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งานวิจัยนี มุ่งศึกษาสถานการณ์ในปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  ขอบเขตการให้อ านาจ
และการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่น
ฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย เกิดจากกฎหมายภายในยังขาดความชัดเจน และความก ากวมในข้อ 
33 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบดังกล่าวได้ จึงเป็นความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า ต้องสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องเป็นการ
เฉพาะหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน 4 เรื่อง ได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และ
การสุขาภิบาล ให้ครอบคลุมบริเวณเขตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าเมืองซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี  การตีความข้อ 33 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศไทย ควรใช้แนวปฏิบัติของนานาชาติในแนวทางที่ 3 คือ การก าหนดให้การกระท าว่าด้วยการ
ศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล สามารถป้องกันและลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนการ
ป้องกันในเขตต่อเนื่องได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อ 33 มากที่สุด ตลอดจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของการมีเขตต่อเนื่องในการเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและผลกระทบของ
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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This research aims to study the situation of migrants smuggling problem, scope of 

jurisdiction and law enforcement in the contiguous zones between Thailand and 

neighbouring countries in order to find appropriate practical guidelines for Thailand. 

Upon the study, it has been found that the causes of migrants smuggling problem are; 

the domestic law on contiguous zones remains inexplicit as well as ambiguous 

contained in the Article 33 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 

1982. The aforesaid causes not only create problem but also reproduce negative 

consequences, so the government required to work out on the issue hastily to protect 

national interests. 

The author suggests that the specific rules, measures and laws shall be enforced 

among the contiguous zones. Either, the relevant laws in 4 areas, namely, customs law, 

financial law, immigration law and sanitary law required to be amended in terms of 

extending their coverage to the contiguous zones. Particularly, the immigration law 

amendment as it is directly concerned to the migrants smuggling problem. In addition, 

the government should imply meaning of the Article 33 for the upmost benefit of the 

 



 ค 

state; the third practice of International guidelines should be implemented to 

empower the customs law, financial law, immigration law and sanitary law as measures 

for both prevention and punishment in case any offense occurred in contiguous 

zones.  Furthermore, due to the third practice is match to the purpose of the Article 33 

the most as it defines the contiguous zones as a buffer and checking zone and able to 

effectively solve the migrants smuggling problem in the Contiguous Zone of Thailand. 
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แก้ว เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ให้การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้
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เป็นประโยชน์ มากกว่านั น ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้มอบทุนการศึกษา 
ตลอดจนเอื อเฟ้ือสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาและจัดท าวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ 
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บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
ความมั่นคงเป็นประเด็นส าคัญที่รัฐทุกรัฐพยายามยกระดับเป็นวาระแห่งชาติและคงไว้ซึ่ง 

ดุลแห่งอ านาจ (Balance of power) ในเวทีระหว่างประเทศโดยไม่ยอมให้มีอ านาจใดเหนือไปกว่า
อ านาจอธิปไตยของตน สภาวการณ์ตามค ากล่าวข้างต้นนี ถูกอธิบายโดย Kenneth Neal Waltz  
ในบางช่วงบางตอนของต ารารัฐศาสตร์เล่มส าคัญของโลกอย่าง  “Theory of International 
Politics” เมื่อปี 1979 สาระส าคัญของค ากล่าวข้างต้นนี ระบุถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลก 
ที่รัฐมหาอ านาจในขณะนั นไม่ได้มีเพียงรัฐเดียว การแผ่ขยายอ านาจที่ไร้กฎเกณฑ์ของรัฐทั งหลาย  
เพ่ือพยายามขึ นสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่แห่งอ านาจเป็นผลให้รัฐอยู่อย่างหวาดระแวง เพราะไม่มี
หลักประกันใดรับรองว่ารัฐที่มีความเข็มแข็งกว่าจะไม่รุกรานรัฐที่อ่อนแอ รัฐอ่ืนจึงต้องแสวงหาหนทาง
เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ตนเองโดยการรวมกลุ่มหรือรวมเข้าเป็นพันธมิตรเพ่ือถ่วงดุล 
กับชาติมหาอ านาจ หรือป้องกันการรุกรานจากรัฐอื่น1 แนวความคิดดังกล่าวสืบทอดเรื่อยมาจนถึงช่วง
สงครามเย็น (Cold war) รัฐทั งหลายยังคงพยายามทุกวิถีทางให้รัฐของตนอยู่รอดและไม่ยอมให้ 
ผลประโยชน์แห่ งชาติ  (National Interest) ถูกบดบั ง หรือถูกครอบง าด้วยอิทธิพลจากชาติ
มหาอ านาจ ผลของความหวาดกลัวซึ่งภยันตรายจากภายนอกนี ถูกอธิบายด้วยทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศที่เรียกว่า “Security Dilemma Theory” เป็นทฤษฎีที่อธิบายการกระท าของรัฐเพ่ือให้
ตนเองอยู่รอดภายใต้สภาวะกดดันจากรอบด้าน สงครามเย็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการอธิบายทฤษฎี
ดังกล่าว กล่าวคือ มหาอ านาจในเวลานั นต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันจึงท าให้มีการตรึงก าลัง ระดม
พล สะสมอาวุธ ตลอดจนการด าเนินนโยบายทางการทหารจนกลายเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาเป็นอันดับ
แรกเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ อย่างไรก็ตามก็ไม่ปรากฏว่าจะเกิดการสู้รบครั งใหญ่
หรือการสูญเสียครั งรุนแรง แม้ว่าแต่ละฝ่ายจะหวาดระแวงซึ่งกันและกัน รวมทั งสะสมก าลังรบโดยมี

                                           
1Randall L. Schweller, The Balance of Power in World Politics, para 1, 

Retrived April 16, 2018 from 2018, http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/ 
9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-119. 
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ความพร้อมในการต่อสู้ทุกเมื่อ แต่ด้วยก าลังรบที่มีจ านวนมากของทั งสองฝ่ายจึงเกรงว่าการสูญเสีย
อาจมากกว่าชัยชนะที่จะได้รับ ท าให้การเผชิญหน้าของทั งสองฝ่ายเป็นเพียงการหยั่งเชิงเท่านั นโดยไม่
มีทีท่าว่าจะท าสงครามกันอย่างจริงจัง 

จากเหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า รัฐในอดีตมุ่งใช้นโยบายทางการทหารเป็นเครื่องมือ
ต่อรองและใช้เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก กระทั่งปัจจุบันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ถือ
ก าเนิดขึ น น าพาความท้าทายมาสู่รัฐ เป็นเหตุให้รัฐต้องเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหามากกว่าในอดีต  
เพราะในอดีตรัฐใช้เพียงยุทธวิธีและนโยบายทางการทหารในการขจัดภัยคุกคามทุกรูปแบบ หากแต่
ปัจจุบันการใช้ยุทธวิธีทางการทหารในการแก้ไขปัญหาอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยแก่รัฐ เนื่องจากปัจจุบันมีความม่ันคงรูปแบบใหม่เกิดขึ นมากมาย เช่น ความม่ันคงของมนุษย์ 
(Human Security) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy 
Security) ความมั่ นคงด้ านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Security) และความมั่ นคงทางทะเล 
(Maritime Security) เป็นต้น2 

ความมั่นคงทางทะเล3เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของชาติส าหรับประเทศที่มีพรมแดน
ติดต่อทางทะเล เพราะนอกจากจะใช้เป็นอาณาเขตป้องกันภัยจากการถูกรุกรานทางทะเลแล้ว ยังเป็น
แหล่งเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลกับประเทศ ทะเลจึงกลายเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าและเป็นที่
ต้องการของทุกฝ่าย ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องสร้างมาตรการ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายขึ นมาบังคับใช้เป็น
บรรทัดฐาน หรือหลักสากลที่เหมาะสมแก่นานาประเทศ 

ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
จึงได้ลงนามและให้สัตยาบันสารในอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 (Geneva 
Conventions on the Law of the Sea) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) มาโดยล าดับ เนื่องด้วย
ภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดต่อทางทะเลและมีการใช้ทรัพยากรจากทะเลจ านวนมาก อีกทั งเผชิญปัญหา 
ภัยคุกคามอันหลากหลายที่เกิดขึ นในทะเล เช่น ภัยจากสภาพภูมิอากาศ ภัยจากการแย่งชิงทรัพยากร  

                                           
2วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, ความม่ันคงทางทะเล: ปัญหาและความท้าทายต่อเสถียรภาพ

ความม่ันคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มหาสารคาม: โรงพิมพ์อภิชาตการพิมพ์, 2557), หน้า 8. 
3ในการศึกษาความมั่นคงทางทะเลมีแนวการศึกษาว่า ควรแยกความหมายระหว่าง ความ

มั่นคงทางทะเล และความปลอดภัยทางทะเล ดังนี  ความม่ันคงทางทะเล คือ การสนธิกันระหว่าง
มาตรการการป้องกันและการตอบสนอง ต่อกิจกรรมทางทะเลที่ผิดกฎหมาย ส่วนความปลอดภัยทาง
ทะเล คือ การสนธิกันระหว่างมาตรการการป้องกันและตอบสนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ ากัด
และต่อต้านผลกระทบที่เกิดขึ นจากกิจกรรมทางทะเลที่ผิดกฎหมายและภัยธรรมชาติ. 
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ภัยจากโรคระบาด แม้กระทั่งภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ได้แสดง 
ให้เห็นถึงหลักการและมาตรการในการรับมือปัญหาทั งหลาย และรัฐภาคีก็มีหน้าที่ในการรับหลักการ
และมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติโดยต้องไม่ขัดหรือแย้งในฐานะกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
ฉะนั น การยอมรับหลักการและมาตรการที่มีอยู่ในกฎหมายทะเลจะส่งผลให้รัฐภาคีสามารถมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเล ตลอดจนรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้  
และประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีก็มีพันธกรณีในการปฏิบัติตามกฎหมายทะเลเช่นกัน และเมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2538 ประเทศไทยได้ประกาศเขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) ตามพระบรมราช
โองการประกาศเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย4 โดยเป็นการขยายอาณาเขตเพ่ิมเติมจากทะเล
อาณาเขต เพ่ือเป็นการยืนยันสิทธิของรัฐไทยในเขตต่อเนื่องตามพันธกรณีของกฎหมายทะเล เหตุผล
และความจ าเป็นในการประกาศเขตต่อเนื่องในครั งนั นส่วนหนึ่งเพ่ือการแก้ไขปัญหาการลักลอบ 
ค้าน  ามันเถื่อนซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก5 
กระทั่งปัจจุบันปัญหาการกระท าผิดทางทะเลยังคงมีอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในปัญหาที่น่าสนใจในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาคือ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นความผิดฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย  
โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี มุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดขึ นบริเวณเขตต่อเนื่องของประเทศไทยซึ่งเป็นอาณาเขต
ทางทะเลที่กฎหมายยังขาดความชัดเจนส่งผลให้ประเทศไทยยังคงสูญเสียผลประโยชน์แห่งชาติ 
จากปัญหาดังกล่าว 
 ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าความผิดทางทะเลในประเด็น
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ดังนี  1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 2) พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 3) พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท า
ความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 และ 4) พระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจในการป้องกัน
ปราบปรามการกระท าผิดทางน  า พ.ศ. 2496 แม้กระนั นปัญหาข้างต้นก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติขอบเขตการให้อ านาจควบคุมการกระท าความผิดฐานเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายในเขตต่อเนื่อง ผลที่ตามมาคือ เมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้กระท าผิดจึงไม่สามารถด าเนินการ
ควบคุมได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ เมื่อไม่มีกฎหมายรองรับหากเจ้าหน้าที่ด าเนินการควบคุม
อาจเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
จึงยังคงเกิดขึ นอยู่เนือง ๆ 

                                           
4ประกาศ เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย, ราชกิจจานุเบกษา 112 (29 สิงหาคม 2538). 
5ดู เกียรติพร อ าไพ, ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศ

ไทย: ศึกษากรณีน้ ามันเถื่อน  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540). 
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ในมิติของกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
ในข้อ 33 ซึ่งพัฒนาจากอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 ได้ก าหนดเขตอ านาจ
ของรัฐชายฝั่งในบริเวณเขตต่อเนื่อง โดยให้รัฐชายฝั่งอาจด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันและ
ลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และ
การสุขาภิบาล ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตของตน และเขตต่อเนื่องมีพื นที่ไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล 
นับจากเส้นฐาน6 ซึ่งเป็นหลักการสากลที่นานาประเทศยึดเป็นแบบอย่างโดยรับมาเป็นกฎหมายทะเล
ของประเทศและ/หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบททางทะเลของตน อย่างไรก็ดีประเทศไทยเลือกใช้
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในลักษณะการแก้ไขเพ่ิมเติ่มกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ทะเล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังคงอยู่ระหว่างการปรับบทบัญญัติทางกฎหมายให้เข้ากับบริบท
ทางทะเลของไทยมากที่สุด  

จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุม
การกระท าความผิดว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่อง รวมทั งการตีความในข้อ 33 
ของอนุสัญญาฯ ว่าด้วยเรื่อง “การควบคุมที่จ าเป็น” ยังเป็นที่ถกเถียงถึงเรื่องขอบเขตและการบังคับใช้
ของนานาประเทศ มากกว่านั น การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานยังมีความสัมพันธ์กับการค้ามนุษย์ 
ซึ่งเป็นความผิดที่มีผลสืบเนื่องกัน กล่าวคือ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดฐานลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมายและมีลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ได้ง่าย 
ตลอดจนมีความเก่ียวพันกับผู้ลี ภัยด้วย 
 ดังนั น ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นความท้าทายต่อกฎหมายไทยที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขบทบัญญัติให้มีความครอบคลุมและก้าวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ น โดยผู้เขียนเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติทั งสี่ฉบับข้างต้นให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจควบคุมการกระท าความผิดดังกล่าวในเขต

                                           
6Article 33, UNCLOS. 
1. In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, 

the coastal State may exercise the control necessary to:  
    (a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws 

and regulations within its territory or territorial sea;  
    (b) punish infringement of the above laws and regulations committed 

within its territory or territorial sea.  
2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the 

baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. 
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ต่อเนื่องได้ และการแก้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของนานาชาติ ด้วยเหตุนี  ผู้เขียนจึงท าการศึกษา ปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ในปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติของนานาชาติเกี่ยวกับขอบเขตการให้อ านาจและการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในเขตต่อเนื่อง 
 1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตการให้อ านาจและการบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าทีใ่นการป้องกันการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 
 1.2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขต
ต่อเนื่อง 
 

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 
 
 ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีสาเหตุจากปัญหาทางกฎหมายของประเทศไทยที่ยัง
ขาดกฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการกระท าความผิดฐานลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานใน
เขตต่อเนื่อง ตลอดจนขาดความชัดเจนในการตีความตามข้อ 33 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ ดังนั น ควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจในการควบคุมการกระท าความผิดดังกล่าวในเขตต่อเนื่อง  
 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 
 1.4.1 ศึกษาขอบเขตการใช้อ านาจในเขตต่อเนื่องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งพื นที่
ดังกล่าวเป็นน่านน  าที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้ให้อ านาจรัฐชายฝั่ง
ในการควบคุมความผิดว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 1.4.2 ในบางประเด็นจะกล่าวถึงการค้ามนุษย์และผู้ลี ภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักในการศึกษา เนื่องจากวิทยานิพนธ์เล่มนี มุ่งเน้นศึกษาการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นหลัก 
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1.5 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศ
ไทยใช้วิธีการศึกษาโดยวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมและท าการค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูล ในหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงานการศึกษา รายงาน และสรุปผลการ
ประชุมต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในประเด็นปัญหาดังกล่าวในสภาพปัจจุบัน และ
หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการแก้ไขจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.6.1 การศึกษาวิจัยนี คาดหวังให้ทราบสถานการณ์การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 1.6.2 ค้นพบแนวปฏิบัติของนานาชาติในการให้อ านาจและการบังคับใช้กฎหมายในเขต
ต่อเนื่อง 
 1.6.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายต่อสถานการณ์การลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 
 1.6.4 ค้นพบแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ นในเขตต่อเนื่อง
ของประเทศไทย 
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สภาวการณ์ในปัญหาและผลกระทบของการลกัลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
ในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 

 
ในบทนี ผู้เขียนได้อธิบายสภาวการณ์ที่เกิดขึ นทั งหมดของปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

ในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย ซึ่งโดยเนื อแท้ของปัญหาคือการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย  
ซึ่งผู้เขียนได้จ าแนกรูปแบบการเข้าเมืองแบบถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ตลอดจนขั นตอน
ของการเข้าเมือง ในส่วนถัดมาได้มีการอธิบายที่มาและความส าคัญตลอดจนปัญหาในเขตต่อเนื่องของ
ประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์กับกฎหมายภายในท าให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องได้ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่ก ากับดูแลความมั่นคงทางทะเลเป็นจ านวนมากแต่ปัญหาดังกล่าว 
ก็ยังคงเกิดขึ น ทั งนี  สามารถพิจารณาสภาวการณ์ทั งหมดตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

 

2.1 ความทั่วไปของการย้ายถิ่นฐาน กรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีสถานะเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ผลที่ตามมาคือ 
การหลั่งไหลของประชากรเข้าสู่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ฉะนั น การท าความเข้าใจการย้าย  
ถิ่นฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อจะได้เข้าใจสภาพเหตุการณ์ ตลอดจนทัศนคติของผู้ย้ายถิ่นฐาน ในหัวข้อนี 
จึงได้อธิบายการเข้าเมืองซึ่งมีพฤติการณ์ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และสภาพการณ์ลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

2.1.1 การเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 การเข้าเมืองเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปซึ่งผู้ย้ายถิ่นฐานหรือคนเดินทางผ่านเข้ามาหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรตามช่องทางที่กฎหมายก าหนด เช่น สนามบิน ท่าเรือ หรือชายแดน ซึ่งกฎหมายได้
ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ผ่านช่องทางดังกล่าวเพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ นภายในและนอกราชอาณาจักรอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหากปล่อยให้ผู้กระท า
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ความผิดหลุดรอดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ในหัวข้อนี ผู้เขียนมีความตั งใจในการอธิบาย
การเข้าเมืองในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและขั นตอนการเข้าเมืองอันเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปส่วนรูปแบบ
ที่ผิดกฎหมายจะได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป ทั งนี  เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนระหว่างรูปแบบที่ถูก
กฎหมายและรูปแบบที่ผิดกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

2.1.1.1 ความหมายของการเข้าเมือง 

 ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองโดยตรงคือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 25227 ในหมวด 2 ว่าด้วยการเข้าและออกนอกราชอาณาจักร มาตรา 11 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่ง
เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่  และตามก าหนดเวลา ทั งนี  ตามที่รัฐมนตรีได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา” บทบัญญัติข้างต้นได้วางหลักไว้อย่างชัดเจนว่าการเข้าและออกต้องเข้ามาและ
ออกไปตามช่องทางที่ก าหนดเท่านั น นอกจากนี ในมาตรา 12 วางหลักไว้ว่า บุคคลที่จะเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร 
วิกลจริต หรือมีโรคต้องห้าม หรือเข้ามาเพ่ือท างานผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี การค้าหญิงหรือ
เด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคล
ที่เป็นภัยต่อสังคมหรืออาจก่อความไม่สงบอันจะกระทบต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของชาติ มากกว่านั น ในมาตราอ่ืนได้บัญญัติข้อยกเว้นแก่คนต่างด้าวที่จะ
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เช่น มาตรา 13 วางหลักไว้ว่า คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋ว
โดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั น ๆ และรวมตลอดถึงผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะแห่ง
รถไฟเช่นว่านั นด้วยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
และในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 17 ก็วางหลักเรื่องข้อยกเว้นไว้ในแนวทางเดียวกัน  
 ดังนั น โดยหลักการแล้วการเข้าเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยและความมั่นคงเป็นหลัก บุคคลซึ่งอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั งประเทศ 
เจ้าหน้าที่ไม่อาจปล่อยให้บุคคลต้องห้ามเหล่านั นหลุดรอดเข้าไปได้แม้เพียงหนึ่งคน เพราะความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ นจะตกอยู่กับคนหมู่มาก 

                                           
7พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, ราชกิจจานุเบกษา 96 (1 มีนาคม 2522). 
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2.1.1.2 ขั นตอนการเข้าเมือง8 

 การเดินทางเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักร ในมาตรา 18 วรรคสอง บัญญัติว่า 
“เพ่ือการนี  บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบ 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ประจ าเส้นทางนั น” หมายความว่าทุกครั งที่เดินทางเข้ามาและออกไปจะต้องมีการตรวจเอกสาร  
ซึ่งจะต้องไม่พบว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 และในรายการเอกสารที่ท าการตรวจจะ
ประกอบด้วย หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน และวีซ่า โดยมี
รายละเอียดดังนี  
 1) หนังสือเดินทาง (Passport) 
 หนังสือเดินทาง หมายถึง เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้เพ่ือคุ้มครอง
สัญชาติของผู้ถือที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องเป็นหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและ 
ยังสมบูรณ์อยู่ซึ่งประเทศไทยยอมรับ หนังสือเดินทางแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทาง
ทูต หนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางขององค์การสหประชาชาติ และ
หนังสือเดินทางหมู่  
 ในการตรวจหนังสือเดินทางมีรายละเอียดส าคัญซึ่งเจ้ าหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง คือ ชื่อ-สกุล วัน-เดือน-ปี เกิด รูปถ่ายตรงกับตัวจริงหรือไม่ พ านักใน
ราชอาณาจักรเกินก าหนดหรือไม่ สังเกตในรายการช่อง “ADMITTED” คือวันที่ตรวจอนุญาต หรือวัน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และรายการช่อง “UNTILL” ว่าเกินก าหนดแล้วหรือไม่ และตรวจ
ตราประทับ หากพบว่ามีการปลอม ดัดแปลง แก้ไข ในข้อความหรือรายละเอียดอ่ืนใดให้ด าเนินคดี
ตามกฎหมาย เช่น กรณีการอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ นสุดลงตามมามตรา 81 มีโทษ
จ าคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ เป็นต้น 
 2) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
 เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หมายถึง เอกสารซึ่งรัฐบาลออกให้กับคน
สัญชาติของตนเพ่ือใช้ในการเดินทาง รายละเอียดในเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจะคล้ายคลึงกับ
หนังสือเดินทาง แตกต่างกันตรงที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความนิยม หรือภาษาของแต่ละประเทศ 

                                           
8เกริกเกรียงไกร ภิญโญดม, กระบวนการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าวตามแนวชายแดน 

จังหวัดหนองคาย (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2554), หน้า 7-14. 
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เช่น Certificate of Identity, Certificate De Depart, Form of Affidavit to Be Used in Lien 
of Passport, Emergency Certificate เป็นต้น 
 3) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) 
 หนั งสื อผ่ านแดน  หมายถึ ง  ห นั งสื อที่ ออก โดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ใช้ส าหรับการเดินทางเข้า-ออกกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย
เท่านั น จุดประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกบริเวณพื นที่ชายแดนระหว่าง
ประเทศและเพ่ือการรักษาความมั่นคงภายในให้ เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน หนังสือผ่านแดนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนังสือผ่านแดน
ถาวร จะออกให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิล าเนาในพื นที่ชายแดนเพ่ือใช้ในการเดินทางข้ามแดน
ระหว่างสองประเทศ หนังสือผ่านแดนชนิดนี มีลักษณะเป็นรูปเล่มสีเขียว จะใช้เฉพาะจุดผ่านแดนด้าน
ประเทศลาวและประเทศพม่าเท่านั น และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว จะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่
อาศัยอยู่นอกพื นที่ชายแดนเพื่อใช้ในการเดินทางข้ามแดนระหว่างสองประเทศ หนังสือผ่านแดนชนิดนี 
สามารถใช้ได้ท่ีจุดผ่านแดนที่ติดต่อทั ง 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย9  
 4) วีซ่า (VISA) 
 วีซ่า หมายถึง เอกสารราชการที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างปรเทศ
หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้กับคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หลักฐาน
การขอวีซ่าอาจมีลักษณะเป็นรอยตราประทับ หรือเป็นแผ่นกระดาษ หรือสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือ
เดินทาง ทั งนี  หลักฐานการขอวีซ่าจะแตกต่างไปตามแต่ละสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือกระทรวง
การต่างประเทศของแต่ละประเทศ หลักการของวีซ่าถือเป็นหลักปฏิบัติสากลว่าก่อนที่บุคคลประเทศ
หนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่งจะต้องขอวีซ่าเสียก่อน โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของการเดิน
ทางเข้าไปยังประเทศนั น อย่างไรก็ตามบางประเทศไม่จ าเป็นต้องขอวีซ่าในการเข้าไปก็ได้  ซึ่งเป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ส าหรับคนต่างด้าวที่จะเดินทางมาประเทศไทยสามารถขอวีซ่าที่ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองบางด่าน หรือที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทยได้เลย หรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องขอวีซ่าก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เช่นเดียวกัน การตรวจวีซ่าจะต้องจ าแนกตามแต่ละ
ประเภท ทั งนี  ประเทศไทยได้แบ่งแยกประเภทวีซ่าไว้ 9 ประเภท เช่น วีซ่าส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ทางราชการ วีซ่าส าหรับเจ้าหน้าที่ทางการทูต วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว วีซ่านักท่องเที่ยว 
และวีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร เป็นต้น 

                                           
9มติชน, สาระน่ารู้กับบัตรผ่านแดน , ย่อหน้าที่ 1- 4, ค้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 จาก 

https://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu05030152&secti
onid=0107&day=2009-01-03. 



11 

 กล่าวโดยสรุป ผู้ที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีเอกสารที่รัฐบาลของ
ประเทศตนเองรับรอง ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และ 
มีหลักฐานการตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทตูหรือกงสุลไทยประจ าประเทศต้นทางนั น ๆ และ
หนังสือผ่านแดนจะใช้ส าหรับการเดินทางเข้า-ออกกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย
เท่านั น 

2.1.2 การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย กรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

 การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างแตกต่างโดยสิ นเชิงกับการ
เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแตกต่างกับกรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้เขียนจึงได้
อธิบายความหมายของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและความหมายของการลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานเพ่ือสร้างความชัดเจนระหว่างการย้ายถิ่นฐานทั งสองรูปแบบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี    

2.1.2.1 ความหมายของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หมายถึง การเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยไม่ผ่านช่องทางตามที่กฎหมายก าหนด10 หรือการข้ามแดนโดยปราศจากการกระท าการตาม
กฎหมายที่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือการเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของรัฐผู้รับ ทั งนี  ระเบียบหรือ
มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองขึ นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี ผลที่ตามมา
ของการหลีกเลี่ยงการกระท าตามกฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อประเทศ
ปลายทางหรือประเทศซึ่งคนเหล่านี ผ่านเข้าไป พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้างต้นนี  นอกจากเป็นการเข้า
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางตามที่ก าหนดแล้ว ยังหมายรวมถึงการส าแดง
เอกสารหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ เช่น การปลอมเอกสารเดินทาง การท าเอกสารปลอมและ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ โดยบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจที่จะท าได้ตาม
กฎหมาย อันเป็นการฉ้อฉลการเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือการแสดง
เอกสารซึ่งมิใช่ของตนหรือนอกเหนือจากผู้มีสิทธิ11 เป็นต้น  

                                           
10มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522. 
11นวลน้อย ตรีรัตน์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หัวข้อ “สภาพความรุนแรงของปัญหา

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย,” ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากฎหมายป้องกัน
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2.1.2.2 ความหมายของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

 การเข้าเมืองมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
แต่จากการศึกษาพบว่ายังไม่มีการก าหนดค านิยามของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานไว้แต่ประการใด 
อย่างไรก็ดีในส่วนของพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีสารเพ่ือต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่น
ฐาน ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั งในลักษณะองค์กร (Protocol Against the Smuggling of Migrants 
by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อปี 200612 ได้อธิบายความหมาย
การลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐาน รวมถึงการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายไว้ดังนี   
 การลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐาน หมายถึง การจัดให้บุคคลหนึ่งมีการเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายซ่ึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมิใช่คนชาติของหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศปลายทางที่เข้าไป เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอ่ืนจากพฤติการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม13 

                                                                                                                         
และปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)” ล าดับที่ 2, การใช้ถ้อยค า, (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548), หน้า 23 -24. 

12United Nations Treaty Collection, 12. b Protocol against the Smuggling of 
Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime, Retrieved February 24, 2018, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter= 
18&lang=en. 

13Article 3 (a), Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 
Supplementing The United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime 2000 

“Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, 
directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a 
person into a State Party of which the person is not a national or a permanent 
resident.  
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 การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย คือ การข้ามแดนโดยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่จ าเป็น
ส าหรับการเข้าไปในรัฐผู้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย14 

2.1.2.3 ลักษณะการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

 ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และ 
มีความส าคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการโยกย้ายถิ่นฐานภายในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งประมาณร้อยละ 80 เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติหรือการลักลอบเข้าเมืองโดยความ
ช่วยเหลือของขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน15 นอกจากนี  ยังพบว่ามีการลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยปีละกว่าห้าแสนคน โดยขบวนการเหล่านี สร้างมูลค่า
สูงถึง 192 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,428 ล้านบาทต่อปีจากการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่น
ฐาน16 การเคลื่อนย้ายของขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานใช้รูปแบบที่หลากหลายทั งการเดิน
เท้า รถยนต์ เรือ เครื่องบิน หรือพาหนะซึ่งสร้างความสะดวกในการเดินทางเพ่ือไปถึงพื นที่เป้าหมาย 
โดยผู้ย้ายถิ่นฐานเพียงแค่ตกลงราคาก็สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้โดยปราศจากการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในพิธีสารข้างต้นพบว่า  
มีลักษณะการจัดให้บุคคลหนึ่งมีการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งการจัดดังกล่าวหมายถึงการมี 
ตัวแสดงที่เพ่ิมเข้ามาในการย้ายถิ่นฐาน คือ “ผู้น าพาหรือกลุ่มผู้น าพา” เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่
กลุ่มเหล่านี จะท างานกันเป็นขบวนการลักลอบขนผู้ โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย 
พฤติการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายไทยที่บัญญัติความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรม 
ซึ่งผู้เขียนได้หยิบยกขึ นมา 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม 

                                           
14Article 3 (b), Ibid 
“Illegal entry” shall mean crossing borders without complying with the 

necessary requirements for legal entry into the receiving State.  
 15United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Smuggling of Migrants, 
Retrieved January 10, 2019 from https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/ 
what-we-do/toc/smuggling-of-migrants.html. 
 16UNODC, Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A 
Threat Assessment, (New York: United Nations Publications, 2013), p. iv. 
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ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

ได้ก าหนดนิยามว่าด้วยการกระท าในลักษณะองค์กรไว้ ดังนี 17 
“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั งแต่สามคนขึ นไป 

ที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระท าการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระท าความผิด
ร้ายแรงและเพ่ือได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มี 
การกระท าความผิด ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี   

- ความผิดที่กระท าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ  
- ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ  

การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระท าความผิดได้กระท าในอีกรัฐหนึ่ง  
- ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการ

กระท าความผิด มากกว่าหนึ่งรัฐ  
- ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระท าที่ส าคัญเกิดขึ นในอีกรัฐ

หนึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
“ความผิดร้ายแรง” หมายความว่า ความผิดอาญาที่กฎหมายก าหนดโทษ

จ าคุกขั นสูงตั งแต่สี่ปีขึ นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั น 
หรือความหมายโดยทั่วไป คือ18 
อาชญากรรมองค์การ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้รวมตัวเข้าด้วยกัน

ตามสายการบังคับบัญชาในรูปแบบขององค์กร โดยวางแผนและด าเนินงานเพ่ือประกอบธุรกิจผิด
กฎหมายประเภทต่าง ๆ  

                                           
17มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ พ.ศ. 2556. 
18จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อาชญากรรมองค์การ (Organized Crime), ค้นวันที่ 3 

มิถุนายน 2560 จาก http://www.polsci.chula.ac.th/. 
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นอกจากนั น หากผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี 19 
- เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายด าเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
- สมคบกันตั งแต่สองคนขึ นไปเพ่ือกระท าความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
- มีส่วนร่วมกระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือ

การด าเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด าเนินกิจกรรมหรือโดย
รู้ถึงเจตนาที่จะกระท าความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว 

- จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อ านวยความสะดวก หรือให้ค าปรึกษาในการ
กระท าความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด าเนิน
กิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท าความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว 

ผู้นั นกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
จึงสรุปได้ว่า การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานอาจมีลักษณะเป็นองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติได้หากมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

 
2) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2551 ก็ได้ก าหนดนิยามว่าด้วยการกระท าในลักษณะองค์กรไว้เช่นกัน คือ20 
“องคกรอาชญากรรม” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสรางโดย

สมคบกันตั งแต สามคนขึ นไปไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไมวาจะเปนโครงสราง 
ที่ชัดเจน มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอยางแนนอนหรือมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม 
ทั งนี  โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจ าคุกขั นสูง 
ตั งแตสี่ปขึ นไปหรือกระท าความผิดตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน  
ทางทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดอันมิชอบดวยกฎหมายไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนจาก
การคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอ่ืน 
การเอาคน ลงเปนทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะ

                                           
19มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ พ.ศ. 2556. 
20มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.  



16 

เพ่ือการคา หรือการอ่ืนใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั นจะยินยอมหรือไม 
ก็ตาม 

นอกจากนั น หากผู้ใดเปนธุระจัดหา ซื อ ขาย จ าหนาย พามาจากหรือสงไป 
ยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชก าลังบังคับ ลักพาตัว  
ฉ้อฉล หลอกลวง ใชอ านาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือ 
ผูดูแลบุคคลนั น เพ่ือใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระท าความผิดในการแสวงหา
ประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ เปนธุระจัดหา ซื อ ขาย จ าหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด 
หนว่งเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็ก ผูนั นกระท าความผิดฐานคามนุษย21 

จึงสรุปได้ว่า การค้ามนุษย์มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ22ตาม
นิยามของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และสอดคล้องตามนิยาม
ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ด้วย 

 
3) เมื่อไล่เลียงล าดับความสัมพันธ์ของพฤติการณ์ข้างต้นจะพบว่า ลักษณะ

การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ได้23  
หรือหากมีความเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อมีการกระท าความผิดในลักษณะองค์กรหรือมีการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ดังนั น ลักษณะที่เป็นไปได้ของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน คือ 

(1) การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีลักษณะองค์กรอาชญากรรม 
ข้ามชาติและการค้ามนุษย์ 

(2) การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

(3) การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ได้หาก 
มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(4) การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติและการค้ามนุษย์ 

                                           
21มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.  
22สรายุทธ ยหะกร , “การค้ามนุษย์ในประเทศไทย Human trafficking in Thailand”, 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 5, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม, 2558): 107. 
23UNODC, Migrant Smuggling in Asia  : A Thematic Review of Literature, para. 

2 , Retrieved April 16, 2018 from https://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/2012/Migrant_Smuggling_in_Asia_A_Thematic_Review_of_Literature.pdf. 
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การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจะเข้าลักษณะใดขึ นอยู่กับลักษณะการ
กระท าความผิด หากเข้าลักษณะที่ 2, 3 หรือ 4 ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ให้ลงโทษตามบทที่สูงที่สุด 
ตามหลักการว่าด้วยการกระท ากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท24 

2.1.2.4 องค์ประกอบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

เมื่อพิจารณาความหมายและลักษณะของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจะพบว่า
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีความหมายใกล้เคียงกับการลักลอบเข้าเมือง แต่แตกต่างกันในกรณี
ที่การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีลักษณะการพ่ึงพา อ านวยความสะดวกในการลักลอบเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย การลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐานต้องพ่ึงพาบุคคลหรือตัวแสดงที่เรียกว่า “ผู้น าพา” 
ซึ่งเป็นบุคคลที่น าผู้ย้ายถิ่นฐานไปส่งยังพื นที่เป้าหมาย เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีผู้น าพา
เนื่องจากว่า การย้ายถิ่นฐานในลักษณะทั่วไปคือการลักลอบเข้าเมืองจากประเทศต้นทางเข้าไป  
ยังประเทศทางผ่านหรือปลายทาง ผู้ย้ายถิ่นฐานอาจไม่ทราบวิธีการหรือไม่ทราบเส้นทางซึ่งอาจส่งผล
ให้การลักลอบเข้าเมืองไม่ประสบความส าเร็จ  

การพิจารณาองค์ประกอบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานพบว่านอกจากจะมี
ลักษณะการกระท าความผิดที่คล้ายคลึงกับการค้ามนุษย์แล้ว ยังมีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันด้วย 
ตามที่ได้กล่าวในตอนต้นว่า การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจะอาศัย “ผู้น าพาหรือกลุ่มผู้น าพา” และ
ยังมีตัวแสดงอ่ืนรวม 3 ตัวแสดง เป็นองค์ประกอบหลักในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยมี
รายละเอียดดังนี 25 

 
1) ผู้ย้ายถิ่นฐาน 
ผู้ย้ายถิ่นฐาน หมายถึง บุคคลที่ต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในประเทศ 

ต้นทาง โดยแบ่งออกเป็นผู้ที่สมัครใจ คือ บุคคลที่มีแรงผลักดันจากปัญหาความยากจน ท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ตกต่ า ไม่ได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมต่ า คนเหล่านี มักมีถ่ินฐานตาม
ชนบท หรือตามแนวชายแดน หรือพื นที่ห่างไกลความเจริญ และผู้ที่ ไม่สมัครใจ คือ บุคคลที่
จ าเป็นต้องหลบหนีออกมาจากประเทศต้นทาง เนื่องจากภัยสงคราม หรือความไม่สงบ หรือความ

                                           
24มาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.  
25บันดาล บัวแดง, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ และเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ , 

การค้ามนุษย์ในโลกไร้พรมแดน (กรุงเทพฯ: บริษัท เบสิคเกียร์ จ ากัด, 2556), หน้า 66 -67. 
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ขัดแย้ง ซึ่งอาจเป็นภัยต่อชีวิตของคนเหล่านี ได้ บุคคลที่ไม่สมัครใจเหล่านี มีค านิยามอย่างเป็นทางการ
ว่า “ผู้ลี ภัย” 

 
2) นายหน้า 
นายหน้า หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการติดต่อชักชวนผู้ย้ายถิ่นฐานให้เดินทาง

ไปยังประเทศปลายทาง (ซึ่งในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานอาจไม่มีนายหน้าก็ได้ โดยผู้ย้ายถิ่นฐาน
จะเป็นผู้ติดต่อหาผู้น าพาด้วยตนเอง) นายหน้ามักเข้าหาด้วยบุคลิกที่สุภาพ แต่งกายดี เป็นกันเอง  
พูดจาดี หว่านล้อมจนผู้ย้ายถิ่นฐานคล้อยตาม นายหน้าส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ตามพื นที่ในประเทศ
ต้นทาง 

 
3) ผู้น าพา  
ผู้น าพา หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่น าผู้ย้ายถิ่นฐานเดินทางเข้าไปยังประเทศ

ทางผ่านหรือปลายทาง ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ทั งการใช้เส้นทางหรือช่องทางที่ไม่ ได้ก าหนด จึงไม่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หรือใช้เอกสารปลอมหรือสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเพ่ือให้
อ านวยความสะดวกในการน าผู้ย้ายถิ่นฐานไปยังพื นท่ีเป้าหมาย 

2.1.2.5 สาเหตุและรูปแบบของการโยกย้ายถิ่นฐาน 

การโยกย้ายถิ่นฐานมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้ย้าย
ถิ่นฐาน การวิเคราะห์สาเหตุจึงมีความหลากหลายตามตัวแปรในแต่ละบริบทที่ผู้ย้ายถิ่นฐานประสบ 
ดังนั น การท าความเข้าใจตัวแปรหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการโยกย้ายถิ่นฐาน จะท าให้ทราบ
สาเหตุ รวมทั งรูปแบบของการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี  

1) ปัจจัยผลักดันจากประเทศต้นทาง26 

                                           
26กุศล สุนธรธาดา, กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและความคิดเห็น

ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2540), หน้า 18 - 19 อ้างถึงใน ธนวรรณ เตชะวิจิตร์, พันธกรณีของประเทศไทยในกรณีเข้าเป็น
ภาคีพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ. 
2000 เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2552) หน้า 11. 
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 (1) รูปแบบการปกครอง  
 ในปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ในโลกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) ซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ มีสิทธิเสรีภาพ มีโอกาสในการแสวงหาประโยชน์  
ทั งการศึกษา การประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา และการมีชีวิตที่ดีภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่มี
ประเทศเพียงส่วนน้อยเท่านั นที่มีระบอบการปกครองแบบเผด็จการ (Dictatorship) ซึ่งประชาชน
ไม่ใช่เจ้าของอ านาจ อ านาจเป็นของผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฉะนั น ประชาชนจึงไม่มีสิทธิและ
เสรีภาพ อยู่ภายใต้ค าสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ซึ่งลิดรอนอิสระ โอกาสในการแสวงหาชีวิตที่ดีของประชาชน 
หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมือง มีการปะทะ เกิดสงครามกลางเมือง (Civil War) ความ
วุ่นวายเกิดขึ นทั่วทุกหัวระแหง ด้วยเหตุนี  ท าให้ประชาชนโหยหาชีวิตที่สงบสุข หาโอกาสที่จะมีชีวิต
อย่างปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือสถานที่อ่ืนที่ดีกว่าสถานการณ์ในประเทศ 
 
 (2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
 สภาพเศรษฐกิจที่ดีวัดได้จากชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แต่เมื่อเกิด
ปัญหาทางการเมือง มีความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มเกิดขึ น น ามาซึ่งการปะทะเกิดเป็นสงครามกลาง
เมือง ผลที่ตามมาคือ “ปัญหาเศรษฐกิจ” เนื่องจากนักลงทุนต้องอาศัยนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเหล่านั น เพ่ือพิจารณาว่านโยบายดังกล่าวมีความน่าสนใจ หรือคุ้มค่าที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่ 
หรือในทางกลับกันนโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลน าเสนอนั น เป็นมิตรต่อนักลงทุนมากน้อยเพียงใด  
ถ้าหากมีนักลงทุนเข้ามามาก ประเทศย่อมพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้มากเช่นกัน เพราะ
เมื่อมีการลงทุนจะท าให้เกิดการจ้างงาน เกิดตลาด มีการซื อขาย กลายเป็นพื นที่ทางเศรษฐกิจที่สร้าง
ผลก าไรต่อนักลงทุนและประเทศ เท่ากับว่านโยบายที่รัฐบาลประกาศใช้นั นประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ดี 
เมื่อเกิดปัญหาทางการเมือง ย่อมกระทบต่อกิจการของนักลงทุน กล่าวคือ นักลงทุนต้องพ่ึงพานโยบาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั น เมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองจึงท าให้นโยบายทางเศรษฐกิจ 
ที่รัฐบาลประกาศใช้นั นไม่ได้รับการคุ้มครอง รัฐบาลอาจล้มเลิกพันธะสัญญาต่าง ๆ โดยอ้างว่าเพ่ือเป็น
การจัดระเบียบ หรือเพ่ือรักษาความมั่นคง หรืออาจปิดประเทศเพ่ือบริหารจัดการระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม 
สิ่งเหล่านี เป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่อยากพบเจอในประเทศที่ตนเองเข้าไปลงทุน เพราะจะท าให้กิจการ
ได้รับผลก าไรน้อยหรือขาดทุน นักลงทุนจึงเลือกลงทุนกับประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่า 
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากความไม่มั่นคงของสถาบันการเมือง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี  
ถ้าสถาบันการเมืองไม่มั่นคง ย่อมท าให้นักลงทุนไม่เข้ามาในประเทศเพราะไม่เชื่อมั่น จึงไม่เกิดการ
พัฒนาของระบบเศรษฐกิจ ไม่เกิดการจ้างงาน เศรษฐกิจภายในประเทศผันผวน การซื อขาย
ภายในประเทศมีอัตราต่ า เนื่องจากเงินหายากประชาชนจึงไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอย สินค้ามีราคาแพง 
ประชาชนไม่มีรายได้ เกิดปัญหาปากท้อง ปัญหาอาชญากรรม สุขภาพพลานามัยและโรคภัย และ
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ท้ายที่สุดคือ ประเทศล่มสลายเพราะพิษเศรษฐกิจ ดังนั น ประชาชนที่ต้องการความอยู่รอด ต้องการมี
ชีวิตที่ดีกว่า จึงได้ออกเดินทางสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกว่า 
 
