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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 

ชุดวิชา  นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
 

หน่วยที่ 14 นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก 

 

ตอนที่   
 14.1 นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก 
 14.2 นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติ กับ “การค้ามนุษย์” 
 14.3 นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับ “การก่อการร้ายสากล” 
 

แนวคิด 
 1. นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก คือ แนวทางการปฏิบัติของทางรัฐบาลเพื่อ

ผลประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การพัฒนาเครื่องมือและ
กลไก “อาชญากรรมข้ามชาติ” ในระดับสากลและระดับภูมิภาค และแนวทางการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก และการป้องกันและปราบปราม “อาชญากรรมข้ามชาติ” ของ
ประเทศไทย 

 2. นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติ กับ “การค้ามนุษย์” คือ แนวทางการปฏิบัติที่ทางรัฐบาลเปน็
วาระแห่งชาติเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคมและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ การพัฒนาเครื่องมือและกลไก “การค้ามนุษย์”ในระดับสากลและระดับภูมิภาคตลอดจนหาแนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในบริบทโลก และการป้องกันและปราบปราม “การค้า
มนุษย์”ของประเทศไทย 

 3. นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับ “การก่อการร้ายสากล” คือ แนวทางการปฏิบัติที่ทาง
รัฐบาลนโยบายระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคมและประชาชนในการต่อต้านการก่อ
การร้ายภายในและต่างประเทศ การพัฒนาเครื่องมือและกลไก “การก่อการร้ายสากล” ในระดับสากล 
และประเภทและวิธีการก่อการร้ายสากล กลุ่มผู้ก่อการร้ายส าคัญและแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การก่อการร้ายสากลในบริบทโลกการป้องกันและปราบปราม “การก่อการร้ายสากล” ของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 14 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายนโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลกได้ 
 2. อธิบายนโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับการค้ามนุษย์ได้ 
 3. อธิบายนโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับการก่อการร้ายสากลได้ 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 14.1-14.3 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ศึกษาจากสื่อประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) 
5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. สื่อประกอบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

การประเมินผล 
 1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเร่ือง 
 3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 14 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนท่ี 14.1  
นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก 
 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง   
 14.1.1 เครื่องมือและกลไก “อาชญากรรมข้ามชาติ” ในระดับสากล 
 14.1.2 เครื่องมือและกลไก “อาชญากรรมข้ามชาติ” ในระดับภูมิภาค 
     14.1.3 แนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก 
     14.1.4 การป้องกันและปราบปราม “อาชญากรรมข้ามชาติ” ของประเทศไทย 
 

แนวคิด 
 1. อนุสัญญาสหประชาชาติ พิธีสาร เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
 2. อนุสัญญาและบันทึกข้อตกลงในระดับภูมิภาคเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
 3. แนวคิดในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก 
 4. แนวทางการแก้ไขปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 14.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายนิยาม ความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 2. อธิบายเครื่องมือกลไกในระดับสากลและระดับภูมิภาคเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติได้ 
 3. อธิบายแนวทางการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติได้ 
 4. อธิบายแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของไทยได้ 
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เรื่องท่ี 14.1.1  
เครื่องมือและกลไก “อาชญากรรมข้ามชาติ” ในระดับสากล 
 
 
 กองอ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (กปอ.) ซึ่งเป็นกลไกของรัฐที่รับผิดชอบเรื่อง
อาชญากรรมข้ามชาติได้ให้นิยาม “อาชญากรรมข้ามชาติ” ไว้ว่า1 หมายถึง การกระท าขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล 
สมคบและร่วมมือกันกระท าความผิดต่อเนื่องจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ อันเป็น
ความผิดตามกฎหมายและบทลงโทษของประเทศที่องค์กร หรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อมุ่งแสวงผลประโยชน์และอ านาจที่ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความ
มั่นคงของบุคคล องค์กร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืน ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดนิยามศัพท์ อาชญากรรมข้ามชาติ ว่า หมายถึง การกระท าที่ประเทศที่
เก่ียวข้องอย่างน้อยสองประเทศ ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายอาญาและก าหนดโทษไว้ กระท าร่วมกันโดยกลุ่มบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในรูปแบบขององค์กร มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการ
ตระเตรียม การพยายามและลงมือกระท าความผดิต่อเนื่องกันจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ 
ในระดับนานาชาติ องค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้ค าจ ากัดความของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม ไว้
ว่า หมายถึง “กลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ด ารงอยู่มาเป็นระยะหนึ่ง มีการประสานการ
ด าเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระท าอาชญากรรมร้ายแรงหนึ่งอย่างหรือมากกว่า หรือในการกระท า
ความผิดตามอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม” 
 อาชญากรรมข้ามชาติเป็น “อาชญากรรมร้ายแรง” ซึ่งเป็นการกระท าความผิดที่มีโทษจ าคุกอย่างน้อย 4 ปี 
ขึ้นไป โดยที่ความผิดมีลักษณะ “ข้ามชาติ” คือ ความผิดที่มีองค์ประกอบคือ 1) กระท าในรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ 2) 
กระท าในรัฐหนึ่ง แต่มีการเตรียมการ วางแผน สั่งการ หรือควบคุมในอีกรัฐหนึ่ง 3) กระท าในรัฐหนึ่ง แต่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางอาชญากรรมในรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ หรือ  4) 
กระท าในรัฐหนึ่ง แต่มีผลกระทบส าคัญในอีกรัฐหนึ่ง  อาชญากรรมข้ามชาติเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยองค์กร
อาชญากรรม ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ 1) มีการจัดล าดับชั้นในองค์กร 2) ไม่มีอุดมการณ์ หรือเป้าหมายทางการเมือง 3) 
มีสมาชิกจ านวนจ ากัดเฉพาะกลุ่ม 4) มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5) ใช้วิธีการผิดกฎหมาย และใช้ควมรุนแรง เช่น 
ข่มขู่ หรือติดสินบน 6) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งงานกันท าชัดเจน 7) มีลักษณะเป็นการผูกขาด มีกฎ 
ข้อบังคับ ระหว่างสมาชิกชัดเจน และ 8) ด าเนินการในลักษณะปิดลับ2 
 ด้วยตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงได้มีมติรับอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรใน ค.ศ. 2000 (United Nations Convention Against 

                                      
1 ณรัชต์ เศวตนันท์. (มกราคม–มีนาคม 2547). “อาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”.” จดหมายข่าว กองการ

ต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 4, 2. น. 5-7. 
2 ประธาน วัฒนวณิชย์, 2547. 
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Transnational Organized Crime, 2000) ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 124 ประเทศ ที่ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ใน
ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ที่เมือง Palermo ประเทศอิตาลี และได้ออกพิธีสารอีก 3 ฉบับ เพื่อให้นานา
ประเทศได้พิจารณาร่วมลงนามและให้สัตยาบันตามความสมัครใจ คือ 
 1. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) พิธีสารนี้มีจ านวน 20 ข้อ
ประกาศ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนษุย์ เน้นสตรีและเด็ก คุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้ตกเป็นเหยื่อ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี  
       2. พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (Protocol Against 
the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) พิธีสารนี้มีจ านวน 25 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี 
 3. พิธีสารเพื่ อต่อต้านการลักลอบผลิตและค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย (Protocol Against the illicit 
Manufacturing and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition) 
 ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้แบ่งประเภทขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติออกเป็น 10 ลักษณะ คือ 
  1) การลักลอบค้ายาเสพติด (illicit trafficking in drugs) 
      2) การลักลอบคนเข้าเมือง (smuggling of illegal migrants) 
  3) การค้าอาวุธ (arms trafficking) 
  4) การลักลอบค้าอาวุธ อุปกรณ์นิวเคลียร์ (trafficking in nuclear materials) 
      5) กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (transnational criminal organized and 
terrorism) 
     6) การค้าหญิงและเด็ก (trafficking in women and children) 
  7) การลักลอบค้าชิ้นส่วนมนุษย์ (trafficking in body parts ) 
  8) การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ (theft and smuggling of vehicles) 
  9) การฟอกเงิน (money laundering ) 
       10) การกระท าความผิดอ่ืน ๆ (other activities) ได้แก่ การโจรกรรมศิลปวัตถุการให้สินบนเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และข้าราชการอ่ืน ๆ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม อาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
ฉ้อโกงประกันภัยทางทะเล 
 นอกจากนี้ ในระดับภูมิภาค สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ได้จ าแนก
อาชญากรรมไว้ 8 ประเภท คือ 
  1) การก่อการร้ายสากล 
  2) การลักลอบการค้าอาวุธ 
  3) โจรสลัด 
  4) การค้ามนุษย์และลักลอบเข้าเมือง 
  5) การฟอกเงิน 
  6) การลักลอบค้ายาเสพติด 
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  7) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  8) อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์
 ทั้งนี้โดยสืบเนื่องมาจากลุ่มผู้น าประเทศอาเซียน ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันในการที่จะสร้างกลไกระหว่าง
ประเทศสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติ จึงได้จัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ  (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) ขึ้น เป็นครั้ งแรกที่ กรุงมะนิ ลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และจัดต่อเนื่องทุก ๆ สองปี และครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยใน พ.ศ. 
2547 นอกจากนี้อาเซียนยังได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุธโส (Senior Officials Meeting on Transnational 
Crime: SOMTC) เป็นประจ าทุกปี และยังจัดการประชุมเฉพาะเรื่อง เช่น การก่อการร้าย อีกเป็นครั้งคราวมาโดย
ตลอด  
 โดยกล่าวสรุป อาชญากรรมข้ามชาติเป็นการกระท าขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกัน
กระท าความผิดมากกว่าหนึ่งประเทศ เป็นความผิดอาญามี อัตราโทษตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์และอ านาจขัดต่อศีลธรรมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ
สังคมโลกขยายวงกว้าง ได้แก่ ยาเสพติด อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาญากรรมทางเศรษฐกิจ ฟอกเงิน ลับลอบผิด
กฎหมาย การค้ามนุษย์และการก่อการร้ายสากล เป็นต้น  
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เรื่องท่ี 14.1.2  
เครื่องมือและกลไก “อาชญากรรมข้ามชาติ” ในระดับภูมิภาค 
 
 
 ใน ค.ศ. 2015 ได้รวมกันเป็นอาเซียนจึงต้องมีความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามใน
ภูมิภาคอาเซียนในระดับภูมิภาค ถึงแม้จะไม่มีข้อผูกมัดระหว่างประเทศสมาชิก แต่ก็ยังเป็นลักษณะกึ่งบังคับ โดย
เรียกร้องให้แต่ละประเทศที่ร่วมลงนามน าเป็นแนวทางหรือมาตรการไปปฏิบัติหรือร่วมกันป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ ส่วนใหญ่เน้นการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และร่วมกันฝึกอบรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาคมีรายละเอียดดังต่อไปนี้3 
 1. อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on Counter Terrorism) 
 2. สนธิสัญญาอาเซียนว่าด่วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ASEA Treaty on Mutual 
Legal Assistance on Criminal Matters) 
 3. บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater Me-
kong Sub-Region) 
 4. บันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับส านักงานสหพันธรัฐออสเตรเลียว่าด้วยความ
ร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของต ารวจ 
 5. การประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่องค์การต ารวจสากล (INTERPOL General Assembly) 
 6. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Senior Officers Meeting on 
Transnational Crime) 
 7. การประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on 
Transnational Crime: AMMTC) 
 8. การประชุมคณะกรรมการร่วมไทยลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการต ารวจ ( Joint Police 
Committee: JPC) 
 9. การประชุมภายใต้กรอบบาหลี (Bali Process) 
 10. การประชุมหัวหน้าต ารวจอาเซียน (ASEAN Chiefs of Police) 
 11. การประชุมทวิภาคีประจ าปีระหว่างต ารวจไทยและต ารวจมาเลเซีย (Bilateral Meeting between 
Royal Thai Police and Royal Malaysia Police)  

                                      
3 ชิตพล กาญจนกิจ. (2009). “สหวิทยาการในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ. ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย , กองการ

ต่างประเทศ.” น.10. สืบค้นจาก http://www.interpolbangkok.go.th/site/documents/publicationsสหวิทยาการในการจัดการปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ.pdf  
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       โดยกล่าวสรุป เครื่องมือและกลไก “อาชญากรรมข้ามชาติ” ในระดับภูมิภาคอาเซียน ได้มีอนุสัญญา และ
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ และการประชุมระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศใน
การแสวงหาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม   
ข้ามชาติ 
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เรื่องท่ี 14.1.3  
แนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก 
 
 
 การจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก ประกอบไปด้วยแนวคิดที่ส าคัญคือ4 
 1. การแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) ในหลักบนพื้นฐานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทั้งทางการทูตเพื่อลดความขัดแย้งแสวงหาความร่วมมือและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันผ่าน
กระบวนการประสานงานเชิงนโยบาย เรียกว่า วิถีปฏิบัติระหว่างประเทศ ในระดับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติขจัดภัย
คุกคาม จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระดับปฏิบัติ
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 2. การช่วยเหลื อทางอาญ าระห ว่างประเทศ ( International Mutual Assistance in Crime 
Matters) ยึดหลักพื้นฐานของกฎหมายอาญาทั่วไปของแต่ละประเทศและกฎหมายของประเทศใดสามารถบังคับใช้
กฎหมายภายในประเทศนั้นเป็นไปตามหลักดินแดน หลักบุคคล และหลักอ านาจการลงโทษสากล สร้างกฎหมาย
ระหว่างประเทศรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร และบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 3. การสร้างเครือข่ายเชิงนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Policy 
Networks) กล่าวคือ การจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติจะไม่สามารถด าเนินการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ 
จะต้องแสวงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงท าให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมีนโยบาย
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อเกิดความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนและแบ่งทรัพยากร
ระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมแสวงความร่ว มมือระหว่างภายในและ
ต่างประเทศเพื่อให้จัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างประสิทธิภาพ 
       กล่าวสรุป ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การติดต่อสารสื่ออันรวดเร็วมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ได้แก่ อินเทอร์เน็ต (internet) ระบบสมาร์ทโฟนมือถือ 
(smartphone) ท าให้ติดต่อสื่อสารข้ามโลกในพริบตา การติดต่อสื่อสารสามารถผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video 
conference) หรือเฟสทาม(Face Time) ท าให้ผู้ใช้ที่อาจตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรม การป้องกันและปราบปราม
อาชญกรรมข้ามชาติจะต้องแสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคมและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาชญากรรมข้ามชาติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายมีการประสานงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
และการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบ โดยสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน หรือนานาประเทศ 
 

