ให้้สัตั ยาบัันพิิธีีสารฯ เพื่่อ� การต่่อต้้านการลัักลอบ
ขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 แต่่หากใน
อนาคตได้้มีีการให้้สััตยาบัันพิิธีีสารฯ ดัังกล่่าวจะส่่งผลต่่อกฎหมายภายใน ดัังนี้้�
ปััญหาการกำำ�หนดคำำ�นิยิ าม “การลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐาน” เนื่่อ� งจากกฎหมาย
ของประเทศไทยนั้้�นไม่่ได้้มีีการให้้คำำ�นิยิ ามการลัักลอบขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานแต่่อย่่าง
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ใดส่่งผลให้้ ไม่่สามารถลงโทษบุุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312
สำำ�หรัับการกระทำำ�ในการลัักลอบขนย้้ายคนเข้้าไปในประเทศอัันมีีลัักษณะเป็็นไป
ตามพิิธีีสารฯ ได้้อีีกทั้้�งปััญหาการกำำ�หนดความผิิดกรณีีฐานลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่�นฐาน ความผิิดตามพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ข้้อ 6 (ก) ที่่กำ� ำ�หนดให้้ “การลัักลอบ
ขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน” เป็็นความผิิดอาญา และการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
เป็็นความผิิดตามพิิธีีสารฯ นั้้�นต้้องมีีลัักษณะเป็็นการจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิด
กฎหมายของบุุคคลซึ่่�งมิิใช่่คนชาติิ หรืือผู้้�มีีถิ่่�นพำำ�นัักถาวร และยัังรวมถึึงการข้้าม
แดนโดยไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเข้้าไปในอีีกรััฐหนึ่่�งโดยชอบ
ด้้วยกฎหมาย แต่่พระราชบััญญััติคิ นเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63 เป็็นมาตรการ
ต่่อต้้านการลัักลอบเข้้าเมืืองเท่่านั้้�น บทบััญญััติดัิ งั กล่่าวมิิได้้กำำ�หนดความผิิดในการ
ลัักลอบขนคนออกนอกประเทศโดยมิิชอบด้้วยกฎหมายให้้เป็็นความผิิดด้้วย จึึงส่่ง
ผลกระทบให้้ไม่่สามารถเอาผิิดแก่่ผู้้�กระทำำ�ดัังกล่่าว ประการสุุดท้้ายปััญหาเกี่่�ยว
กัับการส่่งกลัับผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานที่่�ปรากฎในพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบ
ขนผู้้โ� ยกย้้ายถิ่่น� ฐานทางบก  ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ข้้อ 18 กำำ�หนด
หลัักการที่่�มุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิอย่่างมีีมนุุษยธรรม และให้้ดำำ�เนิินการส่่งกลัับโดย
ปราศจากความล่่าช้้า ในขณะที่่�กฎหมายของประเทศไทยพระราชบััญญััติิคนเข้้า
เมืือง พ.ศ. 2522 มาตรา 55 เป็็นการกำำ�หนดวิิธีีการส่่งกลัับแบบกว้้าง ๆ แต่่ไม่่ได้้
ระบุุถึึงการส่่งกลัับนั้้�นจะต้้องปฏิิบััติิต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษย์์ และพระราช
บััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 ก็็ไม่่ได้้กำำ�หนดกรอบเวลาในการส่่งกลัับผู้้�โยกย้้าย
ปััญหาดัังกล่่าวจึึงส่่งผลกระทบต่่อผู้้โ� ยกย้้ายที่่อ� าจไม่่ได้้รับั ความเป็็นหรืือถููกควบคุุม
ตััวไว้้เป็็นเวลานานกว่่าจะส่่งกลัับประเทศ
จากการศึึกษาการวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงมีีแนวทางเพื่่�อ
การแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหากฎหมายเกี่่ย� วกัับการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้าย
ถิ่่�นฐานทางบกตามพิิธีีสารฯ เพื่่�อการต่่อต้้านการลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน
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ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 2000 ซึ่่�งมีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหลััก ๆ
ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 และประมวลกฎหมายอาญานั้้�น ผู้้�
วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะ เพื่่�อเป็็นแนวทางแก้้ไขปััญหา ดัังนี้้�
(1)  ควรกำำ�หนดคำำ�นิิยาม  “การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน” ไว้้ในพระราช
บััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4 วรรคท้้าย ดัังนี้้�
“การลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน หมายถึึง การจััดให้้มีีการเข้้าเมืืองโดยผิิด
กฎหมายของคนต่่างด้้าวเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� ผลประโยชน์์ทางการเงิิน หรืือผลประโยชน์์
ทางวััตถุุอื่่�นจากการนั้้�น ไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม”
(2)  เพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติคิ นเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63 โดยเพิ่่�มการ
ลัักลอบขนผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ในวรรคท้้ายเพื่่�อให้้เป็็นความผิิดอาญา ดัังนี้้� “มาตรา
63 ผู้้ใ� ดนำำ�หรืือพาคนต่่างด้้าวเข้้ามาในราชอาณาจัักรหรืือกระทำำ�การด้้วยประการ
ใด ๆ อัันเป็็นการอุุปการะหรืือช่่วยเหลืือ หรืือให้้ความสะดวกแก่่คนต่่างด้้าวให้้เข้้า
มาในราชอาณาจัักร โดยฝ่่าฝืืนพระราชบััญญััติินี้้� ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสิิบปีี
และปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งแสนบาท
เจ้้าของพาหนะหรืือผู้้ค� วบคุุมพาหนะผู้้ใ� ดไม่่ปฏิิบัติั ติ ามมาตรา 23 และภายใน
พาหนะนั้้�นมีีคนต่่างด้้าวซึ่ง่� เข้้ามาในราชอาณาจัักรโดยฝ่่าฝืืนพระราชบััญญััตินี้้ิ    
� ให้้
สัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าเจ้้าของพาหนะหรืือผู้้�ควบคุุมพาหนะนั้้�นได้้กระทำำ�ความผิิด
ตามวรรคหนึ่่�ง เว้้นแต่่จะพิิสููจน์์ได้้ว่่าตนไม่่สามารถรู้้�ได้้ว่่าภายในพาหนะนั้้�นมีีคน
ต่่างด้้าว ดัังกล่่าวอยู่่�แม้้ว่่าได้้ใช้้ความระมััดระวัังตามสมควรแล้้ว
การกระทำำ�ความผิิดตามวรรคหนึ่่�งให้้หมายรวมถึึงการลัักลอบขน ผู้้โ� ยกย้้าย
ถิ่่�นฐานด้้วย
(3)  เพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง พ.ศ. 2522 มาตรา 55 วรรคท้้าย
ดัังนี้้�
มาตรา 55 การส่่งคนต่่างด้้าวกลัับออกไปนอกราชอาณาจัักรตามพระราช
บััญญััติินี้้�พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จะส่่งตััวกลัับโดยพาหนะใดหรืือช่่องทางใดก็็ได้้แต่่
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จะพิิจารณาเห็็นสมควร
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ค่่าใช้้จ่่ายในการส่่งคนต่่างด้้าวกลัับดัังนี้้�   ให้้เจ้้าของพาหนะที่่�นำำ�เข้้ามานั้้�น
เป็็นผู้้เ� สีีย ในกรณีีที่่ไ� ม่่ปรากฏตััวเจ้้าของพาหนะหรืือผู้้ค� วบคุุมพาหนะ ให้้ผู้ก้� ระทำำ�
ความผิิดตามมาตรา 63 หรืือ มาตรา 64 เป็็นผู้้เ� สีียโดยพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่มีีอำ
� ำ�นาจ
เรีียกค่่าใช้้จ่่ายในการส่่งคนต่่างด้้าวกลัับจากผู้้�กระทำำ�ความผิิดคนใดคนหนึ่่�งโดย
สิ้้�นเชิิงหรืือร่่วมกัันตามแต่่จะเลืือก แต่่ถ้้าคนต่่างด้้าวนั้้�นจะขอกลัับโดยพาหนะอื่่�น
หรืือทางอื่่�นโดยยอมเสีียค่่าใช้้จ่่ายของตนเอง พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จะอนุุญาตก็็ได้้
การส่่ ง คนต่่ า งด้้ า วจากการกระทำำ�ผิิ ด ฐานลัั ก ลอบขนผู้้� โ ยกย้้ า ยถิ่่� น ฐาน
ให้้ดำำ�เนิินการอย่่างโดยปราศจากความล่่าช้้า โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและ
ศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคลนั้้�น ๆ”
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