 (3) ประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าออกของประเทศต้นทางมีระดับต่ า  
 ในบางประเทศมีมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับการเข้าเมืองไม่เข้มงวด หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เนื่องจากอาจมีเรื่องของ
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั งด่านตรวจคนเข้าเมืองตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศเป็นพื นที่
ห่างไกล การทุจริตจึงเกิดขึ นได้ง่าย นอกจากด่านตรวจที่ห่างไกลสายตาแล้ว ความยาวของชายแดน  
ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจตราพื นที่ตามแนวชายแดนได้ทั งหมด จึงท า
ให้มีการหลบหนีออกไปนอกพรมแดนได้โดยง่าย อีกทั งการตามติดพันเป็นเรื่องยาก เพราะอาจเป็น
การล่วงล  าอ านาจเขตอธิปไตยของรัฐอ่ืน 
 อนึ่ง บุคคลซึ่งหนีออกจากประเทศต้นทางอันเนื่องมาจากภัยสงคราม 
หรือหวั่นเกรงภัยคุกคามซึ่งจะกระทบต่อชีวิตของตน บุคคลเหล่านี  หมายถึง ผู้ลี ภัย  อนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 ให้ค านิยามหรือความหมายของสถานภาพผู้ลี ภัยว่า “ผู้ลี ภัย หมายถึง 
บุคคลที่จ าเป็นต้องทิ งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหาร
หรือได้รับการคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด เช่น เชื อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพ
ในกลุ่มทางสังคม หรือสมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมือง ซึ่งด้วยความกลัวนั น บุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะได้รับความคุ้มครองจากภายในประเทศที่ตนมีสัญชาติ หรือเป็นบุคคล
ไร้สัญชาติซึ่งพ านักอาศัยอยู่นอกประเทศที่ตนมีถ่ินที่อยู่ประจ า และไม่สามารถกลับไปยังประเทศท่ีตน
มีถิ่นที่อยู่ประจ านั นได้”27 บุคคลเหล่านี สูญเสียบ้าน ครอบครัว อาชีพท ากิน รายได้ ความเชื่อมั่นและ
ความภูมิใจในบ้านเกิดตนเอง บุคคลเหล่านี แม้จะหลบหนีออกมาจากประเทศต้นทาง แต่ก็แตกต่างกับ
ผู้หลบหนีประเภทอ่ืนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการขายแรงงานหรือเป็นการลักลอบออกนอกประเทศโดย
สมัครใจ แต่ผู้ลี ภัยถูกบีบบังคับให้ออกจากประเทศโดยไม่สมัครใจ เนื่องจากรัฐบาลไม่อาจคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ความความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้  
  

                                           
27ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี ภัยแห่งสหประชาชาติ, ผู้ลี้ภัยคือใคร, ย่อหน้าที่ 1-3, ค้นวันที่ 3 

มิถุนายน 2560 จาก https://www.unhcr.or.th/refugee/about_refugee-old.  
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2) ปัจจัยดึงดูดในประเทศปลายทาง28 
 

 (1) เสถียรภาพทางการเมือง  
 ในประเทศปลายทางที่สถาบันการเมืองมีเสถียรภาพ ประชาชนในรัฐนั น 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง หรือการเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ 
ประชาชนมีทัศนคติและพื นฐานความเข้าใจทางการเมืองในระดับที่สูง กล่าวคือ ประชาชนในรัฐไม่ตก
เป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองแต่มีการใช้สิทธิของตนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แสดงออกทาง
ความคิดอย่างถูกต้องมิใช่การชุมนุมประท้วงหรือก่อความไม่สงบจนน าไปสู่ความขัดแย้ง การปะทะกัน 
และการสูญเสียของแต่ละฝ่าย 
 
 (2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
 ในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งวัดได้จาก 2 ปัจจัย ดังนี  
ปัจจัยที่หนึ่ง คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนในรัฐ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ได้รับสวัสดิภาพและ
สวัสดิการจากรัฐบาล ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง คุณภาพชีวิตและจิตใจได้รับการยกระดับ 
กลายเป็นสังคมอุดมปัญญา อัตราการเกิดอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ า ปัจจัยที่สอง คือ ความสมบูรณ์
ทางวัตถุ หมายถึง รัฐมีโครงสร้างพื นฐานที่สมบูรณ์ครบครัน มีระบบติดต่อสื่อสารที่ดี สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการสมบูรณ์ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีสถาบันการเงิน
ที่มีมาตรฐาน ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน นอกจากนี   
ยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาท ากิจการ ปัจจัยเหล่านี จึงเป็นหมุดหมาย 
ที่ดีส าหรับผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ต้องการจะเข้ามาขายแรงงาน เนื่องจากกิจการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 
มีความต้องการแรงงานจ านวนมาก การลดต้นทุนการผลิตโดยการจ้างแรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ย่อมจ้างไดใ้นราคาที่ถูกกว่าแรงงานถูกกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้มีการลักลอบเข้าเมืองอยู่เนือง ๆ 
 
 (3) ประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าออกของประเทศปลายทางมีระดับต่ า  
 มีลักษณะเช่นเดียวกับปัจจัยผลักดันของประเทศต้นทาง กล่าวคือ 
ประเทศปลายทางมีมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับผู้กระท าความผิดเกี่ยวว่าด้วยการเข้าเมือง 
ไม่เข้มงวด หรือมีการทุจริตซึ่งอาศัยพื นที่ชายแดนที่ห่างไกล หรือพื นที่บริเวณตามแนวชายแดน
โดยเฉพาะในเขตทางทะเลซึ่งมีระยะทางยาวและอาณาเขตกว้างเกินขอบเขตการลาดตระเวรของ

                                           
28กุศล สุนธรธาดา, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
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เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด อีกทั งสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการออกเรือลาดตระเวร จึงท าให้ผู้ย้ายถิ่น
ฐานอาศัยช่องว่างดังกล่าหลบหนีเข้ามาในประเทศปลายทางได้ 
 
 (4) สถานการณ์ขาดแคลนแรงงาน  
 ในบางประเทศมีอัตราการเกิดที่ต่ าลง สวนทางกับกระแสเศรษฐกิจ 
ที่เติบโตขึ น เป็นเหตุให้จ านวนแรงงานในวัยกลางคนลดลงและประสบปัญหากับจ านวนผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ น ในขณะที่เศรษฐกิจก าลังขยายตัวอยู่นั น อุตสาหกรรมต้องการก าลังการผลิตที่เพ่ิมมากขึ น 
แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องมีคนบังคับ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธแรงงานมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
งานได้ ด้วยเหตุนี  การจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายซึ่งจ้างได้ในราคาถูฏและมีจ านวนมากจะช่วยลด
ต้นทุนและอุดช่องว่างการขาดแรงงานดังกล่าวได้ 
 นอกจากนี  มีลักษณะงานบางประเภทที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ 
ภาคเกษตร งานก่อสร้าง งานในโรงงานอุตสาหกรรม และภาคการประมง ซึ่งเป็นงานที่ มีภาระหนัก
และใช้ความอดทนสูงแต่ได้รับค่าตอบแทนต่ าจึงท าให้ประชาชนในประเทศนั นไม่นิยมท า หรือในพื นที่นั น
มีประชากรน้อย หรือประชาชนนิยมไปขายแรงงานในต่างประเทศจนท าให้ขาดแคลนแรงงานประเภท
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี  ผู้ประกอบการจึงหันไปจ้างแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งจ่ายค่าตอบแทนที่ต่ า
กว่าแรงงานในประเทศ มีความอดทนสูงและขยันมากกว่า จึงเป็นเหตุให้มีแรงงานผิดกฎหมายหลั่งไหล 
เข้ามาในประเทศจ านวนมาก 
 อนึ่ง ประเภทงานที่ขาดแคลนแรงงานนั นเกิดจากประชาชนในประเทศ
เลือกงานและไม่ต้องการท างานในลักษณะงาน 3D กล่าวคือ งานที่สกปรก (Dirty) อันตราย 
(Dangerous) และยาก (Difficult) ซึ่งในอดีตงานเหล่านี ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าตอบแทนในราคาสูง 
เพราะเป็นงานที่ไม่มีใครต้องการท า จึงเป็นที่สนใจของแรงงานไร้ฝีมือจ านวนมาก แต่ปัจจุบันงาน
ลักษณะดังกล่าวกลับได้รับค่าตอบแทนที่ลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการมองว่าต้องการสร้างก าไร 
ให้มากขึ น จึงได้พยายามลดต้นทุนด้วยการหาแรงงานที่มีราคาถูกลง ท าให้แรงงานจ านวนมากหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืน และเหลือเพียงแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มีทางเลือกเพราะไม่ได้เป็นแรงงานที่มี
ทักษะจึงต้องยอมท างานดังกล่าวอย่างเลี่ยงไม่ได้29 
 
 จากที่กล่าวมาตัวแปรหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการโยกย้ายถิ่นฐานมี 2 ปัจจัย
หลัก ซึ่งข้อมูลชุดนี พอจะสรุปสาเหตุการโยกย้ายถิ่นฐานได้ว่าเกิดจาก “การให้คุณค่าทางสังคม” 

                                           
29พันธ์รบ ราชพงศา, แรงงานไร้ฝีมือ คือ ผู้สร้างชาติ สร้างอาเซียน, ย่อหน้าที่ 5-7, ค้นวันที่ 

3 มิถุนายน 2560 จาก http://www.itd.or.th/ 
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กล่าวคือ ผู้ย้ายถิ่นฐานตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตจากสภาพความเป็นอยู่ การท างาน สังคม และ
เศรษฐกิจ หากว่าพื นที่ที่ตนอยู่ไม่สามารถสนองตอบความมั่นคงปลอดภัยเหล่านั นได้ การแสวงหา
พื นที่ใหม่เป็นโอกาสที่ดีกว่าในการสร้างความมั่นคงแก่ตนเอง หรือหากมองในมุมเศรษฐศาสตร์จะมองว่า
มนุษย์จะย้ายถิ่นฐานจากประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจน้อยไปยังประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจมากกว่า30 หรืออาจพูดได้ว่าเพราะปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะพื นที่ในเขตชนบทหรือชายขอบ โดยปัญหาดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยง
กับปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการศึกษา จนท าให้มีความเปลี่ยนแปลงของ
ค่านิยมบางประการคือ การที่บุคคลต้องดิ นรนเพ่ือแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า เช่น ความมั่นคงด้านรายได้  
ที่อยู่อาศัย อาหาร สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี  จึงท าให้มีความพยายาม  
ในการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพ่ือไปสร้างชีวิตใหมท่ี่ดีกว่าในประเทศปลายทาง31 
 เมื่อสามารถสรุปสาเหตุของการโยกย้ายถิ่นฐานได้ ประการต่อมาจึงต้องพิจารณาว่า
รูปแบบในการโยกย้ายถิ่นฐานมีลักษณะเช่นใด จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นผู้เขียนไจ าแนก  
รูปแบบการโยกย้ายถิ่นฐานได้ 2 รูปแบบ คือ 1. การโยกย้ายถิ่นฐานแบบสมัครใจ จะเกิดขึ นกับผู้ย้ายถิ่นฐาน 
ทั งที่สมัครใจเดินทางเพราะต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า เช่น โอกาสในการท างาน ถิ่นที่อยู่ โอกาส
ทางการศึกษา การแต่งงาน เป็นต้น และ 2. การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่สมัครใจ จะเกิดขึ นกับผู้ย้าย
ถิ่นฐานที่ต้องหลบหนีภัยสงคราม ความไม่สงบ หรือความขัดแย้งในประเทศต้นทาง อย่าง ไรก็ตาม 
พฤติการณ์ทั งสองรูปแบบยังพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่า “ไม่มีบุคคลใดยอมถูกเอารัดเอาเปรียบ
หรือยอมให้แสวงประโยชน์”32 เพราะในฐานะที่เป็นมนุษย์และมีความรู้สึกนึกคิดย่อมแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองและไม่ต้องการให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน  
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การโยกย้ายถิ่นฐานในปัจจุบันมีแรงจูงใจหลาย
ประการ (Mix-Migration) ในการผลักดันตนเองสู่การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ซึ่งโดยสภาพของผู้ย้ายถิ่นฐาน

                                           
 30Borjas, G,J., “Self-Selection and the Earning of Immigrants,” American 
Economic Review, 77 (4) (1987) อ้างถึงใน พัทฐกร ศาสนสุพินธ์, กระบวนการค้ามนุษย์ข้าม
ชาติในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
2554), หน้า 29. 

31บันดาล บัวแดง และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
32ดลฤทัย ไกรอ่ า, ปัญหาอุปสรรคในการคัดแยกเหย่ือจากการค้ามนุษย์ในบุคคลต่างด้าว 3 

สัญชาติ (พม่า, ลาว และกัมพูชา) : ศึกษาเฉพาะกรณีส่วนคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สถานกักตัวบุคคลต่างด้าว ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 21. 
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มีความต้องการหรือแรงกระตุ้นหรือสาเหตุที่ต้องการย้ายจากภูมิล าเนาเดิมสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า  
ในสถานที่ใหม่จากปัจจัยแวดล้อม เช่น การเงิน การศึกษา เป็นต้น แต่ผู้ย้ายถิ่นฐานอาจไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง จึงอาศัยผู้น าพาหรือกลุ่มผู้น าพาในการอ านวยความสะดวก ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามายังประเทศทางผ่านหรือปลายทางก็แตกต่างกัน แต่แรงขับเคลื่อนนั นจะ
คล้ายคลึงกันคือ บุคคลเหล่านี ไม่อาจด ารงชีวิตในบริบทสังคมของประเทศท่ีเขาเหล่านี จากมาได้ ผู้ย้าย
ถิ่นฐานที่ลักลอบเข้ามาด้วยตนเองสันนิษฐานว่าอาจลักลอบเข้ามาหลายครั งจนรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี 
สามารถติดต่อหางานเองได้ หรือรู้จักกับนายจ้าง หรือมีญาติและ/หรือเพ่ือนที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่
ก่อนแล้วให้ช่วยด าเนินการให้ ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นฐานที่ไม่สามารถลักลอบเข้ามาได้ด้วยตนเองก็อาศัย
ผู้น าพาหรือกลุ่มผู้น าพาซึ่งเป็นขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ขบวนการเหล่านี ท างานอย่างมี
ขั นตอนและจัดการทุกอย่างตั งแต่การหาคนงานจากพื นที่ ในประเทศที่ต้องการ กระทั งน าตัวส่งข้าม
พรมแดนจนถึงพื นที่เป้าหมาย33 

2.1.2.6 ความสัมพันธ์ของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานกับการค้ามนุษย์ 

 ในอดีตมนุษย์ด ารงชีวิตแบบปัจเจกชน พ่ึงพาตนเองเพ่ือมีชีวิตรอด ต่อมาเมื่อมนุษย์
เริ่มพัฒนา มีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและขยายอาณาเขตมากขึ นกลายเป็นรัฐตามล าดับ มีการ
ประดิษฐ์ คิดค้นวิทยาการให้มีความก้าวล  า มีการแข่งขันกันเพ่ือแสดงศักยภาพของตน สิ่งเหล่านี 
กระท าไปเพ่ือให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ น ใช้ความคิดมากขึ นและใช้แรงน้อยลง  
ซึ่งเป็นลักษณะของประเทศพัฒนา อย่างไรก็ดี งานที่มีลักษณะใช้แรงเป็นสิ่งที่ประเทศพัฒนาเหล่านี  
ไม่นิยมท า จึงจ าเป็นต้องหาแรงงานมาท างานลักษณะดังกล่าวซึ่งมีจ านวนน้อยและหาคนท ายาก 
ในขณะที่ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาด้วยกระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) เทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน ท าหน้าที่เป็นตัวประสานข้อมูลต่าง ๆ ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ น ดังนั น 
เมื่อทุกอย่างผูกพันกับเทคโนโลยีที่สามารถเคลื่อนย้ายภายใต้โครงข่ายไร้สายกลายเป็นโลกไร้พรมแดน 
ซึ่งช่วยพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้เจริญรุดหน้าอีกระดับ เมื่อเศรษฐกิจเติบโตจนมีความ
มั่นคง ท าให้มีผู้ย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศต้นทางสู่ประเทศที่สองหรือสามมากขึ น ซึ่งเป็น
สภาพการณ์ของแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี  การแข่งขันทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  
ที่รุนแรงมากขึ น ท าให้ผู้ประกอบการต้องสร้างผลก าไรให้มากที่สุด อีกทั งความเข้มงวดในการตรวจ  
คนเข้าเมืองซึ่งมีวิธีการที่ซับซ้อนและใช้เวลา ผู้ย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่จึงเลือกวิธีการลักลอบเข้าเมือง  
ท าให้มีสถานะเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ฉะนั น ด้วยสถานะดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงาน

                                           
33นวลน้อย ตรีรัตน์, ล าดับที่ 1, หน้า 8. 
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เหล่านี ได้ในราคาถูก โดยกดราคาให้ต่ ากว่าปกติโดยที่แรงงานเหล่านี ไม่มีสิทธิต่อรอง วิธีนี สามารถ
สร้างผลก าไรให้ผู้ประกอบการได้มากขึ น เนื่องจากจ่ายค่าแรงที่ถูกลงแต่มีก าลังการผลิตเพ่ิมมากขึ น
เพราะจ้างแรงงานเหล่านี ได้จ านวนมาก ดังนั น แรงงานเหล่านี จึงไม่มีทางเลือก จ าต้องยอมท าเพ่ือหา
เลี ยงตนเอง ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถลดต้นทุนการผลิตของตนได้34 
 การย้ายถิ่นฐานมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการค้นหาสถานที่ในการด ารงชีวิตที่ดีกว่าใน
ประเทศต้นทางทั งด้วยความสมัครใจและไม่สมัครใจ แตกต่างกันในด้านแรงขับดันหรือสาเหตุที่ท าให้
ต้องย้ายถิ่นฐาน แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือวิธีการที่ประเทศปลายทางหรือประเทศผู้รับก าหนดเท่านั น หากมีการหลีกเลี่ยงจะถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว ซึ่งเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงมีหลายสาเหตุแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแรงงานราคาถูกที่ผู้ประกอบการในประเทศปลายทางต้องการ 
จึงเป็นช่องว่างของขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและขบวนการค้ามนุษย์ ในการลักลอบน าคน
ต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและแสวงหาประโยชน์จากคนเหล่านี โดยมิชอบ ความสัมพันธ์ของ
สองตัวแสดงข้างต้น ผู้เขียนสรุปไว้ดังนี  
 การโยกย้ายถิ่นฐานเกิดจากบุคคลมีสิทธิหรืออิสระในการเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลา
ด้วยสาเหตุ แรงจูงใจ และรูปแบบ ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือ บุคคลเหล่านี ไม่อาจด ารงชีวิต  
ในบริบทสังคมของประเทศที่เขาเหล่านี จากมาได้ การโยกย้ายถิ่นฐานจึงได้เริ่มต้นขึ น ผู้ย้ายถิ่นฐานที่
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเองจะอาศัยผู้น าพาหรือกลุ่มผู้น าพาซึ่งเป็นขบวนการลักลอบขน  
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานและใช้ช่องทางที่กฎหมายของประเทศปลายทางหรือผู้ประเทศผู้รับไม่ได้ก าหนด 
ลักษณะในการชักชวนหรือเชิญชวนจะเกิดขึ นได้ทั ง 2 กรณี คือ มีนายหน้าเข้าไปติดต่อกับผู้ย้ายถิ่น
ฐาน35 และ/หรือผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าไปติดต่อด้วยตนเอง36 จากนั นจึงน าพาผู้ย้ายถิ่นฐานไปยังพื นที่
เป้าหมายเป็นอันจบหน้าที่ของขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ความผิดติดตัวที่ผู้ย้ายถิ่นฐาน

                                           
34กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา จารุสมบูรณ์ และอัญชลี วรางรัตน์, ความซับซ้อนและความ

สับสนเรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย ในชุดการวิจัยเรื่อง ทางเลือกนโยบายการน าเข้าแรงงาน
ข้ามชาติของประเทศไทย: การศึกษาข้อเท็จจริงจากกลุ่มผลประโยชน์ ข้อส ารวจทางกฎหมายและ
การวิเคราะห์ระบบการจัดการของรัฐ (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2540) อ้างถึงใน อริสรา ยอดด าเนิน, ปัญหาการค้ามนุษย์: ศึกษากรณีการค้าหญิงและเด็กต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551), หน้า 7-8.   

35นวลน้อย ตรีรัตน์,  ล าดับที่ 1, หน้า 8.  
36ดลฤทัย ไกรอ่ า, เรื่องเดิม, หน้า 19.  
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ได้รับคือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เว้นเสียแต่ว่าจะมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยผู้น าพา 
เช่น ท าร้ายร่างกาย ข่มเหง ละเมิดทางเพศ ขูดรีดค่าโดยสารเพ่ิม น าไปขายให้นักค้ามนุษย์ หรือถูก
กระท าด้วยวิธีการอ่ืนอันเป็นการค้ามนุษย์37 ผู้ย้ายถิ่นจะมีสถานะเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อค้ามนุษย์ทันที 
 ส่วนการค้ามนุษย์จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
กล่าวคือ ในอดีตขบวนการค้ามนุษย์จะใช้วิธีการลักพาตัวหรือบังคับข่มขู่ให้เหยื่อยินยอม38 แต่ปัจจุบัน
เหยื่อตัดสินใจย้ายถิ่นฐานด้วยความสมัครใจ เนื่องด้วยเหตุผลของความต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า เป็นเหตุ
ให้นักค้ามนุษย์ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่รุนแรงในการน าคนมาค้ามนุษย์ โดยหันมาใช้วิธีเจรจา 
ในลักษณะหว่านล้อม หรือหลอกลวงในลักษณะเสนองานที่จะได้ท าในประเทศปลายทางจนผู้ย้ายถิ่นฐาน
หลงเชื่อและยินยอมให้น าพาเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย แต่กลับพาไปยังพื นที่เป้าหมายอ่ืนซึ่งไม่ได้ 
ตกลงไว้กับผู้ย้ายถิ่นฐาน เท่ากับเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของงานและแสวงหาประโยชน์อ่ืนโดยมิชอบ
จากผู้ย้ายถิ่นฐาน เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การก่อการร้าย ค้าประเวณี เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี  
ผู้ย้ายถิ่นฐานจึงมีสถานะเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อค้ามนุษย์39  
 ความแตกต่างอย่างชัดเจนที่สรุปได้ระหว่างการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานกับการ 
ค้ามนุษย์ คือ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มีจุดประสงค์แน่แท้ในการน าพาบุคคลจากที่หนึ่งไปยัง
ที่หนึ่งเท่านั น ผู้ย้ายถิ่นฐานจะมีสถานะเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
สามารถเปลี่ยนเป็นการค้ามนุษย์ได้หากผู้ย้ายถิ่นฐานถูกผู้น าพาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ย้ายถิ่นฐาน
จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อค้ามนุษย์ ส่วนการค้ามนุษย์ มีจุดประสงค์แน่แท้ในการน า
บุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายนั่นเอง  
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี  ความต้องการย้ายถิ่นฐานจึงน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
ของขบวนการค้ามนุษย์ เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นฐานเหล่านี เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น อายุ ฐานะ 

                                           
37ดู องค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ใน ดลฤทัย ไกรอ่ า, เรื่องเดิม, หน้า 

49-53.   
38Andreas Schloenhardt, “Illegal migration and migrant smuggling in the Asia-

Pacific, Balancing regional security and human rights”, in Security and Migration in 
Asia, The dynamics of securitization, Melissa G. Curley and Wong Siu-lun, ed., 
POLITICS IN ASIA, (New York: Routledge, 2008), p. 35. 

39ศิริพร สโครบาเนค อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ สุวรรณเครือ, ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและสาละวิน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขงและสาละวินศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่, 2556), หน้า 25. 



27 

หรือขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะกรณีการได้รับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า แม้เหยื่อจะ
ได้รับการศึกษาขั นพื นฐานก็ตาม ก็ไม่สามารถก้าวทันกลโกงของขบวนการเหล่านี ได้ กล่าวคือ  
กรณีเหยื่อที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อนบางรายมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้เหยื่อจะมีการศึกษาอยู่พอสมควรแต่ก็ยังถูกนักค้ามนุษย์ซึ่งใช้วิธีการชักชวน 
หลอกลวง การสร้างความเชื่อถือให้เหยื่อไว้ใจจนยินยอมให้น าพา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเหยื่อไม่ได้ 
ให้ความส าคัญกับการเรียน หรืออาจเป็นเพราะสถานศึกษาไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขั นตอนการย้ายถิ่นฐาน
ไปต่างประเทศที่ปลอดภัยซึ่งจะไม่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์เหล่านั น ผลที่ตามมา
ท าให้ผู้ย้ายถิ่นฐานไม่มีองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองและตกเป็นเหยื่อในที่สุด ในกรณีนี จะเห็นได้ว่า
ระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการย้ายถิ่นฐาน ชุดความคิดดังกล่าวแตกต่างจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย ที่กล่าวว่า การขาดโอกาส 
ทางการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้ย้ายถิ่นฐานตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์40 ซึ่งก็พิสูจน์ได้แล้ว
ว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ ก็สามารถตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้เช่นเดียวกัน 
อีกทั งข้อจ ากัดทางภาษา หรือความกลัวท่ีจะถูกเจ้าหน้าที่จับได้ จึงท าให้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้คิด
ให้รอบคอบ เพราะเหยื่อส่วนใหญ่คาดหวังไว้ว่าจะได้ท างานที่มีรายได้มากขึ น มีชีวิตที่ดีขึ น สามารถส่งเงิน
กลับมาให้ครอบครัวของตนเองได้ แต่ท้ายที่สุดความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ตั งใจไว้ ทั งนี  ผู้เขียนได้แสดง
พัฒนาการสถานะผู้ย้ายถิ่นฐานสู่เหยื่อค้ามนุษย์ เพ่ือแสดงวงจรตั งแต่ประเทศต้นทางถึงปลายทาง  
ในภาพที่ 2.1 ดังนี    

                                           
40พัทฐกร ศาสนสุพินธ์, กระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), หน้า 119. 
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ภาพที่ 2.1 พัฒนาการสถานะผู้ย้ายถิ่นฐานสู่เหยื่อค้ามนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:    หมายถึง การย้ายถิ่นฐานด้วยตนเอง 
   หมายถึง การย้ายถิ่นฐานโดยอาศัยผู้น าพา 
   หมายถึง การย้ายถิ่นฐานโดยอาศัยผู้น าพา ซึ่งผู้น าพาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากผู้ย้ายถิ่นฐาน 
  

ด้วยความสมัครใจ 
- หางานท า 
- หาที่อยู่ใหม ่

แสวงหา
ประโยชน์

โดย 
มิชอบ 

เหยื่อ 

ประเทศต้นทาง 

ไม่เต็มใจ 
- มีสงคราม 
- ไม่ปลอดภัย 

ย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมาย 

ประเทศปลายทาง 

ผู้น าพา 
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2.1.2.7 ความสัมพันธ์ของการลัอลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานกับผู้ลี ภัย 

 การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นนอกจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้ว  ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับ “ผู้ลี ภัย” ด้วย จากการวิเคราะห์รูปแบบการโยกย้ายถิ่นฐานทั ง 2 รูปแบบ คือ 1. การ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบสมัครใจ จะเกิดขึ นกับผู้ย้ายถิ่นฐานทั งที่สมัครใจเดินทางเพราะต้องการแสวงหา
ชีวิตที่ดีกว่า เช่น โอกาสในการท างาน ถิ่นที่อยู่ โอกาสทางการศึกษา การแต่งงาน สังคมที่สงบสุบ เป็นต้น 
และ 2. การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่สมัครใจ จะเกิดขึ นกับผู้ย้ายถิ่นฐานที่ต้องหลบหนีภัยสงคราม ความ
ไม่สงบ หรือความขัดแย้งในประเทศต้นทาง รูปแบบอย่างหลังนี สอดคล้องตามนิยามของหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “ผู้ลี ภัย” ซึ่งให้นิยามไว้ว่า บุคคลซึ่งอยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติของตน 
เนื่องด้วยความหวาดกลัวซึ่งมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหารด้วยสาเหตุทาง  
เชื อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าทางสังคมหรือทางความคิดด้าน
การเมืองก็ตาม และในขณะเดียวกันบุคคลกลุ่มนี ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐแห่งสัญชาติเนื่องจากความหวาดกลัวดังกล่าว หรือนอกจากนี ยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติซึ่งอยู่นอก
อาณาเขตรัฐ ซึ่งแต่เดิมมีถ่ินฐานพ านักประจ าแต่ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะกลับไปเพ่ือพ านักในรัฐ
ดังกล่าว ด้วยเหตุแห่งความหวาดกลัวที่กล่าวมาข้างต้น41 ดังนั น หากพบพฤติการณ์ลักลอบลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยเช่นว่า ตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี ภัย ค.ศ. 
1951 ให้ถือว่าผู้ย้ายถิ่นฐานมีสถานะเป็น “ผู้ลี ภัย” และให้รัฐซึ่งเป็นภาคีหรือไม่เป็นภาคีท าการพิสูจน์
และช่วยเหลือผู้ลี ภัยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีหรือลง
นามในตราสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ลี ภัยแต่ประการใด และไม่มีกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ลี ภัยเช่นกัน เมื่อบุคคลเหล่านี ผ่านเข้ามาในทะเลอาณาเขตโดยมีเป้าหมายที่จะขึ นฝั่งประเทศไทย  
จะมีความผิดฐานลักลอบเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และน าไปสู่ขั นตอน  
ในการจับกุม การลงโทษ และผลักดันออกนอกประเทศต่อไป เพียงแต่ว่ามีแนวปฏิบัติของรัฐ (State 
practice) กรณีรัฐที่เป็นภาคีต้องปฏิบัติตาม หลักการห้ามผลักดันกลับ (Non-refoulement) 42 ส่วน
กรณีรัฐไม่เป็นภาคีอย่างประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติกับคนเหล่านี บนพื นฐานของกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ (Customary International Law) (ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทถัดไป) และหลักสิทธิ

                                           
41ข้อ 1 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 (Convention Relating to 

the Status of Refugee) ประกอบกับข้อ 1 แห่งพิธีสารเลือกรับว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี ภัย ค.ศ. 
1967 (Optional Protocol Relating to the Status of Refugee) ซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศ
หลักท่ีวางรากฐานด้านกฎหมายผู้ลี ภัยในสังคมระหว่างประเทศ  

42Article 33, Convention Relating to the Status of Refugee. 
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มนุษยชนสากลเช่นกัน43 ด้วยเหตุที่หากผลักดันคนเหล่านี กลับไปอาจจะต้องประสบภัยหรือภยันตราย
ถึงชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนสากลจึงได้คุ้มครองคนเหล่านี  โดยให้สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

2.1.2.8 ความผิดและบทก าหนดโทษฐานลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

ในการเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผู้ย้ายถิ่นฐานอาจทราบหรือไม่ทราบ  
ว่าตนมีสถานะเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเข้าเมืองทั งในประเทศต้นทาง ทางผ่าน หรือ
ปลายทาง และไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายรูปแบบสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม ผู้ เขียนขอให้
พิจารณาว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองผิดอย่างกฎหมายทั งสิ น ดังนั น ตัวแสดงหลักที่เกี่ยวข้องในการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ประกอบด้วย ผู้ย้ายถิ่นฐาน นายหน้า และผู้น าพา ต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหลักที่ได้บัญญัติลักษณะความผิดและ 
บทก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนการเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไว้อย่างชัดเจน รวมทั ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556  
ซึ่งบัญญัติความผิดฐานเป็นฐานองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และพระราชบัญญั ติปองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 บัญญัติลักษณะความผิดว่าด้วยการน าคนมาค้ามนุษย์เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 252244 
ผู้ย้ายถิ่นฐานซึ่งมีพฤติกรรมเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่าน

ช่องทางที่ก าหนดและไม่ยื่นรายการเอกสารแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจเข้าเมืองประจ า

                                           
43คือ ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้

ก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งหมายรวมถึงผู้ลี ภัยด้วย เช่น ข้อ 
14 (1) แห่งปฏิญญาสาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human 
Rights) หรือมาตรการสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชนจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้
สหประชาชาติซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี เช่น ข้อ 3 (1) แห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : 
CAT) เป็นต้น 

44เกริกเกรียงไกร ภิญโญดม, เรื่องเดิม, หน้า 17-20.  
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เส้นทางนั น หรือส าแดงเอกสารหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ อันเป็นการหลบเลี่ยงเพ่ือการลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นลักษณะความผิดตาม  

มาตรา 62 บัญญัติว่า “ผู้ใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสอง 
ตองระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองป ีและปรับไมเกินสองหมื่นบาท” 

ผู้น าพาซึ่งมีพฤติการณ์น าคนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง 
ที่ก าหนด  

มาตรา 63 บัญญัติว่า “ผู้ใดน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
กระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าว 
ให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท” 

เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่น าพาหนะเข้ามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด และภายในพาหนะนั นมีคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั นได้กระท าความผิด
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั นมีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่  
แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่น าพาหนะเข้ามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด  

มาตรา 65 บัญญัติว่า “...ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ” 

เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งหยุดพาหนะหรือน าพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จ าเป็นเพ่ือการตรวจในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัย  

มาตรา 73 บัญญัติว่า “...ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ” 

2) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

นายหน้าและผู้น าพามีความผิดฐานเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรม 
ซึ่งพิจารณาตามค านิยามในมาตรา 3 และลักษณะความผิดตามมาตรา 5 ซึ่งถือเป็นการยุยง ส่งเสริม  
สั่งการ จัดการ มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดลักษณะองค์กร  
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มาตรา 25 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือ
ทั งจ าทั งปรับ” 

 
3) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราช

ก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 
นายหน้าและผู้น าพามีความผิดฐานเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมซึ่ง

พิจารณาตามค านิยามในมาตรา 4 และลักษณะความผิด ในมาตรา 645 ซึ่งถือเป็นการซื อ ขาย 
จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด บังคบ หลอกลวง ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จาก
บุคคลโดยไม่ยินยอม อันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

มาตรา 5246 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั งแต่สี่ปีถึงสิบสองปีและปรับตั งแต่สี่แสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่
ไม่ถึงสิบแปดปีต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่หกปีถึงสิบห้าปี และปรับตั งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้า
แสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี
หรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และ
ปรับตั งแต่แปดแสนบาทถึงสองลา้นบาท”   

มาตรา 53 วรรคหนึ่ง47 บัญญัติว่า “นิติบุคคลใดกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท  

                                           
45มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562  
46มาตรา 52 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2560  
47มาตรา 53 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  
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2.1.2.9 การผลักดันผู้ย้ายถิ่นฐานออกนอกราชอาณาจักร 

ผู้ย้ายถิ่นฐานที่ลักลอบเข้ามาด้วยตนเองหรืออาศัยขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้าย 
ถิ่นฐานมีความผิดตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่สามารถ
ด าเนินคดีกับผู้ย้ายถิ่นฐานก่อนแล้วค่อยส่งออกไปนอกประเทศ หรือเลือกส่งออกไปนอกประเทศเลยก็ได้
ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ลดขั นตอน และลดระยะเวลาด าเนินการ48 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ผลักดันมีดังนี  

มาตรา 54 บัญญัติว่า “คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือการอนุญาตนั นสิ นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั น
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพ่ือส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 19 และมาตรา 20 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีค าสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอ
การส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั นต้องมา
พบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั งประกันและ
หลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใด
ตามความจ าเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี ให้คนต่างด้าวผู้นั นเป็นผู้เสีย 

บทบัญญัติในมาตรานี มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน
วันที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2480 ใช้บังคับ” 

มาตรา 55 บัญญัติว่า “การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร  

ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ที่น าเข้ามานั นเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกค่าใช้จ่าย 
ในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระท าความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะเลือก  
แต่ถ้าคนต่างด้าวนั นจะขอกลับโดยพาหนะอ่ืนหรือทางอ่ืน โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้” 

                                           
48เบญญา บุญส่ง, “การด าเนินการของประเทศไทย ต่อกรณีการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ใน

มหาสมุทรอินเดียของชาวโรฮินจา,” วารสารรัฏฐาภิรักษ์, 59 (2) (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560): 26. 
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ทั งนี  พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่จะ
พิจารณาเห็นสมควร โดยมีกระบวนการดังนี 49 

1. ให้รองผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหัวหน้า
ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กักตัวคนต่างด้าวนั นไว้ เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่อนุมัติให้ส่งตัวกลับโดยพาหนะใด
หรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

2. การส่งกลับทุกครั งให้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีเพ่ือดูว่า ไม่มีกรณีใด ๆ  
ที่จะต้องกักตัวคนต่างด้าวนั นไว้อีกต่อไปแล้ว การตรวจสอบข้อมูลนี ให้หมายถึงพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย กรณีพนักงานสอบสวนขออายัดตัวไว้เป็นพยาน 
ให้เร่งรัดพนักงานสอบสวนด าเนินการสืบพยานในคดีอาญาก่อนฟ้องคดี 

3. เมื่อส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ ให้กอง
ก ากับการ 3 ศูนย์สืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ในทันที เพ่ือพิจารณาเสนอขออนุมัติ
บันทึกข้อมูลในระบบ ได้แก่ ส าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง, ส าเนาค า
พิพากษาหรือส าเนาเอกสารอ่ืนที่ปรากฏหลักฐานว่าคนต่างด้าวถูกด าเนินคดีความผิดฐานใด ศาล
พิพากษาลงโทษอย่างไร, ประวัติย่อและต าหนิรูปพรรณคนต้องห้ามตามแบบ ตม.41 ติดรูปถ่ายแบบ
พิมพ์ลายนิ วมือตามแบบ พลม.25 ติดรูปถ่าย พร้อมด้วยหลักฐานการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยให้ข้าราชการต ารวจชั นสัญญาบัตร ลงนามรับรองความถูกต้องเอกสารด้วย 

2.1.3 การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล 

 การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีวิธีการหลายรูปแบบซึ่งปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ 
อยู่บ่อยครั งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและเข้าจับกุมกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย 
โดยการน าพาของขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทั งการโดยสารด้วยรถยนต์ รถตู้ เรือ หรือ
การดัดแปลงพาหนะดังกล่าวเพ่ือการซ้อนเร้น อ าพรางผู้ย้ายถิ่นฐาน50 ซึ่งการขนย้ายแต่ละครั งจะมี
ความเสี่ยงภัยจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเส้นทาง ทั งนี  การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ทางทะเลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ล าเลียงผู้ย้ายถิ่นฐานซึ่งขบวนการเหล่านี อาศัยทะเลพื นที่ 
ซึ่งยากแก่การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ลักลอบน าคนขึ นฝั่ง เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจสถานการณ์ในการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล กรณีผู้ย้ายถิ่นฐานชาวโรฮินจาจะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการศึกษา 

                                           
 49เกริกเกรียงไกร ภิญโญดม, เรื่องเดิม, หน้า 22.  

50เพลิงพยัคฆ์, รถขนต่างด้าว, ค้นวันที่ 10 มกราคม 2562 จาก https://www.thairath.co.th/ 
content/1291151. 
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เนื่องจากเป็นกรณีร่วมสมัยและถูกศึกษามากจึงมีความชัดเจนในด้านข้อมูล โดยผู้เขียนได้รวบรวม
ข้อมูลไว้ดังนี  
 การย้ายถิ่นฐานทางทะเลได้ความนิยมอย่างมาก จากสถิติช่วงปี 2553 – 2557 พบชาวโรฮินจา
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยจะมีการเคลื่อนย้ายระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันมีคลื่นลมสงบนิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ
จับกุมชาวโรฮินจาที่ลักลอบเข้าเมืองทางทะเลได้ประมาณ 9,957 คน การเดินทางในทะเลใช้เวลา
ประมาณ 15 วัน ระยะทาง 780 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 1,400 กิโลเมตร  

ในช่วงแรกของการย้ายถิ่นฐานชาวโรฮินจาจะรวมกลุ่มกันและจัดหาเรือประมงขนาดเล็ก  
เพ่ือใช้เป็นพาหนะ การน าทางจะพ่ึงพาแผนที่และเข็มทิศเป็นหลัก เส้นทางที่ใช้มี 2 เส้นทาง 1. ออก
เดินทางจากชายแดนจังหวัดค็อกซ์บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ อ้อมหมู่เกาะอันดามันไปทางใต้ใกล้หมู่เกาะ
นิโคบาร์ และเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วพยายามเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณชายฝั่งจังหวัดระนอง
และพังงา 2. ออกเดินทางจากชายแดนอ าเภอมองดอ จังหวัดซิตต่วย รัฐอาระกัน ประเทศพม่า ผ่าน
น่านน  าพม่า เกาะโกโก้ ปากแม่น  าอิระวดี เลียบชายฝั่งตะนาวศรีและรัฐมอญ และเข้าน่ านน  าไทยใน
จังหวัดระนองและพังงาเช่นกัน เส้นทางที่สองจะใกล้และใช้เวลาเดินทางสั นกว่า แต่เสี่ยงที่จะถูกพบ
โดยทหารเรือพม่า ในกรณีที่ถูกพบทหารเรือพม่าจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและน  าดื่มแต่จะ  
ไม่ยอมให้ขึ นฝั่งพม่า ซึ่งแท้จริงแล้วชาวโรฮินยามีความต้องการเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซียโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านขึ นฝั่งที่ประเทศไทยและใช้เส้นทางบกเพ่ือไปยังประเทศ
ปลายทาง51  

ในช่วงต่อมา ชาวโรฮินจาต้องการอพยพเพ่ือมาหางานท าจ านวนมากขึ น จึงเป็นตลาดชั นดี
ส าหรับขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งจะน าคนเหล่านี เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและ
มาเลเซีย โดยเรียกเก็บค่าโดยสารคนละ 20,000 – 50,000 จั๊ด หรือประมาณ 1,000 บาท เพื่อจัดซื อ
เรือพร้อมอาหารและน  าดื่มไว้ระหว่างการเดินทางซึ่งการอ านวยความสะดวกดังกล่าวไม่ได้ท าให้
ปลอดภัยหรือรอดพ้นจากการตรวจพบของทหารเรือ นอกจากนี  เครือข่ายขบวนการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานจะได้รับผลประโยชน์จากการขายชาวโรฮินจาให้กับนายจ้างปลายทางในประเทศ  
เพ่ือนบ้านของไทยโดยจะมีราคาระหว่าง 50,000 - 100,000 บาทต่อคนอายุระหว่าง 12-25 ปี52 
อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกตรวจพบในน่านน  าไทยชาวโรฮินจาและผู้น าพาจะถูกด า เนินการตาม

                                           
51ศิววงศ์ สุขทวี, “โรฮิงยา ชีวิตภายใต้อ านาจ จากชายแดนด้านตะวันตกของพม่าถึงไทย,” 

วารสารสังคมวิทยา มานุษยวิทยา, 33 (1) (มกราคม – มิถุนายน 2557): 197 – 222 อ้างถึงใน เบญญา 
บุญส่ง, เรื่องเดิม, หน้า 26. 