                                      
4 อ้างแล้ว. น. 7.  
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เรื่องท่ี 14.1.4  
การป้องกันและปราบปราม “อาชญากรรมข้ามชาติ” ของประเทศไทย 
 
 
 การแก้ไขปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย มีแนวทางส าคัญดังต่อไปนี้5 
 1. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยตรงเฉพาะทาง และร่วมฝึกอบรม
ร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
 2. การจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เนื่องจากอาชญากรรมข้ามชาติเป็น
อาชญากรรมรุนแรงและซับซ้อน ยากในการติดตามจับกุม 
 3. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้
สอดคล้องกับการประสานงานเชิงนโยบายอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 4. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท างานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 5. อาชญากรรมข้ามเป็นอาชญากรรมองค์การ ต้องแสวงความร่วมมือระหว่างประเทศในการมีสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ หรือบันทึกข้อตกลงฯ หรือ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  
 6. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์โดย
บูรณาการจัดการคตวามมั่งคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประสานความร่วมมือเครือข่ายกับภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ความมั่นคงทางไซเบอร์ พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยในทุกด้าน และเสริมสร้างความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       กล่าวสรุป การป้องกันและปราบปราม “อาชญากรรมข้ามชาติ” ต้องมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากอาชญากรรมข้าม
ชาติเป็นลักษณะองค์กร มีความซับซ้อน ยากต่อการติดตามจับกุม การพัฒนากฎหมายทันกับองค์กรข้ามชาติ 
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชัน การเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์ เพื่อปกป้อง ปกกัน ภัยคุกคามด้าน าไซเบอร์โดยบูรณาการทุกภาคส่วน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย 
 

                                      
5 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล. (2528). อาชญากรรม: การป้องกัน: การควบคุม. กรุงเทพฯ: น. 256-257. 
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ตอนที่ 14.2  
นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติ กับ “การค้ามนุษย์” 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
  

หัวเรื่อง   
 14.2.1 เครื่องมือและกลไก “การค้ามนุษย์” ในระดับสากล 
      14.2.2 เครื่องมือและกลไก “การค้ามนุษย์” ในระดับภูมิภาค 
      14.2.3 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
      14.2.4 การป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์” ของประเทศไทย 
 

แนวคิด 
 1. อนุสัญญาสหประชาชาติ พิธีสาร เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
 2. อนุสัญญาและบันทึกข้อตกลงในระดับภูมิภาคเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
 3. แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 4. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 14.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายนิยาม ความหมายของการค้ามนุษย์ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับสากลและระดับ

ภูมิภาคได้ 
 2.  อธิบายเครื่องมือกลไกในระดับสากลและระดับภูมิภาคเก่ียวกับการค้ามนุษย์ได้ 
 3.  อธิบายแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในบริบทโลกได้ 
 4.  อธิบายแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยได้ 
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เรื่องท่ี 14.2.1  
เครื่องมือและกลไก “การค้ามนุษย์” ในระดับสากล 
 
 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการค้ามนุษย์ได้กลับกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ประชาคมโลกให้ความสนใจอีกครั้ง
หนึ่ง ได้มีความพยายามในการจัดท าเครื่องมือ กลไก และเทคนิควิธีในการค้ามนุษย์ใน ระดับสากล ภูมิภาค และ
ระดับชาติเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ ประเทศไทยประสบปัญหาการค้าหญิงและเด็กที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยัง
เป็นปัญหาข้ามประเทศทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านมาประเทศไทยและจากประเทศไทยไปประเทศอ่ืน  ๆ ทั้งในยุโรป 
เอเชีย อเมริกา และอัฟริกา อีกทั้งผู้เสียหายยังถูกน ามายังประเทศไทยผ่านไปยังประเทศอ่ืน ๆ ด้วย ภาวการณ์ดังกล่าว
ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงลดลง ทั้งนี้เกิดจากองค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีบทบาท
อย่างส าคัญในการค้าหญิงและเด็ก จึงได้ด าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 252766 พอสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
   1. การด าเนินการยังขาดความเข้าใจและการยอมรับค านิยามอันเป็นสากลว่าอะไรคือการค้ามนุษย์ ท าให้เกิด
ความสับสนระหว่างการย้ายถิ่น กับการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ 
 2. เจ้าหน้าที่รัฐยังขาดความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์และความสนใจที่บงัคับใชก้ฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างจริงจงั 
รวมถึงยังได้รับผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ 
 3. การด าเนินการยังขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อลงโทษนักค้า
มนุษย์และคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
 4. การด าเนินการยังคงละเลยที่จะสร้างกลไก และจัดสรรทรัพย์กรที่จะให้การคุ้มครองเหยื่อและป้องกันมิให้
เหยื่อถูกกระท าซ้ าจากเจ้าหน้าที่รัฐและนักค้ามนุษย์ 
 5. การด าเนินการยังคงขาดมาตรการที่จะให้เหยื่อได้รับค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการค้ามนุษย์ 
 6. การด าเนินการยังคงละเลยมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขและป้องกันปัญหา 
 7. ยังคงมีมายาคติที่ยึดว่ารากเหง้าของปัญหาการค้ามนุษย์ คือ ความยากจน และการด้อยการศึกษา 
 8. ยังคงมีการละเลยที่จะจัดการกับฝ่ายที่ต้องการแรงงานเคลื่อนย้าย และแรงงานของเหยื่อจากการค้ามนุษย์
อันเกิดจากค านิยามที่คับแคบของกฎหมาย การค้าหญิงและเด็ก 
 9. มีการใช้กระบวนการเดียวกันในการปฏิบัติต่อเหยื่อที่เป็นเด็กและเป็นผู้หญิง เช่น เหยื่อที่ไร้เดียงสา 
 10. หน่วยงานส่วนมากต้องการจะท างานระดับนโยบายและการสร้างกฎหมายมากกว่าการท างานระดับ
ปฏิบัติการให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการชดเชยความเสียหายตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
 11. การรณรงค์ป้องกันที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในชุมชนที่มีความต้องการย้ายถิ่น และเน้น
ส่งสารเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวมากกว่าส่งเสริมสิทธิในการก าหนดการตัดสินใจ  โดยการให้ความรู้สึกเรื่องการย้าย
ถิ่นที่ปลอดภัย 

                                      
6 ศิริพร สโครบาเนค. (2548). การค้ามนุษย์: แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิผู้หญิงหน้า. น. 41-92. 
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 12. มีการใช้มาตรการปราบปรามยับยั้งมากกว่าการส่งเสริมโอกาสที่จะโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย   
 ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์คือ การที่เหยื่อของการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่อยู่ระดับ
ล่างของสังคม และจ านวนไม่น้อยที่มีชีวิตอยู่ชายขอบและเป็นคนไร้รัฐ ท าให้ถูกละเลยจากรัฐและหน่วยงานต่างในการ
ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ นอกจากนั้นมาตรการบางอย่างกลับกลายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ และท าให้
เหยื่อต้องถูกกระท าซ้ า เช่น หญิงเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ถูกส่งกลับบ้านโดยไม่ได้รับการเยียวยา
ช่วยเหลือ และเมื่อถึงบ้านกลับถูกสอบสวน และแสวงหาประโยชน์ ทั้งในเร่ืองเรียกร้องผลประโยชน์ เงินทอง หรือการ
ขอมีความสัมพันธ์ทางเพศ การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้ให้ความส าคัญในการพิทักษ์คุ้มครอง
แก่เหยื่อ รวมทั้งละเลยที่จะน านักค้ามนุษย์มาลงโทษ จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ และกลไกทั้งในระดับสากล ภูมิภาค 
และระดับชาติ เพื่อปราบปรามและป้องกันการค้ามนุษย์ โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกกระท า หรือ ผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อที่จะได้รับการคุ้มครองและให้การช่วยเหลือ 
 อนุสัญญานี้มีพิธีสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
 1. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก 
 2. พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นทางบก ทางทะเล และอากาศ 
 3. พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง การค้าโลก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เก่ียวกับเด็ก 
 จากอนุสัญญาก าหนดให้มีพิธีสารเพิ่มเติมทั้งสามฉบับนี้เท่ากับเป็นการประกาศว่า การค้ามนุษย์ การลักลอบ
ขนผู้ย้ายถิ่น และการลักลอบค้าอาวุธ นั้นถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ด าเนินการโดยกลุ่มอาชญากรรมที่มีการ
จัดตั้ง ดังนั้นผู้ที่กระท าความผิดตามพิธีสารก็จะต้องใช้มาตรการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา การที่จะเข้า
เป็นภาคีพิธีสารเหล่านี้ได้รัฐภาคีจะต้องเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาก่อน เพื่อที่จะใช้เป็นกรอบในการตีความและการ
ปฏิบัติร่วมกับพิธีสาร การกระท าความผิดที่ก าหนดไว้ในพิธีสารถือว่าเป็นความผิดตามอนุสัญญา 
 1. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 7 (Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) 
 พิธีสารนี้มีทั้งสิ้นจ านวน 20 ข้อ ประกาศว่าด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก จะต้องมีแนวทางระหว่างประเทศที่สมบูรณ์ในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และ
ประเทศปลายทาง ซึ่งรวมถึงมาตรการที่จะป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น มาตรการที่จะลงโทษ ผู้ค้ามนุษย์ 
และมาตรการที่จะปกป้องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายที่เป็นยอมรับ
ของระดับสากล  
 พิธีสารนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1) เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก 
  2) เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ 
  3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี 

                                      
7 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ. (2548). การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ (ประเทศไทย). กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์. น. 491-502.  



 

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก   14-15 

 

        พิธีสารนี้ได้ให้ ค านิยามและความหมายของ “การค้ามนุษย์” ไว้อย่างสมบูรณ์ว่าหมายถึง “การจัดหา การ
ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลัง หรือด้วยการบีบ
บังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการ
ใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ยินยอมของบุคคลผู้มีอ านาจ ควบคุมบุคคลอ่ืนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่าง
น้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน 
การบังคับใช้ แรงงานหรือบริการเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้
บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย เป็นต้น 
      พิธีสารนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือระดับสากลซึ่งผูกพันรัฐภาคีฉบับแรกที่ให้ค านิยามเรื่องการค้ามนุษย์อัน
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการค้ามนุษย์ในปัจจุบันที่มิใช่เพียงเพื่อการบังคับค้าประเวณี  จึงนับได้ว่าเป็น
ความก้าวหน้าระดับหนึ่งของความพยายามที่จะใช้แนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 
พิธีสารนี้เปิดให้ทุกประเทศลงนามตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ที่เมืองปาเลอร์โม ประเทศอิตาลี และ
ภายหลังจากนั้นที่ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ขณะนี้มีประเทศ
ที่ลงนามพิธีสารนี้แล้วกว่าร้อยประเทศ พิธีสารจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีรัฐภาคีเข้าร่วม 40 ประเทศ โดยได้มีผลการ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 โครงสร้างพิธีสารเรื่องการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก มีองค์ประกอบส าคัญคือ 1) บทบัญญัติทั่วไป 
และการก าหนดนิยามของการค้ามนุษย์ 2) การก าหนดให้เป็นความผิดอาญา 3) การให้ความช่วยเหลือและความ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 4) การก าหนด มาตรการป้องกัน ความร่วมมือและอ่ืน ๆ 5) การแลกเปลี่ยน
ข้อสนเทศและการฝึกอบรม และ 6) มาตรการทางด้านชายแดน โดยพิธีสารได้ก าหนดนิยามการค้าบุคคลว่ามี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการคือ 1) การจัดหา การเคลื่อนย้าย การส่งต่อ 2) การข่มขู่ บังคับในรูปแบบอ่ืนใด 
หลอกลวงโดยมิชอบ และ 3) วัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังได้
ระบุว่าความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ยอมให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์อันมิชอบธรรมนั้นไม่สามารถน ามา
เป็นข้ออ้างได้ หากมีการใช้วิธีการตามที่ได้ระบุไว้ในค านิยามของพิธีสาร 
 พิธีสารได้แยกองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่กับที่เป็นเด็ก โดยองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ที่
เป็นผู้ใหญ่คือ 
  1) การจัดหา ขนส่ง ส่งต่อ จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล 
  2) วิธีการที่ขู่เข็ญ ใช้ก าลังบีบบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง การใช้ประโยชน์จากอ านาจอันมิชอบ 
และจากสภาพเปราะบาง หรือการให้และรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมให้บุ คคลหนึ่งควบคุม
บุคคลอื่น 
  3) วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดรวมถึง การแสวงหาประโยชน์ จากการเป็น
โสเภณีของผู้อ่ืนการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การบังคับใช้แรงงาน หรือการบังคับใช้บริการ การเอาคน
ลงเป็นทาสหรือการกระท าเยี่ยงทาส การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 



 

14-16   นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก 

 