52เบญญา บุญส่ง, เรื่องเดียวกัน. 
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พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 ต่อไป  

เมื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองหากพิสูจน์ทราบว่าผู้ย้ายถิ่นฐานตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้า
มนุษย์หรือเป็นผู้ลี ภัย เพ่ือให้แน่ใจว่าคนเหล่านี จะไม่ถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยปราศจากความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย53 โดยเฉพาะกรณีผู้ลี ภัยสงคราม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 และไม่มีกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี ภัยก็ไม่อาจปฏิเสธ
การช่วยเหลือผู้ลี ภัยเหล่านี บนพื นฐานหลักมนุษยธรรม โดยเฉพาะกรณีผู้หรือภัยจากสงครามซึ่งสร้าง
แรงกดดันให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลาย
ฉบับ ดังนั น การด าเนินการใดที่เกี่ยวพันกับสิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือผู้ลี ภัยสงคราม หรือการ
ผลักดันกลับ ย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ดังนั น หากพิสูจน์
ทราบว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง เหยื่อจากการค้ามนุษย์ หรือผู้ลี ภัย ต้องปฏิบัติแก่บุคคลนั นภายใต้
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม 

นอกจากกรณีชาวโรฮินจาแล้วยังมีกรณีอ่ืนซึ่งเกิดขึ นตามจังหวัดเลียบชายฝั่งของประเทศไทย 
กลุ่มเป้าหมายจึงมีความแตกต่างกันตามแต่ละพื นที่ รวมทั งเส้นทางในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ก็ย่อมแตกต่างกันด้วย เช่น การลักลอบเข้ามาทางทะเลในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังลาดตระเวณ โดยขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจะมารอรับ ณ จุดนัดพบ มีการ
ดัดแปลงพาหนะ ตลอดจนการติดสินบนเจ้าหน้าที่ หรืออ านวยสะดวกตามสภาวการณ์ที่ช่วยให้งาน
ส าเร็จ54  

จากที่กล่าวมา การเข้าเมืองมีพฤติการณ์ทั งรูปแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ในส่วน
รูปแบบที่ถูกกฎหมายพระราชบัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน  
ซึ่งได้มอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของคนต่างด้าวที่จะเข้ามาและ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีรายการในการตรวจสอบอย่างละเอียดและต้องอาศัยความช านาญ 
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเอกสารเหล่านี อาจถูกปลอม ดัดแปลง แก้ไขเพ่ือปิดบังเจ้าหน้าที่  
ซึ่งเหตุผลของผู้ที่ปลอม ดัดแปลง แก้ไข เอกสารการเดินทางอาจเป็นไปได้ว่าจะเข้ามาหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยมีจุดประสงค์ซึ่งเป็นภัยความมั่นคงต่อประเทศ ดังนั น การตรวจสอบจึงต้องมีความ

                                           
53ดลฤทัย ไกรอ่ า, เรื่องเดิม, หน้า 39.  
54อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ, ปัญหาหลบหนีเข้าเมือง กับภัยคุกคามความม่ันคง (ศึกษากรณี 

จ.จันทบุรีและ จ.ตราด), ค้นวันที่ 10 มกราคม 2562 จาก  http://www.awc.ac.th/awcdata/ 
research/24.pdf.  
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เข้มข้นและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านั นเข้ามาสร้างความเดือดร้อนในประเทศ ส่วนการลักลอบ
ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นรูปแบบการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย จากการศึกษาจะพบว่ามีความซับซ้อน
มากกว่าการลักลอบเข้าเมืองปกติ เพราะมีตัวแสดงที่เพ่ิมเข้ามาคือ ผู้น าพาหรือกลุ่มผู้น าพา มีการ
ท างานแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนความเกี่ยวพันกับผู้ลี ภัย ซึ่งพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติลักษณะความผิดและบทก าหนดโทษไว้โดยชัดเจน  
 

2.2 เขตต่อเนื่องของประเทศไทยกับปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 
 ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร และกว่าครึ่งหนึ่ง 
ของอาณาเขตทางบกมีพื นที่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื นที่ชายฝั่งทะเล 
ที่มีความยาวมากกว่า 2,800 กิโลเมตร ได้แก่ น่านน  าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง ไหล่ทวีป 
และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ซึ่งมีทรัพยากรที่หลากหลายและมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน55  
โดยการจ ากัดและควบคุมพื นที่ทางทะเลดังกล่าวมีที่มาจากความต้องการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล กรณีเขตต่อเนื่องของประเทศไทยก็เช่นกัน ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ อาจารย์
ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อธิบายประวัติความเป็นมาของเขตต่อเนื่อง  
ในประเทศไทยซึ่งเก่ียวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลไว้ดังนี 56  

2.2.1 เขตต่อเนื่องของประเทศไทย 

เขตต่อเนื่องของประเทศไทยได้ถูกประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 253857 ซึ่งก่อนหน้า 
ที่ประเทศไทยจะประกาศเขตต่อเนื่อง กระทรวงการคลังเคยร้องขอไปยังกระทรวงการต่างประเทศ  

                                           
55เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และคณะ , ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล สถานการณ์และ

ข้อเสนอ, สร้างสรรค์ปัญญา : ชุดนโยบานสาธารณะ ล าดับที่ 17, (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2550), หน้า 9. 

56จตุรนต์ ถิระวัฒน์, อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย ปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั งที่ 2, (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 23 - 26. 

57ดู อ้างอิงที่ 4. 
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ให้ประกาศเขตต่อเนื่องแต่ไม่สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากที่ประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ครั งที่ 3 (UN Conference on the Law of the Sea: UNCLOS 3) ยังไม่สิ นสุด58 กระทั่งที่ประชุม 
มีมติออกมาเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 คณะอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือป้องกันการลักลอบการท าแร่และน าแร่หลบหนีออกนอกประเทศเห็นว่าขณะนั นมีปัญหา
เรื่องการตรวจสอบและจับกุมผู้ลักลอบขุดแร่ในพื นที่นอกทะเลอาณาเขตจ านวนมาก จึงเห็นควรให้มี
การขยายเขตต่อเนื่องออกไปเป็น 24 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน 59 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบท าแร่และน าแร่หลบหนีออกนอกประเทศจึงได้ เสนอให้กระทรวง 
การต่างประเทศขอมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการประกาศเขตต่อเนื่องของประเทศไทยตามกฎหมาย
ทะเลฉบับใหม่เพ่ือป้องกันการขุดแร่และส่งออกอย่างผิดกฎหมายและเพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติ 
ทางทะเล โดยกระทรวงการต่างประเทศรับทราบและเห็นด้วยอย่างยิ่ง อีกทั งมีการตั งข้อสังเกต
เพ่ิมเติมว่า สมควรให้มีการตราเป็นกฎหมายหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้รองรับการ
ประกาศเขตต่อเนื่อง ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่จะมีผลบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องก็ให้แก้ไขเพ่ือรองรับการ
ประกาศเขตต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบท าแร่
และน าแร่หลบหนีออกนอกประเทศจึงมีค าสังให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือป้องกัน 
การลักลอบการท าแร่และน าแร่หลบหนีออกนอกประเทศยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด พ.ศ. .... ซึ่งแล้ว
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2529 แต่ช่วงเวลานั นการกระท าความผิดเกี่ยวกับการขุดแร่และส่งออกนอกประเทศ 
มีความเกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจจ าเพาะมากกว่า ความจ าเป็นเร่งด่วนในการประกาศเขตต่อเนื่อง  
จึงลดน้อยลงไป ต่อมาได้มีการหยิบยกเรื่องการประกาศเขตต่อเนื่องขึ นมาอีกครั งเมื่อปี พ.ศ. 2532  
ในที่ประชุมของคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย โดยที่ประชุมเห็นว่า
ควรให้มีการออกประกาศพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องและให้ตราพระราชบัญญัติขึ นมา
รองรับการประกาศเขตต่อเนื่องนั นไปพร้อมกัน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้อ านาจในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในของรัฐไทย  

                                           
58ดู ถนอม เจริญลาภ, กฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย, ย่อหน้าที่ 1-6,  

ค้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://mrpolicy.trf.or.th/Default.aspx?TabId=78#1  
59เดิมอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1958 ก าหนดให้เขตต่อเนื่องมิอาจจะขยายเกินกว่า 12 ไมล์ทะเล  

นับจากเส้นฐาน แต่นานาชาติได้ยอมรับหลักการที่จะให้รัฐชายฝั่งมีสิทธิขยายเขตต่อเนื่องเพ่ิมเติมอีก 
12 ไมล์ทะเล ซึ่งอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1982 ได้บัญญัติหลักการนี ไว้จึงท าให้เขตต่อเนื่องในปัจจุบันมีความ
กว้างได้ไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ตามข้อ 33 ของกฎหมายทะเล.  
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ในเขตต่อเนื่องได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ดี ก็ไม่ได้มีการด าเนินการตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการดังกล่าวอย่างจริงจัง 

กระทั่ง พ.ศ. 2534 ได้มีการหยิบยกปัญหานี ขึ นมาพิจารณาอีกครั งโดยคณะกรรมการ
กฎหมายทะเลฯ ได้พิจารณาร่างพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่อง และร่างพระราชบัญญัติ  
อนุวัติการการประกาศเขตต่อเนื่องส าเร็จเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจากช่วงเวลานั นคณะกรรมการกฎหมาย
ทะเลฯ มีภารกิจเร่งด่วนเรื่องการพิจารณาปัญหาการเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับ
เวียดนาม และการด าเนินการประกาศเส้นฐานตรงของไทยครั งที่ 260 อีกทั งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
กับการประกาศเขตต่อเนื่องไม่ได้ให้ความส าคัญ ด้วยเหตุว่า อ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องตาม
ข้อ 33 ของกฎหมายทะเลจ ากัดอยู่เพียง 4 เรื่องเท่านั น ได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง 
และการสุขาภิบาล ดังนั น คณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ จึงชะลอการพิจารณาการประกาศเขต
ต่อเนื่องไว้ กระทั งเกิดกรณีการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนในน่านน  านอกทะเลอาณาเขตหรือเกินกว่า 12 
ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ผลของการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนท าให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีขาเข้าและ
ผู้ประกอบกิจการค้าน  ามันในประเทศขาดรายได้อย่างมาก เป็นเหตุให้ต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั นได้เร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนินการประกาศเขตต่อเนื่องและออกกฎหมายอนุวัติการภายใต้คณะท างานของคณะกรรมการ 
นโยบายการพลังงานแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการด าเนินงาน 
โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศเขตต่อเนื่องและการ  
อนุวัติการกฎหมาย ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศและกรมศุลกากร ในส่วนกระทรวงการ
ต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการร่างพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่อง และยังได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติที่ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการด าเนินงานของรัฐทางทะเล ได้ก าหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นแกนกลางก่อตั ง
คณะอนุกรรมการกฎหมายท าหน้าที่รับผิดชอบยกร่างพระราชบัญญัติอนุวัติการกฎหมายทะเลที่
เกี่ยวข้องกับเขตต่อเนื่อง ในส่วนกรมศุลกากรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุวัติการกฎหมายเรื่องเขต
อ านาจของรัฐในเขตต่อเนื่อง โดยกรมศุลกากรได้จัดตั งคณะอนุกรรมการกฎหมายยกร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร เพ่ือขยายอ านาจรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับศุลกากร

                                           
60การประกาศเส้นฐานตรงครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นการประกาศ 

เส้นฐานตรงบริเวณที่ 4 อยู่ด้านอ่าวไทย โดยเริ่มจากเกาะกงออก (ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ 
เกาะสมุย และเป็นจุดฐานจุดหนึ่งของระบอบเส้นฐานตรงบริเวณที่ 2) ผ่านเกาะกระ เกาะโลซิน และ
เข้าบรรจบฝั่งที่เขตแดนไทย-มาเลเซีย ณ ปากน  าโกลก จังหวัดนราธวาส ดู ถนอม เจริญลาภ, เรื่องเดิม, 
ย่อหน้าที่ 8.  
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ให้ครอบคลุมถึงเขตต่อเนื่อง ทั งนี  เขตอ านาจของรัฐในเขตต่อเนื่องจะมีอยู่อย่างจ ากัดและมีลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากเขตอ านาจที่บังคับใช้ในราชอาณาจักร ดังนั น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติศุลกากรจึงเป็นกฎหมายที่ตราขึ นเพ่ือบังคับใช้เรื่องศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การปราบปรามการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนในเขตต่อเนื่อง  

ในเวลาต่อมาเมื่อร่างกฎหมายทั งสามฉบับจัดท าแล้วเสร็จ คณะอนุกรรมการกฎหมายทั งสอง
ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบและด าเนินการต่อไป ทว่า ร่างพระราชบัญญัติอนุวัติ
การกฎหมายทะเลที่เกี่ยวกับเขตต่อเนื่องของกระทรวงการต่างประเทศและร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากรของกรมศุลกากร มีขั นตอนการพิจารณาที่ยุ่งยากซับซ้อนจึงใช้
ระยะเวลามาก อีกทั งการประกาศยุบสภาของนายชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ. 2538 ท าให้ร่างกฎหมาย
ทั งสองซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในชั นพิจารณาของสภาแล้วก็ตาม แต่การยุบสภาก็เป็นเหตุให้ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวตกตามไปด้วย ผลของความผิดพลาดหลายอย่างท าให้การพิจารณาร่างกฎหมายต้องนับหนึ่ง
ใหม่ในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปะอาชา  

อย่างไรดี ร่างพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องไม่ได้ตกตามร่างกฎหมายก่อนหน้า 
เนื่องจากร่างพระบรมราชโองการฯ มีลักษณะเป็นเพียงประกาศของฝ่ายบริหาร ไม่จ าเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา เมื่อผ่านการพิจารณาในชั นคณะรัฐมนตรีก็สามารถน าขึ นทูลเกล้าถวาย
พระมหากษัตริย์เพ่ือทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  

ทั งนี ผู้เขียนได้แสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยทั งหมดโดยสามารถพิจารณาได้  
จากตารางที่ 2.1 พื นที่บริเวณที่ประกาศเขตต่อเนื่องของประเทศไทยในตารางที่ 2.2 และการแบ่ง
อาณาเขตทางทะเลแต่ละพื นที่ของประเทศไทยในภาพที่ 2.2 ดังนี  
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ตารางท่ี 2.1 แสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยทั งหมด 
 

เขตทางทะเล 
ตารางกิโลเมตร 

ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน 
น่านน  าภายใน 54,103.47 7,850.57 

ทะเลอาณาเขต 29,344.36 23,723.86 

เขตตต่อเนื่อง 23,909.18 13,604.04 
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 88,193.97 75,633.65 

พื นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย 7,125.22 - 

รวม 202,676.20 120,812.12 
รวมเขตทางทะเลของประเทศไทย 323,488.32 

 
แหล่งที่มา: กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2555. 
 
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงพ้ืนที่บริเวณท่ีประกาศเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 
 

เขตต่อเนื่องของประเทศไทยทั้ง 4 จุด 

บริเวณที่ 1 
อยู่ทางด้านอ่าวไทย เริ่มต้นที่แหลมสิงห์ จังหวัดตราด อ้อมทางด้านนอกของเกาะช้าง
มาจนถึงเกาะกูด และเข้าบรรจบฝั่งที่หลักแดนไทย-เขมร หลักที่ 73 

บริเวณที่ 2 อยู่ทางด้านอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกบริเวณเกาะสมุยและเกาะพนัน 
บริเวณที่ 3 อยู่ทางทะเลอันดามัน ตั้งแต่ภูเก็ตไปจนถึงจังหวัดตรัง 

บริเวณที่ 4 
อยู่ทางด้านอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกตอนใต้ ตั้งแต่เกาะกงออก เกาะกระ เกาะโลซิน ไป
จนถึงพรมแดนไทยมาเลเซีย 

แหล่งที่มา: เกียรติพร อ าไพ, 2540. 
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ภาพที่ 2.2 แสดงการแบ่งอาณาเขตทางทะเลแต่ละพื นที่ของประเทศไทย 
 

 

แหล่งที่มา: กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2555. 
หมายเหตุ:       น่านน  าภายใน: Internal Water  
       ทะเลอาณาเขต: Territorial Sea 
       เขตต่อเนื่อง: Contiguous Zone 
       เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ: Exclusive Economic Zone 
       พื นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย: Thailand – Malaysia Joint Development 
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2.2.2 ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย  

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาความพยายามที่จะประกาศเขตต่อเนื่องของประเทศไทยล้มเหลว  
อยู่หลายครั งเนื่องจากความจริงจังในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในอดีตยังไม่มากพอ 
รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เตะถ่วงท าให้ไม่สามารถประกาศเขตต่อเนื่องได้ทันเวลา ผลกระทบ
จึงขยายวงกว้างออกไป พึงสังเกตว่าความส าเร็จของพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องมาจาก
ความพยายามด้านศุลกากรในการปราบปรามการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนซึ่งเป็นปัญหาอยู่มาก ณ 
ขณะนั น งานวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้เน้นความส าคัญเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่อง
หรือการปราบปรามการกระท าความผิดในทะเล ตลอดจนงานวิจัยด้านการทหารหรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบภารกิจในทะเลก็มีมากขึ น อย่างไรก็ตาม กรณีของเขตต่อเนื่องอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้ให้อ านาจรัฐชายฝั่งด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นในความผิด 4 เรื่อง 
ได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล ด้านศุลกากรได้มีการแก้ไขกฎหมาย  
ให้ทันต่อภัยคุกคามทางทะเลแล้วตามสถานการณ์ปัญหาการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนในอดีต แต่ปัจจุบัน
ปัญหาด้านการเข้าเมืองมีความรุนแรงมากขึ นด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร การ
เดินทาง เศรษฐกิจ ท าได้สะดวกมากขึ น ดังนั น การเดินทางข้ามพรมแดนโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางการ
ตรวจตราของเจ้าหน้าที่จึงท าได้ไม่ยาก เป็นเหตุให้มีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั ง ในปี 
2561 มีสถิติผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการนวนสูงถึง 205,079 ราย61 โดยเมื่อพบ
การกระท าความผิดจะถูกด าเนินคดีและถูกผลักดันตามกฎหมายต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่
เกิดขึ นในราชอาณาจักรไทย จึงสามารถบังคับใช้กฎหมายภายในกับผู้กระท าความผิดได้ แต่ในกรณี
เขตต่อเนื่องพบปัญหาช่องว่างของกฎหมาย กล่าวคือ ยังไม่มีการอนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคน
เข้าเมืองในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญากฎหมายทะเล 
ทั ง 2 ฉบับแล้วก็ตาม กล่าวคือ ในมติการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ครั งที่ 1 (The 
First United Nations Conference on the Law of the Sea: UNCLOS 1) ที่ประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติได้ยอมรับอนุสัญญา 4 ฉบับ ซึ่งเรียกรวมกันว่า อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1958 ได้แก่  (1) อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง  (2) อนุสัญญาว่าด้วย
ทะเลหลวง  (3) อนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์สิ่งที่มีชีวิตในทะเลหลวง  (4) อนุสัญญา
ว่าด้วยไหล่ทวีป ประเทศไทยได้ลงนาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2501 และได้มอบสัตยายันสารต่อ

                                           
 61ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, การจับกุมบุคคลที่กระท าผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 กระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกระท าผิดตาม พ.ร.บ.อื่น ๆ (แยกรายสัญชาติ), 
2561, (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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เลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย
เมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันที่มอบสัตยายันสาร ฉะนั น อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล 
รวม 4 ฉบับนี  จึงมีผลบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา62 

ส่วนการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ประเทศ
ไทยได้ลงนามเมื่อไว้เมื่อ พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่อนุสัญญาฯ ได้เปิดให้นานาชาติลงนามและ  
ให้สัตยาบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ไทยเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญา ฯ จากนั นวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กระทรวงการต่างประเทศมอบสัตยาบันสาร 
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ และวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 อนุสัญญาฯ มี ผลบังคับใช้กับ
ประเทศไทยเป็นต้นมา63  

อนึ่ง รัฐชายฝั่งต้องเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาทั ง 2 ฉบับ หากเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับใดฉบับ
หนึ่งเพียงฉบับเดียว จะไม่สามารถบังคับใช้อนุสัญญาฉบับใดดังกล่าวได้ 64 และให้ถือว่าอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เหนือกว่าอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1958 ทั ง 4 ฉบับ65 

อย่างไรก็ตาม ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ระบุว่า “...the coastal State may exercise 
the control necessary...” หรือ “รัฐชายฝั่งอาจด าเนินการควบคุมที่จ าเป็น” ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ
น าไปสู่ปัญหาในการตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เนื่องจากค าว่า “ควบคุม 
ที่จ าเป็น” ไม่อาจให้ค านิยามได้ว่า ขอบเขตของการควบคุมที่จ าเป็นมีลักษณะเช่นไร กลายเป็น 
ข้อถกเถียงมาอย่างยาวนานนับตั งแต่การประกาศใช้อนุสัญญาฯ กระทั่งปัจจุบันก็มิอาจหาข้อสรุปได้66  

                                           
62ประกาศ เรื่อง ใช้อนุสัญญากรุงเจนีว่าว่าด้วยกฎหมายทะเล , ราชกิจจานุเบกษา 86 (20 

พฤษภาคม 2512), หน้า 450. 
63ภุชงค์ ประดิษฐธีระ, “การเข้าเป็นภาคี UNCLOS 1982 ของไทย,” นาวิกศาสตร์ 95, 2 

(กุมภาพันธ์ 2555): 23. 
64จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั งที่ 9, เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2554), หน้า 327. 
65Article 311 (1), UNCLOS 
This Convention shall prevail, as between States Parties, over the Geneva 

Conventions on the Law of the Sea of 29 April 1958. 
66Regional Support Office (RSO), Comprehensive Approaches for Addressing 

Irregular Movements of People by Sea, para. 1 – 4, Retrieved March 19, 2019 from 
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เป็นผลให้นานาประเทศตีความข้อ 33 ไปหลากหลายแนวทางซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทถัดไป อย่างไรก็ตาม 
ผลของความก ากวมในบทบัญญัติข้างต้นท าให้ประเทศไทยไม่มีขอบเขตอ านาจที่ชัดเจนในการบังคับใช้
กฎหมายในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายว่าด้วยการ 
เข้าเมือง ท าได้เพียงป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองในเขตต่อเนื่องเท่านั น  
แต่ไม่สามารถลงโทษได้ เช่น หากเจ้าหน้าที่พบเรือต้องสงสัยซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย โดยมีลักษณะเป็นการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หรือพบการขนถ่ายผู้ย้ายถิ่นฐานลงเรือเล็ก
ในบริเวณเขตต่อเนื่อง67 เมื่อเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าคนเหล่านี 
อาจลักลอบขนคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจเข้าจับกุมและด าเนินคดีกับผู้น าพาและ 
ผู้ย้ายถิ่นฐานได้ ด้วยเล็งเห็นว่าการกระท าดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการลักลอบน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบต่อประเทศไทยได้ จึงถือว่าความผิดซึ่งได้กระท าในเขตต่อเนื่องนี  เสมือนได้กระท า 
ในราชอาณาจักรไทย จึงได้ใช้ได้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายภายในบังคับ
ใช้ในราชอาณาจักรมาบังคับใช้ในเขตต่อเนื่อง เสมือนว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นภายในราชอาณาจักร อันเป็นการสอดคล้องตามข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ที่ระบุว่า 
“รัฐชายฝั่งอาจด าเนินการควบคุมที่จ าเป็น” ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายภายในมาบังคับใช้ในเขต
ต่อเนื่องถือเป็นการด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นแล้ว อย่างไรก็ดี ถ้าเจ้าหน้าที่จับกุมและด าเนินคดีตาม
เขตอ านาจของศาลไทยก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าศาลอาจยกฟ้อง เพราะความผิดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ น 
ในราชอาณาจักรไทย อีกทั งไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อ านาจเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองในเขตต่อเนื่อง รวมทั งรัฐไทยก็ไม่อาจตีความได้ว่าการควบคุมท่ีจ าเป็นในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องการ
และลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายในดินดนหรือทะเลอาณาเขต 
มีลักษณะเช่นไร68 ดังนั น สิ่งที่เจ้าหน้าที่ท าได้เมื่อพบการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องคือ
การผลักดันเรือล าดังกล่าวให้ออกจากบริเวณเขตต่อเนื่องเท่านั น ซึ่งการให้เรือต้องสงสัยหรือรู้แจ้งว่า

                                                                                                                         
https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Facilitation%20Guide%2015%
20September%202017(1).pdf 

67เหตุที่ต้องมีการขนถ่ายเนื่องจากเพ่ือความสะดวกและไม่เป็นที่สังเกตเม่ือเข้าสู่น่านน  าไทย.  
68จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 24, 28-29, 52.  
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ได้กระท าความผิดออกจากอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง เป็นแนวปฏิบัติ (State practice) ที่นานาชาติ
เลือกใช้ โดยเป็นวิธีที่สอดคล้องกับถ้อยค าที่ว่า “ควบคุมท่ีจ าเป็น” ที่สุดในเวลานี 69 

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระท าความผิดแต่ไม่สามารถระงับซึ่งการ
กระท านั นได้ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ซึ่งอ านาจ
อธิปไตยไม่สามารถขยายไปถึงแต่ก็ เป็นอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย แล้วถ้าเจ้าหน้าที่เข้า
จับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด เจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะ
ความก ากวมในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ และไม่มีการอนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองใน
เขตต่อเนื่อง จึงไม่มีหลักการใดมารองรับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี ปัญหาการลักลอบขน  
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยจึงยังคงเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรแก้ไขกฎหมาย
ให้ทันต่อบริบทความมั่นคงทางทะเลโดยเร็วเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 

 

2.3 ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่อง 
ของประเทศไทย 

 
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยเป็นความผิดฐานเข้าเมือง  

ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และเนื่องจากเป็นการกระท าความผิด 
ที่เกิดขึ นในอาณาเขตทางทะเล เจ้าหน้าที่ทหารเรือและต ารวจน  าจึงเข้ามามีบทบาทในการบังคับใช้
กฎหมาย ทั งนี  ขอบเขตการใช้อ านาจทางทะเลของเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดินเรือของประเทศ
ไทยคือ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ซ่ึงบทบัญัติทางกฎหมายยังมีช่องว่างอยู่
เป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดได้ กล่าวคือ ประเทศไทย  
ยังไม่มีการอนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่อง ผลที่ตามมา
คือ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเมื่อพบการกระท าความผิด ท าได้เพียงการผลักดันให้ ออก
จากบิเวณเขตต่อเนื่องเท่านั น นอกจากนี  กฎหมายไทยตราขึ นจากหลักการที่ว่า กฎหมายจะมีอ านาจ
บังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ สาม
อ านาจนี รวมกันท าให้รัฐมีอ านาจอธิปไตยสมบูรณ์ กฎหมายจึงสามารถบังคับใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร
และภายในราชอาณาจักรเท่านั น เพียงแต่ว่า ค าว่า “ราชอาณาจักร” ในกฎหมายไทยไม่ได้มีการ

                                           
69Shadi Elserafy, The Smuggling of Migrants across the Mediterranean Sea: 

States’ Responsibilities and Human Rights (Master’s thesis, Faculty of Humanities, 
Social Sciences and Education, University of Norway, 2018), p. 30 - 31. 
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บัญญัติค านิยาม ว่าพื นที่หรืออาณาเขตใดให้หมายความรวมถึงราชอาณาจักรไทย กรณีนี  
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ค านิยามไว้ว่า 
“ราชอาณาจักร หมายถึง พื นดิน อากาศเหนือพื นดิน เขตพื นน  า อากาศเหนือพื นน  า ซึ่งเป็นเขตของ
ประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงสถานทูตไทยในต่างประเทศ”70 ส่วนพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย พ.ศ. 2456 บัญญัติว่า “น่านน  าไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน  าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตย
ของราชอาณาจักรไทย ...”71 ค านิยามทั งสองข้างต้นก็ไม่อาจท าให้ทราบได้ว่าราชอาณาจักรไทยมี
อาณาเขตเท่าใด  

ส าหรับกฎหมายระหว่างประเทศได้มีการอธิบายในท านองก าหนดขอบเขตอ านาจอธิปไตย
ของรัฐ กล่าวคือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ข้อ 2 วางหลักไว้ว่า 
น่านน  าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งคือ น่านน  าภายใน ( Internal Water) และ ทะเล
อาณาเขต (Territorial Sea) โดยอธิปไตยนี ขยายไปถึงห้วงอากาศเหนือทะเลอาณาเขต ตลอดจน
พื นดินท้องทะเลกับดินใต้ผิวดินแห่งทะเลอาณาเขต72 นอกจากนี  ข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ ยังก าหนดอีกว่า 
ทะเลอาณาเขตมีความกว้างไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน73 เมื่อพิจารณาหลักการดังกล่าว
พบว่า อนุสัญญาฯ เป็นกฎหมายสากลที่นานาประเทศยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ประเทศไทยซึ่งลงนาม
และได้ให้สัตยาบันสารจึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ดังนั น เมื่อพิจารณาหลักการของ

                                           
70จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญาภาค 1 (กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บัณฑิตยสภา, 2525), หน้า 98 อ้างถึงใน เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 343. 
71มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456  
72Article 2, UNCLOS 
1.  The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and 

internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an 
adjacent belt of sea, described as the territorial sea. 

2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as 
to its bed and subsoil. 

3.  The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this 
Convention and to other rules of international law. 

73Article 3, UNCLOS. 
Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a 

limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in 
accordance with this Convention.  
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อนุสัญญาฯ ร่วมกับนิยามของประเทศไทย ค าว่า “ราชอาณาจักร” จะมีอาณาเขตขยายไปถึงอาณาเขต
บนบก ตลอดจนน่านน  าภายในและทะเลอาณาเขตของประเทศไทย หรืออีกนัยคือ อ านาจอธิปไตย
ของประเทศไทยมีอาณาเขตทั งทางบก ทางอากาศ รวมถึงอาณาเขตทางทะเลซึ่งขยายออกไปไม่เกิน 
12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี  ท าให้กฎหมายของประเทศไทยซึ่งบัญญัติ  
ให้บังคับใช้ในน่านน  าไทยหรือราชอาณาจักรไทยจึงมีอาณาเขตบังคับใช้ในอาณาเขตบนบก อากาศ 
และทะเลซึ่งขยายออกไปไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานเท่านั น ในขณะที่ปัญหาการลักลอบขน
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยเป็นการกระท าความผิดนอกอ านาจอธิปไตยของไทย
หรือนอกราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ อ านาจบังคับใช้กฎหมายขยายไปถึงเพียงทะเลอาณาเขตซึ่งมี
พื นที่ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ไม่สามารถขยายไปจนถึงเขตต่อเนื่อง ซึ่งนานาประเทศ 
ได้ยอมรับหลักการดังกล่าวเช่นกัน หากประเทศไทยขยายอ านาจอธิปไตยของตนออกไปเกินกว่า 12 
ไมล์ทะเล อาจเป็นการละเมิดหลักปฏิบัติสากลที่นานาประเทศยอมรับและอาจเกิดข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศได้ แม้ว่าประเทศไทยได้ประกาศเขตต่อเนื่องไปแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการยืนยันสิทธิตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเท่านั น ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายใด ๆ ในเขตต่อเนื่องได้ ต้องมีการอนุวัติ
การกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเข้าเมืองเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่อง
เสียก่อนจึงจะสามารถควบคุมปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องได้  และกฎหมาย
ดังกล่าวต้องเป็นไปเพ่ือการควบคุมท่ีจ าเป็นตามที่ข้อ 33 ของกฎหมายทะเลได้บัญญัติไว้ด้วย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการอนุวัติการกฎหมาย กรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยภายหลังการมอบสัตยาบันสารส าหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ  
ต่อองค์การสหประชาชาติ ท าให้กฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั งแต่ 
ปี 2554 ในเวลาต่อมาประเทศไทยได้จัดท าค าประกาศคล้ายคลึงกับข้อสงวนแนบท้าย โดยมีใจความ
ส าคัญ 5 ประการ คือ  1) รัฐบาลไทยจะด าเนินการทบทวนกฎหมาย และข้อบังคับภายในของตน
เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป  2) รัฐบาลไทยไม่ผูกพันค าประกาศหรือ 
การแสดงท่าทีที่มีวัตถุประสงค์เป็นการตัด หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตทางกฎหมายตามบทบัญญัติ และ
ไม่ผูกพันโดยกฎหมายภายในใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
3) การให้สัตยาบันของไทยไม่เป็นการรับรอง หรือยอมรับการอ้างสิทธิเหนือพื นที่ของรัฐภาคีใด ๆ  
4) รัฐบาลไทยเข้าใจว่า ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะการใช้เสรีภาพในการเดินเรือที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติจะไม่รวมถึงการใช้ทะเลในทางไม่สันติโดยปราศจากความยินยอมของรัฐชายฝั่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการฝึกทางทหาร หรือกิจกรรมที่กระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่ง และไม่รวมถึง 
การคุกคามหรือการใช้ก าลังต่อบูรณภาพแห่งดินแดน เอกราชทางการเมือง สันติภาพ หรือความมั่นคง
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ของรัฐชายฝั่ง และ 5) รัฐบาลไทยสงวนสิทธิที่จะท าค าประกาศที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในการ
ตีความ หรือการใช้อนุสัญญาฯ เมื่อเวลาที่เหมาะสม74  

พึงสังเกตว่าเมื่อเข้าเป็นภาคีประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี กฎหมายภายในที่มีอยู่จึงมิอาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในทางเดียวกันกฎหมายภายในต้องสอดคล้องด้วยเช่นกัน จึงดูเหมือนว่ากฎหมายระหว่าง
ประเทศจะมีสถานะที่สูงกว่ากฎหมายภายใน ซึ่งความจริงแล้วกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้มีล าดับ
ศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายภายในของรัฐในลักษณะเป็นการยกเลิกหรือท าให้กฎหมายภายในของรัฐสิ น
สภาพบังคับ เพียงแต่ว่ารัฐผู้เป็นภาคีต้องมีความรับผิดชอบในทางระหว่างประเทศหากการตราและ
บังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐขัดหรือแย้งต่อพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งรัฐนั นมีอยู่ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ75 ที่เป็นเช่นนี เพราะว่าอนุสัญญาเป็นกฎเกณฑ์อันเป็นที่รับรองหรือยอมรับอย่างชัด
แจ้งโดยรัฐคู่กรณี จึงมีลักษณะเป็นสัญญาหรือเป็นบ่อเกิดแห่งหนี ระหว่างคู่สัญญา 76 ดังนั น หลัก
กฎหมายระหว่างประเทศที่แท้จริงอันก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐคือ “หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา 
(Pacta Sunt Servanda)” ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาบังคับใช้ในลักษณะที่รัฐซึ่งมีพันธกรณี
ตามอนุสัญญาต้องเคารพและปฏิบัติตาม77 ดังนั น กฎหมายภายในหรือกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศ
ไทยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งหรือหากจ าเป็นก็ให้ตรากฎหมายฉบับใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง 
ต่ออนุสัญญาฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 256078 นอกจากนี  ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)  

                                           
74ภุชงค์ ประดิษฐธีระ, เรื่องเดิม, หน้า 23.  
75จุมพต สายสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 173. 
76Gerald G. Fitzmaurice, Some Problems Regarding the Formal Sources of 

International Law, Symbolae Verzijl, 1958, Pp. 153, 157 – 159 อ้างถึงใน จุมพต สายสุนทร
, เรื่องเดิม, หน้า 71. 

77เรื่องเดียวกัน.  
78มาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า 
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศ

ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้อง 
ออกพระราชบัญญติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี  รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”   
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ซึ่งโดยหลักการกฎหมายต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ แตกต่างกับระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Common Law) ที่ศาลสามารถสร้างหลักกฎหมายได้เอง ฉะนั น กฎหมายที่บังคับใช้ใน
ประเทศไทยจึงต้องผ่านฝ่ายนิติบัญญัติและความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะ
สาระส าคัญในมาตรา 178 กล่าวเพียงว่า การตราพระราชบัญญัติเพ่ืออนุวัติการหนังสือสัญญาดังกล่าว
หรือตราพระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเก่าเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื อหาสาระของ
หนังสือสัญญาจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาเท่านั น หรืออาจไม่ต้องตรากฎหมายเลยก็ได้
ขึ นอยู่กับว่ามีกรณีที่จะต้องด าเนินการตามพันธกรณีหรือไม่79 ทั งนี  เมื่อพิจารณาพันธกรณีซึ่งประเทศ
ไทยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ พบว่ามีสาระส าคัญที่จะต้องปฏิบัติตามจ านวนมากและเพ่ือให้เป็นไป
ตามพันธกรณี เรื่องใดที่จ าเป็นต้องมีการอนุวัติการกฎหมายในลักษณะการตราพระราชบัญญัติหรือ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 178 ก็ให้ถือปฏิบัติไปตามนั น ดังนั น การน ากฎหมายระหว่างประเทศ  
มาบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในต้องอนุวัติการหรือไม่แล้วแต่กรณี หากอนุวัติการก็ให้ผ่านกระบวนการ
นิติบัญญัติตามหลักการของกฎหมายไทย เพ่ือให้มีอ านาจรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ 

อนึ่ง ค าว่า “หนังสือสัญญา” ไม่ปรากฏความหมายในรัฐธรรมนูญ แต่ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่ 33/2543 มีค าวินิจฉัยเรื่องความหมายของหนังสือสัญญาไว้โดยสรุปดังนี   

“หนังสือสัญญา” อาจมีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยท ากับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดผลผูกพันและอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จะเป็นหนังสือสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายภายใน 
ของประเทศใดประเทศหนึ่งมิได้ ฉะนั น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  
จึงจัดเป็นหนังสือสัญญาตามหมายหมายข้างต้นด้วยเช่นกัน80 

กรณีการอนุวัติการกฎหมายในลักษณะแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทย เช่น การที่ประเทศไทยแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 246981 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบ  
ค้าน  ามันเถื่อนในเขตต่อเนื่อง82 ซึ่งสังเกตได้ว่า ช่วงเวลาก่อนหน้านั นประเทศไทยได้ลงนามใน

                                           
79จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ, เรื่องเดิม, หน้า 163 - 164.  
80ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543.   
81ปัจจุบันพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560.  
82เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการ 

สอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกิดในทะเลอาณาเขต และเนื่องจากได้มีประกาศ  
พระบรมราชโองการก าหนดเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แล้ว เพียงแต่ยังไม่มอบสัตยาบันสาร และ
ประเทศไทยยังไม่ประกาศเขตต่อเนื่อง ดังนั น เขตต่อเนื่องของประเทศไทยจึงไม่มีสถานะในทาง
กฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายใด ๆ ในเขตต่อเนื่องได้ ต่อมาได้เกิดปัญหาการ
ลักลอบค้าน  ามันเถื่อนในเขตต่อเนื่อง จึงมีพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 
และขยายพื นที่จาก 12 ไมล์ทะเล เป็น 24 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ตามข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้เขตอ านาจเหนือพื นที่ดังกล่าวโดยใช้สิทธิซึ่งรัฐชายฝั่งมีอยู่ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น การไล่ตามติดพัน83 เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนในเขตต่อเนื่อง และเพ่ือ
การนั นจึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540 ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ในการปฏิบัติงานในเขตต่อเนื่องได้ เหตุการณ์นี แสดงให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะยังไม่เป็นภาคีตาม
กฎหมายระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์ แต่ได้ด าเนินการให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

ที่ผ่านมามีกรณีตัวอย่างการอนุวัติการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 ซึ่งอนุวัติการ
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 (Vienna Convention on 
Diplomatic Relations) หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 
ซึ่งอนุวัติการตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 (Vienna 
Convention on Consular Relations)84 เป็นต้น 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี  จึงยังไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตต่อเนื่องกับกรณีการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และกฎหมายที่มีอยู่มีขอบเขตการบังคับใช้ที่จ ากัดเฉพาะในราชอาณาจักรหรือ  
ในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั น ภายใต้ปัญหาการขาดกฎหมายอนุวัติการได้ส่งผลกระทบต่อการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในเขตต่อเนื่อง กรณีนี ผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ 4 ฉบับ 
และอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากปัญหาทั งสองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี  

2.3.1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

 การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องมีตัวแสดงในการกระท าความผิดที่ส าคัญ 2 ตัว
แสดง ประกอบด้วย “ผู้ย้ายถิ่นฐาน” และ “ผู้น าพา”บทบัญญัติในกฎหมายคนเข้าเมืองได้ก าหนด

                                                                                                                         
ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 เพ่ือก าหนดการใช้อ านาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่องให้ชัดเจนด้วย 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี .  

83Article 111, UNCLOS.  
84จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ, เรื่องเดิม, หน้า 164.  
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นิยาม ลักษณะการกระท าความผิด และบทก าหนดโทษของพฤติการณ์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 
กล่าวคือ ค านิยามถูกก าหนดไว้อย่างครอบคลุมแล้ว เช่น ในมาตรา 4 บัญญัติว่า “คนต่างด้าว” 
หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ “คนเขาเมือง” หมายความว่า คนตางดาว 
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ “ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา นายเรือหรือผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมพาหนะ หรือ “พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจน า
บุคคลจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้วค านิยามดังกล่าวหมายความรวมถึง 
ผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้น าพาด้วย เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นฐานมีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามความหมายข้างต้น 
ส่วนผู้น าพาก็มีสถานะเป็นผู้ควบคุมพาหนะตามค านิยามข้างต้นเช่นเดียวกัน และพฤติการณ์ที่เกิดขึ น
คือการลักลอบพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใช้เรือเป็นพาหนะ นอกจากนี  การลักลอบขน
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติของการเข้าเมืองที่ถูกต้องซึ่งได้
บัญญัติไว้ในหลายมาตรา ได้แก่ มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 18 มาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 26 
วรรคหนึ่ง มาตรา 27 (1) (2) และ (3) มาตรา 28 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง มากกว่านั น 
ในส่วนของบทก าหนดโทษได้บัญญัติโทษของการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติการเข้าเมืองที่ถูกต้องซึ่งได้บัญญัติ
ไว้ในหลายมาตราเช่นกัน ได้แก่ มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 
มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 72 ความครอบคลุมของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 จึงดูเหมือนว่าปัญหาการลักลอบขนผู้โยดย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายฉบับนี  แต่พึงสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี ไม่ได้ก าหนดขอบเขต 
การบังคับใช้กฎหมายไว้แต่ประการใด แต่ในเนื อหาของกฎหมายมีการใช้ค าว่า “ราชอาณาจักรไทย” 
เช่น มาตรา 22 บัญญัติว่า “ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้าม 
มิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่ง
ให้คนต่างด้าวผู้นั นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้” หรือ มาตรา 23 บัญญัติว่า “เจ้าของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องน าพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา ทั งนี  ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา” นอกจากนี  อาจพิจารณาตามหลักอ านาจอธิปไตยซึ่งท าให้รัฐมีอ านาจในการ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงพิจารณาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าอ านาจ
อธิปไตยของรัฐขยายไปถึงทะเลอาณาเขตซึ่งมีพื นที่ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ด้วยเหตุผล  
ที่กล่าวมานี  ท าให้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีขอบเขตการบังคับใช้ทั งอาณาเขตบนบก 
ห้วงอากาศ และขยายไปถึงทะเลอาณาเขตเท่านั น กล่าวอีกนัยคือ เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
คนเข้าเมืองสามารถบังคับใช้กฎหมายในราชอาณาจักร หรือไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน
เท่านั น ในขณะที่เขตต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่อาณาเขตที่รัฐไทยสามารถขยายอ านาจอธิปไตยไปถึงได้ เป็นผล
ให้ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนี   
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2.3.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 

 การเดินเรือทุกประเภทในน่านน  าไทยอยู่ภายใต้หลักการของพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 กรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยซึ่งมี
พฤติการณ์ขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายผู้ย้ายถิ่นฐานโดยใช้เรือเป็นพาหนะ กฎหมายฉบับนี ได้ให้ค านิยาม
ของเรือไว้หลายรูปแบบซึ่งมีความครอบคลุมเรือทุกประเภทที่ใช้สัญจรทางทะเล เช่น ในมาตรา 3 
บัญญัติว่า "เรือ" หมายความว่า ยานพาหนะทางน  าทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพ่ือบรรทุกล าเลียง โดยสาร 
ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั งยานพาหนะอย่างอ่ืนที่สามารถใช้ในน  าได้ในท านองเดียวกัน หรือ 
"เรือก าปั่น" หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง แจวหรือพาย 
หรือ "เรือก าปั่นไฟ" หรือ "เรือกลไฟ" หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยเครื่องจักรจะใช้ใบด้วยหรือไม่ก็ตาม 
และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือก าปั่นยนต์ด้วย หรือ "เรือเล็ก" หมายความว่า เรือที่เดินด้วย
กรรเชียง แจวหรือพาย หรือ "เรือล าเลียง" หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้ส าหรับล าเลียง หรือ
ขนถ่ายสินค้าจากเรือก าปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือก าปั่น เป็นต้น นอกจากนี  ในมาตราเดียวกันมีข้อ
น่าสนใจเรื่องการก าหนดค านิยามภายในพระราชบัญญัติ กล่าวคือ มีการให้นิยามค าว่า “น่านน  าไทย” 
หมายความว่า บรรดาน่านน  าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย และในกรณีตาม
มาตรา 17 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 133 มาตรา 204 และ
มาตรา 220 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้หมายความ
รวมถึงน่านน  าที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย หมายความว่ากฎหมายฉบับนี สามารถ
ขยายขอบเขตการบังคับใช้หรือสามารถขยายอ านาจอธิปไตยออกไปได้ถึงเขตต่อเนื่องเฉพาะบางกรณี
ซึ่งได้ก าหนดเป็นบางเรื่องตามมาตราที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ในทางเดียวกันมาตราอ่ืนในกฎหมายฉบับนี 
ก็ไม่ได้ระบุขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายไว้แต่ประการใด แต่มีค าว่า “ราชอาณาจักรไทย” ปรากฏอยู่
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนั น เรือซึ่งสัญจรในเขตน่านน  าไทยจึงหมายถึง
เรือตามค านิยามของพระราชบัญญัตินี ซึ่งแล่นอยู่ในทะเลบริเวณน่านน  าภายในหรือทะเลอาณาเขต  
ซึ่งมีพื นที่ 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานเท่านั น ไม่อาจรวมถึงเรือซึ่งแล่นอยู่ภายในเขตต่อเนื่อง 
มากกว่านั น กรณีซึ่งเกิดในเขตต่อเนื่องแต่ให้เสมือนเกิดขึ นในราชอาณาจักรไทยไม่ได้ก าหนดเรื่องการ
เข้าเมืองไว้ เป็นผลให้การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งกระท าด้วยเรือในเขตต่อเนื่องของประเทศ
ไทยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนี  
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2.3.3 พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่า ง 
ทางทะเล. พ.ศ. 2490 

 ทหารเรือเป็นหน่วยงานที่มีขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลมากท่ีสุดของประเทศไทย
ตั งแต่บริเวณน่านน  าภายในขยายไปจนถึงทะเลหลวง85 รวมทั งมีเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ครบครัน
เพ่ือรับมือต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ นทางทะเล อย่างไรก็ดี การบังคับใช้กฎหมายในทะเลแตกต่างจากการ
บังคับใช้บนบกเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน หากมีความผิดเกิดขึ นในทะเล  
แต่หน่วยงานบนบกซึ่งมีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานบนบกมากกว่าจึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทาง
ทะเลได้หรือไม่มีเจ้าหน้าที่หรือยุทโธปกรณ์เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด จึงเป็น
หน้าที่ของทหารเรือซึ่งมีความพร้อมมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเล
โดยเฉพาะ จึงสามารถปฏิบัติภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยทหารเรือใช้อ านาจตามกฎหมาย 
ที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรมาบังคับใช้ในทะเลแทน และการบังคับใช้กฎหมายของทหารเรือจะกระท า
ได้เพียงบางกรณีตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้เท่านั น ด้วยเหตุนี เหตุผลและความจ าเป็นของ
พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 
เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายต่อการกระท าความผิดที่เกิดขึ นในทะเล ซึ่งเป็นการกระท าเฉพาะ
เรื่องตามที่กฎหมายฉบับนี ได้ให้อ านาจไว้เท่านั น กล่าวคือ ในมาตรา 4 วางหลักไว้ว่า ให้เจ้าหน้าที่
ทหารเรือมีอ านาจสืบสวนและสอบสวนและมีอ านาจท าการหรือสั่งให้ท าการเฉพาะหน้าที่จ าเป็น 
ได้แก่ การตรวจค้นเรือ จับเรือ ยึดเรือ และจับกุมผู้กระท าความผิดเมื่อพบว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ ยาเสพเติด คนเข้าเมือง การส ารวจและห้ามกักกันข้าว การควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค
และของอ่ืน ๆ โดยมีอ านาจควบคุมการกระท าความผิดดังกล่าวภายในราชอาณาจักร เมื่อพิจารณา
บทบัญญัติข้างต้นพบว่ากฎหมายออกแบบมาให้บังคับใช้ในทะเลโดยมีเขตอ านาจครอบคลุมถึงทะเล
อาณาเขตเท่านั นเช่นเดียวกับกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่กล่าวมา แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงการเข้าเมืองแต่  
ก็ไม่อาจบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องได้ และถึงแม้ว่าทหารเรือจะมีอ านาจบังคับใช้กฎหมายซึ่งขยายไปถึง
ทะเลหลวงก็ตาม หากกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจในเรื่องนั นก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวได้ ดังนั น ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมของกฎหมายฉบับนี  
  

                                           
 85ดู ตารางที่ 2.8 แสดงเขตอ านาจและพื นที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแลความ
มั่นคงทางทะเล. 
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2.3.4 พระราชบัญญัติเพิ่มอ านาจต ารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางน้ า 
พ.ศ. 2496 

 “กองบังคับการต ารวจน  า” หรือ “ต ารวจน  า” เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการหลักมีพื นที่
รับผิดชอบบริเวณน่านน  าไทยทั งหมดซึ่งประกอบด้วย น่านน  าภายในและทะเลอาณาเขต รวมถึง
บริเวณเขตต่อเนื่องซึ่งเป็นเฉพาะกรณีตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ สืบเนื่องจากต ารวจน  าเป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายทุกฉบับ หมายความว่ากรณีที่กฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่อง ต ารวจน  าย่อมมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว เช่น มาตรา 
191 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ให้อ านาจเจ้าพนักงานศุลกากรตรวจหรือค้น จับกุม 
หรือด าเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือมีการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ในเขตต่อเนื่อง ในทางเดียวกันต ารวจน  าเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองซึ่งมีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานศุลกากรสามารถบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในฐานความผิด
ว่าด้วยการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี  ประกอบกับพระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดทางน  า พ.ศ. 2546 ให้อ านาจต ารวจน  าในการบังคับใช้กฎหมายใน 
เขตน่านน  าไทย เมื่อพิจารณากฎหมายทั ง 2 ฉบับร่วมกันพบว่า ต ารวจน  าซึ่งเดิมมีอ านาจอยู่บริเวณ
น่านน  าไทยหรือ 12 ไมล์ทะเล สามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรในความผิดซึ่งได้กระท า 
ในเขตต่อเนื่องซึ่งเป็นบริเวณนอกเขตอ านาจของต ารวจน  าได้ เพราะต ารวจน  าเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายทุกฉบับนั นเอง86 หรือกรณีมาตรา 17 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ 
มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 133 มาตรา 204 และมาตรา 220 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ให้หมายความรวมถึงน่านน  าที่อยู่ในเขตต่อเนื่องด้วย ในทางเดียวกันต ารวจน  า
สามารถบังคับใช้กฎหมายโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัตินี ได้  แต่ในทางกลับกันหากไม่มี
กฎหมายอ่ืนใดมาประกอบต ารวจน  าก็มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายได้ในเขตน่านน  าไทยเท่านั น 
นอกจากนี  ด้วยก าลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองบังคับการต ารวจน  าสามารถแสดงแสนยานุภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพในเขตน่านน  าไทยเท่านั น ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ นนอกเขตน่านน  าไทยอาจต้อง
ประสานความร่วมมือกับทหารเรือในการปฏิบัติภารกิจ โดยสรุป กฎหมายฉบับอ่ืนซึ่งไม่ได้ให้อ านาจ 
เจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในเขตต่อเนื่อง ต ารวจน  าก็ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้กระท าความผิดว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยได้ 
 จากที่กล่าวมาประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
ในเขตต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ เนื่องจากยังไม่มีการอนุวัติการกฎหมายทะเล รวมทั งกฎหมายอ่ืน  

                                           
86เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 374-375.  
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ทีจ่ะสามารถบังคับใช้กฎหมายทางทะเลได้อย่างครอบคลุม การกระท าความผิดว่าด้วยการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องจึงเป็นปัญหาที่กฎหมายยังไม่สามารถอุดช่องว่างได้ ทั งนี  หลักการของ
กฎหมายอยู่ภายใต้หลักการที่ว่า กฎหมายจะมีอ านาจบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย อ านาจ
นิติบัญญัติ อ านาจบริหาร อ านาจตุลาการ สามสิ่งนี จะท าให้รัฐมีอ านาจอธิปไตยสมบูรณ์ ราชอาณาจักรไทย
หรืออาณาเขตในการบังคับใช้กฎหมายขยายออกไปทางทะเลได้ไม่เกินกว่า 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน 
หรือไม่เกินทะเลอาณาเขตเท่านั นที่รัฐจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั งอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 วางหลักไว้ว่า น่านน  าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของ
รัฐชายฝั่งคือ น่านน  าภายใน และ ทะเลอาณาเขต ดังนั น ด้วยหลักการดังกล่าวกฎหมายไทยจึงมี
อ านาจบังคับใช้เพียง 12 ไมล์ทะเลเท่านั น87 กล่าวอีกนัยคือ เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายไทย 
ในราชอาณาจักรไทย หรือไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ซึ่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจ
ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางน  า พ.ศ. 2546 กฎหมายทั งสี่มีขอบเขตการบังคับใช้
ภายนใต้หลักการเดียวกัน แต่พึงสังเกตว่ากฎหมายบางฉบับมีการกล่าวถึงเขตต่อเนื่องด้วย เช่น 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2546 หรือพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
บางมาตราได้มีการยกเว้นให้สามารถบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องได้ เป็นผลให้เจ้าหน้าที่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท าความผิดในเขตต่อเนื่องได้ แต่ยังไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจเจ้าหน้าในการ
บังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องในกรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้การ
กระท าความผิดเจ้าหน้าที่ได้เพียงการผลักดันไม่ให้เกิดการกระท าความผิดในเขตต่อเนื่องเท่านั น  
 

2.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลความมั่นคงทางทะเล 
 
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องเป็นความผิดและสร้างภัยคุกคามต่อรัฐชายฝั่ง

ที่ต้องสูญเสียทรัพยากรแก่บุคคลซึ่งมิใช่คนชาติ รัฐชายฝั่งจึงพยายามสกัดกั นบุคคลเหล่านี ไม่ให้เข้ามา
สร้างผลกระทบภายในประเทศหรือใช้เป็นทางผ่านสู่ประเทศที่สาม หากคนเหล่านี สามารถหลุดรอด
การตรวจสอบจากประเทศต้นทาง อาจเป็นสาเหตุให้ประเทศปลายทางตั งค าถามต่อประเทศต้นทาง
ถึงความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความมั่นคงของประเทศว่ามีประสิทธิภาพ

                                           
 87ยกเว้น เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zones) และ ไหล่ทวีป (Continental 
Shelf) ซึ่งรัฐชายฝั่งสามารถบังคับใช้กฎหมายในพื นท่ีดังกล่าวได้ 
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เพียงพอหรือไม่ คนเหล่านี จึงได้หลุดรอดเข้ามาสร้างความเสียหายในประเทศอ่ืน ซึ่งที่ผ่านมาการ
รักษาความมั่นคงทางทะเลเป็นเจตนารมณ์ของทุกรัฐที่ต้องการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทั งภายใน
และภายนอกประเทศ จนสามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายทะเลในเวลาต่อมา ทั งอนุสัญญากรุงเจนีวา
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 และ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวทันบริบทความมั่นคงทางทะเลตามล าดับ  
เมื่อกฎหมายทะเลมีความสมบูรณ์พร้อมจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศที่ต้องพิจารณาและลงนาม
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะเกิดขึ นภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ ส าหรับประเทศไทย
ได้ลงนามเห็นชอบในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งเป็นปีแรก 
ที่อนุสัญญาฯ ถูกบัญญัติขึ น กระทั่งปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอย่างเต็มตัว ผลที่ตามมา
คือประเทศไทยมีพันธกรณีในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายทะเล อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทั งกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่จะต้องก าหนดทิศทางอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประเทศไทยจึงได้จัดตั งคณะกรรมการ
ขึ นมาเพ่ือรองรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงาน
ดูแลรับผิดชอบภารกิจในการรักษาความมั่นคงทางทะเล ซึ่งในกรณีนี  รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ 
จารุสมบัติ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ าแนกคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน่าสนใจ ตลอดจนอธิบายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี 88 

2.4.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ 

 ประเทศไทยมีการจัดตั งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 อยู่หลายชุดโดยมีชุดที่ส าคัญ 2 ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการและ
ประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) และ คณะกรรมการกฎหมาย
ทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการทั งสองชุดจะมีคณะอนุกรรมการย่อยเพ่ือ
จ าแนกหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนดังนี  

                                           
88โสภารัตน์ จารุสมบัติ, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการ

ด าเนินงานของประเทศไทย (United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) 
And Its Implementation in Thailand) (ปทุมธานี: ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 27. 
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2.4.1.1 คณะกรรมการอ านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (อปท.) 

 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ 
 1) คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)  
 2) คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ
ทางทะเล   
 3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความ
มั่นคงของชาติทางทะเล 
 คณะอนุกรรมการทั ง 3 คณะมีภารกิจส าคัญในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคง
ทางทะเลโดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะกรรมการอ านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) และคณะอนุกรรมการทั ง 3 คณะ ทั งนี  สามารถสรุปโครงสร้าง
และอ านาจหน้าที่ของ อปท. และคณะอนุกรรมการทั ง 3 คณะได้ในตารางที่ 2.3 ดังนี  
 
ตารางท่ี 2.3 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการและประสานการปฏิบัติตาม
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) 
 
คณะกรรมการอ านวยการและประสานการปฏิบัติ 

ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
(อปท.) 

อ านาจหน้าท่ี 

1) คณะอนุกรรมการจดัการความรูเ้พื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) 

- ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ, ประเมิน, ประสานงาน  
- วิจัยการจัดตั งองค์กรที่มีความเหมาะสม ผลักดันให้มีการ
ตรากฎหมาย  
- ด าเนินการตามที่ อปท. หรือ เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ หรือ ประธานกรรมการอ านวยการและประสานการ
ปฏิบัติยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลมอบหมาย 

2) คณะอนุกรรมการดา้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ วางแผนพัฒนา 
และก าหนดทิศทางในการถ่ายทอดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรม  
- รายงานผลการด าเนินการต่อ อปท. และ อจชล. 
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คณะกรรมการอ านวยการและประสานการปฏิบัติ 
ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

(อปท.) 
อ านาจหน้าท่ี 

3) คณะอนุกรรมการดา้นกฎหมายและองค์กร 
ในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคง 

ของชาติทางทะเล 

- ศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศ ศึกษากฎหมายภายใน ศึกษา
รูปแบบและขั นตอนในการจัดตั งองค์กรที่เหมาะสม  
- รายงานผลการด าเนินงานรวมทั งด าเนินการตามที่ อปท. หรือ 
เลขาธิการสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ /ประธานกรรมการ
อ านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล หรือ อจชล. มอบหมาย 

 

แหล่งที่มา: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559. 

2.4.1.2 คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย89 

 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ 
 1) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 3) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิตให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 4) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 5) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร 
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และ
โบราณคดีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 การท างานของคณะอนุกรรมการทั ง 5 คณะนี จะใช้วิธีแบ่งกันดูแลตามความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละคณะอนุกรรมการ และจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน 
ตลอดจนร่วมกันเพ่ือพิจารณายกร่างกฎหมายฉบับใหม่ เช่น การพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... ซึ่งสามารถผลักดันกระทั่งเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างผ่านความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็น 

                                           
89โสภารัตน์ จารุสมบัติ, เรื่องเดิม, หน้า 31-34.  
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ.ศ. 2558 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 นอกจากนี  ยังมีคณะอนุกรรมการชุดอ่ืน เช่น 
คณะอนุกรรมการด าเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยเพ่ืออนุวัติ
การตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล90 ทั งนี  สามารถสรุปโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยและคณะอนุกรรมการทั ง 5 คณะ
ได้ในตารางที่ 2.4 ดังนี  
 
ตารางที่ 2.4 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของ
ประเทศไทย 
 

คณะกรรมการกฎหมายทะเลและ 
เขตทางทะเลของประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี 

1) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

ให้สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ 

- ให้ความเห็นในการยกร่างกฎหมายและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456  

2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิต 
ให้สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ 

- ให้ความเห็นในการยกร่างกฎหมายและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิต เช่น พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

3) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไมม่ีชีวิต 

ให้สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ 

- ให้ความเห็นในการยกร่างกฎหมายและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิต เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

4) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย

ให้สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ 

- ให้ความเห็นในการยกร่างกฎหมายและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ
ให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างใน
ทะเล พ.ศ. 2490 

5) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย - ให้ความเห็นในการยกร่างกฎหมายและเผยแพร่องค์ความรู้ 

                                           
90ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (คณะท างานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551), หน้า 194-207 อ้างถึงใน ส านักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล (United Nations Convention on 

the Law of the Sea : UNCLOS), ย่อหน้าที่ 7, ค้นวันที่ 14 เมษายน 2561 จาก  http://chm-
thai.onep.go.th/CHM/MarineBio/WEBPAGE_USED/UNCLOS.html 
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คณะกรรมการกฎหมายทะเลและ 
เขตทางทะเลของประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี 

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศลุกากร 
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอด

เทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม  
การสาธารณสุข และโบราณคด ี

ให้สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ 

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร การวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การ
สาธารณสุข และโบราณคดี เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 
แหล่งที่มา: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559. 
 

2.4.2 หน่วยงานระดับนโยบาย 

 การด าเนินการให้สอดคล้องตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 นอกจากจะมีการจัดตั งคณะกรรมการแล้ว ยังก าหนดให้มีหน่วยงานท าหน้าที่รับผิดชอบ
ภารกิจในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงทางทะเล โดยมีหน่วยงานจ านวนมากที่เข้ามา
เกี่ยวข้องและถูกจัดระดับตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งหน่วยงานระดับ
แรกคือ หน่วยงานระดับนโยบาย ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
2) กระทรวงการต่างประเทศ  
3) กระทรวงกลาโหม 

 ทั งสามหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการท างานของหน่วยงานทั งหมด โดยเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยพันธกิจของทั งสามหน่วยงาน  
มีจุดประสงค์ร่วมกันคือการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ดังนั น การประสานความร่วมมือ
ของทั งสามหน่วยงานจึงเป็นกลไลส าคัญในการกระจายนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
หน่วยงานระดับปฏิบัติการสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของชาติในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ทั งนี  สามารถสรุปการด าเนินงาน
ของหน่วยงานระดับนโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ได้ในตารางที่ 2.5 ดังนี  
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ตารางที่ 2.5 การด าเนินงานของหน่วยงานระดับนโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 

หน่วยงานระดับนโยบาย 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

1) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

- ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมท าหน้าที่
เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลเพื่ อให้
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีแนวทางการด าเนินการในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ 
- ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล  
(พ.ศ. 2558 - 2562) ให้มีระยะเวลาของแผนเป็นปี พ.ศ. 2558 - 2564 
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งมีระยะเวลาตั งแต่ปี พ.ศ. 2560-2564  

2) กระทรวงการต่างประเทศ 

- ร่วมกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมท าหน้าท่ี
เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- แต่งตั งคณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ ซึ่ งมีปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นประธานด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการทั ง 5 คณะ 

3) กระทรวงกลาโหม 

- ร่วมกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการ
ต่างประเทศท าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
- ให้ เจ้ ากรมแผนที่ ทหาร สั งกั ดกองบัญ ชาการกองทั พ ไทย 
กระทรวงกลาโหม เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ  

 
แหล่งที่มา: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559 
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2.4.3 หน่วยงานระดับปฏิบัติการหลัก 

 หน่วยงานระดับปฏิบัติการหลักประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
 1) กองทัพเรือ   4) กรมประมง 
 2) กองบังคับการต ารวจน  า 5) กรมศุลกากร 
 3) กรมเจ้าท่า   6) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 หน่วยงานทั งหกต่างแสดงบทบาทในการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งสามารถสรุปการด าเนินงาน
ของหน่วยงานระดับปฏิบัติการหลักให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ได้ในตารางที่ 2.6 ดังนี  
 
ตารางท่ี 2.6 การด าเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการหลักให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 

หน่วยงานระดับ 
ปฏิบัติการหลัก 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

1) กองทัพเรือ 

- มีกฎหมายในความรับผิดชอบทั งหมด 29 ฉบับ 
- ให้ เจ้ากรมอุทกศาสตร์และเจ้ากรมยุทธการทหารเรือเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ 
- ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหารเรื อเป็นประธานอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

2) กองบังคับการต ารวจน  า 
- ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ  

3) กรมเจ้าท่า 

- อนุวัติการกฎหมายหลายฉบับหลังการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ เช่น 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติ เรือไทย  
พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 เป็นต้น 

4) กรมประมง 

- อธิบดีกรมประมงได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายทะเลและ
เขตทางทะเลของประเทศไทย 
- ผู้อ านวยการกองนิติการ กรมประมง เป็นประธานอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

5) กรมศุลกากร 
- ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 
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หน่วยงานระดับ 
ปฏิบัติการหลัก 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

- ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และโบราณคดี
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

6) กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

- ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสรมิการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
พ.ศ. ... ซึ่งได้ริเริ่มมาตั งแต่ พ.ศ. 2549 จนกระทั่งคณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ 
สามารถผลักดันจนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ผ่านความเห็นชอบจนมีผลบังคับใช้เป็น พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558  
- สง่ผู้แทนเข้าร่วม คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล (อจชล.)  
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการทางภาษีและศุลกากร การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอด
เทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และโบราณคดีให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาฯ  

 
แหล่งที่มา: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559. 
 

2.4.4 หน่วยางนระดับปฏิบัติการร่วม 

 จากการรวบรวมของ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ หน่วยงานระดับปฏิบัติการ
ร่วมมีจ านวนมาก ผู้เขียนจึงได้หยิบยกเพียงบางหน่วยงานขึ นมาอธิบาย ได้แก่  

1) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
2) กระทรวงแรงงาน  
3) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
การด าเนินงานของหน่วยงานทั งสามโดยสอดคล้องตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 สามารถสรุปได้ในตารางที่ 2.7 ดังนี  
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ตารางท่ี 2.7 การด าเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการร่วมให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 

หน่วยงานระดับปฏิบัติการร่วม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
1) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย - ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกียวข้องในการรักษาความ

มั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ให้เข้ามาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายของหน่วยงานตนเองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ 

2) กระทรวงแรงงาน - บริหารจัดการบุคลากรที่ท างานบนเรือ อู่ต่อเรือ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ทะเลให้มีความปลอดภัยในการท างาน มีหลักประกัน มีความมั่นคงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่ งสอดคล้องกับกับกฎหมายทะเลหลายส่วน เช่น  
การก าหนดโทษปรับ และการเคารพสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา เป็นต้น 

3) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง - สง่ผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการทางภาษี และศุลกากร การวิจั ยวิ ทยาศาสตร์ทางทะเล  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และ
โบราณคดีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

 
แหล่งที่มา: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559. 

 
ทั งนี  ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะการที่บุคคลและยานพาหนะ

ผ่านเข้าและออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ได้หมายความเพียงรถหรืออกาศยานเท่านั น แต่ให้
หมายความรวมถึงการใช้เรือผ่านเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย จึงเป็นความรับผิดชอบ
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องควบคุมกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองทั งระบบ อย่างไรก็ดี  
จากการศึกษาการพบว่าการก ากับดูแลของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพื นที่ชายฝั่งหรือมีพื นที่
ติดต่อทางทะเลมีอ านาจในการดูแลจ ากัดในเขตจังหวัดเท่านั น ไม่ได้ขยายออกไปนอกชายฝั่งหรือ
ขยายได้เพียง 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน91 ดังนั น การท างานจึงมีลักษณะตั งรับในพื นที่ การออก

                                           
91ดู ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, วารสาร/รายงานประจ าปี, ค้นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 

จาก https://www.immigration.go.th/content/annual_report  
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ตรวจหรือลาดตระเวนในทะเลหรือเกินกว่า 12 ไมล์ทะเลจึงเป็นหน้าที่ของทหารเรือและกองบังคับการ
ต ารวจน  า 

นอกจากนี  ยังมีหน่วยงานระดับปฏิบัติการร่วมอีกกว่า 26 หน่วยงานที่มีบทบาทในการบังคับ
ใช้และปรับปรุงกฎหมาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด  
กรมสรรพสามิต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ส านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส านักงานอัยการ
สูงสุด เป็นต้น92 

2.4.5 ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

 ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นองค์กรหลัก
ในการพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย เนื่องด้วยภัยคุกคามที่เพ่ิมมากขึ น 
รวมทั งปัญหาการขาดองค์กรกลางท าหน้าที่ก ากับดูแลท าให้เกิดความซ  าซ้อน ขาดความชัดเจน 
ตลอดจนเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล93 ด้วยเหตุนี  จึงให้มีการจัดตั ง ศรชล. ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 และเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการตั งแต่
วันที่ 9 มกราคม 2541 จนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์ของการจัดตั งเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน
การปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ หน่วยงานระดับปฏิบัติการหลักกับหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติการร่วม เช่น กองบังคับการต ารวจน  า กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงแรงงาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
โดยมีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติ  ทั งนี   
ส่วนราชการอ่ืนยังคงมีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจของตนตามเดิมโดยไม่

                                           
92โสภารัตน์ จารุสมบัติ, เรื่องเดิม, หน้า 49-54. 
93ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล , ประวัติความเป็นมา 

ศรชล., ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://www.sornchon.navy.mi.th/ 
index.php/history/detail/history_id/2.  
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ถูกแทรกแซง94 ด้วยเหตุนี  ศรชล. ถือเป็นหัวเรือใหญ่ในการก ากับกิจการทางทะเลทุกด้านซึ่งสามารถ 
จ าแนกภารกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน และการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี  

2.4.5.1 ภารกิจหลัก95 

 1) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าผิดกฎหมายในทะเล ตลอดจนกิจกรรมทางทะเลอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล เช่น 
 (1) การรักษากฎหมายในทะเล เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ให้โทษ, การป้องกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงการขนสินค้าเลี่ยงภาษีศุลกากร ,  
การป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด , การป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมาย, การป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมง เป็นต้น 
 (2) การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเล เช่น การรักษา
ความปลอดภัยทางน  าในทะเล, การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทะเล เป็นต้น 
 2) ประสานการปฏิบัติงานในระดับนโยบายกับคณะกรรมการอ านวยการและ
ประสานการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(อปท.) และส่วนราชการต่าง ๆ 
 3) รวบรวมข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ และกระจายข่าวให้แก่หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 5) ปฏิบัติงานตามแผนและค าสั่งเฉพาะการอ่ืน ๆ ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ
และรัฐบาลก าหนด 
 6) ควบคุมการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลทั ง 3 เขต ประกอบด้วย 
 (1) ศรชล.เขต 1 มีพื นที่รับผิดชอบในอ่าวไทยตอนบนซึ่งรวมถึงอ่าวรูปตัว ก. 
ลงมาจนถึงเส้นแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุรรษฎร์ธานี มีกองบังคับการ ศรชล.เขต 1 
อยู่ที่กองบัญชาการกองเรือภาคท่ี 1 อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

                                           
94สิทธินันท์ มานิตกุล, การจัดตั้งองค์กรรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รายงาน

การศึกษาส่วนบุคคล สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ , 2557), 
หน้า 35.  

95สิทธินันท์ มานิตกุล, เรื่องเดิม, หน้า 35-37.  
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 (2) ศรชล.เขต 2 มีพื นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนล่างตั งแต่เส้นแนวรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงมาจนถึงชายแดนทางทะเลติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย มีกองบังคับการ ศรชล.เขต 2 อยู่ที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 (3) ศรชล.เขต 3 มีพื นที่รับผิดชอบด้านทะเลอันดามันทั งหมด โดยมีกอง
บังคับการ ศรชล.เขต 3 ตั งอยู่ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต 
 ทั งนี  ผู้เขียนได้แสดงภาพพื นที่รับผิดชอบของ ศรชล. ทั ง 3 เขต ในภาพที่ 
2.3 ดังนี  
 
ภาพที่ 2.3 พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ทั้ง 3 เขต 
 

 
 

แหล่งที่มา: ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, 2559. 
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2.4.5.2 ขอบเขตการด าเนินงาน96 

จากภาพที่ 2.3 แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติภารกิจของ ศรชล. มีพื นที่ปฏิบัติการทั ง
ด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร และรับผิดชอบพื นที่ตลอด
ชายฝั่งยาวประมาณ 2,800 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่น่านน  าของไทยทั งหมด โดยมีขอบเขต
รับผิดชอบอยู่ภายในทะเลอาณาเขตหรือ 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน และขยายการปฏิบัติไปถึงเขต
ต่อเนื่อง เขตไหล่ทวีป เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และทะเลหลวง ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับและ 
มีหน่วยงานรับผิดชอบตามพื นที่ทางทะเลของตนเอง โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ประกาศให้อ านาจ
เจ้าหน้าที่แก่หน่วยงานเหล่านั นไว้ส าหรับปฏิบัติภารกิจ ทั งนี  หน่วยงานในก ากับดูแลของ ศรชล. ที่มี
บทบาทโดยตรงหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องกับทะเลมากที่สุดคือหน่วยงานระดับปฏิบัติการหลักทั ง  6 
หน่วยงาน ซ่ึงสามารถจ าแนกเขตอ านาจและพื นที่รับผิดชอบได้ตามตารางที่ 2.8 ดังนี  
ตารางท่ี 2.8 แสดงเขตอ านาจและพื นที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแลความมั่นคงทางทะเล 
 

หน่วยงาน 
ทะเลอาณาเขต 
12 ไมล์ทะเล 

เขตต่อเนื่อง 
24 ไมล์
ทะเล 

เขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ/ไหล่
ทวีป 200 ไมล์

ทะเล 

ทะเลหลวง 
ทรัพยากร 
(จ านวน

เรือร้อยละ) 

กองทัพเรือ     52.08 
ต ารวจน  า     13.54 

กรมเจ้าท่า     7.81 

กรมประมง     16.15 
กรมศุลกากร     10.42 

กรมทรัพยากรฯ     - 

หน่วยงานอื่น     - 
 
แหล่งที่มา: สิทธินันท์ มานิตกุล, 2557. 
  

                                           
96ศรชล., เรื่องเดิม, ย่อหน้าที ่5.  



70 

2.4.5.3 การปฏิบัติงานของ ศรชล.97 

 ศรชล. มีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นศูนย์รวมการประสานงาน โดยส่วนราชการ อ่ืน 
ยังคงมีโครงสร้างของหน่วยงานทางทะเล และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายภายใน ตลอดจนหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการด าเนินภารกิจอ่ืนในหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่นั นตามปกติไม่ขึ นตรงกับ  
ศรชล. หรือ ศรชล.เขต แต่เป็นการประสานงาน โดย ศรชล.เขต สามารถนัดหมาย หรือร้องขอเรือจาก
หน่วยต่าง ๆ เพ่ือมาปฏิบัติงานร่วมกันเป็นครั งคราว หรือเมื่อมีเหตุการณ์จะมีการประสานงานด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งในส่วนกลางและในพื นที่ปฏิบัติการโดย
ใกล้ชิด ทั งนี  ส่วนราชการที่ เป็นหน่วยปฏิบัติในทะเลจะแจ้งที่ตั ง  การวางก าลัง และแผนการ
ลาดตระเวน รวมทั งแจ้งการออกเรือ การจัดเรือ ให้ ศรชล.เขตในพื นที่รับผิดชอบทราบ เพ่ือให้
สามารถมองเห็นภาพการปฏิบัติการได้เป็นภาพรวม และเพ่ือการประสานแผนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีการก าหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และตัวบุคคลที่จะติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยได้โดยตรง ตลอดจนการจัดให้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 จากที่กล่าวมาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมี
บทบาทในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 โดยมีเป้าหมายส าคัญในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ดังนั น หน่วยงานที่มีอยู่แต่เดิมจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบภารกิจของตนเองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 
รวมถึงการจัดตั งคณะกรรมการหลายชุด และ ศรชล. ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานกิจกรรม
ทางทะเลทุกด้านระหว่างหน่วยงานระดับปฏิบัติการหลักกับหน่วยงานระดับปฏิบัติการร่วม นอกจากนี  
การก ากับดูแลของ ศรชล. ไม่ใช่การแทรกแซงโครงสร้างหรืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นเพียงองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือเท่านั น ผลที่ได้คือ ท าให้มีโครงสร้างการท างานเพ่ือ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่ชัดเจน จ าแนกบทบาทหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงาน  
โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดสรรและดูแลผลประโยชน์ทางทะเล ทั งนี  โครงสร้างการบังคับ
บัญชาของ ศรชล. พิจารณาได้ตามภาพที่ 2.4 และหน่วยงานที่รักษาผลโยชน์แห่งชาติทางทะเลภายใต้
การก ากับดูแลของ ศรชล.พิจารณาได้ตามภาพที่ 2.5 ดังนี  

                                           
97สิทธินันท์ มานิตกุล, เรื่องเดิม, หน้า 38.  
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ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการบังคับบัญชาของ ศรชล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: ไกรศรี เกษร, 2553. 
  

การบังคับบัญชา 
การประสานการปฏิบัติ 

ส่วนราชการที่สังกัดในพื นที่ ก าลังทางเรือและอากาศยานของ
กองทัพเรือในพื นที่ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) 

คณะกรรมการอ านวยการและประสานการปฏิบัติ
ตามนโยบายความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

ศรชล. เขต 1 ศรชล. เขต 2 ศรชล. เขต 3 

ก าลังทางเรือของหน่วยงานต่าง ๆ 
- กองบังคับการต ารวจน  า  
- กรมศุลกากร 
- กรมประมง 
- และหน่วยงานอื่น ๆ 
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ภาพที่ 2.5 หน่วยงานที่รักษาผลโยชน์แห่งชาติทางทะเลภายใต้การก ากับดูแลของ ศรชล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559 
 

2.5 แนวทางปฏิบัติของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 

การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เป็นเอกภาพ การแก้ปัญหาในระยะสั นเพ่ือยับยั งหรือชะลอการลักลอบเข้าเมืองและเพ่ิม
มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ น ส่วนในระยะยาวเพ่ือรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามด าเนินการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบทั งจาก
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมีเครื่องมือช่วยในการแก้ไขปัญหาทั งทางตรงและทางอ้อม คือ 
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติประจ า: การ
ผลักดันและสกัดกั นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในกรอบงานของทหารเรือ พ.ศ. 2552 
โดยมีรายละเอียดดังนี  

หน่วยงานระดับปฏิบัติการหลัก 
- กองทัพเรือ 
- กองบังคับการต ารวจน  า 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- กรมเจ้าท่า 
- กรมประมง 
- กรมศุลกากร 

หน่วยงานระดับปฏิบัติการร่วม 
- กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
- กระทรวงแรงงาน 
- ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
- กรมสรรพสามิต 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

ประสานงาน 
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2.5.1 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัตินี เป็นหนึ่งในผลผลิตของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยการประชุม
ครั งที่ 33 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคน 2559 มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง : การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....” และได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือด าเนินการ
พิจารณาในล าดับถัดไป98 ปัจจุบันร่างดังกล่าวประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว99  

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  เนื่องด้วยปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ในเขตทาง
ทะเลอันมีลักษณะพื นที่ที่หลากหลายและประเทศไทยมีอ านาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตยที่จะต้อง
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้ รวมทั งมีสิทธิหน้าที่อ่ืนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ  
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตามอีกด้วย อันท าให้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้
บังคับในเขตทางทะเลที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักร หรืออาจไม่ครอบคลุมถึงการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมาย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพ่ือ
รับผิดชอบด าเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และประสาน
การปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติดังกล่าวพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องได้ กล่าวคือ ในมาตรา 3 มีการก าหนดค านิยามของเขตทางทะเลไว้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งในพระราบัญญัตินี ให้ค านิยามไว้ว่า “เขตทางทะเล” หมายความว่า ชายฝั่ง
ทะเลและพื นที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีอ านาจอธิปไตย หรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิ หรือเสรีภาพ 
ในการใช้หรือจะใช้ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือ 
ด้วยประการใด ๆ ได้แก่ น่านน  าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ไหล่ทวีป 
และทะเลหลวง และให้หมายความรวมถึงเกาะเทียม สิ่งติดตั ง และสิ่งปลูกสร้างในทะเล รวมทั ง
ห้วงอากาศเหนือทะเล พื นดินท้องทะเล ใต้ดินท้องทะเล และพื นที่ทางทะเลอ่ืนตามที่คณะกรรมการ

                                           
98สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 

2562 , ค้ น วั น ที่  3  มก ราคม  2561  จ าก  http://web.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft/ 
index.php? 

99พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 , ราชกิจจานุเบกษา 
136 (12 มีนาคม 2562).  
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ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือมาตรา 30 วรรคสี่ วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ยานพาหนะ หรือบุคคลในพาหนะใดได้กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ
ในเขตทางทะเลภายนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ยานพาหนะหยุด หรือใช้
มาตรการบังคับเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้ยานพาหนะนั นหยุด รวมทั งขึ นไปบนพาหนะเพ่ือตรวจสอบหา
พยานหลักฐานได้ หรือ มาตรา 33 วรรคหนึ่ง วางหลักไว้ว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ
เพ่ือสั่งให้หยุดในระยะทางที่เรือต่างชาติสามารถเห็นหรือได้ยินสัญญาณได้ หรือ มาตรา 33 วรรคห้า
บัญญัติว่า “การไล่ตามติดพันในมาตรานี ให้หมายความรวมถึง การไล่ตามเรือต่างชาติที่ได้กระท า
ความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือต่างชาตินั นได้กระท าความผิดตามกฎหมายไทยที่ได้กระท า 
โดยประสงค์ให้เกิดขึ นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือกระท าโดยเรือเล็กล าใด 
ล าหนึ่งของเรือต่างชาตินั นหรือท างานร่วมกันกับยานพาหนะอ่ืน และใช้เรือต่างชาตินั นเป็นเรือแม ่ 
ซึ่งอยู่หรือเข้ามาในเขตทางทะเลที่ประเทศไทยมีเขตอ านาจ  ไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมหรือเป็น
ผู้สนับสนุนกระท าความผิด แม้กระท านอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการกระท าในราชอาณาจักร 
และให้รับโทษในราชอาณาจักร” บทบัญญัติในมาตรานี หมายความว่าหากพบพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่ามี
การกระท าความผิดหรือการกระท านั นส่งผลกระทบภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต แม้ว่าจะ
กระท านอกราชอาณาจักรก็ให้ถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักร รัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิไล่ตามติดพัน
เพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมารับโทษตามกฎหมายไทย เมื่อมาปรับใช้กับปัญหาการลักลอบขน  
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่อง จึงดูเหมือนว่าความผิดว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งได้
กระท านอกราชอาณาจักรไทย หรือเกินกว่า 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน หรือความผิดดังกล่าวได้
กระท าโดยหวังผลให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบขึ นฝั่งไทย และการกระท าดังกล่าว
แม้จะยังไม่บรรลุผลส าเร็จหรือยังไม่มีการขึ นฝั่งไทยก็ตาม และแม้ว่าได้กระท าในเขตต่อเนื่องซึ่งมิใช่
ราชอาณาจักรไทย ก็เสมือนว่าได้กระท าลงในราชอาณาจักร จึงน่าจะสามารถใช้สิทธิไล่ตามติดพันเพ่ือ
น าผู้กระท าผิดมารับโทษในฐานลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อสังเกตในบทบัญญัติข้างต้นว่า การใช้สิทธิตรวจเยี่ยมและสิทธิไล่ตาม
ติดพันของกฎหมายฉบับนี ไม่ใช่สิ่งใหม่ เนื่องจากการใช้สิทธิตรวจเยี่ยมและสิทธิไล่ตามติดพันเป็นการ
ใช้สิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือก็คือสิทธิซึ่งอนุสัญญาฯ ได้บัญญัติให้รัฐชายฝั่ง
สามารถใช้สิทธิตรวจเยี่ยมหรือไล่ตามติดพันได้อยู่ก่อนแล้ว (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไป) นอกจากนี   
ข้อ 33 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้ให้รัฐชายฝั่งด าเนินการ
ควบคุมที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายทั ง 4 เรื่อง เมื่อพิจารณา
จากจุดนี  ใจความของข้อ 33 อาจหมายถึงให้รัฐชายฝั่งต้องมีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายที่เป็น
ลักษณะป้องกันการฝ่าฝืนและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนในเรื่องดังกล่าวมาบังคับใช้เฉพาะในเขต
ต่อเนื่องเป็นเอกเทศ เนื่องจากเขตต่อเนื่องไม่ใช่อาณาเขตที่อ านาจอธิปไตยขยายไปถึง การน า
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กฎหมายภายในมาบังคับใช้นอกราชอาณาจักรเป็นเรื่องที่ท าไม่ได้ ในขณะที่พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายภายในบังคับใช้ในราชอาณาจักรหรือ 12 
ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน แต่มีบทบัญญัติบางประการที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการ
กระท าความผิดนอกราชอาณาจักรได้ เช่น การสั่งให้หยุด การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม หรือการไล่ตามติดพัน 
ดังที่กล่าวไว้ในมาตรา 33 เพียงแต่ว่ามาตราดังกล่าวเป็นการลักษณะการใช้กฎหมายภายในเพ่ือ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นในราชอาณาจักรหรือกระทบต่อรัฐบาลไทยแม้ว่าการกระท าความผิด  
จะเกิดขึ นภายนอกราชอาณาจักรก็ตาม ซึ่งตรงกันข้ามกับใจความส าคัญในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ  
ที่น่าจะหมายถึงการให้รัฐชายฝั่งต้องมีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายที่เป็นลักษณะป้องกันการ  
ฝ่าฝืนและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนใน 4 เรื่อง มาบังคับใช้เฉพาะในเขตต่อเนื่องเป็นเอกเทศ ฉะนั น 
มาตรการต่าง ๆ ที่จะมีในเขตต่อเนื่องจะต้องไม่มีจุดเกาะเกี่ยวหรือความสัมพันธ์กับกฎหมายหมายใน
หรือก็คือมาตรการที่มีขึ นส าหรับเขตต่อเนื่องเป็นการเฉพาะนั นเอง ดังนั น พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ที่สามาถควบคุมการกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรได้
บางประการซึ่งหมายรวมถึงเขตต่อเนื่องด้วย ยังไม่สอดคล้องกับใจความในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ  
 อนึ่ง บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี จะพบว่ามีความสอดคล้องตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
เช่น การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม100 การไล่ตามติดพัน101 ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายทะเล (จะได้กล่าวถึงใน
บทถัดไป) แสดงให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี มีความพยายามอนุวัติการกฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับ
ใช้เป็นกฎหมายภายใน ตามหลักการในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงนับเป็น
ความก้าวหน้าอีกขั นในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับกฎหมายภายในให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

2.5.2 แนวทางปฏิบัติประจ า (Standard Operation Procedure; SOP) การผลักดัน
และสกัดกั้น ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในกรอบงานของทหารเรือ พ.ศ. 2552 

 การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยเกี่ยวข้องโดยตรงกับทหารเรือ
ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่บังคับใช้กฎหมายในอาณาเขตทางทะเลและมีแสนยานุภาพพร้อมแก่
การควบคุมการกระท าความผิดที่เกิดขึ นในทะเล โดยเฉพาะกรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

                                           
100Article 110, UNCLOS.  
101Article 111, UNCLOS.  
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ทหารเรือได้มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวทั งมาตรการในการป้องปราม มาตรการสกัดกั น และ
ยุทธวิธีในการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี 102 

2.5.2.1 มาตรการป้องปราม 

 1) ใช้มาตรการด้านการข่าวเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั งจัดก าลัง
ลาดตระเวน ตั งด่านตรวจ จุดสกัด เฝ้าตรวจพื นที่และเส้นทางตามแนวชายแดนที่รับผิดชอบ เพ่ือป้องปราม 
และ/หรือเพ่ิมความยากล าบากต่อการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั งติดตามความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มหรือขบวนการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง 
 2) ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับนายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว 
และประชาชนในพื นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นหากไม่ปฏิบัติตามขั นตอนของกฎหมาย รวมทั งได้ให้เรือที่ออกลาดตระเวน 
ในพื นที่รับผิดชอบ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้แก่เรือประมงต่าง ๆ ได้รับทราบถึงมาตรการต่าง ๆ  
ที่ทางราชการได้ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 3) ใช้สื่อของทหารเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ พื นที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกต่อกลุ่มเป้าหมายหรือขบวนการผู้น าพา 
 4) แสวงประโยชน์จากความร่วมมือกับหน่วยงานในพื นที่ตามแนวชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.5.2.2 มาตรการสกัดกั น 

 ใช้ก าลังของกองทัพเรือในการสกัดกั นการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร ด้วยการจัดเรือ
และอากาศยาน ผลัดเปลี่ยนลาดตระเวน และจัดตั งจุดตรวจ จุดสกัดในทะเล รวมทั งผลักดันผู้ย้ายถิ่นฐาน
ออกนอกราชอาณาจักร หรือจับกุม โดยส่งตัวให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
  

                                           
102เนชั่น , แนวทางปฏิบัติประจ า (Standard Operation Procedure; SOP) การ

ผลักดันและสกัดกั้น ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในกรอบงานของทหารเรือ พ.ศ. 
2552 , ย่อหน้าที่  2 - 5 , ค้นวันที่  24 กรกรฎาคม 2561 จาก  http://oknation.nationtv.tv/ 
blog/ekachaipinkaew/ 2009/05/30/entry-3.  
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2.5.2.3 ยุทธวิธีในการด าเนินการ 