 ส่วนองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก พิธีสารได้ให้ค านิยามของเด็กเช่นเดียวกันในอนุสัญญาเร่ืองสิทธิ
เด็ก ว่าหมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีลงมา และหากมีองค์ประกอบที่ 1 และ 3 ของการค้าผู้ใหญ่ให้ถือว่าเป็น
การค้าเด็ก โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบที่ 2  
  อย่างไรก็ตาม พิธีสารไม่ได้มีการให้ค านิยาม “การแสวงหาประโยชน์จากการเป็นโสเภณีของผู้อ่ืน และการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ” และไม่เคยมีค านิยามสองค านี้ไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน พิธีสารได้ให้
ค าอธิบายว่ามิได้มีความต้องการที่จะแทรกแซงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับระบบโสเภณีของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้นการแสวงหาประโยชน์จากโสเภณี และการแสวงประโยชน์ทางเพศที่ระบุในพิธีสารนี้เก่ียวข้องเฉพาะใน
บริบทของการค้าบุคคลเท่านั้น ส่วนค านิยามเรื่อง แรงงานบังคับให้ยึดตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ และเร่ืองการเป็นทาสให้ยึดตามอนุสัญญาเร่ืองการค้าทาส 
 พิธีสารก าหนดให้รัฐช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อตามที่เหมาะสม ในการเยียวยาทางร่างกาย จิตใจ 
และทางสังคม โดยค านึงถึงอายุ เพศ สภาพและความจ าเป็นพิเศษของผู้ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะของเด็ก โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคมในเร่ืองต่อไปนี้ 
  1) การให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อมูลทางด้านกฎหมายและอ่ืน ๆ  
  2) การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ จิตใจ สิ่งของ และที่พัก 
  3) การให้โอกาสในการท างาน การศึกษา และการฝึกอบรม 
  4) เปิดโอกาสได้รับสินไหมทดแทนความเสียหายที่ประสบของผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
  5) การให้พ านักชั่วคราวหรือตลอดไปในประเทศปลายทาง และความปลอดภัยทางกาย 
  6) การเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ไม่ล่าช้า และเป็นไปโดยความสมัครใจ 
        ถ้อยค าที่ใช้ในส่วนของการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อในพิธีสารไม่ได้เป็นการเรียกร้องให้รัฐ
ด าเนินการ แต่ให้รัฐมีอิสระที่จะจัดการตามความเหมาะสม ท าให้รัฐสามารถใช้ข้ออ้างทางวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อได้ ซึ่งแตกต่างจากในส่วนที่ ระบุเรื่องการป้องกัน 
ความร่วมมือ และมาตรการอ่ืน ซึ่งเสนอให้รัฐด าเนินการหรือพยายามด าเนินมาตรการต่าง  ๆ ทางด้านกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ การเสริมสร้างทักษะแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการเรียกร้องให้รัฐ
เสริมสร้างมาตรการควบคุมชายแดน และความปลอดภัย การตรวจตราเอกสารเดินทาง 
 2. พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ8 (Protocol 
Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) 
       พิธีสารนี้มีทั้งสิ้นจ านวน 25 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
รวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี ในขณะที่คุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบขนเข้าเมือง 
โดยผู้โยกย้ายถิ่นฐานจะไม่ต้องได้รับการด าเนินคดี หากเป็นผู้ถูกกระท าและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบน าพา
ผู้อื่นเข้าเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าประการหนึ่งในการพยายามแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐาน 

                                      
8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย). (2548). อนุสัญญาและพิธีสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์. กรุงเทพฯ: องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. น. 505. 



 

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก   14-17 

 

 พิธีสารนี้มิได้มีการแบ่งโครงสร้างอย่างเด่นชัดเหมือนอย่างพิธีสารป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้าบุคคล
โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก แต่ได้เรียบเรียงมาตราต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
        1) บททั่วไป 
  2) ค านิยาม “การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน” และ “การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” 
  3) การก าหนดให้เป็นความผิดอาญา และมาตรการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายทางทะเล 
  4) มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งการส่งกลับอย่างปลอดภัย 
  5) การป้องกัน ความร่วมมือ และมาตรการอ่ืน ๆ  
  6) ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและวิชาการ 
  7) มาตรการด้านชายแดน 
 พิธีสารนี้ได้ก าหนดค านิยาม “การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น” ว่าหมายถึง การจัดให้มีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซื่งมิใช่คนชาติของหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐภาคีที่เข้าไปนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางการเงิน หรือ ผลประโยชน์ทางวัตถุอ่ืนจากการนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ขณะที่นิยาม “การเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย” ว่าหมายถึงการข้ามแดนโดยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่จ าเป็นส าหรับการเข้าไปในรัฐผู้รับโดยชอบด้วย
กฎหมาย พิธีสารนี้ได้ก าหนดความรับผิดชอบของรัฐ โดยระบุให้รัฐจะต้องก าหนดความผิดทางอาญาต่อกิจกรรมที่
จัดเป็นการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  การจัดท า จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารเดินทางปลอมเพื่อลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐาน เอ้ือให้บุคคลด ารงอยู่อย่างผิดกฎหมาย พยายามมีส่วนเกี่ยวข้อง จัดการ หรือบงการให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด
ตามที่ระบุในพิธีสารนี้ รวมถึงก าหนดให้รัฐต้องเพิ่มโทษความผิด หากก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีการปฏิบัติโดยไร้มนุษยธรรมเสื่อมเสียเกียรติภูมิ รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 นอกจากนี้ พิธีสารนี้ยังได้ก าหนดสถานภาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐานไว้ดังนี้ 
  1) ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ได้ลักลอบพาผู้อื่นเข้าเมือง ไม่มีความผิดตามบทบัญญัติของพิธีสาร 
  2) ผู้โยกย้ายถิ่นฐานยังอาจมีความผิดตามกฎหมายของประเทศ 
  3) สถานภาพของผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัยไม่มีผลกระทบจากพิธีสาร 
 จากการระบุเช่นนี้ท าให้ตีความได้ว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบเข้าเมือง จะยังคงต้องมีความผิดในฐานะมี
ส่วนร่วมในการลักลอบเข้าเมือง ยกเว้นในกรณีที่เป็นผู้ถูกกระท าได้รับความรุนแรงตกอยู่ในภยันตราย ซึ่งรัฐมีพันธกรณี
ผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องคุ้มครองสิทธิตามที่พึงมี โดยเฉพาะสิทธิในชีวิต และสิทธิที่จะไม่ตกอยู่
ภายใต้การทรมาน หรือการปฏิบัติที่ลบหลู่ความเป็นมนุษย์ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และรวมถึงการส่งกลับอย่าง
ปลอดภัย และค านึงถึงศักดิ์ของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ที่ถูกลักลอบพาเข้าเมืองด้วย 
 สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้องมีพันธกรณีของรัฐ ก็เนื่องจากมีผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบพาเข้าเมือง   จ านวนไม่
น้อยต้องถูกกักขังเมื่อถึงประเทศปลายทาง เนื่องจากไม่สามารถจัดหาค่าจ้างวานลักลอบพาเข้าเมืองมาให้แก่กลุ่ม
องค์กรอาชญากรรมได้ และนอกจากนั้นยังมีการกระท าทารุณกรรมและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากหญิงที่ถูกพา
ลักลอบเข้าเมืองด้วย 
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 3. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็ก9 (Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography) 
       พิธีสารนี้มีทั้งสิ้น จ านวน 17 ข้อ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่จะขยายมาตรการ
ที่รัฐภาคีควรด าเนินการเพื่อที่จะประกันการคุ้มครองเด็กจากการค้าเด็ก การค้า ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็ก ให้ได้รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยมิชอบ ที่น่าจะเป็นภยันตราย หรือที่ขัดขวางรบกวน
ต่อการศึกษาของเด็ก หรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือต่อการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ หรือทางสังคมของเด็ก การ
ขนย้ายเด็กระหว่างประเทศที่มีความส าคัญและเพิ่มมากขึ้นเพื่อมุ่งประสงค์ต่อการค้า เด็ก การมีสื่อลามกมากขึ้นใน
อินเทอร์เน็ตและวิทยาการที่พัฒนาเกิดขึ้นใหม่อ่ืน ๆ เน้นถึงความส าคัญของความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและการท างาน
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลทั้งหลายกับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต 
        การก าจัดการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กที่เป็นแนวทางที่เป็นองค์รวม กล่าวถึง
ปัจจัยเกื้อหนุนว่าประกอบไปด้วย ความด้อยพัฒนา ความยากจน ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจสังคมที่ไม่เป็นธรรม ครอบครัวที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ การขาดการศึกษา การอพยพจากชนบทสู่เมือง 
การเลือกปฏิบัติทางเพศ พฤติกรรมทางเพศที่ขาดความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ การปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตราย 
ความขัดแย้งกันด้วยก าลังอาวุธ และการขนย้ายเด็กไปค้าประเวณี        
 พิธีสารนี้ประกอบไปด้วยโครงสร้างส าคัญคือ  
  1) ค านิยาม “การค้าเด็ก” , “การค้าประเวณีเด็ก” และ “สื่อลามกที่เก่ียวกับเด็ก”  
  2) การก าหนดความผิดและการลงโทษที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความร้ายแรงของความผิดนั้น 
  3) ได้รับการชดใช้ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
  5) ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม 
  6) มาตรการให้ความช่วยเหลือระหว่างรัฐเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
เป็นต้น 
 พิธีสารนี้ได้ก าหนดค านิยามเร่ือง “การค้าเด็ก” ว่าหมายถึง การกระท าหรือการแลกเปลี่ยนใดที่เด็กถูกส่งมอบ
โดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งเพื่อค่าตอบแทนหรือเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใด มีการให้ค านิยาม “การค้าประเวณีเด็ก” ว่าหมายถึง การใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนใด รวมถึงการนิยาม “สื่อลามกที่เก่ียวกับเด็ก” ว่าหมายถึง การน าเสนอใด โดย
วิธีการใดก็ตาม ที่มีเด็กเข้ามีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง หรือการน าเสนอส่วนใดในทางเพศของเด็ก
จากตัวตนจริงหรือจากการท าจ าลองขึ้น เพื่อความมุ่งประสงค์หลักในทางเพศ 
 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เก่ียวกับ
เด็ก ได้ระบุความรับผิดชอบของรัฐว่ารัฐจะต้องจะต้องประกันว่าการกระท าและกิจกรรมคุ้มครองเด็กจากการค้าเด็ก 

                                      
9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย). (2548). อนุสัญญาและพิธีสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์. กรุงเทพฯ: องค์การ-

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. น. 541. 
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การค้า ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กครอบคลุมอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะกระท าภายในประเทศหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ  ขณะเดียวกัน พิธีสารได้ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1) การยอมรับความอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายของเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อ 
  2) การคุ้มครองต่อความเป็นส่วนตัวและตัวตนของเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายข่าวจากสื่อมวลชน
อย่างไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่การระบุตัวเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อ 
  3) การจัดให้มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก รวมถึงครอบครัวและพยานจากการข่มขู่ และการแก้แค้น 
  4) การด าเนินคดีอย่างรวดเร็วและตามค าสั่งหรือค าพิพากษาที่ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็ก 
 นอกเหนือจากพิธีสารทั้ง 3 ฉบับแล้ว ยังมีอนุสัญญาที่ส าคัญอีก 2 ฉบับที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์อีก 2 ฉบับ
คือ 
      1. อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการค้าบุคคลและการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นโสเภณีของผู้อื่น10 
( Convention for the Suppression of the Trafficking in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution of Others) 
  อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) จึงมีชื่อเรียกว่าอนุสัญญา 1949 เป็นอนุสัญญาที่
ต้องการจะแก้ไขปัญหาการน าหญิงและเด็กเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในระบบโสเภณี  อนุสัญญานี้ต้องการที่จะใช้แทน
อนุสัญญาที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ได้จัดท าไว้ก่อนหน้านี้ เช่น อนุสัญญาเรื่องการค้าทาสผิวขาว (พฤษภาคม พ.ศ. 
2447) อนุสัญญาการค้าหญิง และเด็ก (กันยายน พ.ศ. 2464) และอนุสัญญาปราบปรามการค้าหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ 
(ตุลาคม พ.ศ. 2476)   
 อนุสัญญานี้ขาดค านิยามเร่ืองการค้าบุคคล และมีความประสงค์หลักที่จะไม่ให้มีการยอมรับการค้าประเวณี 
โดยประกาศว่าโสเภณีขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และจัดปัญหาโสเภณีไว้เป็นเรื่องเดียวกับการค้ามนุษย์ อย่างไรก็
ตาม แม้อนุสัญญาจะประณามระบบโสเภณี แต่ก็ไม่ได้ห้ามการที่ผู้หญิงจะเลือกค้าประเวณี โดยที่รัฐจะต้องไม่เข้าไปยุ่ง
เก่ียวจัดระเบียบการค้าประเวณี หน้าที่ของรัฐมีเพียงลงโทษผู้แสวงหาประโยชน์จากการเป็นโสเภณีของผู้อ่ืน ด้วยเหตุนี้
จึงท าให้ประเทศที่ยอมรับและมีการจัดการดูแลการค้าประเวณีไม่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญา1949 จนถึงปัจจุบัน 
จึงมีเพียงประมาณ 70 ประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญานี้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้อนุสัญญานี้ไม่มีผลในทางปฏิบัติที่
แท้จริง ใน พ.ศ. 2508 กรรมาธิการเรื่องสิทธิมนุษยชนได้มีการตั้งคณะท างานเร่ือง “การค้าทาสยุคใหม่” ซึ่งรับผิดชอบ
ดูแลอนุสัญญานี้ด้วย 
       ปัญหาเรื่องการขาดนิยามที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของการค้ามนุษย์ และจ านวนภาคีสมาชิกที่มีจ ากัด ท าให้
เกิดการตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าเครื่องมือระดับสากลในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งได้จัดท า
ส าเร็จโดยองค์การปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งให้ความสนใจปัญหาการค้า
มนุษย์จากมิติทางอาชญากรรมที่มุ่งเน้นเร่ืองการปราบปรามอาชญากรรมมากกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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 2. อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกครอบครัว11 (Convention on the 
Protection on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 
 อนุสัญญานี้จัดท าและเปิดให้เข้าเป็นภาคีตั้งแต่ พ.ศ. 2533 แต่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลาง พ.ศ. 2546 
หลังจากที่ประเทศติมอร์เลสเตเข้าเป็นภาคี อนุสัญญานี้ถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น
และสมาชิกครอบครัว โดยครอบคลุมทั้งแรงงานย้ายถิ่นที่ผ่านการรับรองของรัฐ และแรงงานย้ายถิ่นที่ผ่านช่องทางที่
ไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย ซึ่งเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นผิดกฎหมาย และตกอยู่ในสภาพ
แรงงานบังคับเยี่ยงทาส สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากอนุสัญญานี้ได้ แต่ผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐจะไม่ได้รับการ
คุ้มครองจากอนุสัญญานี้ 
 อนุสัญญานี้ก าหนดให้รัฐภาคีมีความรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิด้านต่าง ๆ ของแรงงานย้ายถิ่น อันเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได้รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 เด็กที่เป็นสมาชิกของแรงงาน
ย้ายถิ่นจะต้องได้รับสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 เด็กที่เป็นสมาชิกของแรงงานย้ายถิ่นจะต้องได้รับสิทธิ เช่นเดียวกับที่
ระบุไว้ในอนุสัญญาเร่ืองสิทธิเด็ก เช่น การได้รับชื่อการลงทะเบียนการเกิด สัญชาติ และการศึกษา    
  สิทธิต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาเป็นสิทธิที่ครอบคลุมรอบด้าน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประเทศที่รับและจ้าง
แรงงานข้ามชาติไม่ร่วมเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาประเทศภาคีที่มีอยู่ในปัจจุบันล้วนแล้ว แต่เป็นประเทศที่มีแรงงาน
ย้ายถิ่นไปท างานนอกประเทศ ดังนั้นอนุสัญญานี้จึงยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในภาพเรียกร้องความรับผิดชอบของ
รัฐที่รับแรงงานย้ายถิ่นเข้าไปท างานได้อย่างเต็มที่ 
      นอกจากนี้ อนุสัญญานี้ยังได้รับการวิเคราะห์ว่าขาดมิติในเรื่อง สถานภาพทางเพศ เพราะยังมีมายาคติว่า
แรงงานย้ายถิ่นนั้นเป็นชาย ส่วนหญิงอยู่ในสถานภาพของสมาชิกครอบครัวเท่านั้น 
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นโยบายสาธารณะในบริบทโลก   14-21 