 1) ภายนอกเขตต่อเนื่อง หากตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และไม่มี
ทิศทางมุ่งเข้าสู่ประเทศไทย ให้ใช้เครื่องบินลาดตระเวร (บ.ลว.) และ/หรือ เรือผิวน  า ติดตามเป้าหมาย
ด้วยเรดาร์นอกระยะสายตา กรณีใช้ บ.ลว. ให้ติดตามเป็นช่วง ๆ สลับกับการลาดตระวรในพื นที่อ่ืน  
กรณีใช้เรือ ให้ติดตามโดยรับช่วงกันตามพื นที่ลาดตระเวรที่ได้ก าหนดไว้ จนกว่าจะพ้นพื นที่ปฏิบัติการ 
หากเป้าหมายมีทิศทางมุ่งเข้าสู่ประเทศไทย ให้ใช้ บ.ลว. ติดเครื่องขยายเสียงบินวนระดับต่ าเหนือ
เป้าหมาย และใช้แถบบันทึกเสียงประกาศให้ทราบว่าก าลังลุกล  าเข้าอาณาเขตประเทศไทยอย่างผิด
กฎหมาย ซึ่งจะต้องถูกจับกุม และแนะน าให้เปลี่ยนเส้นทาง เพ่ือให้ออกนอกอาณาเขตประเทศไทย 
โดยจะใช้ท่าทางการบินประกอบการด าเนินการ 
 2) ภายในเขตต่อเนื่อง เมื่อใช้ยุทธวิธีตามข้อ 1) ไม่ได้ผลและเรือล าดังกล่าวได้
เข้ามาภายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย ให้ใช้เรือผิวน  าเข้าผลักดัน โดยพิจารณามอบอาหาร น  า  
ยารักษาโรค และน  ามันเชื่อเพลิงให้เพ่ือมนุษยธรรม ในกรณีที่เรือล าดังกล่าวไม่ยอมให้ผลักดัน และ
ยังคงมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยกระท่ังเข้ามาภายในทะเลอาณาเขต ให้น าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ขึ นเรือ พร้อมน าส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามกฎหมายภายในต่อไป 
 โดยสรุป แนวปฏิบัติของทหารเรือยังไม่สามารถควบคุมการกระท าความผิดจากการลักลอบ
ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์ แม้การใช้วิธีส่งสัญญาณเสียง การช่วยเหลือตาม
หลักมนุษยธรรม ตลอดจนการผลักดัน ยังไม่สามารถระงับหรือจ ากัดการมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยได้ 
เนื่องจากในเขตต่อเนื่องไม่มีกฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการจับกุม จึงท าได้เพียงการเตือน และ
แสดงท่าทีไม่ให้ก้าวล  าสู่อาณาเขตของประเทศไทย จนกว่าเรือล าดังกล่าวจะเข้าสู่ทะเลอาณาเขต  
อันเป็นพื นที่ซึ่งมีอธิปไตยสมบูรณ์และบังคับใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ต่อผู้กระท า
ความผิดได ้
 จากที่กล่าวมาแนวปฏิบัติของประเทศไทยต่อปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่ยฐานในเขตต่อเนื่อง
ในเวลานี ยังต้องเดินหน้าแก้ไขอีกมากเพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันมีศูนย
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหัวเรือใหญ่ในการท า
หน้าที่ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือชิ นใหม่ของการรักษาผลประโยชน์ทะเลไทยในอนาคต รวมทั ง
การพัฒนาแนวปฏิบัติของทหารเรือต่อการจัดการปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ่นฐานให้มีอ านาจ
ควบคุมการกระท าความผิดในเขตต่อเนื่องด้วย ความพยายามเหล่านี เป็นเจตนารมณ์ของรัฐที่ต้องการ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลอย่างแท้จริง และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกลไก
ส าคัญที่จะท าให้การแก้ปัญหาให้สัมฤทธิ์ผล 



 

 
 

ทฤษฎีและสภาวการณ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศในปัญหา 
การลักลอบขนผู้โยกย้านถ่ินฐานในเขตต่อเนื่อง 

 
ในบทนี ผู้เขียนได้อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภาวการณ์ในปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้าย

ถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องในมุมมองของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องเป็นความผิดที่เขตอ านาจของ
ประเทศไทยไปไม่ถึง อีกทั งเป็นพื นที่ตามหลักฎหมายระหว่างประเทศคือ อนุสัญญาสหประชาชาติ  
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จึงจ าเป็นต้องศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสมแก่ประเทศไทยโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า
แนวทางของประเทศไทยในเวลานี ต่อปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  
สามารถพิจารณาสภาวการณ์ทั งหมดตามรายละเอียดดังต่อไปนี  
 

3.1 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลักการว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ 
ในปัจจุบันไม่มีรัฐใดด ารงอยู่ได้โดยล าพัง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  หรือ 
ประเทศเกาหลีเหนือ ในอดีตเกาหลีเหนือมีจุดยืนที่จะไม่เป็นพันธมิตรหรือเจรจาต่อรองกับนานา
ประเทศ แต่ท่าทีก็ได้เปลี่ยนไป เริ่มมีการเปิดประเทศและหันมาใช้การเจรจามากกว่าการใช้ก าลังทาง
ทหาร จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐในปัจจุบันไม่สามารถด ารงอยู่หากไร้การพ่ึงพาจากนานาประเทศ รวมถึง
หน่วยงาน กรมการ กิจการต่าง ๆ ก็ใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างความ
ร่วมมือ ตลอดจนความขัดแย้ง นอกจากนี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทฤษฎีที่สลับซับซ้อน  
มีขอบเขตการใช้ที่หลากหลาย การพิจารณาเพ่ือเลือกใช้ทฤษฎีใดทฤษีหนึ่งจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
เพราะการด าเนินความสัมพันธ์ผ่านทฤษฎีเหล่านี จะสร้างผลกระทบต่อรัฐผู้ใช้และรัฐเป้าหมาย 
ในความสัมพันธ์ดังกล่าวทั งในแง่ผลประโยชน์ซึ่งจะตกอยู่กับรัฐผู้ใช้ ส่วนในแง่ผลเสียอาจสร้างความ
ขัดแย้งหรือน าไปสู่สงครามระหว่างประเทศได้ ในกรณีปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขต
ต่อเนื่องถือเป็นประเด็นระหว่างประเทศเช่นกัน เนื่องจากบุคคลซึ่งมิใช่คนชาติได้ลักลอบเข้ามา 
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ในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมาย จึงเป็นประเด็นระหว่างรัฐต้นทางของคนต่างด้าวและรัฐ
ปลายทางอย่างประเทศไทย และเขตต่อเนื่องก็เป็นอาณาเขตตามกฎหมายระหว่างประเทศคือ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ดังนั น ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยจึงสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่ง
ผู้เขียนได้หยิบยกทฤษฎีที่มีความเกี่ยวในปัญหาคือ “National Interest Theory” โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.1.1 National Interest Theory 

 National Interest Theory หรือทฤษฎีว่าด้วยผลประโยชน์แห่งชาติ เป็นหลักการพื นฐาน 
ที่ส าคัญที่สุดที่รัฐพึงระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตนให้มากที่สุด สร้างความ
ได้เปรียบให้มากที่สุดเพ่ือเป็นหลักประกันในการสร้างความอยู่รอดปลอดภัย รัฐในอดีตตลอดจน
ปัจจุบันจึงให้ความส าคัญเป็นอย่างมากโดยใช้ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นตัวแปรในการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศ การก าหนดนโยบายมักก าหนดตามความเหมาะสมและความสามารถของรัฐนั น ๆ  กรณี
ที่รัฐนั นมีความอ่อนแอด้านความมั่นคงหรือขาดแสนยานุภาพมักจะแสดงท่าทีเป็นกังวลเมื่อใดก็ตาม  
ที่รัฐอ่ืนขยายก าลังทหาร เช่น การสะสมอาวุธ การซ้อมรบ หรือหากมองในมุมเศรษฐกิจ รัฐใดที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีมักจะไม่เกิดปัญหาในการต่อรองทางการเมืองกับรัฐอ่ืน เช่น ญี่ปุน เยอรมนี 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น103 หมายความว่าพฤติกรรมหรือท่าทีของรัฐซึ่งแสดงออกในเวทีโลก
เกิดจากการก าหนดนโยบายซึ่งค านึงโดยใช้ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นฐาน ในทางเดียวกัน ความหมาย
หรือลักษณะของผลประโยชน์แห่งชาติจะเป็นเช่นไร ขึ นอยู่กับการตีความหรือมุมมองของแต่ละรัฐซึ่ง
ปรากฏในรูปของสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible interest) เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible interest) เช่น ความเชื่อมั่น เป็นต้น ดังนั น ผลประโยชน์แห่งชาติได้ถูกผลักดันและ
กลายเป็นหัวใจส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวอีกนัยคือ “ประเทศไม่มีศัตรูถาวร 
ประเทศไม่มีมิตรถาวร ประเทศมีเพียงผลประโยชน์ เท่านั นที่ถาวร 104 ทั งนี  ผู้ เขียนได้อธิบาย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย ค านิยาม ปัจจัยในการ
ก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติ ระดับความส าคัญของผลประโยชน์แห่งชาติ และผลประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี  

                                           
103จิรโชค วีระสย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และ สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ , รัฐศาสตร์ทั่วไป, พิมพ์

ครั งที่ 3, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2559), หน้า 463.  
104จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั งที่ 4, (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559), หน้า 79.  
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3.1.1.1 ค านิยาม 

จากที่กล่าวมาพอจะให้ค านิยามของผลประโยชน์แห่งชาติได้ว่า การที่รัฐพยายาม
ปกป้องอธิปไตยและการด ารงอยู่ของชาติเอาไว้ทุกวิถีทางทั งการเสริมสร้างเกียรติภูมิแห่งชาติ  ความ
มั่นคง และความอยู่รอดของรัฐ โดยปราศจากภัยคุกคามจากศัตรูภายนอก และจะต้องด าเนินนโยบาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐตนทั งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐอื่น
ผู้น าจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก หรือกล่าวอีกนัยคือ ท าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรัฐ
ของตนในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ105 นอกจากนี  ความหมายดังกล่าวเป็นเพียง
หลัการการหรือทางสายกลาง แท้จริงแล้วผู้ที่จะบอกความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติได้ดีที่สุดคือ 
ประเทศแต่ละประเทศเอง เพราะมีความแตกต่างด้านอ านาจของรัฐ รูปแบบรัฐบาล โครงสร้างทาง
สังคม และขึ นอยู่กับท่าทีของรัฐอ่ืนด้วย ความแตกต่างนี ท าให้การนิยามและการท าความเข้าใจ
ผลประโยชน์แห่งชาติจึงเป็นความเฉพาะของแต่ละรัฐ106  

3.1.1.2 ปัจจัยในการก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติ 

ความเฉพาะของแต่ละรัฐต้องอาศัยปัจจัยในการก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติของตน 
ปัจจัยดังกล่าวนี มีลักษณะเช่นเดียวกับค านิยามของผลประโยชน์แห่งชาติว่าจะขึ นอยู่กับมุมมองหรือ
ท่าทีของรัฐนั น ซึ่งผู้เขียนได้หยิบยกปัจจัยที่ส าคัญ 6 ประการมาอธิบายดังนี 107 

                                           
105Joseph Frankel, International in a Changing World (Oxford, New York: 

Oxford University Press, 1979), p. 86 อ้างถึงใน นิภาพร ลือราช , นโยบายต่างประเทศของ
ปากีสถานต่ออัฟกานิสถานหลังการโค่นล้ม ระบอบฏอลีบาน (ค.ศ.2001 – 2008) (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 22.  

106Joseph Frankel, The Making of Foreign Policy : An Analysis of Decision – 
Making (Oxford, London: Oxford University Press, 1963), pp. 54-56 ; Joseph Frankel, 
National Interest (London: Paul Mail Press Ltd., 1970), pp. 15-20 อ้างถึงใน บุญรัตน์ รัฐ
บริรักษ์, นโยบายต่างประเทศไทยต่อเวียดนามนับจากสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ถึง

สมัยรัฐบาล พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร (ค.ศ.1988–2004 : 2531-2547) (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 8. 

107Charles O. Lerche and Abdul A. Said, Concept of International Politics, 
second edition, (New Jersey: Prentice-Hall, 1970), pp.28-30 อ้างถึงใน นิภาพร ลือราช, เรื่อง
เดิม, หน้า 23-24. 
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 1) การด ารงอยู่ของชาติ  
การด ารงอยู่ของชาติ (Self-preservation) หมายถึง การด ารงไว้ซึ่งเอกราช

และบูรณภาพแห่งดินแดน โดยมีองค์ประกอบของความเป็นชาติ 4 ประการ ได้แก่ รัฐบาล ดินแดน 
ประชาชน และอ านาจอธิปไตย องค์ประกอบเหล่านี ถือเป็นองค์ประกอบขั นพื นฐานของนโยบาย
ต่างประเทศที่ทุกรัฐมีเหมือนกัน เพ่ือการปกป้องประชาชนและดินแดนของตน หากไม่สามารถรักษา
สถานภาพความเป็นรัฐได้ การแสวงหาหรือปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติในด้านอ่ืนก็ไม่มีโอกาสท าได ้ 

2) ความมั่นคงปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง การที่รัฐจะด าเนินความสัมพันธ์

กับรัฐอ่ืนเพ่ือให้รัฐของตนอยู่รอดต่อไปได้ แต่ละรัฐจะมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ด้วยการป้องกันและลดภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีต่อรัฐตนซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ขั นพื นฐานหรือ
วัตถุประสงค์ล าดับต้น ๆ ของนโยบายต่างประเทศ นอกจากนี  องค์ประกอบด้านความมั่นคงปลอดภัย
ที่ทุกรัฐมีเหมือนกันคือ การป้องกันตัวเองหรือการด ารงอยู่ของรัฐ เนื่องจากการคงอยู่ของแต่ละรัฐ 
ในระบบการเมืองระหว่างประเทศไม่มีอะไรที่แน่นอน อาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในรัฐหนึ่ง  
ในขณะเดียวกันอีกรัฐหนึ่งอาจเจริญสัมพันธไมตรีก็ได้  

3) การแสวงหาการกินดีอยู่ดี 
การแสวงหาการกินดีอยู่ดี (Well-being) หรือการมีชีวิตที่ดี หมายถึง การที่

รัฐด าเนินการเพ่ือการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในรัฐให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวัดได้จาก
เศรษฐกิจของประเทศคือ ผลผลิตมวลรวมของประชาชาติ (Gross National Product) อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Rate of Economic Gross) ดังนั น เพ่ือเป้าหมายในการสร้างชีวิตที่ดีของ
ประชาชนและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตภายในรัฐซึ่งจะส่งผลต่อองค์ประกอบของความเป็นชาติ
ด้านประชาชนว่าจะมีความเข้มแข็งหรือไม่ รัฐจึงพยายามปรับปรุงแก้ไขสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี คือแนวทางปฏิบัติซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องท า เช่น โครงสร้างพื นฐาน 
ระบบเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น ในทางเดียวกัน ในมุมมองทางทฤษฎีการกินดีอยู่
ดีหรือการมีชีวิตที่ดี หมายถึง ระบบสวัสดิการที่ดีที่เป็นของส่วนรวมและทุกคนมีสิทธิเข้าถึงได้  

4) การเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ 
การเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ (Prestige) หมายถึง การที่รัฐแสดงออก

ด้วยการกระท าหรือท่าทีเพ่ือให้รัฐอ่ืนเคารพ ในขณะเดียวกันก็เป็นการให้เกียรติรัฐอ่ืนด้วย เกียรติภูมิ
ของชาติก็เปรียบเสมือนธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการการให้เกียรติ ความเคารพ การรักษา
ภาพลักษณ์ทางสังคม ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ดีหากต้องการท าการค้า หรือเจริญสัมพันธไมตรี หรือยุติ
ความขัดแย้ง ซึ่งรัฐได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้รัฐอ่ืนเกิดความชื่นชม ประทับใจและ
แสดงออกถึงการยอมรับและเคารพต่อรัฐตน ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อค้าขาย หากมี
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ภาพลักษณ์ที่ดีประเทศอ่ืนย่อมสนใจที่จะสนทนาทางการค้า หรือหากเกิดความขัดแย้งภายในหรือ
ภัยภิบัติหรือภัยคุกคาม ประเทศอ่ืนอาจเข้าช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องร้องขอ ดังนั น การแสดงท่าที่อย่าง
เหมาะสมย่อมส่งผลดีในเวทีระหว่างประเทศ 

5) อุดมการณ์ของชาติ 
อุดมการณ์ของชาติ (Ideology) หมายถึง การที่รัฐมีความเชื่อในอุดมการณ์ใด

ย่อมจะพยายามตั งมั่นและเผยแพร่อุดมการณ์ของตนให้เป็นที่ยอมรับต่อรัฐอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นรัฐใหญ่
หรือรัฐเล็กก็ตาม อุดมการณ์นี จะเป็นเครื่องยืนยันของชาติซึ่งสะท้อนผ่านนโยบายต่างประเทศ เช่น 
การเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยเหมา เจ๋อตุง ประธานพรรค  
ในขณะนั นซึ่งเรืองอ านาจมากจากการเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ นอกจากนี ยังมีอุดมการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ หรืออุดมการณ์ทางการทหาร ซึ่งรัฐอ่ืนจะสามารถรับรู้อุดมการณ์ได้จากการแสดงท่าที 
ในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั น เมื่อรัฐอ่ืนสามารถรับรู้ถึงอุดมการณ์ของรัฐตนได้จะเกิดการปฏิสัมพันธ์
บนพื นฐานของอุดมการณ์ดังกล่าว เช่น หากต้องการลงทุนหรือสร้างยุทโธปกรณ์ที่มีความก้าวล  า
น าหน้ามากที่สุดก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าควรเข้าไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศซึ่งมีอุดมการณ์
เข้มแข็งในเรื่องดังกล่าว 

6) การแสวงหาอ านาจ 
 การแสวงหาอ านาจ (Power) หมายถึง การขยายอ านาจที่มีอยู่ให้มากขึ น  
รัฐที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมย่อมมีความได้เปรียบในการพัฒนาไปสู่ชาติ
มหาอ านาจ (Hegemony) แต่เดิมทุกประเทศต้องมีและคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย ต่อมาได้ขยายออกไป
ทั งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เมื่อสามารถขยาอ านาจทั งสามด้านได้ย่อมหมายถึงอ านาจ
ต่อรองที่มีมากขึ น การรักษาและเพ่ิมพูนผลประโยชน์แห่งชาติจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  

3.1.1.3 ระดับความส าคัญของผลประโยชน์แห่งชาติ 

เมื่อรัฐในเวทีระหว่างประเทศต่างแสวงหาความมั่นคงเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
จึงอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศในบางครั ง เนื่องจากผลประโยชน์แห่งชาติมีความหลากหลาย
และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างประเทศ การจัดระดับความส าคัญของ
ผลประโยชน์แห่งชาติจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะไม่เพียงแต่จะหลีกเหลี่ยงปัญหาการขัดผลประโยชน์แล้ว 
ยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ส าคัญได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากรัฐทุกรัฐไม่มี
ศักยภาพมากพอที่จะบริหารจัดการผลประโยชน์รอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งหมด ดังนั น  
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การจัดระดับความส าคัญหรือวิเคราะห์ผลประโยชน์แห่งชาติจะช่วยให้รัฐเข้าถึงผลประโยชน์เหล่านั น
อย่างสูงสุด ทั งนี  ผู้เขียนได้จ าแนกระดับความส าคัญของผลประโยชน์แห่งชาติไว้ 6 ประการดังนี 108 

 1) ผลประโยชน์แห่งชาติที่ส าคัญยิ่ง  
ผลประโยชน์แห่งชาติที่ส าคัญยิ่ง (Vital or Primary Interest) มีสถานะเป็น

ผลประโยชน์แห่งชาติหลัก (Core) และส าคัญที่สุด เช่น เรื่องความอยู่รอด ความปลอดภัย เอกราช
และบูรรภาพแห่งดินแดน เป็นต้น 

2) ผลประโยชน์ระดับรอง 
ผลประโยชน์ระดับรอง (Non-vital or Secondary Interest) มีสถานะรองลงมา

จากผลประโยชน์แห่งชาติหลัก มีความแตกต่างที่รัฐสามารถประนีประนอมได้ในบางครั งเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติหลักท่ีส าคัญมากกว่า เช่น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางครั งจ าต้องยอมเสียสละ
เพ่ือรักษาความมัน่คงหรืออ านาจอธิปไตย หรือการยอมสละดินแดนบางส่วนในสมัยรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้น 

3) ผลประโยชน์ถาวร   
ผลประโยชน์ถาวร (Permanent Interest) มีสถานะเป็นผลประโยชน์ที่คงอยู่

ตลอดเวลา ไม่เปลี่ยนแปลง หรือยากที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น อ านาจอธิปไตย เอกราชและบูรณภาพ
แห่งดินแดน เป็นต้น 

4) ผลประโยชน์แปรผัน 
ผลประโยชน์แปรผัน (Variable Interest) มีสถานะเป็นผลประโยชน์ที่ไม่คงท่ี 

อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงทางการค้า เป็นต้น 
 5) ผลประโยชน์ทั่วไป 

ผลประโยชน์ทั่วไป (General Interest) มีสถานะเป็นผลประโยชน์ที่แต่ละรัฐ
พึงปฏิบัติเป็นการทั่วไป เช่น การรักษาสันติภาพ การส่งเสริมความอยู่ดีกินดี การต่อต้านการก่อการร้าย 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นต้น  

                                           
108Thomas Robinsons, “National Interest,” In International Politics and 

foreign Policy: A Reader in Research and Theory, James N. Rosenau, ed. (New 
York: Free Press, 1969), pp. 184–185 อ้างถึงใน จุลชีพ ชินวรรโณ, โลกในศตวรรษที่ 21 กรอบ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2557), หน้า 108-109. 
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6) ผลประโยชน์เฉพาะเจาะจง 
 ผลประโยชน์เฉพาะเจาะจง (Specific Interest) มีสถานะเป็นผลประโยชน์
แห่งชาติที่มีเนื อหาหรือการก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น การผลักดันให้เวียดนามถอนทหาร 
ออกจากกัมพูชาเป็นผลประโยชน์แห่งชาติของไทยในศตวรรษท่ี 1980 เป็นต้น 

3.1.1.4 ผลประโยชน์ของประชาชน 

 แม้ว่าผลประโยชน์แห่งชาติจะมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดในฐานะที่เป็นเครื่องมือ 
ช่วยก าหนดนโยบายของประเทศ ตลอดจนสามารถพิจารณายุทธศาสตร์ แผน กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติและน าพารัฐให้ประสบความส าเร็จได้ อย่างไรก็ดี บริบททาง
การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ น ผนวกกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-
state actor) หรือกระแสโลกาภิวัฒน์  (Globalization) เข้ามามีบทบาทมากขึ น เป็นหนึ่ งใน
องค์ประกอบที่รัฐต้องพิจารณา เพราะองค์ประกอบใหม่เหล่านี มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่น 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ท าให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ น หรือกรีนพีช 
(Greenpeace) องค์กรเอกชนระดับโลกที่รณรงค์เรื่องการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทั งจากรัฐบาลและภาคประชาชนจากทั่วโลก ดังนั น ประชาชนจึงเริ่มมีบทบาทมากขึ นจาก
การแสดงบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐและกระแสโลกาภิวัตน์ การพิจารณาผลประโยชน์แห่งชาติ  
ในรูปแบบเดิมจึงไม่อาจตอบสนองความมั่นคงของรัฐได้ จ าเป็นจะต้องพิจารณาผลประโยชน์ของ
ประชาชน (People’s Interest) ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลประโยชน์แห่งชาติ ทั งนี  ผู้เขียนได้
จ าแนกผลประโยชน์ของประชาชนไว้ 2 ประการดังนี 109 
 
 1) ความมั่นคงของมนุษย์ 

ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) มนุษย์ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ปราศจากความกลัวหรือความหวาดระแวง รวมถึงได้รับโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยขั นพื นฐานคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

 
2) ความกลมเกลียวของมนุษย์ 

 ความกลมเกลียวของมนุษย์ (Human Harmony) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
ซึ่งพัฒนาจากการอยู่อย่างไร้กฎเกณฑ์จึงแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยด้วยการอยู่รวมกันเป็นสังคม

                                           
109จุลชีพ ชินวรรโณ, เรื่องเดิม, หน้า 109. 
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และก าหนดให้มีรัฐเป็นผู้ปกครองเพ่ือคุ้มครองและสร้างความคุ้มกันให้คนในสังคมอยู่รอดปลอดภัย
จากอันตรายภายนอก รวมทั งจัดระเบียบให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั งนี  การอยู่ร่วมกันของมนุษย์
ย่อมมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ แต่ก็ต้องสร้างความปรองดองให้ทุกคนในสังอยู่ร่วมกันบนฐานของ
ความเท่าเทียม 

จากที่กล่าวมาผู้เขียนมีความเห็นว่าผลประโยชน์แห่งชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวการศึกษา
แบบสัจนิยม (Realism) ที่มุ่งเน้นกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ นมากกว่าสิ่งที่
ควรจะเป็น โดยใช้รัฐเป็นตัวตั งในฐานะตัวแสดงซึ่งมีบทบาทมากที่สุดในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 
รัฐในอุดมคติแบบสัจนิยมจึงมีความสัมพันธ์กับอ านาจ เพราะรัฐต้องแสวงหาอ านาจ ปกป้อง
ผลประโยชน์ ท าทุกวิถีทางเพ่ือสร้างความมั่นคง ความอยู่รอด ในทางเดียวกันหากมองในมุมของ
มนุษย์แบบสัจนิยม มนุษย์จะมีความป่าเถื่อน โหดร้าย ท าทุกวิถีทางให้ตนเองอยู่รอดปลอยภัยเช่นกัน 
ดังนั น ในมุมมองของรัฐ รัฐจะเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผลและมีเอกภาพในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
มากกว่า หากพิจารณาองค์ประกอบของความเป็นรัฐทั ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ รัฐบาล ดินแดน 
ประชาชน และอ านาจอธิปไตย จะพบว่าหากองค์ประกอบเหล่านี ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นภัย
คุกคามจากภายในหรือภายนอกประเทศนั่นหมายถึงรัฐก าลังถูกท้าทายหรือสูญเสียผลประโยชน์ และ
รัฐซึ่งเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผลจะสามารถประเมินได้ว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ นรุนแรงในระดับใด และจะ
พิจารณาได้ว่าควรรับมือได้อย่างไร110 นอกจากนี หากพิจารณาเพ่ิมเติมจะพบว่าควรแยกการเมืองและ
กฎหมายออกจากศีลธรรม เพราะแม้ว่าศีลธรรมจะมีความส าคัญในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศก็ตาม แต่การน าศีลธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ต้องปรับใช้อย่างเหมาะสม 
กล่าวคือ มนุษย์สามารถเสียสละตนเองเพ่ือรักษาศีลธรรมอันดีของสังคม แต่รัฐไม่สามารถสละความ
มั่นคงปลอดภัยด้วยเหตุผลทางศีลธรรมได้ หรืออีกนัยคือ มนุษย์ตายได้ แต่รัฐตายไม่ได้ ด้วยเหตุนี  ผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ (Decision Maker) จึงต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่า
หลักศีลธรรม111 ดังนั น ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกรัฐพยายามรักษาไว้ หากมีภัยคุกคาม
รัฐจะประเมินสถานการณ์ถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ นและหาทางรับมือเพ่ือมิให้ผลประโยชน์
แห่งชาติถูกท้าทายหรือถูกท าลาย  

                                           
110จุลชีพ ชินวรรโณ, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
111Jack Donnelly, Realism and International Relations (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000), pp. 52-54, 186-188 อ้ างถึ ง ใน  จั น ต รี  สิ น ศุ ภ ฤกษ์ , 
กฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ , โครงการต าราและสื่อการสอน คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547), หน้า 60. 
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เมื่อพิจารณากับปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 
ปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุคามต่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 ได้ให้อ านาจรัฐควบคุมการกระท าความผิดในเขตต่อเนื่องที่จ าเป็น หมายความว่า  
ในเวทีระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญและตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ทางทะเล ในขณะเดียวกันรัฐอ่ืนก็ให้ความส าคัญและตระหนักในปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน จึงได้มี
การปรับปรุงกฎหมายหรืออนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า  
รัฐอ่ืนเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติซึ่งหากปล่อยให้บุคคลเหล่านี 
เข้ามาในราชอาณาจักรอาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง น าไปสู่การสูญเสียผลประโยชน์แห่งชาติโดยไม่
จ าเป็นหรือซึ่งรัฐต้องสูญเสียแก่บุคคลซึ่งมิใช่คนชาติ ด้วยเหตุนี  ประเทศไทยจึงควรเร่งแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องโดยเร็ว  
 

3.2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 
อาณาเขตทางทะเลเป็นพื นที่ซึ่งรัฐสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั งจากทรัพยากร 

ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ในปัจจุบันพบว่าทะเลถูกใช้ในหลายบริบทมากขึ นทั งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  
การวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อม ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี ได้บัญญัติหลักการต่าง ๆ ไว้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ  
แก่รัฐทั งหลาย อนุสัญญาฯ จึงเปรียบเสมือนเป็นกฎหมายแม่บท ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องตรากฎหมาย
ของตน เปรียบเสมือนการตรากฎหมายล าดับรองโดยอาศัยหลักการจากกฎหมายแม่บทซึ่งจะขัดหรือ
แย้งไม่ได้ ทั งนี  อนุสัญญาฯ ได้วางหลักและวิธีการปฏิบัติในอาณาเขตทางทะเลไว้เป็นภาพรวม  
โดยไม่ได้จ ากัดหรือริดรอนสิทธิของรัฐชายฝั่งแต่อย่างใด อันเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐชายฝั่งสามารถ
ตีความบทบัญญัติต่าง ๆ ในอนุสัญญาฯ ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของรัฐตนได้ตราบใดที่ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อกฎหมายทะเล โดยเฉพาะในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ว่าด้วยเรื่องเขตต่อเนื่อง ซึ่งได้ก าหนดไว้  
เป็นหลักการพื นฐานให้เพ่ือรัฐชายฝั่งได้น าไปตีความเพ่ือปรับใช้ให้เหมาะสมกับรัฐตนมากที่สุด  
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในการตีความอยู่มากซึ่งเป็นเพราะแต่ละรัฐต่างตีความเพ่ือประโยชน์ของตน 
ดังนั น การท าความเข้าใจหลักการพื นฐานของข้อ 33 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพิจารณาแนวทาง 
ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเขตต่อเนื่อง รวมถึงประเด็นพิจารณาเรื่องการใช้สิทธิก็เป็น
สิ่งส าคัญ รวมทั งปัญหาที่เกิดขึ นจากการตีความ ทั งนี  การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดการ
ใช้สิทธิหรืออ านาจในทางไม่ชอบจึงได้พิจารณาแนวทางของรัฐอ่ืนควบคู่ไปด้วยเพ่ือค้นหาแนวทางที่ดี
ที่สุดอันเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
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3.2.1 ความทั่วไปตามข้อ 33 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

 ข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ เป็นหลักการว่าด้วยเรื่องเขตต่อเนื่อง ซึ่งวางหลักไว้ว่า “รัฐชายฝั่ง
อาจด าเนินการควบคุมที่จ าเป็น” ซึ่งไม่อาจตีความได้ว่า การควบคุมที่จ าเป็นมีขอบเขตเท่าใด จน
น าไปสู่การตีความที่หลากหลายของนานาประเทศ ดังนั น เพ่ือความเข้าใจในข้อ 33 ให้มากขึ น ผู้เขียนได้
อธิบายเหตุผลและความจ าเป็นของการมีเขตต่อเนื่องเป็นล าดับแรก และสาระส าคัญของการควบคุมที่
จ าเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.2.1.1 เหตุผลและความจ าเป็น 

1. In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous 
zone, the coastal State may exercise the control necessary to:  

(a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or 
sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;  

(b) punish infringement of the above laws and regulations 
committed within its territory or territorial sea.  

2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from 
the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. 

บทบัญญัติข้างต้นถูกบรรจุไว้ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งได้สิทธิให้รัฐชายฝั่งอาจ
ด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นในเขตต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรื่อง การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และ
การสุขาภิบาล เหตุผลและความจ าเป็นของเขตต่อเนื่องนี  แท้จริงแล้วถูกสร้างขึ นโดยมีหมุดหมาย
ส าคัญเพ่ือการสร้างพื นที่กันชนและตรวจสอบ (Buffer and Checking Zone) กล่าวคือ ทั ง 4 เรื่อง 
ที่ข้อ 33 ได้ให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะในเขตต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติ
ซึ่งตกอยู่ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตหรือภายในราชอาณาจักรหรือภายใน 12 ไมล์ทะเล  
นับจากเส้นฐาน ไม่ใช่ผลประโยชน์ซึ่งตกอยู่ในเขตต่อเนื่อง และโดยเนื อแท้ของกฎหมายทั ง 4 เรื่อง  
มีขอบเขตการบังคับใช้ในราชอาณาจักรเท่านั น และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ความสงบสุข และความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ดังนั น ความมีอยู่ของเขตต่อเนื่องก็เพ่ือ 
เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีภัยคุกคามใดเข้ามาสร้างผลกระทบต่อประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ผลประโยชน์แห่งชาติ หรือถ้าเกิดภัยคุกคามซึ่งหากปล่อยไว้ผลกระทบจะตกอยู่ภายในดินแดนของรัฐ
ชายฝั่ง เพ่ือป้องกันผลกระทบดังกล่าวจึงให้รัฐสามารถควบคุมความผิดดังกล่าวภายในเขตต่อเนื่อง
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เสียก่อน เพ่ือเป็นการยับยั งผลกระทบที่อาจเกิดขึ นภายในรัฐ นั่นหมายถึงการควบคุมความผิดทั ง 4 
เรื่อง หรือกล่าวอีกนัยคือ เขตต่อเนื่องมีขึ นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่งนั่นเอง112  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาลักษณะความเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบของเขตต่อเนื่อง
จะพบว่าอ านาจอธิปไตยไม่สามารถขยายไปถึง เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ใดที่ตกอยู่ในเขตต่อเนื่อง 
เป็นเพียงพื นที่ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั น ดังนั น หากมีภัย
คุกคามใดเกิดขึ นในเขตต่อเนื่องและอาจสร้างผลกระทบภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต เมื่อนั น  
ข้อ33 ได้ก าหนดให้รัฐชายฝั่งอาจด าเนินควบคุมที่จ าเป็นในเขตต่อเนื่องที่เกี่ยวกับ 4 เรื่อง ซึ่งเป็นการ
คุ้มครองผลประโยชน์ในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต แต่ถ้ารัฐชายฝั่งเห็นว่า เพ่ือเป็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ที่มีอยู่ในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตอย่างทันท่วงที จึงให้มีการบังคับใช้กฎหมายภายใน
บริเวณเขตต่อเนื่อง เท่ากับว่ารัฐชายฝั่งได้ขยายอ านาจอธิปไตยไปถึงเขตต่อเนื่องหรือเป็นการขยาย
อ านาจอธิปไตยหรือราชอาณาจักรเกินกว่า 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานซึ่งไม่สอดคล้องกับหลั ก
ปฏิบัติระหว่างประเทศและข้อ 2 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งวางหลักไว้ว่า “The sovereignty of a coastal 
State extends, beyond its land territory and internal waters and, . . .  territorial sea.” 
ดังนั น การบังคับใช้กฎหมายภายในบริเวณเขตต่อเนื่องจึงไม่เป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ  

ด้วยเหตุนี  จึงกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า รัฐชายฝั่งอาจไม่สามารถน ากฎหมายภายใน 
ซึ่งบังคับใช้ในราชอาณาจักรมาบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องได้ และภายในเขตต่อเนื่องไม่มีผลประโยชน์ใด 
ที่รัฐชายฝั่งต้องปกป้อง ฉะนั น การมีอยู่ของเขตต่อเนื่องในฐานะพื นที่กันชนและตรวจสอบจึง
จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายที่เป็นลักษณะป้องกันการฝ่าฝืนและลงโทษส าหรับการ
ฝ่าฝืนดังกล่าวอันได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล เพ่ือเป็นการควบคุม
หรือยับยั งผลกระทบที่อาจเกิดขึ ยภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตหรือภายในราชอาณาจักรนั่นเอง 

นอกจากนี  ภายในเขตต่อเนื่องรัฐชายฝั่งมี “เขตอ านาจ (jurisdiction)” บางประการ
เหนือกิจกรรมหรือการกระท าในเขตดังกล่าวได้ กล่าวคือ เขตต่อเนื่องไม่ใช่เขตซึ่งรัฐชายฝั่งมีอ านาจ
อธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ในทางหลักการแล้วอ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจในทางนิติบัญญัติ บริหาร 
ตุลาการ ซึ่งอ านาจเหล่านี จะบังคับใช้ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั นหรือเป็นพื นที่ 
ซึ่งสามารถใช้ “เขตอ านาจ” ได้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง แต่ในเขตต่อเนื่องก็มีการใช้ “เขตอ านาจ” 
เช่นกันแต่จ ากัดเฉพาะใน 4 เรื่องเท่านั น (ความแตกต่างเรื่องเขตอ านาจจะได้กล่าวถึ งในหัวข้อถัดไป) 
เพ่ือให้รัฐชายฝั่งสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต 

                                           
112พรภพ อ่วมพิทยา, หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตต่อเนื่อง : วิเคราะห์ปัญหา

เขตอ านาจของรัฐชายฝั่ง (ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), 
หน้า 74. 
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โดยเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น เสรีภาพในการเดินเรือ113 การไล่ตามติดพัน114 
หรือสิทธิเหนือวัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวัติศาสตร์ในเขตต่อเนื่อง115 ทั งนี  ต้องเป็นการใช้สิทธิตาม
สมควรเท่านั น หากเป็นการกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในการเดินเรือของรัฐอ่ืน หรือไม่สอดคล้องกับ
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ จะกระท ามิได้116 ดังนั น แม้จะไม่มีอ านาจอธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ก็เป็น
พื นที่ซึ่งรัฐชายฝั่งได้ประกาศเป็นอาณาเขตของตน การใช้เขตอ านาจจึงตามติดมาเพ่ือให้รัฐชาฝั่ง  
ยังสามารถคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติหรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบภายดินแดนหรือทะเลอาณาเขต 
ด้วยเหตุนี  การควบคุมที่จ าเป็นในเขตต่อเนื่องเกี่ยวกับการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการ
สุขาภิบาล จึงเป็นการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งที่จ าเป็น ไม่ใช่การมีอยู่ของอ านาจอธิปไตย  

3.2.1.2 การควบคุมท่ีจ าเป็น “...exercise the control necessary...” 

ข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ซึ่งตกอยู่ภายในดินแดนหรือทะเล
อาณาเขตหรือภายในราชอาณาจักรหรือไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ไม่ใช่ผลประโยชน์ 
ซึ่งตกอยู่ในเขตต่อเนื่องดังที่กล่าวในข้อที่แล้ว ข้อพิจารณาต่อไปคือในการคุ้มครองผลประโยชน์
ดังกล่าว ข้อ 33 ก าหนดให้ “ด าเนินการควบคุมที่จ าเป็น” ถ้อยค าเช่นว่านี มีลักษณะ และสถานะ
อย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถของรัฐชายฝั่งในการใช้กฎเกณฑ์ มาตรการ รวมถึงการตรา
กฎหมายเพ่ือน ามาบังคับใช้ต่อพฤติการณ์ทั ง 4 เรื่อง เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นภายในดินแดน
หรือทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง ผู้เขียนได้พิจารณาไว้เป็นแนวทางดังนี  

 1) ลักษณะ 
 เจตนารมณ์ของข้อ 33 ก าหนดให้มีเขตต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นพื นที่กันชนและ
ตรวจสอบ แล้วลักษณะหรืออัตลักษณ์ในพื นที่ดังกล่าวควรเป็นเช่นไร จากข้อที่ผ่านมาผู้เขียนได้
กล่าวถึง การใช้ “เขตอ านาจ” ในเขตต่อเนื่องเฉพาะ 4 เรื่อง ซึ่งแตกต่างจากการใช้ “เขตอ านาจ” 
ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต กล่าวคือ ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตรัฐชายฝั่งย่อมมี

                                           
113Article 19, UNCLOS. 
114Article 111, UNCLOS. 
115Article 303, UNCLOS.  
116จุมพต สายสุนทร, การใช้สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเพื่อจ ากัดเสรีภาพในการเดินเรือ

ประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ:ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายของมาเลเซียและอนุสัญญาว่าด้วย
กฎหมายทะเลปี ค.ศ. 1982, ค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561จาก http://lawwebservice.com/ 
lawsearch/AcharnJumpot4.pdf. 
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อ านาจอธิปไตยครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนในเขตต่อเนื่องรัฐชายฝั่งขาดสภาพอ านาจอธิปไตยเพราะไม่ใช่
พื นที่ซึ่งอ านาจอธิปไตยสามารถไปถึงตามหลักกฎหมายภายในที่ให้บังคับใช้กฎหมายในราชอาณาจักร
และกฎหมายระหว่างประเทศก าหนดให้อ านาจอธิปไตยไปถึงแค่ทะเลอาณาเขตเท่านั น เมื่อพิจารณา
จากฐานคิดเช่นนี  จึงดูเหมือนว่ารัฐชายฝั่งจะไม่สามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมาย
ภายในเขตต่อเนื่องได้เลย เพราะไม่มีมูลฐานหรือหลักการใดมารองรับการใช้อ านาจของรัฐชายฝั่ง  
ทั งจากกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในทางเดียวกันหากมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ 
มาตรการ หรือกฎหมาย ซึ่งไม่มีมูลฐานหรือหลักการใดมารองรับ รัฐชายฝั่งต้องรับผิดชอบในทาง
ระหว่างประเทศจากการใช้อ านาจนั น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี  ในเขตต่อเนื่องจึงไม่มีการคงอยู่ของ
อ านาจอธิปไตย ยังผลให้ขาดสภาพในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมาย เพื่อการป้องกัน
และการลงโทษใน 4 เรื่อง แต่เหตุใดข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ จึงได้บัญญัติหลักการให้รัฐชายฝั่งสามารถ
ด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นได้ ซึ่งดูเป็นการใช้อ านาจเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์ มาตรกการ หรือกฎหมาย
ขึ นมาบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องซึ่งไม่มีสภาพอ านาจอธิปไตยหรือมูลฐานหรือหลักการใดมารองรับการใช้
อ านาจดังกล่าวเลย ในกรณีนี จากการศึกษาพบว่า หากต้องตีความในเชิงบวกหรือตีความในทางที่เป็น
คุณต่อรัฐชายฝั่งในการป้องกันตาม ข้อ 33 (a) และลงโทษตาม ข้อ 33 (b) แล้ว ก็ควรให้รัฐชายฝั่ง
ด าเนินการอันเป็นการป้องกันและลงโทษได้ กล่าวคือ ให้รัฐชายฝั่งมี “เขตอ านาจ” ในเขตต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับที่รัฐชายฝั่งมี “เขตอ านาจ” ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต มูลฐานหรือหลักการที่จะ
มารองรับการด าเนินการดังกล่าวได้ คือ  

  (1) การตีความตามเจตนารมณ์ของข้อ 33 เพ่ือใช้เป็นพื นที่ กันชนและ
ตรวจสอบ โดยให้รัฐชายฝั่งสามารถด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันและลงโทษเรือต่างชาติที่ได้
ฝ่าฝืนการป้องกันทั ง 4 เรื่อง ก็เป็นการยืนยันแล้วว่ารัฐชายฝั่งสามารถใช้อ านาจของตนเหนือเรือ
ต่างชาติได้ ด้วยเหตุที่การป้องกันและลงโทษเป็นพฤติการณ์ที่แสดงออกอย่างชัดเจนเพ่ือควบคุมเรือ
ต่างชาติ117 หากเปรียบเทียบความหมายก็จะเห็นว่า ค าว่า “ควบคุม” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า “กวดขันให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั งไว้ 
หรือ การคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน” 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อ 33 พบว่ามีความสอดคล้องกับค าว่า “ป้องกัน” อันเป็นการป้องปรามการ
กระท าความผิด แต่ข้อ 33 ยังได้ด าเนินการเหนือไปกว่านั นคือการ “ลงโทษ” ดังนั น นัยของข้อ 33  
จึงมีระดับการด าเนินการที่มากกว่าการควบคุมคือ มีลักษณะเป็นการป้ องกันและลงโทษซึ่งเป็น
สภาพการณ์เช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมายภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง

                                           
117พรภพ อ่วมพิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 102. 
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นั่นเอง118 และด้วยฐานคิดเช่นนี ท าให้ “เขตอ านาจ” ซึ่งมีอยู่ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตกลับมี
ตัวตนขึ นมาในเขตต่อเนื่องเช่นเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว สิ่งที่แตกต่างระหว่าง “เขตอ านาจ
ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต” กับ “เขตอ านาจภายในเขตต่อเนื่อง” มีดังนี   
  เขตอ านาจภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตมีรากฐานจากอ านาจ
อธิปไตย รัฐชายฝั่งจึงสามารถตรากฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ มาบังคับใช้ได้ทุกเรื่องอย่างไม่
จ ากัดภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตต่อผู้กระท าความผิด  
  ส่วนเขตอ านาจภายในเขตต่อเนื่องมีรากฐานจากเจตนารมณ์ในข้อ 33 
ของอนุสัญญาฯ กล่าวคือ เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ นหรือเพ่ือปกป้องคุ้มครองรักษากฎหมายบางเรื่องที่บังคับใช้หรือผลประโยชน์บางอย่างที่มีอยู่
ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั น119 กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายที่จะบังคับใช้ในเขต
ต่อเนื่องจะต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ทั ง 4 เรื่อง ได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้า
เมือง และการสุขาภิบาล ที่มีอยู่ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ไม่ ใช่กฎเกณฑ์หรือมาตรการ 
ที่บังคับใช้ต่อเรื่องทั ง 4 ในเขตต่อเนื่อง เพราะในเขตต่อเนื่องไม่มีผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่ง  
  กล่าวโดยสรุป “การควบคุมที่จ าเป็น” ในเขตต่อเนื่องมีลักษณะเป็นการ
ใช้ “เขตอ านาจ” เสมือนการใช้เขตอ านาจภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต โดยใช้รากฐานจาก
เจตนารมณ์ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ เพ่ือใช้เป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบเพ่ือคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ทั ง 4 เรื่องที่มีอยู่ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต 

 2) สถานะ 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะการใช้เขตอ านาจในเขตต่อเนื่อง พบว่า รัฐชายฝั่ง
สามารถใช้การป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันใน 4 เรื่อง ที่ได้กระท าลงในเขตต่อนื่องได้ 
ซึ่งเป็นลักษณะการใช้กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับแก่เรือต่างชาติในเขตต่อเนื่องเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต จึงไม่ใช่ลักษณะการขยายอ านาจ
อธิปไตยหรือขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตไปบังคับใช้ในเขต
ต่อเนื่อง120 เพราะโดยพื นฐานที่มาของเขตอ านาจแตกต่างกัน และเขตต่อเนื่องไม่มีสภาพอ านาจ
อธิปไตย ดังนั น การบังคับใช้กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายที่มีรากฐานจากอ านาจอธิปไตย  
จึงน ามาบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องไม่ได้ ในเขตต่อเนื่องจึงต้องมีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายซึ่งมีมูลฐาน

                                           
118เรื่องเดียวกัน. 
119เรื่องเดิม, หน้า 105. 
120เรื่องเดิม, หน้า 109. 
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หรือหลักการจากเจตนารมณ์ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ มาบังคับใช้ในลักษณะป้องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ นภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต  
 ด้วยเหตุนี  “การควบคุมที่จ าเป็น” ในเขตต่อเนื่องจึงปรากฏ “สถานะทางกฎหมาย” 
ขึ นมา เพราะรัฐชายฝั่งสามารถสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกัน
การกระท าความผิดหรือผลกระทบใน 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตได้ และเป็นฐานคิดที่
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ที่ใช้เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบที่
สามารถป้องกันและลงโทษได้ด้วย 

3.2.2 แนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่อง 

ข้อถกเถียงเรื่องแนวปฏิบัติที่ควรจะเป็นในเขตต่อเนื่องมีมาอย่างยาวนาน ในความเห็นของ
ผู้เขียน เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ที่ต้องการให้เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชน
และตรวจสอบ จึงเห็นควรให้มีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ
หรือเป็นเอกเทศ โดยไม่ข้องเกี่ยวกับกฎหมายภายในที่มีอาณาเขตบังคับใช้ภายในดินแดนหรือทะเล
อาณาเขตหรือภายในราชอาณาจักรหรือไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานเท่านั น เมื่อมีกฎเกณฑ์ 
มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องแล้วก็สามารถป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการ
ป้องกันได้ อย่างไรก็ดี แนวความคิดในการสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายในเขตต่อเนื่อง 
มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด หากย้อนไปศึกษาในประวัติศาสตร์กฎหมายทะเลช่วงปี ค.ศ. 1850 – 1930 
หรือก่อนมีอนุสัญญากรุงเจนนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 มีการกล่าวถึงแนวความคิดในการ
ขยายเขตอ านาจในเขตต่อเนื่องไว้เช่นกัน โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่121 

แนวทางที่ 1 การขยายเขตอ านาจของรัฐชายฝั่งจากเดิมยึดหลักว่า รัฐชายฝั่งมีทะเลอาณาเขต 
3 ไมล์ทะเล แต่ก็มีการอ้างสิทธิที่จะมีเขตอ านาจในพื นที่อ่ืนด้วย ซึ่งมีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง 
และความกว้างในแต่ละพื นที่ก็จะแตกต่างกันไป  

แนวทางท่ี 2 การขยายเขตอ านาจจะใช้ในกรณีป้องกันตนเองหรือไล่ตามติดพันเท่านั น  
แนวทางที่ 3 ให้เขตที่อยู่ประชิดกับทะเลอาณาเขตเป็นเขตซึ่งรัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิ 

บางประการ เช่น การรักษาความสงบ การภาษีศุลกากร เป็นต้น  

                                           
121A.V. Lowe, “The Development of the concept of the Cotiguous Zone,” The 

British Year Book of International Law, 52 (1981): 109, 111-113, R.R. Churchill and 
A.V. Lowe, The Law of the Sea, 6th ed., (London: Longmans, Green and Co.,Ltd., 
1967), pp. 101 – 103 อ้างถึงใน พรภพ, เรื่องเดิม, หน้า 17 – 19. 