 

เรื่องท่ี 14.2.2  
เครื่องมือและกลไก “การค้ามนุษย์” ในระดับภูมิภาค 
 
 
 แม้จะได้มีความสนใจเรื่อง ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก อย่างกว้างขวาง และมีการ
จัดการประชุม รวมทั้งการด าเนินโครงการร่วมมือระดับภูมิภาคในการท างานป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ แต่ในระดับอนุภูมิภาค แม่น้ าโขงยังไม่มีการจัดท าอนุสัญญาใด ๆ ที่จะผูกพันรัฐในการด าเนินมาตรการ
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก ที่ก าลังแพร่ขยายไปทั่วทุกประเทศ และทวีความรุนแรง ใน
ปัจจุบันมีเพียงการจัดท าบันทึกข้อตกลงทวิภาคี เช่น ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา (พ.ศ.  2546) และระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง (พ.ศ. 2547) นอกจากการจัดท าบันทึกข้อตกลงระดับภูมิภาคแม่น้ าโขงแล้ว ยัง
ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิญญาเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคเอเชียด้วย แต่ยังมิได้มีความพยายาม
ที่จะจัดท าอนุสัญญาระดับภูมิภาค เร่ืองการค้ามนุษย์ เหมือนที่ได้มีการจัดท าในภูมิภาคเอเชียใต้ ดังนั้นเอกสารเหล่านี้
จึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นเพียงการแสดงปณิธานร่วมกันทางการเมืองในอันที่จะด าเนินการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก และที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
 1. บันทึกข้อตกลงเรื่องการประสานการด าเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์อนุภูมิภาคแม่น้ าโขง12 
(Memorandum of Understanding on Cooperation Against Trafficking in Persons in the Mekong Sub-
Region) 
 บันทึกข้อตกลงนี้ เกิดจากการประสานความร่วมมือของ  United Nations Inter-Agency Project on 
Human Trafficking (UNIAP) และได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ที่นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยมี
ประเทศที่ร่วมลงนาม คือ ประเทศ กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียตนาม สาระส าคัญของความร่วมมือในบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมเร่ือง การก าหนดนโยบายและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาประเทศ การบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครอง เยียวยา และกลับคืนสู่สังคม มาตรการป้องกัน และการจัดตั้งกลไกใน
การด าเนินการและติดตามประเมินผลบันทึกข้อตกลงฯ 
 ค านิยามเร่ือง การค้ามนุษย์ของบันทึกข้อตกลงฯ ยืนยันตามที่ระบุไว้ในพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองอาชญากรรมข้ามชาติที่ครอบคลุมทั้งใน
เร่ืองการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และทางด้านแรงงาน และอ้างถึงอนุสัญญาอ่ืน ๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยเร่ือง การ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 29, 105 และ 182 และอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกครอบครัว ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเร่ืองหลักการและแนวปฏิบัติของส านักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ โดยได้ยืนยันว่าการค้ามนุษย์เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และในการด าเนินการใด ๆ จะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมที่ไม่ใช่ในลักษณะบังคับ
ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และมีความละเอียดอ่อนในมิติเรื่องหญิงชาย และเรื่องเด็ก โดยจะต้องจัดท า
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มาตรการพิเศษในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นผู้เยาว์รวมทั้งการจัดท าแนวทางระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย์ และมีการประสานการท างานระหว่างชายแดนเพื่อการส่งกลับอย่างปลอดภัย นอกจากจะเน้นเร่ืองการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐแล้วยังได้ระบุถึงการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ 
และองค์กรเอกชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ด้วย รวมถึงการขจัดรากเหง้าของปัญหา
อันได้แก่ ความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ความไม่เสมอภาคและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติใน
ระดับปฏิบัติการ การก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ อายุ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ และกลุ่มทางสังคม  
 หลังจากได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้แล้วได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2548-2550) การ
ติดตามการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการจัดประชุมประจ าปี ตลอดจนการระดมทุนจากภาคต่าง ๆ เป็นต้น 
 นอกจากจะก าหนดแนวทางในเร่ืองการป้องกัน ช่วยเหลือ และปราบปรามแล้ว บันทึกข้อตกลงนี้ ยังได้ระบุให้
มีการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นไว้ด้วย โดยได้ระบุถึงบันทึกข้อตกลงระดับทวิภาคีเร่ืองการจ้างแรงงานระหว่างไทยและ
กัมพูชา ลาว และพม่า แต่ได้มีการตั้งข้อสงวนในเร่ืองที่ก าหนดให้มีการใช้กฎหมายแรงงานและอ่ืน ๆ ในการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานทั้งหมดตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติ แม้ในภาพรวมเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงนี้จะใช้กรอบหลักการ
สิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานป้องกัน ช่วยเหลือ และปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่บันทึกฉบับนี้ก็มิใช่เครื่องมือที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ และปณิธานทางการเมืองของรัฐบาลแต่ละประเทศ ที่จะแปรสาระ
ของข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในเร่ืองการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ และด าเนินคดีต่อผู้ที่แสวงหา
ประโยชน์จากการค้ามนุษย์ นอกจากนั้นถ้อยค าที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตใินการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกค้าไดร้ะบุถึงผูท้ี่ตก
เป็นเหยื่อแท้จริงซึ่งอาจท าให้รัฐละเลยที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลือแรงงานย้ายถิ่นที่ต้องกลายสภาพเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์เมื่อถึงจุดปลายทาง อันเนื่องจากการยึดเอาความสมัครใจในการย้ายถิ่นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
พิจารณาว่าใครคือเหยื่อที่แท้จริง จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายพบว่า รัฐมีแนวโน้มที่
จะใส่ใจและให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่เหยื่อที่ไร้เดียงสา (innocent victim) โดยเฉพาะที่เป็นเด็กมากกว่าเหยื่อที่
สมัครใจย้ายถิ่น แต่ต้องถูกบังคับให้ท างาน หรือท างานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามการ
ด าเนินงานของรัฐที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ 
 2. แผนปฏิบัติการอาเรียต13 (ARIAT: Regional Action Plan) 
 จัดท าขึ้นในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย ที่กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ.  2543 เป็นการประชุม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชน สาระส าคัญคือ สิ่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อ
ด าเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก พิทักษ์ปกป้องผู้ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงการส่งกลับ
ประเทศและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด โดยเน้นให้มีการรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ และการค านึงประเด็นหญิงชายในการ
ท างาน 
 3. แถลงการณ์ร่วมการประชุมบาหลี (Bali Conference Co-Chair‘s Statement) 
 แถลงการณ์ส่วนนี้เกิดจากการประชุมระดับรัฐมนตรีจากเอเชีย-แปซิฟิก ตะวันออกกลาง และยุโรป เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมมือจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับ

                                      
13 เพิ่งอ้าง. น. 72-73. 



 

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก   14-23 

 

การค้ามนุษย์ การลักลอบพาคนเข้าเมือง โดยให้ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนในการด าเนินการ โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนของ
หญิงและเด็ก และการด าเนินการที่ปราศจากอคติต่อผู้ลี้ภัย ส่งเสริมให้รัฐต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการจัดท ากฎหมายของประเทศเพื่อด าเนินการในเร่ืองการลักลอบ
พาคนเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ 
 4. แผนปฏิบัติการอาเซมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก  (ASEM Action Plan 
on Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children) 
 แผนปฏิบัติการนี้เป็นผลพวงจากการประชุมสุดยอดระหว่างผู้น ารัฐบาลจากเอเชียและยุโรป เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2543 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดยได้แสดงความห่วงใยในปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่รวมถึงการลักลอบเข้า
เมือง และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานย้ายถิ่น การค้ามนุษย์  เพื่อประโยชน์ทางเพศท าให้มีการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการนี้ และผ่านการรับรองเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยมีจุดประสงค์ให้
ประสานสร้างระบบข่าวสารข้อมูล การป้องกันการค้ามนุษย์ การบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
การเยียวยา การส่งกลับ และการสร้างชีวิตใหม่ของหญิงและเด็กที่เป็นเหยื่อ การติดตามและประเมินผล 
 ส่วนในระดับทวิภาคีได้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล เพื่อร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือ
และส่งกลับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และแรงงานย้ายถิ่น เช่น บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เร่ือง ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิง 
และการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งใช้ค านิยามของ การค้ามนุษย์ สอดคล้องกับพิธีสารเรื่องการค้าบุคคล
โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กขององค์การสหประชาชาติ และยังได้ระบุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการค้าหญิงและเด็กไว้
อย่างกว้างขวางเพิ่มเติมจากพิธีสาร คือนอกเหนือจากการค้าประเวณี แรงงานทาส แรงงานรับใช้ภายในบ้านแล้ว ยังได้
รวมถึงการใช้เด็กและหญิงในสื่อลามกอนาจาร การรับเป็นบุตรบุญธรรมอันเป็นเท็จ และการกระท าให้หญิงและเด็ก 
ตกเป็นทาสยาเสพติดด้วย เป็นที่น่าเสียดายว่าบันทึกความเข้าใจนี้ไม่ได้ให้การคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์
ที่เป็นชาย  ซึ่งส่วนมากจะถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสในอุตสาหกรรมประมง บันทึกข้อตกลงนี้ได้มีการลงนามเมื่อ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 5. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง ความ
ร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือของการค้ามนุษย์ 14 (Memorandum of 
Understanding Between the government of the Kingdom of Thailand and the government of the 
Kingdom of Cambodia On Bilateral Cooperation for Elimination Trafficking in Children and Women 
and Assisting Victims of Trafficking) 
  บันทึกนี้มีทั้งสิ้น จ านวน 23 ข้อ ได้อ้างถึงพิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและหญิง ซึ่งเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร โดยตระหนักว่าการปราบปรามอาชญากรรมค้าเด็กและหญิงโดยการร่วมมือกันในเรื่องการบังคับใช้

                                      
14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์(ประเทศไทย). (2548). อนุสัญญาและพิธีสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์. กรุงเทพฯ: องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. น. 117-126. 
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กฎหมายและกระบวนการพิจารณาความอาญาเป็นมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อผดุงความยุติธรมในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ 
       โครงสร้างของบันทึก ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
       1. ค านิยามเรื่อง การค้าเด็กและหญิงในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชา 
  ข้อ 2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ 
  (ก) “การค้าเด็กและหญิง” หมายถึง การจัดหา ขนส่ง ส่งย้าย ขนย้าย ให้ที่พัก หรือรับบุคคลโดยการ
ข่มขู่ ใช้ก าลังหรือการกระท าอ่ืนซึ่งมีลักษณะของการข่มขืนใจ ลักพาตัว ฉ้อฉล ใช้กลลวง ใช้อ านาจในทางมิชอบหรือใช้
ความอ่อนแอไปในทางมิชอบ หรือการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมจากบุคคลที่มีอ านาจ
เหนือบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ ทั้งนี้การแสวงหาประโยชน์ให้รวมถึงการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ แรงงานหรือการบริการ การบังคับแรงงาน หรือการใช้แรงงานเยี่ยงทาส การเป็นทาสรับใช้ หรือการ
ตัดอวัยวะ 
  (ข) ความยินยอมของผู้ตกเป็นเหยื่อการค้าเด็กและหญิงต่อการแสวงหาประโยชน์ตามที่มีเจตนาตามที่ได้
ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อนี้จะไม่เป็นประเด็นพิจารณา ในกรณีที่มีการใช้วิธีการตามที่ระบุไว้ใน วรรค (ก) 
  (ค) เด็กซึ่งถูกจัดหา ขนส่ง ขนย้าย หรือให้ที่พักเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์จะถือว่าเป็น  
“เหยื่อของการค้ามนุษย”์ แม้จะมิได้ใช้วิธีการที่ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อนี้ก็ตาม 
  (ง) “เด็ก” หมายถึง บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
  ข้อ 3 ภาคีคู่สัญญารับว่า ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ในการค้าเด็กและหญิงรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 
  (ก) การค้าประเวณี 
  (ข) แรงงานบังคับหรือแรงงานที่ถูกแสวงประโยชน์ในบ้าน 
  (ค) แรงงานทาส และแรงงานรูปแบบอ่ืนที่เป็นงานเสี่ยงภัย มีอันตราย และถูกแสวงประโยชน์ 
  (ง) การแต่งงานเพื่อให้เป็นข้ารับใช้ 
  (จ) การรับบุตรบุญธรรมอันเป็นเท็จ 
  (ฉ) การท่องเที่ยวและการให้ความบันเทิงทางเพศ 
  (ช) การถ่ายภาพและจัดท าสื่อลามก 
  (ซ) การขอทาน และ 
  (ฌ) การท าให้เด็กและหญิงตกเป็นทาสโดยใช้ยาเสพติด 
 2. มาตรการป้องกัน: การปฏิรูปกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมอ่ืน ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า กรอบกฎหมายในเขต
อ านาจศาลของประเทศให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่า
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบและตราสารระหว่างประเทศ   จัดให้มีโครงการศึกษาและฝึกอาชีพ 
โดยเฉพาะเด็กและหญิง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานท าและลดความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์  การเพิ่มบริการทางสังคม 
เช่น บริการจัดหางานและสร้างรายได้ และการจัดการรักษาพยาบาลให้แก่เด็กและหญิงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ 
 3. การคุ้มครองเด็กและหญิงที่ถูกค้า: เด็กและหญิงที่ถูกค้าจะไม่ถูกด าเนินคดีในข้อหาเดินทางเข้าประเทศ
โดยผิดกฎหมาย และจะไม่ถูกกักกันในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองในระหว่างที่รอขั้นตอนการส่งกลับประเทศอย่างเป็น
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ทางการ แต่จะให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกิจการสังคม แรงงาน การฝึกอาชีพและฟื้นฟูเยาวชน (ประเทศกัมพูชา) 
หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ประเทศไทย) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะดูแลความปลอดภัยของเด็กและหญิงที่
ถูกค้าและผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
 4. ความร่วมมือในการปราบปรามการค้าเด็กและหญิง : ให้ปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้
คล่องตัวเพื่อให้สามารถต่อสู้กับอาชญากรรมการค้าเด็กและหญิงได้อย่างมีประสิทธภาพและด าเนินการสืบสวน
สอบสวน และการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดและองค์กรอาชญากรรมในคดีการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และจัดโครงการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้และทักษะในการสืบสวนสอบสวนและการคุ้มครองในคดีการค้ามนุษย์แก่
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นเร่ือง สิทธิของเด็กและหญิงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น 
 5. การส่งกลับประเทศ: มีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อด าเนินกระบวนการส่งเด็กและหญิงที่ถูกค้าประเทศ 
และจัดตั้งเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทางปฏิบัติของการค้าเด็กและหญิงระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศและองค์กรประชาสัมคมที่เก่ียวข้อง  
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เรื่องท่ี 14.2.3  
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 
 