93 

ในเวลาต่อมาเขตต่อเนื่องก็มีสถานะเป็นกฎหมายขึ นมา โดยปรากฏในข้อ 24 ของอนุสัญญา
ว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ค.ศ. 1958 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ครั งที่ 1 ซึ่งได้ก าหนดความกว้างของเขตต่อเนื่องไว้ที่ 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน  และให้รัฐชายฝั่ง
สามารถด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นใน 4 เรื่อง122 แต่ก็ไม่ปรากฏความชัดเจนเรื่องขอบเขตอ านาจ 
ในการวางกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายเพ่ือป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันในเขต
ต่อเนื่อง จนกระทั่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั งที่ 3 เริ่มมีการกล่าวถึงถึงความ
จ าเป็นของการมีเขตต่อเนื่อง โดยมีแนวความคิดแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่123  

กลุ่มที่ 1 มีความเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีเขตต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันพื นที่ดังกล่าว
ถูกรวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะแล้ว (Exclusive Economic Zone: EEZ)  

กลุ่มที่ 2 มีความเห็นว่า เขตต่อเนื่องไม่ได้มีจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจเหมือนความเห็นของ
กลุ่มแรก แต่เขตต่อเนื่องมีจุดประสงค์เพ่ือความมั่งคงปลอดภัยเกี่ยวข้องกับ 4 เรื่อง  

ในท้ายที่สุดที่ประชุมก็ได้ยอมรับการมีอยู่ของเขตต่อเนื่องและบรรจุไว้ในข้อ 33 ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่ปราศจากความ

                                           
122Article 24, Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958. 
1. In a zone of the high seas contiguous to its territorial sea, the coastal State 

may exercise the control necessary to:  
(a) Prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary 

regulations within its territory or territorial sea;  
(b) Punish infringement of the above regulations committed within its 

territory or territorial sea.  
2. The contiguous zone may not extend beyond twelve miles from the 

baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.  
3. Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, 

neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, 
to extend its contiguous zone beyond the median line every point of which is 
equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the 
territorial seas of the two States is measured.  

123United Nations, Official Records of Third United Nations Coference on 
the Law of the Sea, 17 Volumes, (New York: United Nation, 1975) 2: 121 – 123, 
paras. 2 – 32, 234 – 235, paras. 34 – 48 อ้างถึงใน พรภพ, เรื่องเดิม, หน้า 22. 
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ก ากวมเรื่องขอบเขตอ านาจแต่ประการใด แม้ว่ารัฐชายฝั่งจะมีเขตอ านาจบางประการเหนือเขต
ต่อเนื่อง และแก้ไขความกว้างของเขตต่อเนื่องจาก 12 เป็น 24 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน แต่ก็ไม่อาจ
สรุปได้อย่างชัดเจนว่าการควบคุมที่จ าเป็นของบทบัญญัติในข้อ 33 มีขอบเขตเท่าใด สามารถท าสิ่งใด
ได้บ้าง จึงเป็นความเฉพาะซึ่งรัฐชายฝั่งจะต้องค้นหาค านิยามของตนว่าควรจะตีความเป็นเช่นไร 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดหมายได้ว่าลักษณะการตีความในข้อ 33 ของอนุสัญญาฉบับนี ย่อมเป็นไป
ในทางที่จะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของรัฐตนให้มากที่สุด จนน าไปสู่การออกกฎเกณฑ์ 
มาตรการ หรือกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องของตนเอง ทั งนี  จาการศึกษาพบแนวทางที่รัฐ
ทั งหลายเลือกใช้ซึ่งมีหลายแนวทางท่ีน่าสนใจ ซึ่งผู้เขียนได้สรุปไว้ 4 แนวทางโดยมีรายละเอียดดังนี  

3.2.2.1 แนวทางที่ 1 ก าหนดให้การกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง 
และการสุขาภิบาล เมื่อได้กระท าการฝ่าฝืนในเขตต่อเนื่องให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายภายใน
เสมือนการฝ่าฝืนในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง124 

 แนวทางที่ 1 รัฐชายฝั่งได้ออกกฎหมายภายในของตนให้ครอบคลุมการกระท าว่าด้วย
การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาลภายในเขตต่อเนื่อง ผลที่ตามมาคือ รัฐชายฝั่ง
ได้ขยายอ านาจอธิปไตยของตนออกไปถึง 24 ไมล์ทะเล หรือหรือเกินกว่า 12 ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐาน 
หรือได้ขยายทะเลอาณาเขตของตนออกไปเป็น 24 ไมล์ทะเล เฉพาะใน 4 เรื่อง หากพิจารณาจะพบว่า
แนวทางเช่นว่านี ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการมีเขตต่อเนื่อง เพราะโดยหลักการเขตต่อเนื่องมีไว้
เพ่ือเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ ป้องกันภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบภายในดินแดนหรือทะเล
อาณาเขต รวมถึงไม่สอดคล้องกับข้อ 2 ของอนุสัญญาฯ ที่วางหลักไว้ว่า น่านน  าที่อยู่ภายใต้อ านาจ
อธิปไตยของรัฐชายฝั่งคือ น่านน  าภายในและทะเลอาณาเขต โดยอธิปไตยนี ขยายไปถึงห้วงอากาศ
เหนือทะเลอาณาเขต ตลอดจนพื นดินท้องทะเลกับดินใต้ผิวดินแห่งทะเลอาณาเขต และข้อ 3 ของ
อนุสัญญาฯ ยังก าหนดว่า ทะเลอาณาเขตมีความกว้างไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน เท่ากับว่า
อ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งไม่อาจเกิจ 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานได้ ถึงกระนั น แม้ว่าแนวทาง
ดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในข้อ 33 รวมถึงข้อ 2 และข้อ 3 ก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการ
คัดค้านหรือประท้วงการปฏิบัติต่อประเทศที่ใช้แนวทางที่ 1 ด้วยเหตุนี  จึงกล่าวได้ว่า แนวทางที่ 1 
อาจเป็นแนวทางท่ีนานาชาติเชื่อมั่นหรือใช้ในทางปฏิบัติได้จริงโดยไม่ขัดต่อข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ  
 อย่างไรก็ตาม หากรัฐชายฝั่งยังคงใช้แนวทางที่ 1 ต่อไป อาจเกิดข้อพิพาทหรือสร้าง
ความหวาดวิตกแก่รัฐอ่ืนได้ กล่าวคือ รัฐที่ใช้แนวทางที่ 1 ได้ขยายอ านาจอธิปไตยออกไปยังเขตต่อเนื่อง

                                           
124จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
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เฉพาะ 4 เรื่อง ท าให้รัฐดังกล่าวย่อมใช้อ านาจของตนใน 4 เรื่องอย่างเต็มที่เสมือนการใช้ภายใน
ดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ท าให้เสรีภาพในการเดินเรือของรัฐอ่ืนในเขตต่อเนื่องถูกกระทบ เช่น  
การถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรในเขตต่อเนื่อง ซึ่งแท้จริงแล้วเรือล าดังกล่าวอาจมีเจตนาเพียงแค่เดินเรือ
ผ่านเขตต่อเนื่องเท่านั น125 ดังนั น การกระท าใดในเขตต่อเนื่องจะอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง
อย่างสมบูรณ ์ 

3.2.2.2 แนวทางที่ 2 ก าหนดให้รัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิก าหนดมาตรการและระเบียบ
ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล ในเขต
ต่อเนื่อง126 

 แนวทางที่ 2 รัฐชายฝั่งมีเพียงสิทธิที่จะก าหนดมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ในเขตต่อเนื่องเพ่ือควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง แต่ไม่มีอ านาจในการ
บังคับใช้มาตรการหรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวได้ ท าให้ไม่สามารถลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันใน 
4 เรื่องได้ กล่าวอีกนัยคือ เขตต่อเนื่องซึ่งมีสถานะเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ รัฐชายฝั่งไม่มีอ านาจ
อธิปไตยเหนือพื นที่ดังกล่าว จึงท าได้เพียงการใช้สิทธิบางประการในเขตต่อเนื่องเพ่ือออกมาตรการหรือ
ระเบียบข้อบังคับในเขตต่อเนื่องเพ่ือควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ทั ง 4 เรื่อง แต่รัฐชายฝั่งไม่มีอ านาจในการบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ ดังนั น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน
มาตรการหรือระเบียบข้อบังคับใน 4 เรื่องภายในเขตต่อเนื่อง ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระท าความผิดใน
เรื่องนั น เพราะเขตต่อเนื่องไม่ใช่พื นที่ที่อ านาจอธิปไตยขยายไปถึง จึงไม่สามารถด าเนินการตาม
กฎหมายได้ เช่น กรณีพบการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องหรือการลักลอบขนของหนี
ภาษีในเขตต่อเนื่อง การกระท าดังกล่าวจะเป็นความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมายศุลกากร
และสามารถลงโทษได้ต่อเมื่อพบว่ามีการขนคนหรือสินค้าดังกล่าวขึ นฝั่ง หรือเรือล าดังกล่าวเข้ามาใน
ทะเลอาณาเขตซึ่งเป็นพื นที่ที่รัฐชายฝั่งมีอ านาจอธิปไตยสมบูรณ์ ฉะนั น หากเรือล าดังกล่าวยังไม่ขึ นฝั่ง
หรือยังไม่เข้ามาในทะเลอาณาเขตก็ไม่สามารถจับกุมได้ อย่างมากที่สุดก็พิจารณาได้ว่าอยู่ในขั นตอน
เตรียมการหรือการพยายามกระท าความผิดเท่านั น 
 จากการพิจารณาพบว่าแนวทางที่ 2 มีความใกล้เคียงกับข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ 
เนื่องจากมีเจตนารมณ์อย่างเดียวกันคือให้เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ โดยมีการ
ควบคุมที่จ าเป็นจากการใช้สิทธิก าหนดมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการ

                                           
125เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 328.  
126จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 28. 
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ฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง แต่ว่าแนวทางดังกล่าวไม่ได้ให้อ านาจในการบังคับใช้สิทธิดังกล่าว หรือมี
สภาพเป็นการจ ากัดเขตอ านาจให้บังคับใช้ในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั น ท าให้รัฐชายฝั่ง 
ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ในเขตต่อเนื่องเพ่ือลงโทษส าหรับการฝ่าฝืน
การป้องกัน ด้วยการจ ากัดเขตอ านาจนี ท าให้รัฐชายฝั่งที่ใช้แนวทางที่ 2 ไม่อาจปกป้องผลประโยชน์
แห่งชาติว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาลได้อย่างเต็มที่ และไม่อาจบรรลุ
เจตนารมณ์ของเขตต่อเนื่องในการเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต127 

3.2.2.3 แนวทางที่ 3 ก าหนดให้การกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง 
และการสุขาภิบาล สามารถป้องกันและลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนการป้องกันในเขตต่อเนื่องได้128  

 แนวทางที่ 3 รัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิในการก าหนดมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ในเขตต่อเนื่องเพ่ือควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับแนวทางที่ 2 แต่แตกต่างกันตรงที่แนวทางที่ 3 ได้ให้สิทธิรัฐชายฝั่งในการบังคับใช้สิทธิ
ดังกล่าวในเขตต่อเนื่อง ท าให้สามารถวางมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับในลักษณะเป็นการควบคุม  
ที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง รวมทั งสามารถลงโทษต่อการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืน
การปอ้งกันดังกล่าวในเขตต่อเนื่องได้ 
 จากการพิจารณาแนวทางที่ 3 รัฐชายฝั่งสามารถควบคุมการกระท าความผิดที่จ าเป็น
ได้สองลักษณะคือ การวางมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในเขตต่อเนื่องอันเป็นการควบคุม  
ที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง รวมทั งสามารถบังคับใช้มาตรการหรือระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าวในเขตต่อเนื่อง และสามารถลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนการป้องกันดังกล่าวในเขตต่อเนื่องได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ มากที่สุด รวมทั ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการมีเขตต่อเนื่องในการเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ดังนั น ในเขตต่อเนื่องจึงต้องมีกฎเกณฑ์ 
มาตรการ หรือกฎหมายเพ่ือเป็นเกราะป้องกันไม่ให้รัฐชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนการป้องกัน 
ด้วยเหตุนี  แนวทางที่ 3 จึงน่าจะเป็นแนวทางที่รัฐชายฝั่งจะสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเลทั ง 4 เรื่อง ได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาลได้มากที่สุด 

                                           
127เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 330.  
128เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 330-331.  
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3.2.2.4 แนวทางที่ 4 การแปลหรือคัดลอกข้อ 33 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มาเป็นกฎหมายว่าด้วยเขตต่อเนื่อง 

 แนวทางที่ 4 มีลักษณะการใช้ 2 ลักษณะคือ เป็นการน าข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ มาใช้
เป็นกฎหมายโดยวิธีการคัดลอกตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วน าไปตราเป็นกฎหมายด้วยข้อความ
เดียวกัน และส าหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาทางการภาษาใดภาษาหนึ่งของสหประชาชาติก็จะคัดลอก
บทบัญญัติดังกล่าวแล้วน ามาแปลเป็นภาษาของตนและใช้เป็นกฎหมาย ทั งสองลักษณะนี เป็นการแปล
หรือคัดลอกโดยไม่มีการอธิบายหรือปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด เดิมทีข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ  
มีความก ากวมในตัวบทบัญญัติอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการบัญัติไว้เช่นนั นก็เพ่ือยืดหยุ่นให้รั ฐชายฝั่งสามารถ
ตีความและน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของตนตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายทะเล แต่การที่  
รัฐชายฝั่งน าข้อ 33 มาใช้โดยตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ได้ช่วยให้ความก ากวมในข้อ 33  
มีความชัดเจนขึ นมาแม้แต่น้อย ผลที่ตามมาคือ ศาลต้องรับภาระในการตีความบทบัญญัติดังกล่าว 
โดยการตีความนี ศาลอาจจะพิจารณาไปในแนวทางที่ 1 2 หรือ 3 ก็ได้ ทั งนี  แนวทางที่ 1 และ 2  
มีลักษณะไม่สอดคล้องกับข้อ 33 เท่าใดนัก เนื่องจากในแนวทางที่ 1 มีลักษณะเป็นการขยายขอบเขต
การบังคับใช้กฎหมายภายในออกไปยังเขตต่อเนื่องซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อ 2 ของอนุสัญญาฯ ที่บัญญัติ
ให้กฎหมายภายในขยายถึงทะเลอาณาเขตเท่านั น และแนวทางที่ 2 มีลักษณะเป็นการจ ากัดเขต
อ านาจให้บังคับใช้ในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั น ท าให้รัฐชายฝั่งไม่สามารถบังคับใช้มาตรการ
หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ในเขตต่อเนื่องเพ่ือลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันได้ ในขณะที่
แนวทางที่ 3 มีความสอดคล้องค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏว่านานาประเทศมีการ
คัดค้านหรือท้วงติงต่อแนวทางทั ง 3 ดังนั น แนวทางที่ 4 ซึ่งรัฐชายฝั่งอาจใช้การตีความให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ 1 2 หรือ 3 ก็ได้ หรือรัฐชายฝั่งจะไม่ตีความเลยก็ย่อมได้ เนื่องจากการน าข้อ 33 ของ
อนุสัญญาฯ มาใช้โดยตรงเท่ากับเป็นการยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อ 33 ทุกประการ โดย
ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเติมความให้ผิดแปลกไปจากต้นฉบับแต่อย่างใด และเป็นการยืนยันอีกว่ากฎหมายอื่น
ใดของรัฐชายฝั่งหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกฎหมายทะเลจะไม่ขัดแย้งต่อข้อ 33 ด้วย129  
 จากการพิจารณาแนวทางที่ 4 พบว่าไม่อาจสร้างประโยชน์ให้รัฐชายฝั่งแต่ประการใด 
เพราะข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ มีความก ากวมจนเป็นเหตุให้นานาประเทศต้องตีความการควบคุม 
ที่จ าเป็นจนแบ่งแยกออกไปหลายแนวทางดังที่กล่าวไว้ในแนวทางทั งหลายก่อนหน้า ดังนั น การน าข้อ 
33 มาใช้โดยตรงก็ไม่อาจสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเขต
ต่อเนื่องในการเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ เพราะไม่ได้มีการสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมาย

                                           
129จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 29.  
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หรือให้อ านาจในการบังคับใช้แต่ประการใด ด้วยเหตุนี  การปฏิบัติตามแนวทางที่ 4 ไม่อาจรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในเขตต่อเนื่องได้อย่างแท้จริง130 

3.2.3 การใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่อง 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีแนวทางหลายรูปแบบ ท าให้การตีความเรื่องการควบคุมที่จ าเป็น
เป็นสิทธิที่แต่ละรัฐประสงค์จะปฏิบัติตราบใดที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายทะเลหรือมีประเทศใด
คัดค้าน นอกจากนี  การใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งมีประเด็นพิจารณาในเรื่องการใช้สิทธิของรัฐชายฝั่ง 
ในเขตต่อเนื่องด้วย เพราะนอกจากแต่ละรัฐจะมีในแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศของตนแล้ว  
การค านึงถึงการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องก็เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่รัฐชายฝั่งจะสามารถ
ใช้เขตอ านาจในเขตต่อเนื่องได้ถูกต้อง ทั งนี  ผู้เขียนได้จ าแนกการใช้สิทธิไว้ 3 ประการคือ สิทธิป้องกัน
และลงโทษ สิทธิตรวจเยี่ยม และสิทธิไล่ตามติดพัน โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.2.3.1 การใช้สิทธิป้องกันและลงโทษ 

 การใช้สิทธิป้องกันและลงโทษมีลักษณะเป็นมาตรการที่มีผลสืบเนื่องกัน แต่การ
พิจารณาในการใช้สิทธิทั งสองต้องแยกออกจากกัน กล่าวคือ ในส่วนของการใช้สิทธิป้องกันจะเป็นไป
ตามข้อ 33 (a) ซึ่งก าหนดให้รัฐชายฝั่งสามารถป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง หมายความว่า รัฐชายฝั่ง
สามารถวางมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  อันเป็นเงื่อนไขต่อเรือที่เข้ามาในเขตต่อเนื่องได้  
ซึ่งความในข้อนี ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องเป็นเรือที่ก าลังจะแล่นเข้าไปในทะเลอาณาเขต หรือแล่นออกมา
จากทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง หรือเป็นเรือที่แล่นผ่านเขตต่อเนื่อง ก็หมายความว่าข้อ 33 (a) ได้เปิด
ช่องให้รัฐชายฝั่งสามารถตีความได้ว่า การป้องกันนั นสามารถใช้กับเรือที่ก าลังจะแล่นเข้าไปในทะเล
อาณาเขต รวมทั งเรือที่แล่นออกมาจากทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ ง ตลอดจนเรือที่แล่นผ่านเขต
ต่อเนื่องได1้31 
 ในส่วนของการใช้สิทธิลงโทษ เรือล าดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยการ
ป้องกันตามข้อ33 (a) หากไม่ปฏิบัติตามรัฐชายฝั่งก็มีหน้าที่บังคับให้เรือดังกล่าวปฏิบัติตามเงื่อนไขนั น 
ซึ่งหมายรวมถึงอ านาจในการลงโทษด้วย132 ซ่ึงการใช้สิทธิลงโทษก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการใช้สิทธิ
ป้องกัน กล่าวคือ ข้อ 33 (a) ได้เปิดช่องให้การป้องกันสามารถท าได้ใน 3 กรณี คือ ก าลังจะแล่นเข้า

                                           
130เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 332.  
131พรภพ อ่วมพิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 124-125. 
132เรื่องดียวกัน, หน้า 128  
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ไปในทะเลอาณาเขต หรือแล่นออกมาจากทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง หรือแล่นผ่านเขตต่อเนื่อง  
ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่พบเรือที่ท าการฝ่าฝืนการป้องกัน เจ้าหน้าที่สามารถลงโทษต่อการฝ่าฝืน
ดังกล่าวได้ ทั งนี  มาตรการที่รัฐชายฝั่งสามารถใช้ได้เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่องมีหลาย
แนวทาง เช่น การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม เพ่ือขอให้เรือแสดงข้อมูลสนเทศ ตรวจเอกสาร ตรวจค้น ตักเตือน 
สั่งให้หยุด ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ได้ใช้แนวทางดังกล่าวแล้วพบว่ามีพฤติการณ์ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนการ
ป้องกัน หรือพบว่าเรือล านั นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิบังคับให้เรือล าดังกล่าว
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงสามารถจับกุมและด าเนินคดีตามกฎหมายได้ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม133 
 นอกจากนี การบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ (a) มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ (b)  
ซึ่งวางหลักไว้ว่าสามารถลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนในข้อ (a) ได้ หมายความว่าในส่วนของข้อ (b) ก าหนด
เพียงการลงโทษส าหรับการฝ่าฝืน แต่ข้อ (a) ได้ก าหนดให้สามารถป้องกันและหมายความรวมถึงการ
ตีความให้สามารถลงโทษได้เมื่อพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐชายฝั่งก าหนดเพ่ือป้องกันการละเมิด
กฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ซึ่งเป็นความเดียวกันกับข้อ (b) ดังนั น เมื่อพบ
การฝ่าฝืนรัฐชายฝั่งย่อมมีหน้าที่บังคับให้เป็นไปตามเงื่อไนเหล่านั นซึ่งหมายรวมถึงการจับกุมด้วย 
แม้ว่าข้อ 33 จะมีการแบ่งแยกระหว่างการใช้สิทธิป้องกันและลงโทษออกจากกัน แต่ก็เป็นการ
แบ่งแยกเพ่ือให้เห็นความชัดเจนระหว่างการป้องกันและการลงโทษอันเป็นผลสืบเนื่องกัน134 
 อย่างไรก็ดี มีข้อพิจาณาต่อไปว่า การใช้สิทธิป้องกันและลงโทษใน 3 กรณี คือ ก าลัง
จะแล่นเข้าไปในทะเลอาณาเขต หรือแล่นออกมาจากทะเลอาณาเขต หรือแล่นผ่านเขตต่อเนื่อง  
ต้องพิจารณาควบคู่กับข้อ 27 วรรคห้า135 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับทะเลอาณาเขต และทะเลอาณาเขต 
ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของเขตต่อเนื่อง โดยมีข้อพิจารณาตามข้อบัญญัติดังนี  “รัฐชายฝั่งไม่อาจด าเนิน
ขั นตอนใด ๆ กับเรือต่างชาติขณะก าลังผ่านทะเลอาณาเขตเพ่ือจับกุมบุคคลหรือด าเนินการสืบสวน
เกี่ยวกับอาชญากรรมซึ่งได้กระท าก่อนที่เรือได้เข้าสู่ทะเลอาณาเขต ถ้าเรือนั น ขณะเดินทางมาจาก
ท่าเรือต่างประเทศ เป็นแต่เพียงผ่านทะเลอาณาเขตโดยมิได้เข้าไปในน่านน  าภายใน” เมื่อพิจารณา

                                           
133เรื่องดียวกัน. 
134เรื่องดียวกัน, หน้า 128-129 
135Article 27 paragraph five, UNCLOS. 
5. … the coastal State may not take any steps on board a foreign ship passing 

through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in 
connection with any crime committed before the ship entered the territorial sea, if 
the ship, proceeding from a foreign port, is only passing through the territorial sea 
without entering internal waters. 
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หลักการดังกล่าวพบว่า รัฐชายฝั่งจะสามารถใช้สิทธิป้องกันและลงโทษได้เมื่อเรือเข้าสู่น่านน  าภายใน
เท่านั น อีกทั งข้อ 17136 และ 24 วรรคหนึ่ง137 ได้บัญญัติเรื่องสิทธิการผ่านแดนโดยสุจริตในทะเล
อาณาเขต หมายความว่าใน 3 กรณีข้างต้นรัฐชายฝั่งไม่อาจกระท าการใด ๆ ได้ แต่พึงพิจารณาว่า  
การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง อาจส่งผลกระทบภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต 
ซึ่งข้อ 19 วรรคสอง (G)138 ได้บัญญัติเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่องในทะเลอาณาเขตถือว่าเป็น
การเดินเรือที่ไม่สุจริต รวมทั งข้อ 25 วรรคหนึ่ง139 ได้อนุญาตให้รัฐชายฝั่งด าเนินขั นตอนที่จ าเป็น 
ในทะเลอาณาเขตของตนเพ่ือป้องกันการผ่านที่ไม่สุจริต ดังนั น แม้ว่ารัฐชายฝั่งต้องเคารพในสิทธิการ
ผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติตามข้อ 27 วรรคห้า เพราะถือว่ารัฐเจ้าของเรือธงมีเขตอ านาจเหนือเรือ

                                           
136Article 17, UNCLOS. 
Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-

locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. 
137Article 24 paragraph one, UNCLOS.  
1. The coastal State shall not hamper the innocent passage of foreign ships 

through the territorial sea except in accordance with this Convention. In particular, in 
the application of this Convention or of any laws or regulations adopted in 
conformity with this Convention, the coastal State shall not: 

     (a) impose requirements on foreign ships which have the practical effect 
of denying or impairing the right of innocent passage; or 

     (b) discriminate in form or in fact against the ships of any State or against 
ships carrying cargoes to, from or on behalf of any State. 

138Article 19 paragraph two (G), UNCLOS. 
2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, 

good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of 
the following activities:  

     (G) the loading or unloading of any commodity, currency or person 
contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the 
coastal State 

139Article 25 paragraph one, UNCLOS. 
The coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to prevent 

passage which is not innocent. 
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ดังกล่าวไม่ใช่รัฐชายฝั่ง แต่การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันในเขตต่อเนื่องส่งผลให้รัฐชายฝั่ง
อาจได้รับผลกระทบอันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ ความสงบสุข และความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นเหตุผล 
ที่ใหญ่กว่าการผ่านโดยสุจริต นอกจากนี  ถ้าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าเขตต่อเนื่องเป็นบทบัญญัติพิเศษ
ที่อนุสัญญาฯ ยอมให้รัฐชายฝั่งสามารถขยายอ านาจบางประการออกไปนอกทะเลอาณาเขตของตนได้ 
ฉะนั น แม้ว่าเรือล าดังกล่าวจะอยู่ในทะเลอาณาเขต หรืออยู่ในเขตต่อเนื่องซึ่งเป็นเขตติดต่อกับทะเลอาณาเขต 
รัฐชายฝั่งก็น่าจะใช้สิทธิป้องกันและลงโทษในทะเลอาณาเขตรวมถึงในเขตต่อเนื่องได้เช่นกัน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ที่ให้เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ 
อันท าให้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครองอย่างสูงสุด140 
 อนึ่ง เมื่อรัฐชายฝั่งมีหน้าที่ต้องบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ใช้ป้องกันการฝ่าฝืน
กฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต รัฐชายฝั่งอาจจะใช้ก าลังเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้มี
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ141 อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิป้องกันและลงโทษ
ต้องค านึงถึงความจ าเป็นเป็นหลัก แม้ว่าข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ จะไม่ได้ระบุเรื่องความรับผิดชอบของ
รัฐชายฝั่งในกรณีที่ท าเกินกว่าเหตุจนท าให้เรือหรือลูกเรือได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ ก็ไม่ได้
หมายความว่ารัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิในทางที่ผิด (Abuse of right) ในทางเช่นนั นหรือไม่ต้อง
รับผิดชอบใด ๆ เพราะข้อ 300142 ของอนุสัญญาฯ วางหลักไว้ว่า รัฐชายฝั่งจะต้องไม่ใช้สิทธิ  
เขตอ านาจและเสรีภาพในทางที่ผิด ดังนั น ถือว่ารัฐชายฝั่งยังต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการใด ๆ  
ในเขตต่อเนื่องด้วย143 

3.2.3.2 การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม 

 การตรวจเยี่ยมมีลักษณะเป็นการใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย
ทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ซึ่งหมายความรวมถึงการปฏิบัติต่อเรือที่มีพฤติการณ์ 3 
กรณีคือ ก าลังจะแล่นเข้าไปในทะเลอาณาเขต หรือแล่นออกมาจากทะเลอาณาเขต หรือแล่นผ่านเขต

                                           
140พรภพ อ่วมพิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 126-127, 129.  
141เรื่องเดียวกัน, หน้า 130. 
142Article 300, UNCLOS. 
States Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this 

Convention and shall exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this 
Convention in a manner which would not constitute an abuse of right. 

143พรภพ อ่วมพิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 134-136. 
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ต่อเนื่อง โดยที่การตรวจเยี่ยมจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสม เพราะการตรวจเยี่ยม
หมายถึงการตรวจเอกสาร ตรวสภาพเรือ ลูกเรือ ตลอดจนสินค้าที่ในบรรทุกมาก็ได้ ซึ่งหากเกิดความ
เสียหายจากการตรวจเยี่ยม รัฐชายฝั่งผู้ตรวจเยี่ยมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามความทั่วไปในข้อ 300 
ของอนุสัญญาฯ ทั งนี  ในการใช้สิทธิตรวจเยี่ยมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับเบื่องต้น และ
ระดับกายภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี  

 1) ระดับเบื องต้น 
 การตรวจในระดับเบื องต้น หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลสนเทศหรือเอกสารอ่ืน
ที่มีความใกล้เคียง เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนรวมถึงเพ่ือทราบต้นทางที่จากมาและจุดหมายที่จะไป 
ทั งนี  แม้ว่าข้อ 33 จะไม่ได้ระบุรายละเอียกเรื่องการใช้สิทธิตรวจเยี่ยมก็ตาม แต่ในข้อ 110 วรรคหนึ่ง 
ของอนุสัญญาฯ ซึ่งบังคับใช้ในทะเลหลวงได้วางหลักว่า การตรวจเยี่ยมจะท าไม่ได้เว้นแต่ “มีเหตุอัน
ควรสงสัย”144 และในวรรคสอง วางหลักไว้ว่า รัฐชายฝั่งสามารถตรวจสอบเอกสาร และหากยังพบข้อสงสัย
ก็สามารถตรวจสอบบนเรือล าดังกล่าวต่อไปได้145 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวแม้บังคับใช้ในทะเลหลวง  
แต่ในวรรคหนึ่ง ได้บัญญัติเรื่องเหตุอันควรสงสัยไว้เป็นเฉพาะกรณี ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับเขต
ต่อเนื่องซึ่งก าหนดให้ควบคุมเท่าที่จ าเป็นเฉพาะกรณีเช่นกัน ดังนั น จึงน่าจะน าข้อ 110 มาปรับใช้กับ
เขตต่อเนื่องได้เป็นการอนุโลม146 นอกจากนี ข้อ 220 วรรคสาม ก็ให้สิทธิรัฐชายฝั่งตรวจข้อมูลสนเทศ
และเอกสารอ่ืนของเรือที่อยู่ในทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ147 ซึ่งจากการพิจารณา 

                                           
144Article 110 paragraph 1, UNCLOS. 
1. … unless there is reasonable ground for suspecting that: … 
145Article 110 Paragraph 2, UNCLOS. 
In the cases provided for in paragraph 1, the warship may proceed to verify 

the ship's right to fly its flag. To this end, it may send a boat under the command of 
an officer to the suspected ship. If suspicion remains after the documents have been 
checked, it may proceed to a further examination on board the ship, which must be 
carried out with all possible consideration.  

146เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 277-278.  
147Article 220 paragraph three, UNCLOS. 
Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 

exclusive economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive 
economic zone, committed a violation of applicable international rules and 
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ข้อ 220 สามารถน ามาปรับใช้กับเขตต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเขตต่อเนื่องได้ถูกขยายออกมา
จากทะเลอาณาเขตเพ่ือเป็นพ่ืนที่กันชนและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดภายในดินแดน
หรือทะเลอาณาเขต ดังนั น การใช้สิทธิตามข้อ 220 ในเขตต่อเนื่องก็ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิเพ่ือป้องกัน
การฝ่าฝืนกฎหมายภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเช่นเดียวกัน หรือสิทธิที่ใช้ในทะเลอาณาเขตสามารถ
ตามติดมายังเขตต่อเนื่องได้เฉพาะกรณี โดยต้องมีเหตุอันควรสงสัยเท่านั น ส่วนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
ก็เป็นพื นที่ทับซ้อนกับเขตต่อเนื่องมาแต่เดิมแล้ว ด้วยเหตุนี ก็สามารถใช้สิทธิในท านองเช่นว่านี ได้เช่นกัน148 

 2) ระดับกายภาพ 
 การตรวจในระดับกายภาพ หมายถึง สภาพการณ์หลังตรวจสอบข้อมูลสนเทศ 
หรือเอกสารอ่ืนที่มีความใกล้เคียงซึ่งเป็นขั นตอนใน 1) แต่หากพบว่ายังมีข้อสงสัยเป็นเหตุให้
จ าเป็นต้องตรวจสอบมากขึ น น าไปสู่การตรวจสอบสภาพเรือหรือสินค้าภายในเรือ ซึ่งการตรวจสอบ 
ในระดับนี ข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้เช่นเดียวกัน แต่ในข้อ 220 วรรคห้า  
ได้วางหลักให้รัฐชายฝั่งสามารถตรวจสอบทางกายภาพได้ภายหลังจากการตรวจสอบระดับเบื องต้น
แล้วพบว่ายังมีข้อสงสัย149 นอกจากนี  ในวรรคหก ได้วางหลักไว้ว่า หากพบหลักฐานว่ามีการละเมิดจริง 
รัฐชายฝั่งสามารถด าเนินการบังคับให้เป็นเป็นตามกฎเกณฑ์หรืออาจด าเนินคดีตามกฎหมายได้ตามที่

                                                                                                                         
standards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels or laws 
and regulations of that State conforming and giving effect to such rules and 
standards, that State may require the vessel to give information regarding its identity 
and port of registry, its last and its next port of call and other relevant information 
required to establish whether a violation has occurred. 

148เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 279-281.  
149Article 220 paragraph five, UNCLOS. 
Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 

exclusive economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive 
economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a 
substantial discharge causing or threatening significant pollution of the marine 
environment, that State may undertake physical inspection of the vessel for matters 
relating to the violation if the vessel has refused to give information or if the 
information supplied by the vessel is manifestly at variance with the evident factual 
situation and if the circumstances of the case justify such inspection. 
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จ าเป็น150 แต่หากพบว่าไม่ปรากฏการกระท าผิด รัฐชายฝั่งต้องรับผิดชอบต่อการใช้สิทธิตรวจเยี่ยมนั น 
ซึ่งหลักความรับผิดชอบนี ถูกบัญญัติไว้ความทั่วไปในข้อ 300 และข้อ 110 วรรคสาม151 ทั งนี  ความใน
ข้อ 110 และ 220 สามารถน ามาปรับใช้โดยอนุโลมในเขตต่อเนื่องตามท่ีได้กล่าวไปใน 1)152  
 จากการพิจารณาที่ผ่านมาสามารถปรับใช้สิทธิตรวจเยี่ยมเพ่ือน ามาใช้ในเขต
ต่อเนื่องได้ 3 ขั นตอน คือ การตรวจเยี่ยม การตรวจเอกสาร และการตรวจค้นเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี 153 

 1) การตรวจเยี่ยม (Visit)  
 รัฐชายฝ่งอาจเข้าด าเนินการขอข้อมูลสนเทศ เช่น ลูกเรือ สินค้าในเรือ ต้น
ทางที่จากมาและจุดหมายต่อไป และข้อมูลอ่ืนใดที่จะท าให้ปราศจากข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 
เรื่อง 

 2) การตรวจสอบเอกสาร 
 ภายหลังจากการตรวจข้อมูลสนเทศแล้วยังพบว่ามีข้อสงสัย รัฐชายฝั่งอาจ
เข้าด าเนินการตรวจเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม โดยอาจขึ นไปบนเรือเพ่ือตรวจหนังสือรับรอง บันทึก หรือ
เอกสารอื่นใดซ่ึงเรือจ าเป็นต้องม ี  

                                           
150Lbid, paragraph six. 
Where there is clear objective evidence that a vessel navigating in the 

exclusive economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive 
economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a 
discharge causing major damage or threat of major damage to the coastline or 
related interests of the coastal State, or to any resources of its territorial sea or 
exclusive economic zone, that State may, subject to section 7, provided that the 
evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, in 
accordance with its laws.  

151Article 110 paragraph three, UNCLOS. 
If the suspicions prove to be unfounded, and provided that the ship boarded 

has not committed any act justifying them, it shall be compensated for any loss or 
damage that may have been sustained.  

152เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 279-280.  
153เรื่องเดียวกัน, หน้า 281-282. 
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 3) การตรวจค้นเรือ (Search) 
 ภายหลังจากการตรวจข้อมูลสนเทศและข้อมูลเอกสารแล้วยังพบว่ามีข้อ
สงสัย รัฐชายฝั่งอาจเข้าด าเนินการตรวจค้นภายในเรือ สภาพของเรือ หรือสถานที่ใดภายในเรือเพ่ือให้
ปราศจากข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต 
 นอกจากนี หากพบหลักฐานว่ามีการฝ่าฝืน รัฐชายฝั่งสามารถด าเนินการบังคับให้
เป็นไปตามกฎหมายเช่นว่านั น หรือด าเนินการตามกฎหมายที่จ าเป็น แต่หากพบว่าไม่ปรากฏการ
กระท าเช่นว่ารัฐชายฝั่งต้องรับผิดชอบต่อการใช้สิทธิตรวจเยี่ยมนั น ดังนั น การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม
สามารถท าได้ แต่ต้องค านึงไว้เสมอว่าต้องมีเหตุอันควรสงสัย และต้องด าเนินการควบคุมที่จ าเป็น
เท่านั น เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งจะช่วยให้รัฐชายฝั่งสามารถ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3.3 การใช้สิทธิไล่ตามติดพัน 

 การใช้สิทธิไล่ตามติดพันมีลักษณะเป็นการใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืน
กฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ซึ่งข้อ 111 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาฯ วางหลักไว้ว่า 
รัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิไล่ตามติดพันต่อเรือที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่ากระท าการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ข้อบังคับของรัฐนั น รวมทั งการฝ่าฝืนสิทธิซึ่งเขตนั นได้ถูกจัดตั งขึ นส าหรับคุ้มครองเท่านั น 154 ซึ่งเป็น
การเปิดช่องให้ตีความได้ว่า เขตซึ่งถูกจัดตั งเพ่ือคุ้มครองหมายความรวมถึงเขตต่อเนื่องด้วย เมื่อเขต
ต่อเนื่องถูกฝ่าฝืนก็สามารถใช้สิทธิไล่ตามติดพันได้ และหมายความรวมถึงสามารถจับกุมหรือด าเนินการ
ตามกฎหมายที่จ าเป็นได้155 นอกจากนี  การไล่ตามติดพันในเขตต่อเนื่องหมายรวมถึง 3 กรณีที่เคย
กล่าวไปในข้อ 3.2.3.1 การใช้สิทธิป้องกันและลงโทษ ด้วยเหตุที่การฝ่าฝืนอาจะท าให้เกิดผลกระทบ
ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต การใช้สิทธิไล่ตามติดพันต่อ 3 กรณีก็เป็นไปเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืน
เช่นกัน ทั งนี  ต้องค านึงอยู่เสมอว่า ต้องมีเหตุอันควรสงสัยและต้องใช้การควบคุมที่จ าเป็นเท่านั น มิฉะนั น 

                                           
154Article 111 paragraph one, UNCLOS. 
… the pursuit may only be undertaken if there has been a violation of the 

rights for the protection of which the zone was established.  
155พรภพ อ่วมพิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 141-142.  
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จะกระทบต่อสิทธิในการผ่านโดยสุจริตของรัฐอ่ืน156 และหากพบว่าไม่ปรากฏการกระท าเช่นว่า 
รัฐชายฝั่งต้องรับผิดชอบต่อการใช้สิทธิไล่ตามติดพันนั น ซึ่งได้บัญญัติไว้ในข้อ 111 วรรคแปด157  
 จากที่กล่าวมาการใช้สิทธิทั ง 3 สิทธิ มีการผสมผสานระหว่างการป้องกันและการ
ลงโทษ เมื่อให้สิทธิในการป้องกันก็ย่อมมีสิทธิบังคับให้เป็นไปตามการป้องกันดังกล่าว รวมถึงการ
ลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งทั ง 3 สิทธิข้างต้นเป็นสิ่งที่นานาประเทศสามารถน าไปปรับใช้ เพราะข้อ 
33 ของอนุสัญญาฯ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการควบคุมที่จ าเป็นไว้แต่ประการใด การตีความจึงเป็น
ความเฉพาะของแต่ละรัฐที่ประสงค์จะตีความในแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ซึ่งการใช้สิทธิ
ข้างต้นนี  ประเทศไทยสามารถน าไปใช้ในประเด็นปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขต
ต่อเนื่องได้ เพ่ือประเทศไทยจะสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ทั งด้านการป้องกันและการลงโทษ การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม และการใช้สิทธิไล่ตามติดพัน อย่างไรก็ดี  
ต้องค านึงอยู่เสมอว่า ต้องมีเหตุอันควรสงสัยและใช้การควบคุมที่จ าเป็นจึงจะถือว่าใช้สิทธิโดยสุจริต
และชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการเคารพในสิทธิการผ่านโดยสุจริตของรัฐอ่ืนด้วย ทั งนี  แม้ว่านานา
ประเทศจะมีแนวทางในการปฏิบัติที่หลากหลาย แต่ถ้าสามารถปฏิบัติในแนวทางที่ใกล้เคียงโดยยึด
หลักการใช้เหตุอันควรสงสัยและใช้การควบคุมที่จ าเป็น ผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่งทั งหลายย่อมไม่
กระทบซึ่งกันละกัน 

3.2.4 แนวปฏิบัติของรัฐอ่ืนในเขตต่อเนื่อง 

 จากการพิจารณาแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่อง
ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 แนวทาง158 และการใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องได้จ าแนกไว้ 3 ประการ159 
ผู้เขียนจะได้ท าการศึกษาในล าดับถัดไป โดยได้ศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐอ่ืนเพ่ือค้นหาว่าในเขตต่อเนื่อง
ของรัฐอ่ืนมีการวางหลักเรื่องการใช้เขตอ านาจในเขตต่อเนื่องไว้อย่างไรบ้าง และพิจารณาว่าจะสามารถ
จ าแนกแนวปฏิบัติของรัฐนั นให้อยู่ในแนวทางใด รวมทั งศึกษาการใช้สิทธิของรัฐอ่ืนในเขตต่อเนื่องว่า  

                                           
156เรื่องเดียวกัน, หน้า 145-147. 
157Article 111 paragraph eight, UNCLOS. 
Where a ship has been stopped or arrested outside the territorial sea in 

circumstances which do not justify the exercise of the right of hot pursuit, it shall be 
compensated for any loss or damage that may have been thereby sustained.  