  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act 2000: TVPA) ของ
สหรัฐอเมริกามีผลบังคับใช้เมื่อเดือน ตุลาคม ค.ศ. 2000 มีสมาชิกทั่วโลกรวม 188 ประเทศ โดยสหรัฐอเมริกามี
บทบาทน ากฎหมายนี้ฉบับแรกมาใช้บังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเป็น
ต้นแบบทั่วโลกมีประเด็นส าคัญ เรื่อง การปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และทัศนคติร่วมกันของ
กลุ่มสิทธิสตรี และกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ TVPA ของสหรัฐอเมริกา 
โดยมีวัตถุประสงค์การปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าประเวณี และการบังคับใช้แรงงาน มีสาระส าคัญของ 
TVPA มีประกอบไปด้วย 3P คือ การป้องกัน (Prevention) การด าเนินคดี (Prosecution)และการคุ้มครองเหยื่อ
การค้ามนุษย์ (Protection) โดยมีเป้าหมายการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อ (Protection) จากการค้ามนุษย์ ต้องได้รับ
การเยียวยาความเสียหายและให้ทางเลือกแก่เหยื่อ ได้แก่ การจัดที่พัก การให้การศึกษา การรักษาพยาบาลและการฝึก
อาชีพ เป็นต้น  
 สาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ประกอบไปด้วย15 
 1. การด าเนินคดี (Prosecution) ได้ก าหนดนิยาม “รูปแบบการค้ามนุษย์ที่รุนแรง” (severe forms of 
trafficking in person) กับ “การค้ามนุษย์ทางเพศ” (sex trafficking) รวมทั้งค านิยาม “กิจกรรมในทางเพศ
พาณิชย์” และ “การท าให้ตกอยู่ภายใต้บังคับโดยไม่สมัครใจ” (involuntary) และ มาตรา112 ของ TVPA ได้ก าหนด
อัตราโทษขั้นสูง ตั้งแต่ 20 ปี ถึงโทษจ าคุกตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียหายเป็นเด็กมีอายุต่ ากว่า 14 ปีหรือไม่ รวมทั้ง
ศาลสามารถริบทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดคดีค้ามนุษย์ 
 2. การป้องกัน (Prevention) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ก าหนดให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศต่าง ๆ ในการยกร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติ 
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ฟ้องร้องด าเนินคดีผู้ค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือเหยื่อ แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเน้น
ความผิดฐานการค้ามนุษย์ เป็นแผนยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กเป็นการค้ามนุษย์ 
 3. การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Protection) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้สิทธิการขออยู่ต่อวีซ่า และวางยุทธศาสตร์หลัก (key strategy) เพื่อ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก มุ่งเน้นปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย น าผู้เสียหายเข้ามาเป็นพวกเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร
ของกระบวนการค้ามนุษย์มาใช้ในการวางแผนจับกุมผู้กระท าผิดคดีค้ามนุษย์ 

                                      
 15 ศิระ สว่างศิลป์. (2557). แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ 
Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรัฐและ พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551. หลักสูตรนักบริหารการทูต  
รุ่นที่ 6, กระทรวงการต่างประเทศ. น. 20-22. 
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 นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีการจัดท ารายงานประจ าปีสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(Trafficking in Persons Report: TIP Report) ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยรายงานต่อ
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ทั่วโลกกับมาตรฐานของสหรัฐแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังต่อไปนี้ 
 ระดับที่ 1 (Tier 1) หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายของสหรัฐทั้ง
ด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ 
 ระดับที่ 2 (Tier 2) หมายถึงประเทศที่ด าเนินการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายสหรัฐ แต่
มีความพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการค้ามนุษย์ 
 ระดับที่ 2 (Tier 2 Watch List) หมายถึง ประเทศที่มีจ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นหรือไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 ระดับที่  3 (Tier 3) หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาและไม่มีความพยายามอย่างมีนัยส าคัญ หรือไม่พยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ผลของการจัดอยู่ใน ระดับที่ 3 (Tier 3) สหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการ ให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความ
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้า ( non-humanitarian and non-trade-related foreign assistance) เช่น 
ด้านทหาร ด้านการศีกษา ด้านวัฒนธรรม อาจคัดค้านความช่วยเหลือที่รัฐบาลประเทศนั้น ๆ หรือ อาจไม่ได้รับ
สนับสนุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ได้ด้วย หรืออาจถูกบอยคอต (Boycott) หรือ “คว่ าบาตร” ด้านการค้า 
(trade sanction) เช่น การไม่ซื้อสิ้นค้าที่จะส่งออกยังต่างประเทศ 
 

 
 

ภาพที่ 14.1 การรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2553-2560 
 
ที่มา: TIPs Report 2017. Thailand tier ranking by year. p. 387. 
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       เมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ เผยแพร่รายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์16 (Trafficking in Persons (TIP) Report) ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยสหรัฐอเมริกายังคงให้
ประเทศไทยอยู่ในระดับ เทียร์ 2 (Tier 2 Watch List) ที่ต้องจับตามองเป็นปีที่ 2 เช่นเดียวกับ พ.ศ. 2559 หลังจากอยู่
ที่ระดับเทียร์ 3 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันก่อนหน้านี้ ซึ่งในรายงานระบุว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามในการบังคับใช้
กฎหมาย มีการแก้ไขกฎหมายการค้ามนุษย์ใน พ.ศ. 2559 และมีบทลงโทษที่เข้มงวดกับผู้กระท าผิดในคดีค้ามนุษย์ ผล
จากความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ของประเทศไทยปรากฏออกมาในรูปของสถิติคดีใน พ.ศ. 
2559 มีการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ 333 คดี (เทียบกับ 317 คดี ใน พ.ศ. 2558) โดยด าเนินคดีผู้ค้ามนุษย์ 301 คดี 
(เทียบกับ 242 คดี ใน พ.ศ. 2558) และพิพากษาลงโทษผู้ค้ามนุษย์ 268 ราย (เทียบกับ 241 ราย ใน พ.ศ. 2558) 
สามารถยึดทรัพย์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 9 คดี รวมมูลค่า 784 ล้านบาท และสามารถจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ 45 ราย นอกจากนี้ยังสามารถขยายโอกาสท างาน และหางานให้กับผู้เสียหายได้ 
196 ราย จากสถิติที่เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาล
ปัจจุบัน และใน พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 3,208 ล้านบาท   
 
 
 

                                      
16 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2560. สืบค้นจาก http://thai.bangkok.usembassy.gov/tip2017 

(27 มิถุนายน 2560). 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/tip2017
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เรื่องท่ี 14.2.4  
การป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์” ของประเทศไทย 
 
 
       แนวทางการป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์”ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 
 1. น านโยบาย และแผนระดับชาติสร้างกลไกทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศในการ
ป้องกัน การช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง การปราบปราม รวมทั้งส่งกลับอย่างปลอดภัย การบ าบัดฟื้นฟูและการบูรณาการคืนสู่สังคม 
 2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและทักษะในการปฏิบัติงานใน   
ทุก ๆ ด้าน และส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์” 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาของกระบวนการ “การค้ามนุษย์” โดยมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราบ “การค้า
มนุษย์”  
       4. การสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์” ระหว่างภาครัฐและเอกชน ทุกระดับ 
เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ จนถึงระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับหลักการในอนุสัญญา ปฏิญญา พิธี
สาร หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เพื่อขจัดบุคคลหรือกลุ่มขบวนการก่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
 5. สร้างเครือข่ายการประสานการด าเนินงาน ทั้งระดับนโยบาย และระดั บปฏิบัติในการป้องกัน และ
ปราบปราม “การค้ามนุษย์” ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกระดับ เช่น ระดับ
นโยบาย ระดับปฏิบัติ ทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปฏิบัติงานในชุมชน องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี เป็นต้น 
 6. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติ การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้
มีมาตรการปราบปรามเป็นพิเศษแก่ผู้กระท าผิดที่เป็นบุคคลหรือองค์กรข้ามชาติ เช่น มีบทลงโทษผู้กระท าผิดเก่ียวกับ
การค้ามนุษย์อย่างรุนแรง ใช้มาตรการยึดทรัพย์ และการชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อ เป็นต้น 
 7. มาตรการทางสังคมเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยม เจตคติ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ชีวิต โดยให้ทุกสถาบันในสังคมเข้ามามีบทบาท เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา เช่น ผลักดัน
หลักสูตรการศึกษาให้ความรู้แก่เด็กและหญิงที่เก่ียวกับ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และสิทธิสตรีทั้งในระบบและนอก
ระบบเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีและตระหนักสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิผู้อ่ืน หลักสูตรเกี่ยวกับครอบครัวศึกษา ทักษะชีวิต 
เร่ือง เพศศกึษา การเข้าใจในปัญหาชีวิต และสามารถแก้ไข จัดการปัญหาได้เอง 
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ตอนท่ี 14.3  
นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับ “การก่อการร้ายสากล” 
  
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง   
 14.3.1 เครื่องมือและกลไก “การก่อการร้ายสากล” ในระดับสากล 
 14.3.2 ประเภทและวิธีการก่อการร้ายสากล กลุ่มผู้ก่อการร้ายส าคัญ 
 14.3.3 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายสากลในบริบทโลก 
 14.3.4 การป้องกันและปราบปราม “การก่อการร้ายสากล” ของประเทศไทย 
 

แนวคิด 
 1. อนุสัญญาสหประชาชาติ พิธีสาร เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล 
 2. ประเภทและวิธีการก่อการร้ายสากล และกลุ่มผู้ก่อการร้ายส าคัญ 
 3. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายสากลในบริบทโลก 
 4. แนวทางการแก้ไขปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 14.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายนิยาม ความหมายของการก่อการร้ายสากลและอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. อธิบายประเภทและวิธีการก่อการร้ายสากลและกลุ่มผู่ก่อการร้ายส าคัญ 
 3. อธิบายแนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายสากลในบริบทโลก 
 4. อธิบายแนวทางการป้องกันและปราบปราม “การก่อการร้ายสากล” ของประเทศไทย 
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เรื่องท่ี 14.3.1  
เครื่องมือและกลไก “การก่อการร้ายสากล” ในระดับสากล 
 
 
 นิยามความหมายของการก่อการร้าย17 
 การก่อการร้ายในความหมายของสหประชาชาติ หมายถึง การใช้ก าลังหรือความรุนแรงกระท าต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินโดยละเมิดกฎหมายของประเทศที่ตกเป็นเป้าหมาย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการข่มขู่ การใช้อ านาจบังคับ หรือ
เพื่อการเรียกค่าไถ่ ผู้ก่อการร้ายมักใช้การข่มขวัญ เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
นั้น ๆ ไร้ซึ่งก าลังในการป้องกันการก่อการร้ายแล้ว 
 การก่อการร้ายอย่างเป็นทางการอยู่ในประมวลกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา บทที่ 22 มาตรา 2656 F 
(D) f (d)  
 “การก่อการร้าย” หมายถึง มีการเตรียมการณ์หรือไตร่ตรองล่วงหน้ามีแรงจูงใจให้ใช้ความรุนแรงกระท าผิด
กฎหมาย เป้าหมายมีสมาชิกหลายกลุ่มหรือกระท าการอย่างลับ ๆ โดยมุ่งหมายทางการเมือง 
 “การก่อการร้ายสากล” หมายถึง ผู้ก่อการร้ายร่วมกันกระท าความผิดหลายคนมากกว่าหนึ่งประเทศข้ึนไป 
 “กลุ่มผู้ก่อการร้าย” หมายถึง การปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือหมายถึงการปฏิบัติการกลุ่มย่อยใน
การก่อการร้ายสากล 
 โดยสรุป การก่อการร้ายสากลจะมีความหมายดั้งเดิมมาจากการปกครองในประเทศฝรั่งเศสที่ใช้ความรุนแรง 
สร้างความหวาดกลัวเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ค.ศ. 1789-1794 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นการต่อสู้ของกลุ่ม
หัวรุนแรงทางการเมืองต่อรองอ านาจรัฐ ใช้วิธีการท าให้เกิดความหวาดกลัว หากการก่อการร้ายขยายวงกว้างเป็นการ
ก่อการร้ายข้ามประเทศหรือการก่อการร้ายสากลขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติของค าจ ากัดความนิยามความหมายที่
แน่ชัดเป็นอย่างเดียวกันได้ระหว่างการก่อการร้ายกับการต่อสู้เพื่อปลดแอกประเทศชาติ 
 เครื่องมือและกลไก “การก่อการร้ายสากล” ในระดับสากล 
 ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ 
     1) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความผิดและการกระท าอ่ืน ๆ บางประการที่กระท าบนอากาศยาน 
     2) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบ 
     3) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบิน -  
พลเรือน 
     4) อนุสัญญาของสภายุ โรปว่าด้ วยการปราบปรามการก่อการร้า ย 18 (Convention on the 
Suppression of Terrorism) ท าขึ้นที่เมืองสตราสบวร์ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1977 ประเทศสมาชิกของสภา

                                      
17 กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ และคณะ. (2555). รู้เท่าทัน...การก่อการร้าย. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีแอนด์ เอส พริ้นตริ้ง จ ากัด. น. 12-26. 
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ยุโรป มีจ านวน 16 ข้อโดยวัตถุประสงค์การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในระหว่างประเทศคู่สัญญาต้องไม่เป็นความผิดทาง
การเมืองหรือแรงจูงใจทางการเมือง 
      5) อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการจับตัวประกัน ( International Convention 
Against the Taking of Hostages) ท าขึ้นที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่  18 ธันวาคม ค.ศ. 1979 มีจ านวน 20 ข้อ
สาระส าคัญความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินคดีและการลงโทษต่อการจับตัวประกันซึ่งปรากฏชัดว่าเป็นการ
ก่อการ้ายระหว่างประเทศนั้น ๆ  
     6) อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ เพื่ อการปราบปรามการใช้ระเบิดในการก่อการร้าย 
(International Convention for the Suppression of Terrorism Bombings) ท าขึ้นที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 12 
มกราคม ค.ศ. 1998 มีจ านวน 24 ข้อสาระส าคัญความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินคดีและการลงโทษต่อการ
โจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยใช้ระเบิดหรืออุปกรณ์ส่งผลร้ายแรงถึงตายอื่น ๆ นั้นมีการแพร่หลายมากข้ึนโดยทั่วไป  
      7) อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อการปราบปรามการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้าย 
(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) ประเทศไทยได้ลงนามเป็น
ภาคี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547 ท าขึ้นที่นครนิวยอร์ก เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2000 มีจ านวน 24 ข้อสาระส าคัญความร่วมมือระหว่างประเทศในมาตราการที่เหมาะสม
ภายในประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้ายและองค์กรของผู้ก่อการร้ายนั้น 
   8) อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime) ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2543 
  9) อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Convention on Cybercrime) 
       10) พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระท ารุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ อากาศยานที่ให้บริการการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ เพิ่มเติมอนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความ
ปลอดภัยของการบินพลเรือน ท า ณ นครมอนทริออล เมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1971 
 ประเทศไทยได้ตรากฎหมายใหม่เพื่อด าเนินการกับการก่อการร้ายสากลอีก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 บัญญัติให้การก่อการร้ายเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา ตามมาตรา 
135/1-4 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศที่มีหน้าที่ด าเนินการในการปราบปรามการก่อการร้ายสากล ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สภาความมั่นคง
แห่งชาติ กระทรวงต่างประเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด และกระทรวงกลาโหม (ทหารทั้งสามเหล่าทัพ) 
  

                                                                                                                    
18 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ. (2548). อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

เดือนตุลา และมูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม. น. 187-225. 
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โดยสรุป เครื่องมือและกลไก “การก่อการร้ายสากล”ในระดับสากล จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศการป้องกันและปราบการก่อการร้ายสากล เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การด าเนินคดี และลงโทษการโจมตีของ
ผู้ก่อการร้ายใช้ระเบิดหรืออุปกรณ์ส่งผลร้ายถึงแก่ความตาย หรือมาตราการที่เหมาะสมในประเทศเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้ายและองค์กรของผู้ก่อการร้ายนั้น ๆ เป็นต้น 
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เรื่องท่ี 14.3.2  
รูปแบบและวิธีการก่อการร้ายสากล และกลุ่มผู้ก่อการร้ายส าคัญ 
 
 
 รูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติการก่อการร้าย19 
 การปฏิบัติการก่อการร้ายฯ อาจ จ าแนก ได้แบ่งออกเป็น 13 ประเภท ประกอบด้วย  
  1) การปล้นยึดอากาศยานโดยสาร (Hijacking) ลักษณะของการก่อการร้ายด้วยการยึดยานโดยสารเป็น

การปฏิบัติการยึดยานพาหนะขณะเคลื่อนไหว เช่น เครื่องบิน เรือยนต์ รถไฟ พร้อมกักขังผู้โดยสารและพนักงานประจ ายาน

ไว้เพื่อการต่อรองสถิติผู้ก่อการร้ายปฏิบัติ ในลักษณะนี้ โดยเฉพาะ Sky Hijacking ในช่วง พ.ศ. 2511-2520 เฉลี่ยแล้วปีละ 

115 ครั้ง หลังจากนั้นมาการปฏิบัติการประเภทนี้ลดลงมาก สาเหตุที่ลดลงอาจเนื่องมาจากมาตรการรักษาความปลอดภัย

ตามท่าอากาศยานของประเทศต่าง ๆ รัดกุมและเข้มแข็งขึ้น จึงท าให้ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการได้ยากขึ้น ต่อมาหลังจาก พ.ศ. 

2524 เป็นต้นมาสถิติการจี้เคร่ืองบินของผู้ก่อการร้ายเริ่มสูงขึ้นอีก สาเหตุอาจเกิดจากการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด

น้อยลง ผู้ก่อการร้ายจึงฉวยโอกาสปฏิบัติการอีก และอีกประการหนึ่งอาจมาจากผู้ก่อการร้ายมีวิวัฒนาการและมี

เทคโนโลยีทางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยขึ้น ประกอบกับก าลังพลได้รับการฝึกเป็นอย่างดี เหตุการณ์ก่อการ

ร้ายสากลเกี่ยวกับการจี้เครื่องบินในประเทศไทยเคยมีมาแล้ว ในกรณีสายการบินการูดาของอินโดนีเซีย (Garuda 

Incident) โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายชีอะห์ชาวอินโดนีเซียได้จี้เครื่องบินของสายการบินการูดา จากอินโดนีเซียมาลงที่

ประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2521 และการปฏิบัติการครั้งนี้ประเทศไทยได้ร่วมมือกับทางอินโดนีเซีย

สามารถชิงตัวประกันได้ออกมาเป็นผลส าเร็จ 

 2) การลอบวางระเบิด (Bombing) ลักษณะของการก่อการร้ายสากล ด้วยการลอบวางระเบิดเป็นวิธีการที่

ผู้ก่อการร้ายนิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีอ านาจในการท าลายรุนแรงสะดวกในการซ่อนพราง และยากต่อการสืบสวน

ของเจ้าหน้าที่ สามารถหลบหนีการจับกุมได้ง่ายเพราะผู้ก่อการร้ายจะใช้วิธี Hit and Run เช่น เอาระเบิดไปวางไว้และ

ใช้เครื่องควบคุมระยะไกล (remote control) หรืออุปกรณ์ถ่วงเวลาจุดระเบิด ผลการระเบิดท าให้มีผู้บาดเจ็บล้มตาย

เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในกรุงปารีสมีการระเบิดตามท้องถนนต่าง ๆ วันละหลายครั้งและมีความถี่สูงขึ้น เหตุการณ์

ลอบวางระเบิดใกล้บ้านเราได้แก่ เหตุการณ์ในกรุงย่างกุ้งโดยผู้ก่อการร้ายเกาหลีเหนือจ านวน 2 นายได้ลอบเดินทางไป

กรุงย่างกุ้งเมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยเรือสินค้าเกาหลีเหนือ บนเรือดังกล่าวน าอุปกรณ์เกื่ยวกับวัตถุระเบิดไป

ช่วยพัฒนาประเทศพม่า ตามแผนการช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) 

ผู้ก่อการร้ายยังไม่เข้าเมืองยังคงแอบอยู่ในเรือปะปนอยู่กับลูกเรือ วิธีการของผู้ก่อการร้ายคือให้ลูกเรือเข้าเมืองทุกวัน

                                      
19 กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ และคณะ. อ้างแล้ว. น. 34-46.  
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แต่ไม่เป็นเวลาที่แน่นอน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของพม่าเกิดความเคยชินคุ้นเคย ท าให้มาตรการรักษาความ

ปลอดภัยหย่อนยานลง ครั้นถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2526 รวมเวลาที่ผู้ก่อการร้ายอยู่ในเรือสี่วัน ก็ได้โอกาสเหมาะ

ปะปนกับลูกเรือเข้าเมือง หลังจากนั้นก็มีรถประจ าสถานทูตทหารของเกาหลีเหนือประจ าย่างกุ้งมารับที่ท่าเรือ น า

ผู้ก่อการร้ายไปซ่อนไว้ที่บ้านผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของเกาหลีเหนือ ผู้ก่อการร้ายได้รอเวลาถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2526 

ก็ได้ออกไปส ารวจสถานที่สุสานวีรชนซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะในเมือง เมื่อส ารวจเรียบร้อยแล้วก็ได้เริ่มวางแผน

ปฏิบัติการและเตรียมการ จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ได้น าระเบิดไปซ่อนไว้ และผู้ก่อการร้ายไปซุ่มรออยู่ไม่ห่าง

จากอนุสาวรีย์นัก เพื่อรอเวลาจนกระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น. รถของเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ ากรุงย่างกุ้งก็

เดินทางมาที่สุสานโดยมีรถขบวนน ามา ผู้ก่อการร้ายส าคัญผิดคิดว่าเป็นรถของประธานาธิบดี เชิน ดูวาน จึงใช้เครื่อง

บังคับระยะไกลท าการจุดระเบิดขึ้น เป็นผลให้คณะผู้แทนเกาหลีใต้เสียชีวิต รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ

พม่าด้วยจ านวนหนึ่ง หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วผู้ก่อการร้ายได้หลบหนีโดยเรือสินค้าเกาหลีเหนือที่ลอบเข้ามาได้ไปรอ

ที่น่านน้ าศรีลังกา แต่รัฐบาลพม่าสามารถจับกุมผู้ก่อการร้ายได้บริเวณริมฝั่งน้ า ผลการสอบสวนทราบว่าเหตุการณ์คร้ัง

นี้ เกาหลีเหนือเป็นผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติการโดยมีแผนส ารองว่า ถ้าไม่สามารถปฏิบัติการในย่างกุ้งส าเร็จ 

ให้ปฏิบัติการในศรีลังกาต่อซึ่งเป็นประเทศที่สองที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะไปเยือน  

  3) การบุกโจมตีด้วยอาวุธ (Armed Attack) เป็นการปฏิบัติการที่ท าลายเป้าหมายมีผลทางด้าน
ยุทธวิธีและการโฆษณาชวนเชื่อ หรือความพยายามที่จะเข้ายึดครองหรือท าลายเครื่องอ านวยความสะดวกโดยไม่
ประสงค์จะจับหรือยึดครองไว้เพื่อต่อรอง เช่น การบุกโจมตีที่นครมุมไบ ประเทศอินเดีย เป้าหมายแรก ๆ แห่งหนึ่งที่
ถูกโจมตี คือ สถานีรถไฟฉัตรปตี ศิวะจี คนร้ายอย่างน้อย 2 คน กราดยิง และปาระเบิดเข้าใส่ผู้คนที่ก าลังเดินทางไปมา 
ท าให้มีผู้เสียชีวิตไป 50 คน จากนั้นคนร้ายได้หลบหนีจากบริเวณดังกล่าวแล้วบุกเข้าโจมตีโรงพยาบาลคามา ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลสาธารณกุศลส าหรับผู้หญิง และเด็ก แล้วกราดยิงผู้คนไม่เลือกหน้า เจ้าหน้าที่ต ารวจอินเดียเองก็ได้ตอบโต้ 
ทว่ากลับท าให้ เฮแมนต์ คาร์คาเร หัวหน้าหน่วยต ารวจต่อต้านการก่อการร้ายของมุมไบ และต ารวจระดับสูงอีก 2 นาย 
ถูกยิงเสียชีวิตที่นอกโรงพยาบาล คนร้ายบางคนยึดรถของต ารวจแล้วขับออกไปพร้อมกับกราดยิงไปตามถนน ก่อนจะ
ขับไปยังเป้าหมายหลักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมุมไบ คือ โรงแรมทัช-
มาฮาล และโรงแรมโอเบอรอยไทรเดนต์ นอกจากนั้น ยังไปที่ศูนย์ชาวยิว และโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวจากอิสราเอล
ด้วยสัญญาณแรกที่บรรดาแขก และเจ้าหน้าที่ของโรงแรมทัชมาฮาล รับรู้ว่าเกิดเหตุโจมตี ก็คือ เสียงปืนดังหลายนัด และ
เสียงระเบิดที่บริเวณสระว่ายน้ า หลังจากนั้น คนร้ายก็บุกเข้ามาภายใน และล้อมตัวประกันไว้ พร้อมกับถามหาผู้ถือ
สัญชาติอเมริกัน และอังกฤษ ตลอดวันที่เกิดเหตุ สถานีโทรทัศน์ของอินเดีย เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ในจุดต่าง ๆ สลับไป
มาไม่หยุดหย่อน เมื่อมีข่าวการยิงกันหรือระเบิด เหตุไฟไหม้ และการบาดเจ็บล้มตายของผู้ที่พักตามโรงแรมต่าง ๆ 
ในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีมานโมหัน ซิงห์ ได้ออกแถลงประกาศจะตอบโต้อย่างหนักหน่วง รวมทั้งได้กล่าวเตือน เพื่อน
บ้านที่ให้ที่หลบภัยแก่พวกผู้ก่อการร้าย ซึ่งเท่ากับเป็นการอ้างอิงถึงศัตรูคู่แค้นเก่าแก่ นั่นคือปากีสถานอย่างชัดเจน เมื่อ
ถึงยามค่ าคืน มุมไบก็ถูกปิดล็อกทั้งหมด เพื่อรักษาความปลอดภัย พร้อมกับที่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่ที่ถูกบุกโจมตี 
และมีการจับตัวประกันไว้ แต่ก็มีรายงานออกมาว่าพวกคนร้ายยังคงยิงปืน และขว้างระเบิด 
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  4) การลอบสังหาร (Assassination) วิธีการก่อการร้ายสากลด้วยการลอบสังหารนั้นเป้าหมายของ
การลอบสังหารก็คือบุคคลส าคัญ เช่น ผู้น าประเทศที่มีชื่อเสียง ผู้น าส าคัญทางการเมือง ผู้น าศาสนา วัตถุประสงค์ของ
การก่อการร้ายวิธีนี้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ และก าจัดศัตรูของขบวนการหรือเพื่อการแก้แค้น 
  5) การก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวะ หมายถึง การก่อการร้ายที่มีการน าสารที่ ใช้ในการสงครามชีวะ 
(Biological Warfare Agents) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (เชื้อโรค) มาใช้โดยเจตนา เพื่อท าให้เกิดการป่วยและตาย 
เป้าหมายของการโจมตีอาจเป็นมนุษย์ สัตว์เศรษฐกิจ หรือพืชเศรษฐกิจ การใช้อาวุธชีวะในการก่อการร้ายเป็นสิ่งน่ากลัว 
เพราะเป็นอาวุธที่ออกแบบส าหรับใช้ท าให้เกิดการสูญเสียจ านวนมากและท าให้เกิดอันตรายเป็นพื้นที่กว้าง ตามธรรมดาจึง
ไม่สามารถใช้โจมตีเป้าหมายขนาดเล็ก (pinpoint attack) 
  6) ระเบิดพลีชีพ (suicide bombing) เป็นการปฏิบัติการรุนแรงที่ผู้ปฏิบัติการต้องยอมสละชีวิติของ
ตัวเอง เพื่อความส าเร็จ มักกระท าในอิสราเอล โดยกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงชาวปาเลสไตน์ เช่น กลุ่ม Hamas 
  7) การจับตัวประกัน (Hostage & Barricade) การจับกุมบุคคลหรือยึดสิ่งของส าคัญ และกักขังไว้
ต่อหน้าสาธารณชนเพื่อต่อรอง เหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่เมื่อเกิดแล้วมักมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
แก้ปัญหา เช่นในประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น คือ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 สมาชิกกลุ่ม Black 
September จ านวน 4 คนได้บุกเข้าไปในสถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอลและได้จับตัวประกันไว้ 6 คน เพื่อเรียกร้อง
ต่อรองให้ประเทศอิสราเอลปล่อยตัวนักโทษขบวนการปาเลสไตน์จ านวน 36 คน ซึ่งในคร้ังนั้นไทยเราสามารถ 
  8) การลักพาตัว (Kidnapping) ลักษณะของการก่อการร้ายด้วยการลักพาตัว เป็นการปฏิบัติการจับ