158ดู 3.2.2 แนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่อง  
159ดู 3.2.3 การใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่อง 
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มีการด าเนินการอย่างไร ทั งนี  ผู้เขียนได้เลือกประเทศที่จะท าการศึกษาไว้ 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเกาหลี 
(The Republic of Korea) และ สาธารณรัฐจีน (The Republic of China) โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.2.4.1 สาธารณรัฐเกาหลี  

 สาธารณรัฐเกาหลี หรือ ประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ในวันที่ 29 เดือนมกราคม ค.ศ. 1996 และมีการประกาศเขตต่อเนื่อง
เพ่ือใช้สิทธิตามพันธกรณีของกฎหมายทะเล รวมทั งได้มีการอนุวัติการกฎหมายทะเลไว้หลายฉบับ  
โดยจัดแบ่งตามอาณาเขตทางทะเล ซึ่งหนึ่งในนั นมีกฎหมายที่กล่าวถึงเขตต่อเนื่องคือ รัฐบัญญัติว่าด้วย
ทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง160 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยหลักการและวิธีปฏิบัติของรัฐชายฝั่ง 
ในทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง นอกจากนี  สาธารณรัฐเกาหลียังเป็นประเทศที่มีแรงงานข้ามชาติ
หลั่งไหลเข้าไปขายแรงงานจ านวนมากเนื่องจากได้ค่าตอบแทนสูง ในปี 2561 สาธารณรั ฐเกาหลี 
ได้ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานโดยประกาศเพ่ิมค่าจ้างขั นต่ า จากเดิม 6,470 วอน/ชั่วโมง เพ่ิมเป็น 
7,530 วอน/ชั่วโมง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 224 บาท/ชั่วโมง หรือหากคิดเป็นรายเดือนจะได้รับ
ค่าจ้าง 1,573,770 วอน/เดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 46,987 บาท/เดือน ซึ่งจะบังคับใช้กับแรงงาน 
ที่ถูกกฎหมายเท่านั น161 อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนค่าจ้างแรงงานครั งนี คาดหมายว่าจะยิ่งส่งผลให้มี
แรงงานข้ามชาติหลั่งไหลเข้าไปมากขึ นทั งแรงงานถูกฎหมายและผิด  
 ด้วยสภาวการณ์ที่กล่าวไปข้างต้นทั งการประกาศเขตต่อเนื่องและมีการอนุวัติการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั งเป็นประเทศท่ีมีแรงงานข้ามชาติหลั่งไหลเข้าไปเป็นจ านวนมาก จึงมีความ
น่าสนใจในการศึกษากฎหมายทะเลของสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือค้นหาว่ามีหลักการและวิธีปฏิบัติในเขต
ต่อเนื่องอย่างไรบ้าง เพราะข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ได้ให้สิทธิรัฐชายฝั่งควบคุมที่จ าเป็นใน 4 เรื่อง 
ผู้เขียนจึงได้จ าแนกวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ ศึกษาการใช้เขตอ านาจของสาธารณรัฐเกาหลี 
ในเขตต่อเนื่อง และศึกษาการใช้สิทธิของสาธารณรัฐเกาหลีในเขตต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี  
  

                                           
160Territorial Sea and Contiguous Zone Act, Promulgated on 31 December 

1977. 
161กระทรวงแรงงาน , ค่าจ้างขั้นต่ าสาธารณรัฐเกาหลีส าหรับปี 2561 , ย่อหน้าที่ 1-2,  

ค้นวันที่ 7 กรกรฎาคม 2561 จาก http://www.mol.go.th/content/61436/1500431600. 
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 1) การใช้เขตอ านาจของสาธารณรัฐเกาหลีในเขตต่อเนื่อง 
 ประเด็นพิจารณาเรื่องการใช้เขตอ านาจในเขตต่อเนื่องถูกบัญญัติไว้ในข้อ 3 ทวิ 
ข้อ 6 ทวิ และข้อ 7 ดังนี  
 

Article 3-bis  
Breadth of Contiguous Zone 

 The contiguous zone of the Republic of Korea shall be the area 
of the sea up to the outer limit of twenty-four (24) nautical miles from the baseline, 
excluding the territorial sea of the Republic of Korea. However, the breadth of the 
contiguous zone may be determined differently in specified areas within twenty-four 
(24) nautical miles from the baseline in accordance with the Presidential Decree. 

Article 6-bis 
Power of Competent Authorities in Contiguous Zone 

 In the contiguous zone of the Republic of Korea, the 
competent authorities may exercise their official authority to the extent required for 
the purposes of the following subparagraphs, under the conditions as provided for by 
laws and regulations:  

      (a) prevention of any act violating the relevant laws and 
regulations of the Republic of Korea concerning customs, fiscal policies, control of 
immigration or health and sanitation, in the territorial land or sea of the Republic of 
Korea; and  

      (b) sanction against any act contrary to the relevant laws 
and regulations of the Republic of Korea concerning customs, fiscal policies, control 
of immigration or health and sanitation, in the territorial land or sea of the Republic 
of Korea. 

Article 7 
Relations with Treaties 

 With regard to the territorial sea and contiguous zone of the 
Republic of Korea, any matter not regulated by this Act shall be subject to treaties 
concluded and promulgated under the Constitution and the generally accepted rules 
of international law.   
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 จากบทบัญญัติทั งสามข้อจะเห็นได้ว่า มีการวางหลักเรื่องการใช้เขตอ านาจ
ในเขตต่อเนื่องไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในข้อ 3 ทวิ วางหลักไว้ว่า เขตต่อเนื่ องเป็นอาณาเขตที่ขยาย
ต่อจากทะเลอาณาเขตโดยมีความกว้าง 24 ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐาน ซึ่งสอดคล้องตามข้อ 33 วรรคสอง 
ของอนุสัญญาฯ ส่วนในข้อ 6 ทวิ วางหลักไว้ว่า ในเขตต่อเนื่องของสาธารณรัฐเกาหลี เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
อาจใช้อ านาจตามขอบเขตที่ก าหนด ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับ ขอบเขตที่ก าหนด
ดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ใน (a) คือ การป้องกันการกระท าใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับ ศุลกากร นโยบายการคลัง การควบคุมการเข้าเมือง หรือสุขภาพและสุขอนามัย ในดินแดน
หรือทะเลอาณาเขต และ (b) คือ ลงโทษการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับในเรื่อง
ดังกล่าวภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ส่วนในข้อ 7 วางหลักไว้ว่า เรื่องอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเนื่อง หากไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นหรือ
กฎเกณฑ์ท่ียอมรับโดยทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ 
 พึงสังเกตว่าข้อ 6 ทวิ ได้วางหลักให้สาธารณรัฐเกาหลีสามารถออกมาตรการ
หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ บังคับใช้ในเขตต่อเนื่องได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ซึ่งมาตรการ
หรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวประกอบด้วยการป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันทั ง 4 เรื่อง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องในแนวทาง
ที่ 3 เพราะการที่อนุญาตให้ออกมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับได้ภายใต้การรับรองของกฎหมาย  
ก็หมายความว่ามาตรการหรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมีความชอบด้วยกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืน
เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงสามารถลงโทษต่อการฝ่าฝืนนั นได้ นอกจากนี การด าเนินการตาม
แนวทางที่ 3 ถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดจากทั ง 4 แนวทาง ตามที่ได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้า มากกว่านั น
ในข้อ 7 ก็เป็นการวางหลักให้ครอบคลุมอีกว่า การใช้กฎหมายอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับเขตต่อเนื่อง
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักสากลหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
 2) การใช้สิทธิของสาธารณรัฐเกาหลีในเขตต่อเนื่อง 
 การใช้สิทธิในเขตต่อเนื่องถูกบัญญัติไว้ในข้อ 5 วรรคสอง และวรรคสาม และ
ข้อ 6 ดังนี  
 

Article 5  
Passage of Foreign Ships 

 2 .  A foreign ship shall be considered to be prejudicial to the 
peace, public order or security of the Republic of Korea if it engages in any of the 
following activities in the territorial sea, except when the activities stipulated in 
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subparagraphs (b) to (e), (k) and (m) have been authorized, approved or consented to 
by the authorities concerned: 
  . . .  ( h) the embarking or disembarking of any commodity, 
currency or person contrary to the regulations of the Republic of Korea on customs, 
fiscal policies, control of immigration or health and sanitation; … 
 3 .  The innocent passage of foreign ships may be suspended 
temporarily in specified areas of the territorial sea in accordance with the Presidential 
Decree if such suspension is considered to be essential to the security of the 
Republic of Korea. 

Article 6  
Stopping of Foreign Ships 

 If a foreign ship (excluding foreign warships and government 
ships operated for noncommercial purposes) is suspected of having violated the 
provisions of Article 5 , the authorities concerned may issue necessary orders or take 
other necessary measures, such as stopping, search or seizure. 
 
 จากบทบัญญัติข้อ 5 วรรคสอง วางหลักเรื่องสิทธิในการเดินเรือโดยสุจริต 
จะถูกระงับไปเมื่อได้มีการฝ่าฝืนในบางเรื่องในทะเลอาณาเขต เช่น (h) เกี่ยวกับการศุลกากร การคลัง 
การเข้าเมือง และการสุขภิบาล เป็นต้น และวรรคสาม วางหลักว่า การระงับสิทธิการเดินเรือโดยสุจริต
จะต้องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเท่านั น ส่วนข้อ 6 วางหลักไว้ว่า หากพบว่าเรือต้องสงสัยอาจ  
มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจออกค าสั่งที่จ าเป็นหรือใช้มาตรการที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
เช่น การหยุด การค้นหา หรือการจับกุมได้ นอกจากนี ยังสามารถตีความต่อไปได้ว่า การปฏิบัติตามข้อ 5 
และ 6 สามารถน ามาปรับใช้กับเขตต่อเนื่องในข้อ 6 ทวิได้ แม้ว่าทั งสองข้อจะบัญญัติให้ใช้ในทะเล
อาณาเขตเท่านั น แต่ก็วางหลักให้ใช้เฉพาะเรื่องเช่นเดียวกับที่มีการบัญญัติไว้ในข้อ 6 ทวิ ดังนั น  
การน าทั งสองข้อมาปรับใช้ในข้อ 6 ทวิ จึงสอดคล้องกับการใช้สิทธิป้องกันและลงโทษในข้อ 3.2.3.1 
เพราะแม้ว่ารัฐชายฝั่งต้องเคารพในสิทธิการผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติในทะเลอาณาเขต  
แต่ผลกระทบต่อรัฐชายฝั่งมีนัยที่ส าคัญมากกว่า จึงจ าเป็นต้องมีการใช้อ านาจเหนือสิทธิการผ่านโดย
สุจริต ซึ่งการใช้อ านาจเช่นว่านี อาจน ามาใช้ป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันในเขต
ต่อเนื่องเป็นการอนุโลมได้ และยังสอดคล้องกับการใช้สิทธิตรวจเยี่ยมในข้อ 3.2.3.2 เพราะการตรวจ
เยี่ยมเป็นลักษณะการป้องกันรูปแบบหนึ่ง และยังผลให้เกิดการลงโทษหากพบการฝ่าฝืนการป้องกัน
ดังกล่าว แม้ว่าสิทธิการตรวจเยี่ยมถูกบัญญัติให้ใช้ในทะเลหลวง แต่การตรวจเยี่ยมได้มีการบัญญัติไว้
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เฉพาะกรณี จึงน่าจะน ามาปรับใช้เป็นการอนุโลมได้ เพราะในเขตต่อเนื่องได้มีการจ าแจกเฉพาะกรณี
ไว้เช่นกัน นอกจากนี  การตรวจเยี่ยมต้องค านึงไว้เสมอว่าจะต้องมีเหตุ อันควรสงสัยและใช้การควบคุม 
ที่จ าเป็นเท่านั นและอาจพิจารณาได้อีกว่าสาธารณรัฐเกาหลีสามารถใช้สิทธิไล่ตามติดพันตามแนวทาง
ในข้อ 3.2.3.3 เพราะเขตต่อเนื่องเป็นเขตซึ่งถูกจัดตั งขึ นส าหรับคุ้มครอง เมื่อเขตต่อเนื่องถูกละเมิด  
ก็สามารถใช้สิทธิไล่ตามติมพัน และหมายรวมถึงสามารถจับกุมหรือด าเนินการตามกฎหมาย  
ที่จ าเป็นได้ เพราะการสั่งหยุดเรือตามข้อ 6 อาจหมายถึงการบังคับให้เรือล าดังกล่าวหยุดเพ่ือ
ตรวจสอบระดับเบื องต้นและระดับกายภาพ และน่าจะหมายรวมถึงการไล่ตามติดพันเพ่ือสั่งให้เรือ  
ล าดังกล่าวหยุดลง และท าการตรวจค้นได้ ดังนั นข้อ 6 จึงน่าจะหมายรวมถึงการใช้สิทธิตรวจเยี่ยม
และไล่ตามติดพันด้วย อย่างไรก็ดี ในการใช้สิทธิทั งสามหากไม่ปรากฏการกระท าความผิดรัฐชายฝั่งต้อง
รับผิดชอบต่อการใช้สิทธิเช่นว่านั น 
 กล่าวโดยสรุป สาธารณรัฐเกาหลีมีการใช้แนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขต
อ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องในแนวทางที่ 3 ซึ่งเป็นแนวทางท่ีดีที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล และยังมีการใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องทั ง 3 ประการ คือ การใช้สิทธิ
ป้องกันและลงโทษ การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม และการใช้สิทธิไล่ตามติดพัน ดังนั น สาธารณรัฐเกาหลีจึงน่าจะ
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.4.2 สาธารณรัฐจีน 

 สาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และมีการประกาศเขตต่อเนื่องเพ่ือใช้สิทธิตามพันธกรณีของกฎหมายทะเล 
รวมทั งได้มีการอนุวัติการกฎหมายทะเลไว้หลายฉบับโดยจัดแบ่งตามอาณาเขตทางทะเลลักษณะ
เช่นเดียวกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งหนึ่งในนั นมีกฎหมายที่กล่าวถึงเขตต่อเนื่องคือ กฎหมายว่าด้วย
ทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง162 นอกจากนี  สาธารณรัฐจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแรงงานข้ามชาติ
หลั่งไหลเข้าไปขายแรงงานเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากได้ค่าตอบแทนสูง 
โดยในปี 2561 สาธารณรัฐจีนปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานโดยประกาศเพ่ิมค่าจ้างขั นต่ า  จากเดิม 
21,009 เหรียญไต้หวัน/เดือน เพ่ิมเป็น 22,000 เหรียญไต้หวัน/เดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
24,000 บาท/เดือน ทั งนี  ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐจีนเดือนตุลาคม 2560 ระบุว่า  
มีแรงงานข้ามชาติในประเทศที่ถูกกฎหมายทั งหมด 671,228 คน ในจ านวนนี แบ่งเป็นแรงงานเพศ

                                           
162Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, Promulgated on 

January 21, 1998. 
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หญิง 371,407 คน และเพศชายมี 299,821 คน นอกจากนี  ยังมีแนวโน้มว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมีการ
ปรับค่างจ้างขั นต่ าเพ่ิมขึ นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ขยายตัวเพ่ิมขึ น163  
 ด้วยสภาวการณ์ที่กล่าวไปข้างต้นทั งการประกาศเขตต่อเนื่องและมีการอนุวัติการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั งเป็นประเทศท่ีมีแรงงานข้ามชาติหลั่งไหลเข้าไปเป็นจ านวนมาก จึงมีความ
น่าสนใจในการศึกษากฎหมายทะเลของสาธารณรัฐจีนเพ่ือค้นหาว่ามีหลักการและวิธีปฏิบัติในเขต
ต่อเนื่องอย่างไร ผู้เขียนจึงได้จ าแนกวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษาการใช้เขตอ านาจของ
สาธารณรัฐจีนในเขตต่อเนื่อง และศึกษาการใช้สิทธิของสาธารณรัฐจีนในเขตต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี  
 
 1) การใช้เขตอ านาจของสาธารณรัฐจีนในเขตต่อเนื่อง 
 ประเด็นพิจารณาเรื่องการใช้เขตอ านาจในเขตต่อเนื่องถูกบัญญัติไว้ในข้อ 14 
และ 15 ดังนี  
 

Article 14 
 The contiguous zone of the Republic of China is the sea area 
contiguous to the outer limits of the territorial sea and to a distance of twenty-four 
nautical miles measured from the baselines. The outer limits of the contiguous zone 
shall be decided by the Executive Yuan and may be promulgated in parts. 

Article 15 
 The Government of the Republic of China may enact laws and 
regulations in the contiguous zone for the following purposes:  
 26. To prevent infringement of customs, fiscal, trade, inspection, 
immigration, sanitation or environmental protection laws and regulations within its 
territory and territorial sea, and unauthorized broadcasting;  
 27. To punish infringement of customs, fiscal, trade, inspection, 
immigration, sanitation or environmental protection laws and regulations within its 
territory and territorial sea, and unauthorized broadcasting.   

                                           
163กระทรวงแรงงาน, ไต้หวันปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 

จาก http://www.mol.go.th/content/62263/1503283818. 



113 

 The Government of the Republic of China may enact laws and 
regulations to prevent and punish unauthorized broadcasting on the high seas or 
other sea areas beyond its territorial sea and contiguous zone. 
 The laws and regulations prescribed in the aforementioned two 
paragraphs shall be promulgated by the Executive Yuan. 
 
 จากบทบัญญัติทั งสองข้อจะเห็นได้ว่า มีลักษณะคล้ายกับสาธารณรัฐเกาหลี
คือ มีการวางหลักเรื่องการใช้เขตอ านาจในเขตต่อเนื่องไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในข้อ 14 วางหลักไว้ว่า 
เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่ซึ่งขยายต่อจากทะเลอาณาเขตโดยมีความกว้าง 24 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน  
ซึ่งสอดคล้องตามข้อ 33 วรรคสอง ของอนุสัญญาฯ ส่วนข้อ 15 วางหลักไว้ว่า สามารถออกกฎหมาย
หรือข้อบังคับภายในเขตต่อเนื่องได้ใน 2 ลักษณะคือ เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 6 เรื่องภายใน
ดินแดนหรือทะเลอาณาเขต และเพ่ือลงโทษต่อการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวภายในดินแดนและทะเล
อาณาเขต  
 ทั งนี  จะสังเกตได้ว่าบทบัญญัติในข้อ 15 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้สามารถ
ออกกฎหมายและข้อบังคับในเขตต่อเนื่องได้ กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นกฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามในเขตต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 6 ภายในดินแดนหรือ
ทะเลอาณาเขต หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวก็สามารถลงโทษได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องในแนวทางที่ 3 ที่สามารถ
วางกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายเพ่ือป้องและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันได้อีกด้วย  
 อนึ่ง ข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ วางหลักไว้ว่าสามารถใช้การควบคุมที่จ าเป็น
เฉพาะเรื่องซึ่งประกอบด้วย การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล แต่กฎหมายทะเล
ของสาธารณรัฐจีนบัญญัติไว้ถึง 6 เรื่อง โดยเพ่ิมเรื่องการค้าและการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่
ปรากฎว่ามีการคัดค้านจากนานาชาติ จึงดูเหมือนว่าเขตต่อเนื่องของสาธารณรัฐจีนสามารถบังคับใช้  
ได้ถึง 6 เรื่อง  
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 2) การใช้สิทธิของสาธารณรัฐจีนในเขตต่อเนื่อง 
 การใช้สิทธิในเขตต่อเนื่องถูกบัญญัติไว้ในข้อ 8, 11 และข้อ 17 ดังนี   
 

Article 8 
 A foreign vessel is not innocent in its passage through the 
territorial sea of the Republic of China if it engages in any one of the following 
activities: 
  … 7 . The loading or unloading or any commodity, currency or 
person contrary to the customs, fiscal, trade, inspection, immigration, sanitary or 
environmental protection laws and regulations of the Republic of China; … 

Article 11 
 The Government of the Republic of China may adopt laws and 
regulations relating to innocent passage through its territorial sea, in respect of any or 
all of the following: 
  … 20 . The prevention and punishment of infringement of the 
customs, fiscal, immigration or sanitation laws and regulations of the Republic of China; 
… 

Article 17 
 If the authorities of national defense, police, customs or other 
authorized agencies of the Republic of China consider that a person or an object 
which is in the territorial sea of the Republic of China or the contiguous zone is 
engaged in an activity violating laws and regulations of the Republic of China, such as 
authorities may engage in hot pursuit, boarding, inspection, and when necessary, 
detaining or arresting such persons or objects.   
 The authorities prescribed in the preceding paragraph may 
replace each other consecutively in undertaking hot pursuit, boarding, and 
inspection. 
 
 จากบทบัญญัติในข้อ 8 จะเห็นว่า มีการวางหลักเรื่องการฝ่าฝืนสิทธิการผ่าน
โดยสุจริตในทะเลอาณาเขตคล้ายกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการก าหนดไว้เฉพาะเรื่องส าหรับการ
กระท าที่จะท าให้สิทธิการผ่านโดยสุจริตถูกระงับ เช่น ในอนุ 7 วางหลักเรื่อง การกระท าซึ่งขัดต่อ
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กฎหมายศุลกากร การคลัง การค้า การตรวจสอบ การเข้าเมือง การสุขาภิบาลหรือการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและข้อบังคับของสาธารณรัฐจีน จะท าให้สิทธิการผ่านโดยสุจริตถูกระงับ ส่วนบทบัญญัติ
ในข้อ 11 วางหลักไว้ว่า สามารถเลือกใช้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการผ่านโดยสุจริต  
เพ่ือมาบังคับใช้ในทะเลอาณาเขตได้ เช่น ในอนุ 20 เป็นกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายทั ง 6 เรื่อง ส่วนบทบัญญัติในข้อ 17 วางหลัก
ไว้ว่า หากพบการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทะเลอาณาเขต เจ้าหน้าที่อาจใช้การไล่ตาม
ติดพัน การขึ นเรือ การตรวจสอบ และหากจ าเป็นสามารถจับกุมเพ่ือด าเนินคดีได้ 
 บทบัญญัติทั งสามข้ออาจน ามาปรับใช้ในข้อ 15 ได้เนื่องจากทั งข้อ 8 และ 
11 มีการบัญญัติเป็นการเฉพาะเรื่องเช่นเดียวกับข้อ 15 อีกทั งจะท าให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิ
ป้องกันและลงโทษ เพราะแม้ว่ารัฐชายฝั่งต้องเคารพสิทธิการผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติในทะเล
อาณาเขต แต่ผลกระทบต่อรัฐชายฝั่งมีนัยที่ส าคัญมากกว่า จึงจ าเป็นต้องมีการใช้อ านาจเหนือสิทธิการ
ผ่านโดยสุจริต ซึ่งการใช้อ านาจเช่นว่านี สามารถน ามาใช้ป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการ
ป้องกันทั ง 6 เรื่องในเขตต่อเนื่องเป็นการอนุโลมได้ ส่วนบทบัญญัติในข้อ 17 มีการวางหลักเรื่อง  
การไล่ตามติดพัน การขึ นเรือ และการตรวจสอบ โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทะเลอาณาเขต 
เป็นตัวให้อ านาจ ดังนั น การบังคับใช้กฎหมายจึงมีลักษณะเป็นการใช้เฉพาะเรื่องเช่นเดียวกับข้อ 15 
จึงน่าจะน ามาปรับใช้โดยอนุโลมได้เช่นกัน นอกจากนี ข้อ 17 มีการวางหลักไว้ในแนวทางเดียวกับการ
ใช้สิทธิตรวจเยี่ยมและไล่ตามติดพัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 3.2.3.2 การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม และ 3.2.3.3 
การใช้สิทธิไล่ตามติดพัน เพราะเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยสามารถใช้สิทธิทั งสองได้ เพราะทั งสองสิทธิ  
มีลักษณะเป็นการใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 6 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเล
อาณาเขต อย่างไรก็ดี ในการใช้สิทธิทั งสามหากไม่ปรากฏการกระท าความผิดรัฐชายฝั่งต้องรับผิดชอบ
ต่อการใช้สิทธิเช่นว่านั น 
 กล่าวโดยสรุป สาธารณรัฐจีนมีการใช้แนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจ
ของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องในแนวทางที่ 3 เช่นเดียวกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุด 
และยังมีการใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องในแนวทางที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ทั ง 3 ประการ คือ 
การใช้สิทธิป้องกันและลงโทษ การใช้สิทธิตรวจเยี่ยม และการใช้สิทธิไล่ตามติดพัน ดังนั น สาธารณรัฐ
จีนจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
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3.3 ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นแหล่งก าเนิดส าคัญในการก าหนดมาตรฐานสากล
ระหว่างประเทศหลายรูปแบบซึ่งมีผลผูกพันต่อประเทศสมาชิก กรณีตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศข้างต้นนี องค์การสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งโดยได้ก าหนดมาตรฐาน หลักการ 
แนวปฏิบัติของรัฐ ตลอดจนการน าจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาบัญญัติเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีความมุ่งหมายเพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และขจัดภัยคุกคามอันเป็นการย่ ายี บดบัง ลดทอน สิทธิเสรีภาพทุกรูปแบบ ท าให้มั่นใจได้
ว่าศักดิ์ศรีและสิทธิประโยชน์ของความเป็นมนุษย์จะได้รับการเคารพ นอกจากนี  เมื่อรัฐ ใดได้เข้าเป็น
ภาคีก็มีพันธกรณีซึ่งจะต้องปฏิบัติตามต่อไป โดยด าเนินการให้สอดคล้องตามความมุ่งหมายหรือ
เจตนารมณ์แห่งพันธสัญญา มิฉะนั นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ 
 กรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ลี ภัย ซึ่งผู้เขียนได้ระบุไว้ในรูปแบบที่ 2 
คือ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่สมัครใจ ซึ่งเป็นรูปแบบที่สอดคล้องโดยตรงกับอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพของผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 ซึ่งวางหลักการห้ามผลักดันไว้ในข้อ 33 (1) ข้อห้ามการขับไล่หรือ
การส่งกลับ “การผลักดัน” บัญญัติว่า “รัฐภาคีผู้ท าสัญญาจะไม่ขับไล่หรือส่งกลับ (ผลักดัน) ผู้ลี ภัย 
ไม่ว่าจะโดยลักษณะใด ๆ ไปยังชายเขตแห่งดินแดน ซึ่ง ณ ที่นั่นชีวิตหรือ อิสรภาพของผู้ลี ภัยอาจ
ได้รับการคุกคามด้วยสาเหตุทางเชื อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพ ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าทาง
สังคมหรือทางความคิดด้านการเมือง” แต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว และไม่มี
กฎหมายภายในเกี่ยวกับผู้ลี ภัย เมื่อบุคคลเหล่านี ผ่านเข้ามาในเขตต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่จะขึ นฝั่ง
ของประเทศไทย กระทั่งผ่านเข้ายังในทะเลอาณาเขตจะมีความผิดฐานลักลอบเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และน าไปสู่ขั นตอนการลงโทษและผลักดันออกนอกประเทศต่อไป เพียงแต่ว่า
หลักการห้ามผลักดันนั นมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Customary International 
Law) ตามที่ Executive Committee on the International Protection of Refugees หรือ ExCom 
wfh สรุปไว้ใน No. 6 (XXVIII) (1977) NON-REFOULEMENT ใจความว่า หลักการห้ามผลักดันเป็น
หลักการสากล และเป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงถือปฏิบัติอย่างแพร่หลาย164 ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของกฎหมายประเพณีระหว่างประเทศ คือ 1. ถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป (general practice) และ 

                                           
 164UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Non-Refoulement No. 6 
(XXVIII) – 1977, Retrieved June 23, 2019 from https://www.refworld.org/docid/ 
3ae68c43ac.html. 
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2. ยอมรับว่าเป็นกฎหมาย ( Opinion juris sive necessitatis)165 มากกว่านั น ประเทศไทยได้เป็นภาคี 
ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ถือเป็นสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ท าให้มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามไม่โดยตรงก็โดยอ้อมกับกรณี 
“ผู้ลี ภัย” โดยเฉพาะเรื่อง “การห้ามผลักดัน” ดังนั น แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพของผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 แต่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักการห้ามผลักดันในฐานะที่เป็นกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ และในฐานะภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี  
ผู้เขียนจึงได้น าเสนอตัวอย่างตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบแห่งสหประชาชาติ  
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีมีและความเก่ียวข้องกับผู้ลี ภัย จ านวน 4 ฉบับดังนี  

3.3.1 ปฏิญญาสาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR) 

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 จากที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ ปฏิญญาฉบับนี ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ  
ในปัจจุบันล้วนมีพื นฐานและได้รับการพัฒนามาจากปฏิญญาสากลฉบับนี ทั งสิ น และกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี ก็ได้กลายเป็นพื นฐานส าหรับการพัฒนากฎหมายภายในประเทศ
ของประเทศต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน166 
สาระส าคัญของปญิญญาฯ มุ่งคุ้มครองและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้าน และไม่
น าพาหรือดูหมิ่นคุณค่าแห่งสิทธิมนุษยชนอันเป็นการลดทอนความมีมนุษยธรรม ส าหรับกรณีผู้ลี ภัย
ปฏิญญาฉบับนี บัญญัติไว้ในข้อ 13 (1) “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัย
ภายในพรมแดนของแต่ละรัฐ” (2) “ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั งประเทศของตนเอง 
และสิทธิที่จะกลับสู่ประเทศตน” และ ข้อ 14 (1) “ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้ที่ลี ภัย 
ในประเทศอ่ืนจากการประหัตประหาร” พึงสังเกตว่า ปฏิญญาได้กล่าวถึงเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐาน

                                           
 165กรกนก วัฒนภูมิ , ความเห็นทางกฎหมาย เรื่องหลักการห้ามผลักดันกลับ (Non-
Refoulement), ค้นวันที่  23 มิถุนายน 2562 จาก https://voicefromthais.wordpress.com/ 
2019/01/11/ความเห็นทางกฎหมาย-เรื่อ/#_ftn3. 
 166กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน , ย่อหน้าที่ 3 , ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2562 จาก  http://humanrights.mfa.go.th/th/ 
humanrights/ obligation/. 
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และสิทธิในการมีชีวิตที่ต้องการลี ภัยจากประเทศซึ่งอาจประหัตประหารตน ดังนั น การย้ายถิ่นฐานอัน
เนื่องมาจากภัยสงคราม ความขัดแย้ง หรืออันตรายจากการประหัตประหาร ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัตินี  และไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้รับ หรือ
เป็นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถแสดงเอกสารหรือเพ่ือความปลอดภัย  
แต่ด้วยเหตุแห่งภยันตรายจึงท าให้ต้องหลบหนีมายังประเทศปลายทาง ประเทศผู้รับย่อมต้องให้ความ
ช่วยเหลือบนหลักมนุษยธรรม 

3.3.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1976 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 สาระส าคัญของกติกาฯ มุ่งคุ้มครองสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมือง
ตามอ าเภอใจ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ส าหรับกรณีผู้ลี ภัยกติกาฉบับนี  
วางหลักไว้ใน ข้อ 7 “บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ  หรือการลงโทษที่ โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้ ามิ ได้ ...”  พึ งสั งเกตว่า กติกาฯ ไม่ ได้ กล่ าวถึ งผู้ ลี ภั ยอย่ างชัด เจน  
แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ตีความบทบัญญัติในมาตรานี ให้หมายรวมถึงผู้ลี ภัย กล่าวคือ  
รัฐภาคีไม่อาจให้บุคคลตกอยู่ในอันตรายจากการทรมาน การปฏิบัติด้วยการลงโทษที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี จากการกลับคืนสู่ประเทศอ่ืนโดยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน การขับ ไล่ 
หรือการผลักดันกลับ167 ดังนั น ผู้ลี ภัยจึงได้รับความคุ้มครองตามกติกาฯ เช่นกัน 

3.3.3 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สาระส าคัญของอนุสัญญาฯ มุ่งคุ้มครองบุคคลจากการถูกทรมาน 
และได้ก าหนดความหมายของ “การทรมาน” หมายถึง การกระท าใดก็ตามโดยเจตนาที่ท าให้เกิด

                                           
 167UN Human Rights Committee, General Comment No. 20 (1992), UN 
Doc.HRI/ GEN//REV. 1,30, (28 July 1994), para. 9. อ้างถึงใน วชิราภรณ์ กฤษเจริญ, หลักการ
ห้ามผลักดันกลับกับสิทธิของผ฿ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในกฎหมายระหว่างประเทศ  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 96.  
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ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส และหมายรวมถึงการบังคับขู่เข็ญ ไม่ว่าทางกายภาพ
หรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์เพ่ือให้ข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนั น
หรือบุคคลที่สาม168 ส าหรับกรณีผู้ลี ภัยอนุสัญญาฉบับนี บัญญัติไว้ใน ข้อ 3 (1) “รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ 
ส่งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าบุคคลนั นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน” พึงสังเกตว่า บทบัญญัติข้างต้นสามารถตีความ
ให้รวมถึงผู้ลี ภัยได้ แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงผู้ลี ภัยอย่างชัดเจนก็ตาม ซึ่งการไม่ขับไล่ ส่งกลับ เมื่อมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมานมีความสอดคล้องกับหลักการห้ามผลักดัน 
ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 ดังนั น ผู้ลี ภัยจึงได้รับความคุ้มครองตามกติกาฯ เช่นกัน 

3.3.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 สาระส าคัญของอนุสัญญาฯ มุ่งคุ้มครองสิทธิที่เด็กพึงได้รับ 
เช่น สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยทั่วไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก 
การให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก เป็นต้น ส าหรับกรณีผู้ลี ภัยข้อ 22 ของอนุสัญญาฉบับนี วางหลักไว้ว่า  
รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า เด็กที่ร้องขอสถานะเป็นผู้ลี ภัย หรือที่ได้รับการ
พิจารณาเป็นผู้ลี ภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหว่างประเทศท่ีใช้บังคับ จะได้รับการ
คุ้มครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการได้รับสิทธิที่มีอยู่ตามที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญานี  อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้ท าข้อสงวนข้อนี ไว้ จึงท าให้ ข้อ 22 ไม่มีผลผูกพันกับประเทศไทย  
 จากที่กล่าวมา ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุสัญญา 
ว่าด้วยสถานะผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 ในลักษณะมุ่งคุ้มครอง ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้สิทธิเสรีภาพของผู้ลี ภัย
ต้องไม่ถูกจ ากัด เนื่องจากโดยปกติแล้วรัฐไม่อาจถูกแทรกแซงทั งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
และหมายความรวมถึงการปฏิเสธบุคคลจากการเข้าประเทศ แต่เมื่อใดก็ตามที่รัฐเข้าเป็นภาคีในตราสาร
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามโดยขัดหรือแย้งต่อพันธกรณี
ดังกล่าวไม่ได้169 ดังนั น แม้ว่าประเทศไทยจะไม่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951  
แต่ก็เป็นภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอ่ืน ๆ จึงมีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามกรณีผู้ลี ภัย
เช่นกัน ทั งนี  พึงสังเกตว่าประเทศไทยพยายามหลีกเลี่ยงการเกี่ยวพันกับกรณีผู้ลี ภัยอย่างสิ นเชิง 

                                           
 168Article 1, Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment. 
 169วชิราภรณ์ กฤษเจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 92.  
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โดยเฉพาะการตั งข้อสงวนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และการใช้ค าเรียกอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ลี ภัย 
เช่น ผู้พลัดถิ่นหรือผู้ลักลอบเข้าเมือง เพ่ือหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากนานาชาติ เพราะหากให้นิยามว่า 
ผู้ลี ภัยก็อาจเป็นเหตุบังคับให้ประเทศไทยต้องรับอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951170 
 โดยสรุป อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เป็นหัวใจส าคัญต่อ
การศึกษาบริบทความมั่นคงทางทะเล เพ่ือค้นหาวิธีการ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางที่เหมาะสมนั น กรณี
เขตต่อเนื่องซึ่งถูกบัญญัติไว้ในข้อ 33 ได้เปิดช่องให้ตีความไปในหลายแนวทาง แม้กระนั น หลัก
พื นฐานส าคัญของบทบัญญัตินี ต้องไม่ลืมว่าเขตต่อเนื่องถือก าเนิดมาเพ่ือเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ 
เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต มิใช่พื นที่ซึ่งมีผลประโยชน์ใด
จะต้องคุ้มครอง ดังนั น หากจะน ามาตรการหรือกฎหมายมาบังคับใช้ในพื นที่ดังกล่าวผู้ เขียนมี
ความเห็นว่า ไม่ควรน ามาตรการหรือกฎหมายภายในมาบังคับใช้ในพื นที่ดังกล่าว เพราะไม่มี
ผลประโยชน์ใดที่ต้องคุ้มครอง หากจะมีมาตรการหรือกฎหมายก็ควรให้มีการบัญญัติขึ นเป็นการเฉพาะ
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่ให้ครอบคลุมในเขตต่อเนื่องแต่เพียงบางกรณีเท่านั น มิใช่การขยาย
เขตอ านาจของกฎหมายภายในไปบังคับใช้ในเขตต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีความเห็นที่แตกต่างต่อการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมของรัฐชายฝั่งในการสร้างมาตรการหรือกฎหมายในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมตามที่
ข้อ 33 ได้บัญญัติไว้ว่า “ควบคุมที่จ าเป็น” จากการรวบรวมข้อมูลก็แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติของ
นานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องมี 4 แนวทาง และจากแนวปฏิบัติของรัฐอ่ืน
ในเขตต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่ถูกเลือกใช้หรือมีความสอดคล้องมากที่สุดคือ “แนวทางที่ 3 
ก าหนดให้การกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล สามารถป้องกัน
และลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนการป้องกันในเขตต่อเนื่องได้” ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้ถูกวิเคราะห์ต่อไปเพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่เหมาะต่อประเทศไทย และประเด็นคาบเกี่ยวที่ส าคัญเรื่องผู้ลี ภัย โดยที่ประเทศ
ไทยไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 และไม่มีกฎหมายภายใน
เกี่ยวกับผู้ลี ภัย แต่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักการห้ามผลักดันในฐานะที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ และในฐานะภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

                                           
 170เดอะไทยนิวส์, ปัญหาการอพยพลี้ภัยในประเทศไทย, ย่อหน้าที่ 2, ค้นวันที่ 20 มกราคม 
2562 จาก http://www.the-thainews.com/. 



 

 
 

วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบในประเด็นปัญหาการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 

 
 ในบทนี ผู้เขียนได้อธิบายแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้เขตอ านาจของประเทศไทยในเขต
ต่อเนื่องโดยวิเคราะห์จากแนวปฏิบัติของนานาชาติ และค้นหาว่าปัจจุบันแนวปฏิบัติของประเทศไทย
เป็นเช่นไร รวมทั งการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตต่อเนื่อง นอกจากนี มีการกล่าวถึงแนว
ปฏิบัติต่อผู้ลี ภัยในเขตต่อเนื่อง เหตุที่ต้องมีการกล่าวถึงเนื่องจากผู้กระท าความผิดฐานเข้าเมืองผิด
กฎหมายมีทั งรูปแบบที่สมัครใจและไม่สมัครใจ กรณีที่ไม่สมัครใจหรือเรียกว่าผู้ลี ภัยตามค านิยามของ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 ต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบพิเศษแก่ผู้ลี ภัย มากกว่านั น  
มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ นจากการด าเนินการตามเจตนารมณ์ ในข้อ 33 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

4.1 แนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อประเทศไทยในปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานใน
เขตต่อเนื่อง  
 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ออกพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อบแล้ว  
ซึ่งเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยสามารถใช้สิทธิการควบคุมที่จ าเป็นในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกันและ
ลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการ
สุขาภิบาล ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ซึ่งพระบรมราชโองการดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
กฎหมาย แต่มีสถานะเป็นเพียงประกาศของฝ่ายบริหารเท่านั น และยังไม่มีการอนุวัติการกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องต่อปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย จากการพิจารณา
กฎหมายทั ง 4 ฉบับ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 2) พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน  าไทย พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิด
บางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 และ 4) พระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดทางน  า พ.ศ. 2546 พบว่ามีปัญหาในเรื่องการจ ากัดขอบเขตการใช้อ านาจ 
ซึ่งบังคับใช้ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั น และไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงการใช้อ านาจ
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ควบคุมที่จ าเป็นในเขตต่อเนื่อง จึงดูเหมือนว่าปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่อง
ของประเทศไทยยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามพันธกรกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศและ 
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในข้อ 33 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่ให้
เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ หรือหากพิจารณาว่าแนวทางที่ประเทศไทยมีอยู่ขณะนี คือ
แนวทางที่ 4 ก็อาจเป็นได้ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่อาจตีความได้ว่าการควบคุมเท่าที่จ าเป็นตามข้อ 
33 จะมีขอบเขตเท่าใด เป็นเพียงการยอมรับการมีอยู่ของข้อ 33 เท่านั น หรือหากจะใช้การตีความ 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ 1 2 หรือ 3 ได้หรือไม่ หรือจะไม่ตีความใด ๆ จนกว่าจะมีข้อพิพาทเกิดขึ น หรือ 
จะพิจารณาว่าเป็นการใช้แนวทางที่ 2 ซึ่งนานาประเทศได้ใช้เขตอ านาจในการควบคุมท่ีจ าเป็นจากการใช้
สิทธิก าหนดมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง 
แต่ไม่สามารถลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันดังกล่าวได้จนกว่าผู้กระท าผิดจะเข้ามาภายในทะเล
อาณาเขตหรือพื นที่ซึ่งรัฐชายฝั่งมีอ านาจอธิปไตยสมบูรณ ์ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของประเทศไทย
ในเวลานี ตามที่มีการกล่าวถึงไว้ในแนวทางปฏิบัติประจ า: การผลักดันและสกัดกั นผู้ลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในกรอบงานของทหารเรือ พ.ศ. 2552 เมื่อเจ้าหน้าที่พบการกระท าความผิด  
จะใช้วิธีการผลักดันให้ออกจากเขตต่อเนื่องอันถือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 อีกทั งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้ เพราะไม่มีกฎหมายฉบับใด 
ให้อ านาจ และการกระท าความผิดดังกล่าวไม่ได้อยู่ในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต แต่อยู่ในเขต
ต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่พื นที่ที่อ านาจอธิปไตยของรัฐไทยขยายไปถึง การลงโทษผู้ฝ่าฝืนการป้องกันในเขต
ต่อเนื่องจึงไม่อาจท าได้ จะท าได้ต่อเมื่อความผิดอยู่ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตเท่านั น หรือหาก
พิจารณาว่าแนวปฏิบัติของประเทศไทยมีลักษณะตามแนวทางที่ 1 หรือมีความใกล้เคียงก็ไม่อาจพูดได้ 
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวให้มีอ านาจ
บังคับใช้ขยายไปจนถึงเขตต่อเนื่อง หรือหากมีการปฏิบัติเช่นนั นจริงอาจท าให้เกิดข้อพิพาทกับรัฐอ่ืนได้ 
รวมทั งไม่สอดคล้องกับข้อ 33 และเจตนารมณ์ของการมีเขตต่อเนื่องด้วย ดังนั น สภาวการณ์ของ
ประเทศไทยในปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องในเวลานี  มีความคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับแนวทางที่ 2 หรือ 4 แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าแนวทางทั งสองยังไม่อาจรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเลได้อย่างแท้จริง 

จากที่กล่าวมาการพิจารณาแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งและ
การใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องทั งสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐจีนสะท้อนให้เห็นว่า
แนวทางที่น่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยต่อปัญหาดังกล่าวมากที่สุดคือ แนวทางที่ 3 ด้วยเหตุว่า  
ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการกระท าความผิดที่จ าเป็นในเขตต่อเนื่องได้ ซึ่งการควบคุมที่จ าเป็น
จะท าได้ในสองลักษณะคือ สามารถวางมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อันเป็นการก าหนดเงื่อนไข
การปฏิบัติในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายภายในทั ง 4 เรื่อง รวมทั งสามารถบังคับใช้
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มาตรการหรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวในเขตต่อเนื่องได้ และสามารถลงโทษส าหรับการฝ่าฝืน
มาตรการหรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวในเขตต่อเนื่องได้อีกด้วย ดังนั น ผู้เขียนมีความเห็นว่าภายใน
เขตต่อเนื่องของประเทศไทยควรมีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องเป็นการ
เฉพาะหรือใช้การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน 4 เรื่อง ได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้า
เมือง และการสุขาภิบาล ให้ครอบคลุมถึงเขตต่อเนื่อง และใช้แนวปฏิบัติของนานาชาติในแนวทางที่ 3 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ มากที่สุด ตลอดจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการมี
เขตต่อเนื่องในการเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่องภายใน
ดินแดนหรือทะเลอาณาเขต นอกจากนี  การปรับใช้สิทธิทั ง 3 ประการในเขตต่อเนื่องอย่างถูกต้อง 
จะช่วยลดการใช้สิทธิในทางไม่ชอบอันท าให้ประเทศไทยมีภาระต้องรับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าว 
โดยเฉพาะการใช้สิทธิต่อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยและต้องใช้การควบคุมเท่าที่จ าเป็นโดยระมัดระวังไม่ให้
เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับรัฐชายฝั่ง ดังนั น การใช้แนวปฏิบัติของนานาชาติในแนวทางที่ 3 
และการปรับใช้สิทธิทั ง 3 ประการในเขตต่อเนื่อง จึงน่าจะเป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะสามารถรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในประเด็นปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของ
ประเทศไทยได้ดีเหมาะสมที่สุด 

4.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบกฎหมายของรัฐไทยกับรัฐอ่ืนในเขตต่อเนื่อง 

 หากพิจารณาแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่อง และ
การใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องกับประเทศไทย จะพบว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าสถานภาพ
ปัจจุบันของประเทศไทยใช้แนวปฏิบัติของนานาชาติแบบใด อาจเป็นแนวทางที่ 2 หรือ 4 ตามการ
วิเคราะห์ในหัวข้อที่ผ่านมา นอกจากนี ประเทศไทยไม่ได้มีการอนุวัติการกฎหมายทะเลในลักษณะ
จัดแบ่งตามอาณาเขตทางทะเลเหมือนกับสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐจีน จึงมีความแตกต่างใน
แง่ของรูปแบบกฎหมาย มากกว่านั น ยังมีข้อจ ากัดเรื่องค านิยามของราชอาณาจักรไทยซึ่งบัญญัติไว้ใน
กฎหมายส่วนใหญ่แต่ไม่ได้กล่าวถึงอาณาเขตของราชอาณาจักร แต่จากการศึกษาพบว่า ราชอาณาจักร
ไม่อาจขยายเกินกว่า 12 ไมล์ทะเล อีกทั งอ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งขยายไปถึงทะเลอาณาเขต
เท่านั นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญาฯ นอกจากนั น จะพบว่าในกรณีเขตต่อเนื่องของประเทศไทย
ได้ใช้วิธีการอนุวัติการกฎหมายเฉพาะเรื่องในลักษณะแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เช่น ในอดีตประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนในเขตต่อเนื่อง
จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายเฉพาะเรื่องศุลกากรว่าด้วยการแก้ไขปัญหาลักลอบค้าน  ามันเถื่ อน ซึ่งในเขต
ต่อเนื่องรัฐชายฝั่งสามารถออกมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับเพ่ือใช้การควบคุมที่จ าเป็นได้ 4 เรื่อง 
แต่ปรากฏว่าประเทศไทยออกมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับเพียงเรื่องศุลกากรเท่านั น และปัจจุบัน
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ยังไม่มีการพิจารณาการวางมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับในสามเรื่องที่ เหลือ ดังนั น สามเรื่อง 
ที่เหลือจึงยังไม่มีการวางมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ เพ่ือบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องจนกว่าจะมี
การแก้ไขต่อไป 

4.1.2 สภาพการณ์ทางกฎหมายปัจุบันที่บังคับใช้ในเขตต่อเนื่อง 

 จากการศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับเขตต่อเนื่องพบว่ามีกฎหมายเพียงไม่กี่ฉบับที่ได้
บัญญัติเรื่องเขตต่อเนื่องไว้ เช่น มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456171 
หรือ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 8 อ านาจทางศุลกากรในพื นที่เฉพาะ 
ส่วนที่ 4 เขตต่อเนื่อง มาตรา 188 ถึง มาตรา 191 นอกจากนี  มาตรา 190 วางหลักว่าให้น าบทบัญญัติอ่ืน
แห่งพระราชบัญญัตินี มาบังคับใช้กับเขตต่อเนื่องด้วย172 เช่น มาตรา 66 บัญญัติว่า “ถ้านายเรือได้
รายงานต่อพนักงานศุลกากรว่า ตนไม่ทราบว่าของที่อยู่ในหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุที่บรรทุกมาในเรือ
นั นเป็นสิ่งใด พนักงานศุลกากรจะสั่งให้เปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั นออกเพ่ือตรวจสอบก็ได้ และ
หากปรากฏว่าในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั นมีของต้องห้าม ให้ยึดของนั นไว้  เพ่ือด าเนินการตาม
กฎหมาย” หรือมาตรา 160 บัญญัติว่า “เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้ยานพาหนะใดในการน าหรือ
พาของที่ยังมิได้ เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือส่งหรือพาของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่ง
ให้หยุดยานพาหนะ เพ่ือตรวจหรือค้นยานพาหนะ หรือบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะนั น” พึงสังเกตว่า
กฎหมายศุลกากรได้วางหลักการและวิธีปฏิบัติในเขตต่อเนื่องเพ่ือใช้ป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายภายใน
ดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สิทธิป้องกันและลงโทษ นอกจากนี  มาตรา 66 และ 
มาตรา 160 ยังวางหลักตามแนวทางการใช้สิทธิตรวจเยี่ยมและไล่ตามติดพัน กล่าวคือ มาตรา 66 แม้ไม่ได้ 
บัญญัติว่าต้องมีเหตุอันควรสงสัย แต่ถือว่าหากยังไม่ปราศจากข้อสงสัย จึงสั่งให้มีการเปิดหีบห่อหรือ
ภาชนะบรรจุนั นออกเพ่ือตรวจสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบในระดับกายภาพตามการใช้สิทธิตรวจเยี่ยม 
ส่วนมาตรา 160 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย สามารถสั่งหยุดเพ่ือตรวจหรือ

                                           
171ดู หัวข้อ 2.3.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456  
172มาตรา 190 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 157 (2) มาตรา 160 มาตรา 164 มาตรา 

165 มาตรา 167 มาตรา 169 และมาตรา  มาบังคับใช้กับการกระท า ที่เกิดขึ นในเขตต่อเนื่อง และให้
น าบทก าหนดโทษที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว รวมทั งบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 212 มาตรา 217 
มาตรา 219 และมาตรา 241 มาบังคับใช้ด้วย 
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ค้นพาหนะ หรือบุคคลที่อยู่ในพาหนะนั น ซึ่งตีความต่อไปได้ว่าอาจหมายรวมถึงการใช้สิทธิไล่ตามติด
พันเพ่ือตรวจหรือค้นพาหนะดังกล่าว ดังนั น พระราชบัญญัตศุลกากรได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อ 33 
ของอนุสัญญาฯ เฉพาะเรื่องศุลกากรเท่านั น และถือได้ว่ามีการใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่อง
อย่างครบครันทั ง 3 ประการ แม้จะไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็สามารถน ามาปรับใช้เป็นการ
อนุโลมได้ และเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของนานาชาติในแนวทางที่ 3 ที่ให้  
รัฐชายฝั่งสามารถวางมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับเพ่ือป้องการและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการ
ป้องกันดังกล่าวภายในเขตต่อเนื่องได้ 
 กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมีการอนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตต่อเนื่องไม่เหมือนกับ
ต่างประเทศ ที่ผ่านมามีการอนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน 4 เรื่องเป็นการเฉพาะเรื่องในลักษณะ
แก้ไขเพ่ิมเติม เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มีการบัญญัติเรื่องศุลการกรในเขตต่อเนื่องไว้
เป็นการเฉพาะ ส่วนเรื่อง การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล ยังไม่ได้รับการการแก้ไข โดยเฉพาะ
การเข้าเมือง ตราบใดที่ยังไม่มีการอนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยได้ ในขณะที่ต่างประเทศใช้วิธีการอนุวัติการ
กฎหมายทะเลโดยจัดแบ่งตามอาณาเขตทางทะเล คือ รัฐบัญญัติว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขต
ต่อเนื่องของสาธารณรัฐเกาหลี และกฎหมายว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องของสาธารณรัฐจีน 
ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่าการอนุวัติการกฎหมายแบบประเทศไทย หากประเทศไทยต้องการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในเขตต่อเนื่องอย่างรอบด้าน จะต้องอนุวัติการกฎหมายที่เหลือทั งสาม
เรื่องให้สมบูรณ์จึงจะถือว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลอย่างสมบูรณ์ 
หรือประเทศไทยอาจอนุวัติการกฎหมายทะเลเป็นฉบับเช่นเดียวกับรัฐอ่ืนก็ย่อมได้ เพราะท้ายที่สุด  
ก็เป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
 

4.2 การปฏิบัติกับผู้ย้ายถิ่นฐาน กรณีมีสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัย 
 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตต่อเนื่อง
เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต  ในกรณีการลักลอบเข้า
เมืองเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการผลักดันโดยพิจารณามอบสิ่งของยังชีพ เช่น อาหาร น  าดื่ม ยา น  ามัน
เชื อเพลิง อันเป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม แต่หากไม่ยินยอมจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างที่กล่าวไปในข้อที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในจ านวนผู้ย้ายถิ่นฐานประกอบด้วย ผู้ที่สมัครใจและ  
ไม่สมัครใจ รูปแบบที่สมัครใจเกิดขึ นกับผู้ที่ต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า เช่น โอกาสในการท างาน  
ถิ่นที่อยู่ โอกาสทางการศึกษา เป็นต้น รูปแบบที่ไม่สมัครใจเกิดขึ นกับผู้ที่หลบหนีภัยสงคราม ความไม่สงบ 
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หรือความขัดแย้งในประเทศต้นทาง ไม่อาจครองชีวิตในภูมิล าเนาที่ตนอยู่ได้จึงต้องออกมา เรียกคน
กลุ่มนี ว่า “ผู้ลี ภัย” เมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้ย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะใช้
วิธีการผลักดัน และเมื่อเข้าสู่ทะอาณาเขตของประเทศไทย เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินคดีตามกฎหมาย
ภายในคือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในฐานะเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
พฤติการณ์ดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่า การสร้างมาตรการ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายในเขตต่อเนื่อง
เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ในกรณีการเข้าเมืองหาก
ต้องมีมาตรการ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ครอบคลุมรวมถึงผู้ลี ภัย การบรรจุหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือคัดแยกผู้ย้ายถิ่นฐานที่จัดอยู่ในข่ายผู้ลี ภัยไว้จะสร้างความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ หากเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิในการตรวจเยี่ยมและสามารถพิสูจน์ทราบว่าผู้ย้าย
ถิ่นฐานเข้าข่ายเป็นผู้ลี ภัยและมีเป้าหมายในการเข้าประเทศไทยเจ้าหน้าที่ควรแจ้งสถานภาพที่จะเกิดขึ น 
กับผู้ลี ภัยในฐานะที่จะต้องตกเป็นผู้กระท าความผิดฐานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเนื่องจากประเทศ
ไทยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี ภัย คนกลุ่มนี จึงมีสถานะเช่นเดียวกับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เช่นเดียวกับผู้ย้ายถิ่นฐานคนอ่ืน หากผู้ลี ภัยยังคงยืนยันเป้าหมายที่จะขึ นฝั่งไทย อันเป็นพฤติการณ์ 
ฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายเข้าเมือง ให้เจ้าหน้าที่ท าการควมคุมและน าส่งผู้ลี ภัยด าเนินคดีตาม
กฎหมายภายในต่อไป แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ให้ใช้วิธีการผลักดันต่อกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐาน หากไม่
ยินยอมให้ด าเนินคดีตามกฎหมายภายในเช่นกัน ทั งนี  เหตุที่ต้องมีการผลักดันและด าเนินคดีต่อผู้ลี ภัย
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 ดังนั นไม่ว่าจะเป็น  
ผู้ลี ภัยหรือไม่ หากฝ่าฝืนการป้องกันว่าด้วยการเข้าเมืองในเขตต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สามารถลงโทษ
ส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันดังกล่าวได้ เพียงแต่กรณีที่เป็นผู้ลี ภัยนอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้ง
สถานภาพในฐานะผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้ว ต้องปฏิบัติกับผู้ลี ภัยเป็นกรณีพิเศษหรือปฏิบัติ
ในท่าทีให้ความคุ้มครองมิใช่การควบคุม กักขัง แม้ว่าคนเหล่านี จะเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย
ไทย และประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี ภัย ค.ศ. 1951 แต่ผู้ลี ภัยได้รับสิทธิ
และเสรีภาพในการแสวงหาที่ลี ภัยในประเทศอ่ืน และมีสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากภัย
ประหัตประหาร การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั นร้ายแรง รวมถึงภัยอันตรายร้ายแรงอ่ืน ๆ การควบคุมจึง
ท าไม่ได้เว้นแต่การควบคุมนั นเป็นอ านาจโดยชอบตามกฎหมาย173  

                                           
173UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the 

Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers 
and Alternatives to Detention, para. 11 -12, Retrieved Febuary 21, 2019 from 
https://www.refworld.org/ docid/503489533b8.html. 
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 เหตุที่ผู้เขียนมีแนวทางการปฏิบัติกับผู้ลี ภัยในเขตต่อเนื่องเช่นนี  เนื่องจากกฎหมายภายใน
บังคับใช้ในราชอาณาจักรเท่านั น (ยกเว้นบางมาตรา) และรวมถึงอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีนั น
ก็บังคับใช้ในราชอาณาจักรเช่นกัน (ยกเว้นบางพื นที่ที่อนุสัญญาให้สิทธิอธิปไตยในการบังคับใช้
กฎหมายนอกราชอาณาจักรเสมือนการบังคับใช้กฎหมายภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต เช่น เขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ) ดังนั น กฎหมายภายในและอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีจึงบังคับใช้ภายใน
ราชอาณาจักร ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต หรือ 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน หากยึดหลัก 
ที่ให้เขตต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบจึงต้องสร้างมาตรการบางอย่างอันเป็นการปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเข้าเมืองผู้เขียนเห็นควรให้มีการบรรจุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ผู้ลี ภัยลงไปในมาตรการ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย เพราะผู้ลี ภัยส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยหรือผลประโยชน์แห่งชาติภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต เช่น ภาพลักษณ์ในเวทีระหว่าง
ประเทศ งบประมาณในการดูแลผู้ลี ภัย การจัดโครงสร้างการดูแลผู้ลี ภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
มาตรการดูแลผู้ลี ภัยเมื่อคนเหล่านี อยู่ภายในราชอาณาจักรไทย เป็นต้น เพราะต้องไม่ลืมว่าประเทศไทย
เป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนหลายฉบับแม้ไม่ได้เป็นภาคคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี ภัย ค.ศ. 
1951 ก็ตาม แต่ก็ต้องปฏิบัติกับผู้ลี ภัยบนหลักมนุษยธรรม หากสังเกตวิธีการของเจ้าหน้าที่ตามที่
ผู้เขียนวิเคราะห์จะพบว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ผลักดันผู้ลี ภัยออกไป แต่จะแจ้งสถานภาพและใช้การ
คุ้มครองซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นรูปแบบพิเศษ แม้จะถูกจับในฐานะผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและจะ
ถูกส่งไปยังสถานที่พักพิงก็ตาม แต่ก็แสดงออกว่าแนวปฏิบัติของประเทศไทยยังอยู่บนหลักมนุษยธรรม 
 โดยสรุป เมื่อเจ้าหน้าที่พบการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่อง จะใช้วิธีการ
ผลักดัน แต่ในระหว่างนั นหากพิสูจน์ทราบว่าเป็นผู้ลี ภัย และผู้ลี ภัยยืนยันในการขึ นฝั่งไทย ให้เจ้าหน้าที่
แจ้งสถานภาพในฐานะผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ต้องปฏิบัติกับผู้ลี ภัยด้วยท่าทีที่เป็นการ
คุ้มครองมิใช่ควบคุม และน าผู้ลี ภัยขึ นฝั่งเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  
 

4.3 ผลกระทบจากการด าเนินงานตามเจตนารมณ์ของข้อ 33 
 
 การด าเนินงานตามเจตนารมณ์ของข้อ 33 ช่วยสร้างเกราะป้องกันอีกทางหนึ่งในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล นอกเหนือจากความมั่นคงภายในอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
ภายในราชอาณาจักร เขตต่อเนื่องจึงมีความส าคัญในฐานะเครื่องมือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ น
ภายในดินแดนและทะเลอาณาเขต จากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสมของรัฐชายฝั่งท าให้ได้  
ผลลัพธ์ที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย แต่ในทางกลับกันกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ถูก
ออกแบบมาบนพื นฐานของหลักกฎหมายภายในทุกประเทศ เพียงแต่กฎหมายระหว่างประเทศก าเนิด
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จากแนวปฏิบัติหรือจารีตประเพณี ผลที่ตามมาคือความเข้ากันได้ของหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
กับแนวปฏิบัติของรัฐที่เกิดขึ นไม่ได้สอดรับกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั น รัฐซึ่งรับกฎหมายระหว่างประเทศ 
มาปรับใช้เหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการรับกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้มีความแตกต่างกัน 
ส าหรับประเทศไทยได้มีภาพสะท้อนจากการด าเนินงานตามเจตนารมณ์ของข้อ 33 เช่นกัน  
โดยจ าแนกเป็นผลกระทบภายในประเทศและผลกระทบในเวทีระหว่างประเทศ ดังนี  

4.3.1 ผลกระทบภายในประเทศ 

 แม้ในทางทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้มีล าดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายภายในของรัฐ  
ในลักษณะเป็นการยกเลิกหรือท าให้กฎหมายภายในของรัฐสิ นสภาพบังคับ เพียงแต่ว่ารัฐผู้เป็นภาคี
ต้องมีความรับผิดชอบในทางระหว่างประเทศหากการตราและบังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐ ขัด 
หรือแย้งต่อพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งรัฐนั นมีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 174 แต่ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ นกับรัฐไทยจากการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อ 33 คือ การขยายบทบาทของหน่วยงาน  
ที่ก ากับดูแลความมั่งคงทางทะเล ผลที่ตามมาคือบทบาทที่เพ่ิมขึ นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลความ
มัน่คงทางทะเลโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล จาก
เดิมซึ่งมีภารกิจอยู่ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตหรือภายในราชอาณาจักรหรือ 12 ไมล์ทะเลนับ
จากเส้นฐานเท่านั น อาจต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของข้อ 33 คือ เขต
ต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ และจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสม รัฐไทยจึงควร
สร้างมาตรการ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง และให้ลงโทษ
ส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันดังกล่าว ดังนั น จึงต้องมีการทบทวนกฎหมายทั ง 4 เรื่องว่าควรก าหนด
สาระส าคัญเป็นเช่นไร หลักจากนั นเจ้าหน้าที่ก็สามารถบังใช้มาตรการหรือกฎหมายต่อผู้กระท า
ความผิดได้ แต่หน่วยงานที่จะมีบทบาทหลักในการบังคับใช้มาตรการหรือกฎหมายในเขตต่อเนื่องได้
อย่างมีประสิทธิภาพคือ ต ารวจน  าและทหารเรือ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามกฎหมาย
และมีพื นที่ปฏิบัติการในทะเลอยู่แล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าสองหน่วยงานข้างต้นต้องมีภารกิจเพิ่มขึ น   
กรณี เมื่อประเทศไทยมีมาตรการหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตต่อเนื่องแล้วนั น เมื่อเจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนและพบเรือต้องสงสัยให้ด าเนินการตรวจสอบเรือดังกล่าวถ้าไม่พบการกระท าความผิดใน 4 
เรื่อง ก็ไม่มีเหตุให้ต้องบังคับใช้กฎหมายเสมือนเป็นการใช้การป้องกันในเขตต่อเนื่องตามเจตนารมณ์
ของข้อ 33 แล้ว แต่เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 4 เรื่อง ให้ด าเนินการ
ป้องกัน เช่น การใช้อาณัติสัญญาณ การผลักดันให้ออกไปจากเขตต่อเนื่อง หากเรือล าดังกล่าวไม่ปฏิบัติ

                                           
174จุมพต สายสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 173. 
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ตามอันเป็นพฤติการณ์ฝ่าฝืนการป้องกันในเขตต่อเนื่อง ซึ่งอาจะส่งผลกระทบภายในดินแดนหรือทะเล
อาณาเขตหากเรือล าดังกล่าวได้ผ่านเข้าไป เจ้าหน้าที่สามารถลงโทษการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ ซึ่งปัจจุบันมี
แนวทางการปฏิบัติอยู่บ้างคือการใช้วิธีผลักดันให้ออกจากอาณาเขตของประเทศไทย กล่าวคือ  
หากตรวจพบเรือซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานนอกเขตต่อเนื่อง แต่ไม่มีทิศทางมุ่งหน้า
เข้าประเทศไทยหรือชายฝั่งของรัฐไทย ให้ ใช้เครื่องบินลาดตระเวร (บ.ลว.) และ/หรือเรือผิวน  า 
ติดตามเรือเป้าหมายด้วยเรดาร์นอกระยะสายตาจนกว่าจะพ้นพื นที่ หากเรือล าดังกล่าวมีเป้าหมาย 
มุ่งหน้าเข้าประเทศไทย ให้ใช้ บ.ลว. ติดเครื่องขยายเสียงบินวนในระดับต่ าเหนือเป้าหมาย และใช้แถบ
บันทึกเสียงประกาศให้ทราบว่าก าลังลุกล  าเข้าอาณาเขตประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะต้อง 
ถูกจับกุม และแนะน าให้เปลี่ยนทิศทางไปทางอ่ืน เพ่ือให้ออกนอกอาณาเขตของประเทศไทย โดยจะใช้
ท่าทางการบินประกอบการด าเนินการด้วย อย่างไรก็ตาม หากการใช้ยุทธวิธีข้างต้นไม่ได้ผล โดยมี
พฤติการณ์ไม่เชื่อฟังค าเตือนและเรือยังคงมุ่งหน้าเข้าสู่เขตต่อเนื่องของประเทศไทย ให้ใช้เรือผิวน  า  
เข้าผลักดัน หากตรวจพบว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายให้พิจารณามอบอาหาร น  า ยารักษาโรค 
และน  ามันเชื อเพลิง เพ่ือช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และให้น าเรืออกจากอาณาเขตของประเทศไทย
ทันที แต่ถ้าเรือล าดังกล่าวไม่ยอมให้ผลักดัน กระทั่งเข้าสู่ทะเลอาณาเขตให้น าผู้ลักลอบเข้าเมือง 
ผิดกฎหมายขึ นเรือพร้อมน าส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป175 พึงสังเกตว่าแนว
ปฏิบัติดังกล่าวได้ใช้การป้องกันด้วยวิธีการผลักดันซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของข้อ 33 ที่ให้เขต
ต่อเนื่องเป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ แต่ไม่สามารถลงโทษใด ๆ กับการฝ่าฝืนการป้องกันได้ การที่  
ผู้ลักลอบเข้าเมืองไม่ยอมให้ผลักดันและยังมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นพฤติการณ์ฝ่าฝืนการป้องกัน 
เมื่อเข้าสู่ทะเลอาณาเขตทหารเรือจะน าส่งผู้ลักลอบเข้าเมืองด าเนินคดีตามกฎหมายภายใน มิใช่การ
ด าเนินคดีจากความผิดฐานฝ่าฝืนการป้องกันในเขตต่อเนื่อง ดังนั น แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลักษณะ
ป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายเข้าเมืองเท่านั นแต่มิอาจลงโทษได้ ฉะนั นแล้วภาระหน้าที่จึงตกแก่
หน่วยงานหลักทั งต ารวจน  าและทหารเรือในการขยายบทบาทจะต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของข้อ 33 
เป็นส าคัญและใช้หลักปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยเห็นสมควรให้มีมาตรการ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย
มายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 เรื่อง และสามารถลงโทษต่อการ
ละเมิดการป้องกันดังกล่าวได้ดังแนวทางที่ 3 
  

                                           
175เนชั่น, เรื่องเดิม, ย่อหน้าที่ 5.  
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4.3.2 ผลกระทบในเวทีระหว่างประเทศ 

 จากแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่า
แนวทางที่รัฐชายฝั่งเลือกใช้ต่างค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นส าคัญ จึงไม่อาจโจมตี
แนวทางใดแนวทางหนึ่งว่าถูกหรือผิด เพียงแต่ต้องมองบนพื นฐานของการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ของตนเป็นหลัก และเคารพในการเลือกใช้แนวทางทั งหลายของนานาชาติด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่แนวทาง 
ที่เหมาะสมที่สุดกับประเทศไทย การใช้อ านาจในเขตต่อเนื่องจึงเป็นความเฉพาะกับประเทศนั น ๆ 
มากกว่า แม้อาจไม่สอดคล้องกับข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ เท่าใดนัก แต่ก็ไม่ปรากฏค าคัดค้านจากการ
ใช้แนวปฏิบัติของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องทั ง 4 แนวทาง จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทั ง 4 แนวทาง 
สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยข้อ 33 แห่งอนุสัญญาฯ ได้ถูกน าไปบรรจุไว้ในกฎหมายทะเลว่าด้วย 
เขตต่อเนื่องของนานาชาติโดยเลียงล าดับตามแนวทางทั ง 4 เช่น176 
 แนวทางที่ 1 ก าหนดให้การกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการ
สุขาภิบาล เมื่อได้กระท าละเมิดในเขตต่อเนื่องให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายภายในเสมือนการ
ละเมิดในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง เช่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรโรมาเนีย เป็นต้น 
 แนวทางที่ 2 ก าหนดให้รัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิก าหนดมาตรการและระเบียบข้อบังคับเพ่ือ
ควบคุมการกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล ในเขตต่อเนื่อง เช่น 
สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐมอลตา สาธารณรัฐซูดาน เป็นต้น 
 แนวทางที่ 3 ก าหนดให้การกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการ
สุขาภิบาล สามารถป้องกันและลงโทษต่อผู้กระท าผิดในเขตต่อเนื่องได้ เช่น สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
สาธารณรัฐกานา สาธารณรัฐโดมินิกัน เป็นต้น 
 แนวทางที่ 4 การแปลหรือคัดลอกข้อ 33 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 มาเป็นกฎหมายว่าด้วยเขตต่อเนื่อง เช่น ราชอาณาจักรโมร็อกโก รัฐสุลต่านโอมาน เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในแต่ละแนวทางมีรัฐชายฝั่งเลือกใช้ในแนวทางที่แตกต่างกันไป  
ซึ่งพฤติกรรมการเลือกใช้แนวทางที่แตกต่างกันนี ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็น “พฤติกรรมเลียนแบบ”  
ซึ่งเคยเกิดขึ นมาแล้วในช่วงปี 1850 – 1930 กล่าวคือ ตั งแต่ช่วงปี 1850 เป็นต้นมามีการถกเถียงเรื่อง

                                           
176เกียรติพร อ าไพ, เรื่องเดิม, หน้า 301 – 327.  
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เขตอ านาจของรัฐชายฝั่ง 3 แนวทางตามที่กล่าวไปในบทที่ 3 ซึ่งปรากฏว่ามีรัฐชายฝั่งเลือกใช้แนวทาง
ทั ง 3 แตกต่างกันไป เช่น177 

แนวทางที่ 1 การขยายอ านาจของรัฐชายฝั่งจากเดิมยึดหลักว่า รัฐชายฝั่งมีทะเลอาณาเขต 3 ไมล์
ทะเล ก็มีการอ้างสิทธิที่จะมีเขตอ านาจในพื นที่อ่ืน ซึ่งมีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง และความกว้าง
ในแต่ละพื นที่ก็จะมีแตกต่างกันไป เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐคิวบา เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การขยายเขตอ านาจจะใช้ในกรณีป้องกันตนเองหรือไล่ตามติดพันเท่านั น เช่น 
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น 

แนวทางที่ 3 ให้เขตที่อยู่ประชิดกับทะเลอาณาเขตเป็นเขตซึ่งรัฐชายฝั่งสามารถใช้สิทธิ  
บางประการ เช่น สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐชิลี ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นต้น 

ทั ง 3 แนวทางไม่ปรากฏแน่ชัดว่าแนวทางใดถูกหรือผิดเพียงแต่รัฐชายฝั่งเห็นว่าเป็นแนวทาง
ซึ่งสามารถพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติของตนได้มากที่สุด ในระยะต่อมารัฐส่วนใหญ่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั งที่ 2 มีการขยายอาณาเขต
ทางทะเลมากขึ น จึงได้ให้เขตต่อเนื่องมีสถานะทางกฎหมายขึ นมาเพ่ือความชัดเจนเรื่องอาณาเขต  
เขตต่อเนื่องจึงได้ขยายออกไป 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน ซึ่งปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยทะเล
อาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ค.ศ. 1958  

ดังนั น จะเห็นว่าสภาพการณ์ก่อนที่เขตต่อเนื่องจะมีสถานะเป็นกฎหมาย นานาชาติต่างเลือกใช้
แนวทางที่แตกต่างกันไป ในเวลาต่อมาแม้มีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
แต่ก็ไม่ได้ให้ค าตอบเรื่องขอบเขตการใช้อ านาจไว้แต่ประการใด เป็นเหตุให้นานาประเทศต่างตีความ
และมีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปตามที่กล่าวไว้ 4 แนวทางข้างต้น ซึ่งผู้ เขียนมีความเห็นว่าเป็น 
“พฤติกรรมเลียนแบบ” ที่รัฐชายฝั่งพยายามตีความขอบเขตการใช้อ านาจในเขตต่อเนื่องถึง 2 ครั ง  
แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ และนานาชาติยังคงใช้แนวทางดังกล่าวตามกันมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบัน 
แม้ว่าไม่สามารถโจมตีได้ว่าแนวทางใดถูกหรือผิด แต่ถ้ามองจากบริบทของประเทศไทยแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดคือแนวทางที่ 3 ส่วนแนวทางอ่ืนผู้เขียนมีความเห็นว่า ประโยชน์พึงได้จากการวิเคราะห์
แนวทางที่ 1 2 หรือ 4 คือ สัญญาณเตือนจากการใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่อาจไม่เหมาะสม กล่าวคือ 
รัฐที่ใช้แนวทางที่ 1 ได้ขยายอ านาจอธิปไตยออกไปยังเขตต่อเนื่องเฉพาะ 4 เรื่อง ท าให้รัฐดังกล่าว
ย่อมใช้อ านาจของตนใน 4 เรื่องอย่างเต็มที่เสมือนการใช้ในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต ท าให้เสรีภาพ 

                                           
177A.V. Lowe, The Development of the concept of the Cotiguous Zone, The 
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ในการเดินเรือของรัฐอ่ืนในเขตต่อเนื่องถูกกระทบ เช่น การถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรในเขตต่อเนื่อง 
ซึ่งแท้จริงแล้วเรือล าดังกล่าวอาจมีเจตนาเพียงแค่เดินเรือผ่านเขตต่อเนื่องเท่านั น ส่วนรัฐที่ใช้แนวทาง
ที่ 2 ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการและระเบียบข้อบังคับในเขตต่อเนื่องเพ่ือเป็นการควบคุมที่จ าเป็น
เพ่ือป้องกันและลงโทษได้เลย ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเขตต่อเนื่องในการ เป็นพื นที่กันชน
และตรวจสอบ และรัฐที่ใช้แนวทางที่ 4 ที่ใช้วิธีการแปลหรือคัดลอกข้อ 33 มาใช้โดยตรงก็ไม่อาจสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ผลประหลาดจากการตีความและหากยังใช้แนวทางดังกล่าวต่อไป การด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตย่อมมีปัญหา แม้ว่าถือกฎหมายฉบับเดียวกัน แต่การตีความ 
การน าไปใช้แตกต่างกัน เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศได้ เช่น การใช้แนวทางที่ 1 อันเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการเดินเรือของรัฐอ่ืนในเขตต่อเนื่อง 
เป็นต้น ดังนั น ความพยายามในการตีความขอบเขตการใช้อ านาจในเขตต่อเนื่องถึง 2 ครั ง ก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ นานาประเทศยังคงเลือกใช้แนวทางที่ตนคิดว่าเหมาะสมกับประเทศของตนมากที่สุด  
ซึ่งอาจไม่ใช่แนวทางท่ีดี และอาจสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ในอนาคต 
 จากที่กล่าวมาการด าเนินงานตามเจตนารมณ์ของข้อ 33 คือ การสร้างพื นที่กันชนและตรวจสอบ 
ท าให้รัฐชายฝั่งตระหนักกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และพยายามค้นหาแนวทางที่ดี
ที่สุดให้กับตนเอง แต่ก็มีผลกระทบซึ่งต้องค านึงไปควบคู่กันทั งผลกระทบภายในประเทศและในเวที
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องเผชิญ แม้ว่าประเทศไทยอาจไม่ใช่คู่ขัดแย้งก็ตาม แต่ข้อพิพาท  
อันเกิดจากกฎหมายฉบับเดียวกัน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ ก็ต้องดูท่าทีเพ่ือ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นและสามารถปรับตัวได้ทันเวลา 
 



 

 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 

 
 ปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยประสบปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่ยังขาดความชัดเจน เนื่องจากกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในเขตต่อเนื่อง และ
กฎหมายฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินเรือ  
ในน่านน  าไทย พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิด
บางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจในการป้องกันและปราบปราม
การกระท าผิดทางน  า พ.ศ. 2546 ไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
ในเขตต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี แล้วอาณาเขตในการบังคับใช้กฎหมายภายในมีอยู่ อย่างจ ากัด 
ในราชอาณาจักร หรือขยายถึงทะเลอาณาเขต หรือขยายจากพื นดินสู่ทะเลเพียง 12 ไมล์ทะเล  
นับจากเส้นฐานเท่านั น อีกทั งกฎหมายระหว่างประเทศคือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 ข้อ 2 วางหลักไว้ว่า น่านน  าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งคือ น่านน  า
ภายในและทะเลอาณาเขต โดยอธิปไตยนี ขยายไปถึงห้วงอากาศเหนือทะเลอาณาเขต ตลอดจนพื นดิน
ท้องทะเลกับดินใต้ผิวดินแห่งทะเลอาณาเขต และ ข้อ 3 ยังก าหนดว่า ทะเลอาณาเขตมีความกว้าง 
ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน เมื่อพิจารณาจากความข้างต้น รัฐชายฝั่งสามารถบังคับใช้
กฎหมายของตนโดยผลของความสมบูรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายทั งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
มีอยู่ภายในราชอาณาจักรอันเป็นพื นที่อธิไตยของรัฐชายฝั่งเท่านั น ไม่อาจขยายเกินไปกว่านี  ดังนั น 
เขตต่อเนื่องซึ่งมีความกว้าง 24 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน จึงเป็นพื นที่นอกราชอาณาจักรไทย แม้จะเป็น
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและมีพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องแต่ก็เป็นเพียงการ
ยืนยันสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั น อ านาจอธิปไตยไม่อาจขยายไปถึง รวมทั งกฎหมาย
ภายในด้วยเช่นกัน ในเขตต่อเนื่องจึงไม่มีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้แก่ผู้กระท า
ความผิดได้ เมื่อพบผู้กระท าความผิดกรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่ท าได้เพียงการ
ผลักดันให้ออกจากเขตต่อเนื่องเท่านั น และจะสามารถจับกุมได้ต่อเมื่อความผิดดังกล่ าวอยู่ภายใน
ทะเลอาณาเขตซึ่งเป็นพื นที่อธิปไตยของรัฐชายฝั่ง 
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 ในมิติของกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ วางหลักไว้ว่า รัฐชายฝั่งอาจด าเนินการ
ควบคุมที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร การคลัง  
การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต เมื่อพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น
พบว่า เจตนารมณ์ที่แท้จริงของการมีเขตต่อเนื่องคือการสร้างพื นที่กันชนและตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
และลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายทั ง 4 เรื่อง กล่าวอีกนัยคือ การป้องกันผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ นภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขตจากการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายทั ง 4 เรื่อง และ
เพ่ือการนั นจึงให้รัฐชายฝั่งลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันดังกล่าว การป้องกันและลงโทษในข้อ 
33 อาจหมายถึงการสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องเพ่ือปกป้องคุ้มครอง
ผลประโยชน์ภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต มิใช่ผลประโยชน์ที่มีอยู่ในเขตต่อเนื่อง นอกจากนี  
การป้องกันและลงโทษมีลักษณะเป็นการใช้ “เขตอ านาจ” โดยพิจารณาจากเจตนารมณ์ในข้อ 33 
หากต้องการให้รัฐชายฝั่งสามารถด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นในเขตต่อเนื่องได้ ต้องให้สิทธิในการสร้าง
กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายเพ่ือป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกัน กล่าวอีกนัยคือ 
การท าให้เขตต่อเนื่องมี “สถานะทางกฎหมาย” เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มากกว่านั น จากการศึกษาแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขตอ านาจของ
รัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องพบว่า หากต้องการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรให้รัฐชายฝั่งสามารถวางมาตรการหรือระเบียบข้องบังคับเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทั ง 4 
เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต และให้สามารถลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันดังกล่าวได้
จึงจะถือว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติอย่างสมบูรณ์หรือสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการมี
เขตต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นพื นที่กันชนและตรวจสอบ ซึ่งตรงกับแนวปฏิบัติของนานาชาติในการใช้เขต
อ านาจของรัฐชายฝั่งในเขตต่อเนื่องในแนวทางที่ 3 ก าหนดให้การกระท าว่าด้วยการศุลกากร การคลัง 
การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล สามารถป้องกันและลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนการป้องกันในเขตต่อเนื่องได้ 
ส่วนแนวปฏิบัติอ่ืนแม้ไม่พบการท้วงติงหรือคัดค้านจากนานาชาติก็อาจกล่าวได้ว่าแนวปฏิบัติทั งหลาย
นั นชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางที่ 3 จะท าให้ รัฐชายฝั่ง
สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และการใช้สิทธิป้องกันและ
ลงโทษ สิทธิตรวจเยี่ยม และสิทธิไล่ตามติดพัน ภายในเขตต่อเนื่องด้วยเหตุอันควรสงสัยและใช้การ
ควบคุมท่ีจ าเป็นจึงจะถือว่าใช้สิทธิโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภายในเขตต่อเนื่องควรมีกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายเพ่ือป้องกัน
และลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันกฎหมายทั ง 4 เรื่องภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต  
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายภายในทั ง 4 ฉบับที่กล่าวไปข้างต้นพบว่า ยังไม่มีกฎหมายฉบับใด
บัญญัติหลักการหรือมีถ้อยค าในลักษณะป้องกันและลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนการป้องกันว่าด้วย 
คนเข้าเมือง มีเพียงแนวทางปฏิบัติประจ า: การผลักดันและสกัดกั น ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
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กฎหมายในกรอบงานของทหารเรือ พ.ศ. 2552 ที่ใช้วิธีการผลักดันผู้ลักลอบเข้าเมืองให้ออกจาก  
เขตต่อเนื่องของประเทศไทยเท่านั น และสามารถจับกุมต่อเมื่อได้เข้ามาภายในทะเลอาณาเขตแล้ว
เท่านั น จึงกล่าวได้ว่ามาตรการหรือระเบียบข้อบังคับที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันไม่อาจปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติจากการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลักดัน ไม่
สามารถหยุดยั งปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเลเป็นพฤติการณ์ท่ียาก
แก่การตรวจพบของเจ้าหน้าที่ และเเมื่อคนเหล่านี ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายผลกระทบจึงตก
แก่ประเทศไทย ดังนั น การสร้างมาตรการที่ชัดเจนเข้มแข็งบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องจะช่วยลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ นภายในดินแดนหรือทะเลอาณาเขต 
 นอกจากนี  การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีสาเหตุมาจากความต้องการย้ายถิ่นฐาน  
การย้ายถิ่นฐานจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่สมัครใจและไม่สมัครใจ รูปแบบที่สมัครใจ
เกิดขึ นกับผู้ที่ต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า เช่น โอกาสในการท างาน ถิ่นที่อยู่ โอกาสทางการศึกษา เป็นต้น 
ส่วนรูปแบบที่ไม่สมัครใจเกิดขึ นกับผู้ที่หลบหนีภัยสงคราม ความไม่สงบ หรือความขัดแย้งในประเทศ
ต้นทาง ส่งผลให้ไม่อาจครองชีวิตในภูมิล าเนาที่ตนอยู่ได้จึงต้องออกมา เรียกคนกลุ่มนี ว่า “ผู้ลี ภัย” 
เมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้ย้ายถิ่นฐานภายในเขตต่อเนื่องควรท าการพิสูจน์ทราบหรือคัดแยกว่าใครเข้าข่าย
เป็นผู้ลี ภัยและต้องแจ้งสถานภาพแก่คนเหล่านี หากยังมีเป้าหมายในการขึ นฝั่งไทย จะมีความผิดฐาน
ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่ว่าบุคคลนั นจะมีเอกสารรับรองจากส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี ภัยแห่ง
สหประชาชาติหรือไม่ก็ตาม เพียงแต่ว่าในการจับกุมเพ่ือน าขึ นฝั่งและน าส่งด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป ผู้ลี ภัยควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษในลักษณะคุ้มครองมิใช่การควบคุม แม้ว่าคนเหล่านี จะเป็น
ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายไทย และประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี ภัย 
ค.ศ. 1951 แต่ผู้ลี ภัยได้รับสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาที่ลี ภัยในประเทศอ่ืน และมีสิทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองจากภัยประหัตประหาร การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั นร้ายแรง รวมถึงภัยอันตรายร้ายแรง
อ่ืน ๆ ตลอดจนประเทศไทยเป็นภาคีในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ การกระท า
ใดที่ลงต่อมนุษย์จึงต้องอยู่บนหลักมนุษยธรรม 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 จากการศึกษาพบว่าสภาวการณ์ที่ไร้กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายน ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ จึงเห็นควรให้มีการติดตามสถานะการอนุวัติการกฎหมายภายใน  
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 อย่างสม่ าเสมอ ทั งนี  
สาระส าคัญในอนุสัญญาฯ มีจ านวนมาก และโดยเฉพาะข้อ 33 ที่ยังขาดความชัดเจนในบทบัญญัติ
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น าไปสู่การตีความของนานาชาติในหลายแนวทาง ซึ่งแนวฏิบัติของประเทศไทยในอดีตนั นใช้วิธีอนุวัติ
การกฎหมายทะเลในลักษณะการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาศุลกากรว่าด้วยการลักลอบค้าน  ามันเถื่อนในเขต
ต่อเน่ึอง นอกจากนี  การรวบรวมกฎหมายทะเลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ ก็จะเป็นการดีเพ่ือทบทวนว่ากฎหมายที่มีอยู่นั นมีความสอดคล้องและ
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

5.2.2 กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในบริบททางทะเล มีโครงสร้าง
และคณะท างานเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว จึงควรสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องทางทะเลให้มากขึ น และในฐานะที่เป็นองค์กรกลางที่มีความ
เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ การถ่ายทอดข้อมูลเป็นสิ่งที่ควรเร่งด าเนินการให้เกิดขึ นโดยเร็ว เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
และป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

5.2.3 สร้างความร่วมมือกับนานาประเทศทั งรูแบบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างรอบด้าน เช่น 
ด้านนโยบายทางการทหาร การสื่อสาร เทคโนโลยี ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการทูต เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวควรมีลักษณะเป็นการ
จัดระเบียบทางทะเลควบคู่ไปด้วย เช่น การซ้อมรบ การสร้างระบบสื่อสาร การลาดตระเวน การกู้ภัย
ทางทะเล สิ่งเหล่านี จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ภารกิจในการสกัดกั นการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
ในเขตต่อเนื่องและการกระท าความผิดอื่น ๆ ในทะเลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น  

5.2.4 ผู้บริหารระดับนโยบายควรให้ความส าคัญกับปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ทางทะเลอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากการผลักดันการแก้ไขกฎหมายหรือสร้างมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั งการอุดหนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการบ ารุงรักษายุทโธปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
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