ยึดบุคคลพร้อมสิ่งของส าคัญ และกักขังไว้ในที่ลับ เพื่อการต่อรอง ลักษณะคล้ายการจับตัวประกัน แต่ต่างกันตรงที่ใช้

สถานที่ลับเป็นที่กักขังตัวประกัน เช่น กรณีของกองพลน้อยแดงของอิตาลี (Red Brigade) ลักพาตัวอดีตประธานาธิบดี 

5 สมัยของอิตาลี คือ นายอันโต มอโร ไปเป็นตัวประกัน โดยกักขังไว้ทั้งหมด 54 วัน รัฐบาลอิตาลีพยายามค้นหาที่ซ่อน

ตัวประกันโดยใช้ต ารวจทุกหน่วยด าเนินการ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลอิตาลีปฏิเสธการเจรจา ทุกกรณีกับผู้ก่อการร้าย 

ในที่สุดวันที่ 54 ของการลักพาตัวประกันก็มีคนพบศพของนาย ดันโต มอโรท้ายรถเก๋งซึ่งจอดไว้หน้าที่ท าการพรรคคริส

เตียนเดโมแครตของอิตาลี นอกจากนี้กองพลน้อยแดงยังเคยลักพาตัวเสนาธิการกองก าลังนาโต้ คือ นายพล เจมส์ โค

เชอร์ ชาวอเมริกันไปได้ เหตุการณ์ครั้งนี้ใช้เวลาสืบสวนทั้งสิ้น 42 วัน การปฏิบัติการนี้สหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน

สอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation: FBI) และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับก่อการร้าย

สากลมาเป็นที่ปรึกษาแก่รัฐบาลอิตาลี เพื่อหาทางคลี่คลายสถานการณ์และป ฏิบัติการภายใต้การแนะน าของ

สหรัฐอเมริกา ท าให้สามารถกวาดล้างจับกุมขบวนการกองพลน้อยแดงได้เป็นจ านวน 200 กว่าคน และจากการจับกุม

ผู้ต้องสงสัยเพื่อสอบปากค าจึงสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ก่อการร้ายน าตัวประกันไปกักขังไว้นั้นอยู่ที่ใดและใช้ก าลังชิง

ตัวประกันได้เป็นผลส าเร็จ นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่มีการชิงตัวประกันออกมาได้โดยไม่เสียเลือด เนื้อ 

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในปัจจุบันจะเห็นข่าวปรากฎว่ามุสลิมชีอะห์และมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ หันมานิยมใช้วิธีลักพาตัว  

  9) การข่มขู่ (Threat) เป็นการปฏิบัติการในลักษณะที่จะปฏิบัติการรุนแรงต่อบุคคล สถานที่ หรือ
สิ่งของ เช่นการข่มขู่วางระเบิด เป็นที่นิยมที่สุด  
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  10) การปล่อยแกสพิษ เป็นยุทธวิธีที่นิยมใช้ของลัทธิโอมชินริเกียว โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 
2538 สาวกของลัทธิน ากระเป๋าซึ่งบรรจุก๊าซซารินเหลวซึ่งเป็นแกสท าลายประสาทมายังสถานีรถไฟใต้ดินในชั่วโมง
เร่งด่วน (ก๊าซซารินเป็นแกสพิษซึ่งนักวิทยาศาตร์ชาวเยอรมันค้นคว้าขึ้นใน พ .ศ. 2473 และน ามาใช้เป็นอาวุธเคมีโดย
พวกนาซีระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง) และท าการเจาะกระเป๋าให้แตกออกโดยใช้ร่มปลายแหลม ส่งผลให้มี
ประชาชนเสียชีวิตจ านวน 12 คน และบาดเจ็บประมาณ 5,000 คน จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่าโชโกะ 
อาซาฮารา ผู้น าลัทธิมีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว และได้เข้าจับกุมเขาในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน ทั้งนี้ท าให้ทราบ
ว่าสาวกของลัทธินี้ได้เคยท าการก่อการร้ายในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อนแล้วหลายครั้ง โดยได้ท าการปล่อยแกส
ท าลายประสาทในพื้นที่ย่ายมัตสุโมโตใน พ.ศ.2537 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บประมาณ 2,000 คน 
มาแล้ว 
  11) การโจรกรรม เป็นการปฏิบัติการเพื่อหาเงินสนับสนุนการปฏิบัติการหรือแสวงหาอาวุธ เป็นที่นิยม
ใช้ในเยอรมันตะวันตกและละตินอเมริกา  
  12) การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Terrorist) หรือที่เรียกทั่วไปว่า Cyberspace ที่ใช้กันอยู่
แพร่หลายได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส าคัญคือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่
อย่างมากมายมหาศาล และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรก็พยายามแสวงผลประโยชน์จาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเช่นกัน 
  13) ยุทธวิธีแบบผสม เป็นยุทธวิธีของการก่อการร้ายล่าสุดที่มีขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติการของกลุ่ม
อัลเคด้า ซึ่งยึดเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ แล้วพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 
คน ยุทธวิธีประเภทนี้ที่กล่าวว่าเป็นยุทธวิธีแบบผสม เพราะมีทั้งการปล้นยึดยานโดยสาร  การลอบวางระเบิด และ
ระเบิดพลีชีพ กล่าวคือ ผู้ก่อการร้ายด าเนินการปล้นยึดอากาศยานโดยสารที่มีผู้โดยสารจ านวนมาก  พร้อมทั้งกักขัง
ผู้โดยสารและพนักงานประจ าอากาศยาน  ซึ่งอากาศยานดังกล่าวบรรทุกน้ ามันเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเพิ่งขึ้นจาก
สนามบิน และน้ ามันดังกล่าว สามารถเป็นวัตถุขยายการระเบิดเมื่ออากาศยานระเบิดขึ้น และท้ายที่สุดใช้การจุดระเบิดโดย
บังคับอากาศยานพุ่งชนเป้าหมาย โดยผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการระเบิดพลีชีพ  
 กลุ่มผู้ก่อการร้ายส าคัญ ประกอบไปด้วย20    
  1) องค์การ อัลไคด้า (AL Qai-da) เป็นองค์การก่อการร้ายที่มีการฝึกและฐานอยู่ในประเทศ
อัฟกานิสถาน โดยมีนายอุสมา บินลาเดน (Usama Bin Laden) ให้การสนับสนุน มีชื่อย่อว่า The Base หรือชื่ออ่ืน ๆ 
ได้แก่ The Islamic Army ซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายที่ส าคัญที่สุดของนายอุสมาบินลาเดน (Usama Bin 
Laden) ได้มีการปฏิบัติการโจมตี ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา หลายครั้งในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา โดยการลอบวาง
ระเบิดสถานทูดสหรัฐอเมริกาหลายแห่งในแอฟริกาใต้ ได้แก่ แคนยา และแทนซาเนีย การวางระเบิดหรือ USS COLE 
ที่เยเมน และล่าสุด คือ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 มีการก่อวินาศกรรมที่ตึกเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ (World Trade 
Center) และอาคารกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา จากการตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาโดยการใช้ก าลังทหาร
โจมตีประเทศอัฟกานิสถานท าให้สามารถจับกุมนักรบ อัลไคด้า (AL Qai-da) ได้ 150 คน แต่ผู้น าได้แก่ นายอุสมา  
บินลาเดน และนายมุลเลาะห์ โอมา ได้หลบไปได้ นอกจากนี้สมาชิกของ อัลไคด้า ยังมีอยู่อีกประมาณ 10,000 คน 

                                      
20 เพิ่งอ้าง. น. 46-51. 
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กระจายอยู่ใน 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งล่าสุด จากการแถลงของ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ยืนยันข่าวกรองว่า จะมีการโจมตี รอบที่ 2 เพื่อแก้แค้นโดยกลุ่มอัลไคด้า  
   2) กลุ่มอาบูไซยาฟ (Abu Suyyaf Group: ASG) อาบูไซยาฟ หมายถึง “ผู้ถือดาบ” แยกตัวจาก
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร ใน ค.ศ. 1991 มีฐานที่มั่นตามเกาะทางตอนใต้ มีความสัมพันธ์กับองค์กรลัทธิศาสนา
อิสลามต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่ม อัลไคด้า ของอุสมา บินลาดิน และแรมซี ยูเซฟ มีนักรบประจ าการหลายร้อยคน ต่อสู้เพื่อ
ก่อตั้งรัฐอิสลามแบบอิหร่านในมินดาเนา เงินทุนในการปฏิบัติการส่วนใหญ่ได้มาจากการปล้นสะดม โจรกรรม ลักพาตัว
เรียกค่าไถ่ และอาจได้รับเงินทุนจากเครือข่ายก่อการร้ายสากลของอุสมา บินลาดิน รูปแบบการปฏิบัติการโจมตีและก่อ
การร้าย คือ ลอบวางระเบิด ลอบสังหาร ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ขูดรีดเงินจากบริษัทต่าง  ๆ และบรรดาเหล่านักธุรกิจที่
ร่ ารวย ประเทศเป้าหมายของการก่อการร้าย คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ 
   3) ขบวนการปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam: LTTE) ก่อตั้ง 
ค.ศ. 1976 ในประเทศศรีลังกา ผู้น าองค์การ ชื่อ Velupillai Prabhakaran มีการจัดตั้งอย่างดี และมีหน่วยข่าวกรอง 
หน่วยนาวี (Sea Tigers) มีก าลังติดอาวุธประมาณ 10,000 คน ระบบการด าเนินการเพื่อต้องการตั้งรัฐทมิฬอิสระขึ้น
ทางตอนเหนือและตะวันออก ส่วนใหญ่ของศรีลังกา ด้วยการใช้ก าลังทางทหาร และก่อการร้ายด้วยระเบิดพลีชีพ 
(suicide bomb) โจมตีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟ รถโดยสาร ถังเก็บน้ ามัน สถานีไฟฟ้า และสนามบิน มักโจมตีใน
วันหยุด กลางคืน หรือเช้าตรู่ เป้าหมายการก่อการร้ายอยู่ในประเทศศรีลังกา โดยมีชาวทมิฬที่อพยพไปอยู่ในยุโรป 
อินเดีย เอเซียและอเมริกา เป็นผู้สนับสนุนและแหล่งเงินทุน 
    4) ฮิซบอลล่า (Hizbassah) หรือพรรคของพระเจ้า (Party of God) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 โดย
พระผู้น าทางด้านจิตวิญญาณของขบวนการในเลบานอล ชื่อ Sheikh Muhammed Hussein Fadlallah และมี
เลขาธิการของขบวนการ ชื่อ Hassan Nasrallah เป็นขบวนการปฏิวัติอิสลามใน เลบานอล มีฐานที่มั่นที่หุบเขา BEQA 
’A ในกรุงเบรุตและตอนใต้ของเลบานอล มีการฝึกอบรมและหาสมาชิกในระดับท้องถิ่น มีเครือข่ายทางการทหารใน
พื้นที่ BA’ALBEK ระบบการด าเนินการเพื่อยึดมั่นในอุดมการณ์ของโคไมนี แห่งอิหร่านเคร่งศาสนานิกายชีอะห์เพื่อ
สถาปนาเลบานอลเป็นสาธารณรัฐอิสลามทั้งหมด ปกครองโดยนักบวชทางศาสนา ต่อสู้และก าจัด จักรวรรดินิยม
ตะวันออกจากเลบานอล โดยการใช้การก่อการร้าย โจมตีอิสราเอลด้วยปืนใหญ่ จรวด และระเบิด ประเทศเป้าหมาย 
คือ อิสราเอล และผลประโยชน์ของสหรัฐฯโดยมีประเทศอิหร่าน ซีเรีย เป็นฝ่ายสนับสนุนและแหล่งเงินทุน 
    5) องค์กรปฏิวัติ 17 พฤศจิกายน ( Revolutionary People’ s Struggle: ELA) เป็นองค์กรของ
พวกลัทธิมาร์กซ์-เลนินที่รุนแรงองค์กรหนึ่ง เป็นลัทธิที่ต่อต้านพวกจักรวรรดินิยม ต่อต้านพวกนายทุน สหรัฐอเมริกา 
และ NGO รูปแบบของการปฏิบัติการและการก่อการร้าย คือ ลอบสังหารข้าราชการสหรัฐอเมริกาชั้นผู้ใหญ่ด้วยปืนพก 
ลูกจ้างของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ลอบสังหารข้าราชการกรีซ และประชาชนใน พ.ศ. 2518 (1975) การปฏิบัติการ
ของกลุ่มใช้อาวุธ “สัญลักษณ์” เดียวกัน ประเทศเป้าหมายการก่อการร้าย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ผลประโยชน์ของชุมชนยุโรป บริษัทต่างชาติที่ท าการลงทุนในกรีซ โดยการโจมตีด้วยจรวดอย่างไม่มีการตระเตรียมมา
ก่อน 
   6) กลุ่มโอมชินริเกียว (Aum Shinrikyo) เป็นลัทธิคลั่งศาสนา ก่อตั้ง ค.ศ. 1987 โดยนาย Shoko 
Asahara กลุ่มโอมชินริเกียวมีจุดมุ่งหมายจะยึดญี่ปุ่นและโลก สมาชิกถูกควบคุมโดยการผสมกันระหว่างอ านาจสวรรค์
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และการบีบบังคับ รูปแบบของการปฏิบัติการโจมตี/ก่อการร้าย คือ การปล่อยก๊าซพิษซารินที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของ
ประเทศญี่ปุ่นท าให้ประชาชนเสียชีวิต 12 คน และบาดเจ็บกว่า 5,000 คน 
    7) ฮามาส (ขบวนการต่อต้านอิสลาม) (HAMAS) เป็นองค์การอิสลามที่มีหัวรุนแรง ได้จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอิสราเอล ใน ค.ศ. 1978 โดยนาย Sheikh Ahmed Yassin เป็นสมาคมอิสลาม โดยใช้
ชื่อ Al-Mujamma Al-Islami ปฏิบัติการในฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์ มีบทบาทส าคัญในการโค้นล้มพวกที่เชื่อถือ
หลักการเดิม โดยมีวิธีการสร้างความประทับใจไว้ในโครงสร้างสังคม ศาสนา การศกึษา และวัฒนธรรม ซึ่งท าให้ฮามาส 
มีที่มั่นส าคัญทางการเมือง จากผู้ลี้ภัยจ านวนมาก ความล าบากในเร่ืองสังคม เศรษฐกิจของประชาชนในค่ายลี้ภัย และ
ประชาชนต่อสู้เพื่อเอกราชที่สถานภาพค่อนข้างต่ า ประสพความส าเร็จในการจัดตั้งระเบียบสังคมอิสลาม สร้างบารมี
จากประสิทธิภาพทางอุดมการณ์ และการปฏิบัติในฐานะของขบวนการช่วยเหลือในชีวิตประจ าวันของชาวปาเลสไตน์ 
รูปแบบการปฏิบัติการโจมตีก่อการร้าย โดยการโฆษณาชวนเชื่อเร่ืองศาสนา งานสังคม ก่อการจลาจลและก่อการร้าย 
ประเทศเป้าหมาย คือ อิสราเอล และผู้ก่อตั้งรัฐบาลอิสลามในปาเลสไตน์ทั้งหมด ฮามาสได้รับการสนับสนุนและแหล่ง
เงินทุนจากองค์การที่ไม่เป็นทางการในซาอุดิอาระเบีย และรัฐต่าง ๆ ประเทศอิหร่านบริจาคอย่างเป็นทางการ กองทุน
การกุศล 4 แห่ง ในตะวันตก สหราชอาณาจักร กองทุนพัฒนาและบรรเทาทุกข์ของปาเลสไตน์ สหรัฐอเมริกา มูลนิธิ 
AL-AQ SA และสาขาในเบลเยี่ยม ฮอลแลนด์ มูลนิธิในประเทศฝรั่งเศส และกองทุนอิสระในดินแดนอาณัติ ฮามาสมี
ความสัมพันธ์กับขบวนการภารดรภาพมุสลิมในโลกอาหรับ ส่วนใหญ่ในประเทศจอร์แดน และอียิปต์ 
    8) ฟาต้าห์–สภาปฏิวัติ (องค์การ อาบู นิดาล) (Fatah-Revolution Council (ABU NIDAL) 
Organization) เป็นองค์การต่อต้านอิสราเอล ปฏิวัติเพื่อรวบรวมอาหรับทั้งหมดเข้าด้วยกัน น าไปสู่เสรีภาพของ
ปาเลสไตน์ น าโดย Sabri Al Bana (ABU NIDAL) ใช้วิธีการโจมตีเป้าหมาย ชาวยิว อิสราเอล และชาวตะวันตก โดยการ
ลอบสังหารผู้แทนเจรจาสันติภาพของ PLO และนักการทูต โจมตีสถานที่ที่มีผู้คนจ านวนมาก เช่น โบสถ์ยิว โรงเรียน 
ภัตตาคาร และสนานบิน เป้าหมายคือ ประเทศอิสราเอล ประเทศที่ให้การสนับสนุน คือ ประเทศอิหร่าน ส่วนประเทศ
หรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์ คือ ประเทศซีเรีย เยเมน อิหร่าน ซูดาน และเลบานอล 
    10) กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติโคลัมเบีย (National Liberation Army (ELN) Colombia) เป็น
กลุ่มกองโจรของลัทธิมาร์กซ์ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1963 ภายใต้การปลุกปั่นของการปฏิวัติคิวบา โดยวิธีการลักพาตัว กักขังเพื่อ
เรียกค่าไถ่ ขู่วางระเบิด และปฏิบัติการโจมตี 
 โดยสรุป รูปแบบและวิธีการก่อการร้ายสากล และกลุ่มผู้ก่อการร้ายส าคัญ ยุทธวิธีหลากหลายรูปแบบของการ
ก่อการร้าย เช่น การปล้นยึดอากาศยาน การลอบวางระเบิด (ผู้ก่อการร้ายนิยมใช้มากที่สุด) การบุกโจมตี การลอบ
สังหารบุคคลส าคัญ การลักพาตัว การข่มขู่ การโจรกรรม การใช้เครือข่ายทางอินเตอเน็ต ระเบิดพลีชีพ ก่ารอการร้าย
ด้วยอาวุธชีวะเคมี และยุทธวิธีผสมผสาน และองค์การส าคัญการก่อการร้ายที่อยู่ในความสนใจของโลก ได้แก่ องค์กร
อัลเคด้า กลุ่มอาบูซายับ ฮามาส เป็นต้น 
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เรื่องท่ี 14.3.3  
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายสากลในบริบทโลก 
 
 
 แนวทางแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล21 (The Trend of Solves Anti Internation Terrorism) 
 1. ประเทศต่าง ๆ ต้องแก้ไขปัญหาภายใน โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ จะต้องใช้วิธีการปราบปราม ควบคู่
ไปกับการปกครองประเทศ ด้วยความเป็นธรรมกับทุก ๆ กลุ่ม และสร้างความสมานฉันฑ์ ความรัก ความสมัคคีภายใน
ชาติ ให้เกิดความรักชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 2. ประเทศที่เป็นศัตรูกัน จะต้องลดความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น แต่จ าเป็นจะต้องเพิ่มความเมตตาธรรม
ซึ่งกันและกัน 
 3. ประเทศที่มีอ านาจมากกว่า  จะต้องไม่ เอาเปรียบประเทศที่ด้อยกว่า และไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศอ่ืน ต้องเป็นผู้ให้แก่ประเทศที่ด้อยกว่า จึงจะผูกมิตรกันได้ 
 4. ทุกประเทศในโลก ควรยึดมั่นในการสร้างสันติ ความสงบให้เกิดขึ้นในโลก เพราะว่าประเทศใดก่อความ
ไม่สงบ ก็จะเกิดผลกระทบถึงประเทศอ่ืน ๆ เนื่องจากปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในโลก มีความสัมพันธ์กันในด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ด้วยการที่สามารถติดต่อสื่อสารกันและคมนาคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. แม้ว่าจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นแล้ว และท าให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย 
ประเทศที่ถูกกระท า ก็ไม่ควรท าการตอบโต้กันอย่างตาต่อตา ฟันต่อฟัน ด้วยความรวดเร็ว และรุนแรง แต่ควรจะ
แก้ไขปัญหาตามขั้นตอน  และวิธีซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศอ่ืน ๆ หรือตามกฎบัตรของสหประชาชาติ และ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวน หาตัวผู้กระท าผิดเพื่อมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป  แม้จะใช้เวลานาน แต่ก็จะไม่เกิด
ผลกระทบที่ใหญ่หลวงตามมาภายหลัง  โดยจะไม่เกิดการปฏิบัติการเพื่อแก้แค้นไปในทุกหนทุกแห่ง ซึ่งหากใช้ความใจ
เย็น อดทน และการแก้ไขปัญาหาตามหลักการแล้ว ในที่สุด ก็จะเกิดความสงบภายในโลกได้ 
 6. การใช้วิธีการทางการทูต เพื่อสร้างพันธมิตรเพิ่มข้ึน แม้เดิมเคยเป็นศัตรูกัน ก็จะลดปัญหาได้ 
 7. การสร้างสังคมโลกให้เข้มแข็ง คือ การสร้างความเป็นมิตรกับทุกประเทศ บทบาทขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งมีความส าคัญ ถ้าทุกประเทศเห็นว่า โลกเป็นประเทศเดียวกัน มีความเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน ไม่
แบ่งแยก ก็จะท าให้เกิดความสงบสุขและสันติวิธีขึ้นได้ 
  

                                      
21 กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์. (2553). วิชาการต่อต้านการก่อการร้ายสากล. นครปฐม: โรงพิมพ์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ. น. 103. 
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เรื่องท่ี 14.3.4  
การป้องกันและปราบปราม “การก่อการร้ายสากล” ของประเทศไทย 
 
 
 แนวทางการป้องกันและปราบปราม “การก่อการร้ายสากล” ของประเทศไทย22 
 จากพฤติกรรมของผู้ก่อการร้าย หากผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับชาวต่างประเทศได้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบและการสังเกตพฤติกรรมของชาวต่างประเทศที่น่าสงสัย ก็จะเป็นการป้องกันการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายได้
สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์เมนท์ บ้านเช่า หรือเกสท์เฮ้าท์ 
   1) พนักงานต้อนรับควรตรวจสอบหนังสือเดินทางเบื้องต้นว่า รูปถ่ายตรงกับตัวผู้ถือหรือไม่ หรือมีความ
ผิดปกติในหนังสือเดินทางหรือไม่ จากนั้น ก็จดนามผู้พักให้ถูกต้อง บันทึกหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิดและ
สัญชาติให้ถูกต้อง รวมทั้ง ถ่ายภาพหนังสือเดินทางในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตาไว้ 
    2) พนักงานฝ่ายอ่ืน ๆ ก็ช่วยกันสังเกตพฤติการณ์ได้ เช่น พนักงานท าความสะอาดห้องพักอาจเห็น
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบวัตถุ ระเบิด เช่น สายไฟ นาฬิกาปลุก ถ่ายไฟฉาย หรือหนังสือความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือ
แผนที่สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นลายมือวาดไว้ ก็ควรแจ้งผู้จัดการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ส่วนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย อาจเห็นชาวต่างชาติส ารวจสถานที่ภายในโรงแรม โดยถ่ายภาพวีดีโอ ก็ควรจดจ าและแจ้งให้ผู้จัดการทราบ
เพื่อตรวจสอบว่า พักอยู่ห้องใดเป็นใครบ้าง เพื่อสังเกตการณ์โดยละเอียดต่อไป 
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจ ดิสโก้เธค ร้านอาหาร 
   1) หากพบว่า ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวนั่งหลบมุม ไม่สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสั่ง เหล้า เบียร์ แต่ไม่
ดื่ม หรือดื่มเล็กน้อย และมีท่าทางสังเกตภายในสถานที่อย่างผิดปกติก็ควรสงสัยและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
     2) พนักงานหน้าร้าน ควรช่วยสังเกต บุคคลภายนอกร้าน โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามว่ามีบุคคลใดมา
สังเกตการณ์ในลักษณะตรวจสอบสถานที่ โดยถ่ายภาพหรือวีดีโอ หรือไม่ ถ้ามีก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ 
    3) พนักงานหน้าร้าน ควรหมั่นสังเกตรถยนต์หรือ รถจักรยานยนต์ ที่มาจอดหน้าร้านโดยไม่มีเจ้าของอยู่ 
ทิ้งไว้เป็นเวลานาน ก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและหมั่นตรวจ ถังขยะ โดยเฉพาะถุงด า (ควรเป็นถังขยะใส) หรือ
กระถางต้นไม้ หน้าร้าน หรือใกล้เคียงว่า มีการน าวัตถุต้องสงสัยหรือระเบิดแสวงเคร่ืองมาวางหรือใส่ ซุกซ่อนไว้หรือไม่ 
 3. ผู้ประกอบธุรกิจที่พักอาศัย หรือสถานประกอบการที่มีพื้นที่รับผิดชอบ ก็ควรปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 2 
และหมั่นให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ตรวจตรา รอบบริเวณสถานที่การบันทึกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ผ่าน
เข้า-ออก ทุกคันหรือที่มาจอด ก็จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนได้ 
 4. ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ การบันทึกหลักฐานประจ าตัวของคนต่างชาติที่มาติดต่อซื้อสารเคมีที่
ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดได้ หรือสารเคมีที่เป็นพิษ หากไม่ใช่ลูกค้าประจ า หากเป็นคนไทยที่ถูกใช้มาซื้อ โดยไม่มี
ความรู้เรื่องสารนั้น ก็น่าสงสัย นอกจากนี้ การซื้อในปริมาณมาก ๆ ก็ควรตั้งข้อสังเกตไว้ 

                                      
22 เพิ่งอ้าง. 
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 5. ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ การบันทึกหลักฐานของคนต่างด้าวไว้โดยละเอียด และถ่ายภาพหนังสือ
เดินทางไว้และสอบถามวัตถุประสงค์ที่มาเช่า หากเช่ารถตู้หรือรถบรรทุก ก็ควรตั้งข้อสังเกตไว้หรือ แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบเพื่อตรวสอบต่อไป 
 6. ประชาชนโดยทั่วไป ควรสังเกต บุคคลต่างด้าวที่พบเห็น หรือที่มาพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ว่ามี
ลักษณะที่มาเตรียมการก่อการร้ายหรือไม่ หากสงสัยก็ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


