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ในประเทศไทยทั้งก่อนและหลังที่จะมีการเปิด
ประชาคมอาเซียน คือ ปัญหาเรื่องการลักลอบ
เข้าประเทศ ปัญหายาเสพติด และปัญหาเรือ่ งการ
ปลอมแปลงเอกสารราชการ แต่หลังจากทีม่ กี าร
เปิดประชาคมอาเซียน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและ
ทหารของประเทศไทย เมียนมา กัมพูชา และลาว
ก็ได้เพิ่มความสัมพันธ์ในการท�ำงานร่วมกัน
ติดต่อประสานงานกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกันเพื่อป้องกันและติดตามจับกุมกลุ่มผู้
กระท�ำความผิด นี่จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้
แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระท�ำความผิด
ในประเทศไทยของชาวเมียนมา ชาวลาว และ
ชาวกัมพูชา ในช่วงระยะเวลา 1 - 10 ปีนี้ จ�ำนวน
ผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพติดจะมีแนวโน้มลดลง
เพราะมีการท�ำงานร่วมกันของเจ้าหน้าทีม่ ากขึน้
ส�ำหรับคดีการลักลอบเข้าประเทศ ในช่วง 1 - 3 ปีนี้
ทัง้ 3 สัญชาตินา่ จะมีจำ� นวนผูท้ กี่ ระท�ำผิดสูงอยู่
และจะเริ่มลดลงในช่วง 3 - 10 ปี ข้างหน้าเมื่อ
คนต่างด้าวเข้าใจถึงผลประโยชน์ในการเข้าเมือง
แบบถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ส� ำ หรั บ คดี ก าร
ปลอมแปลงเอกสารราชการ ในช่วง 1 - 5 ปีนี้
ยังคงมีการจับกุมผู้กระท�ำผิดได้น้อยอยู่ แต่ใน
ช่วง 5 - 10 ปี ข้างหน้าจ�ำนวนผู้กระท�ำผิด
จะเพิม่ สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เพราะว่าเมือ่ แรงงาน
ต่างด้าวส่วนใหญ่ตอ้ งการเข้ามาท�ำงานในประเทศ
แบบถูกกฎหมาย ในส่วนของการปลอมแปลง
เอกสารราชการจะมีการกระท�ำความผิดเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย และการจับกุมก็จะยากขึ้น
มากด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าเทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยมากขึ้นท�ำให้การบ่งชี้ความแตกต่าง
ของเอกสารราชการที่ถูกปลอมแปลงอาจจะ
ยากต่อการตรวจสอบ
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ เ ป็ น คนต่ า งชาติ ,
ยาเสพติด, การลักลอบเข้าประเทศ, การปลอมแปลง
เอกสารราชการ, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐ
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แห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
Abstract
The objectives of this study were
(1) to identify problems and reasons that
foreign offenders came to committed crime
in Thailand after the launch of ASEAN
Community and (2) to analyze trending
on foreign offenders in Thailand after the
launch of ASEAN Community. This research
used qualitative research method to collect
data. The research findings showed that there
are three main crimes that has happened
in Thailand before and after the launch of
ASEAN Community. These three crimes
are drug trafficking, smuggling and forged
documents. However, after the launch of
ASEAN Community, police officers and other
governmental officers from ASEAN countries
tend to work together and exchange
information to arrest offenders. Therefore,
in these 10 years, the number of foreign
offenders who committed crime on drug
trafficking should be gradually decreased.
For smuggling migrant workers, during these
one to three years, the number of foreign
offenders is increasing and will be gradually
decreased in the next three to ten years
when foreign workers understand the pros
and cons of working permit in Thailand.
Lastly, for forged documents, in these five
years, the number of foreign offenders is
still very low. However, in the next five to
ten years, the number of foreign offenders
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will sharply increase because most foreign
workers would like to get work permit to
work in Thailand rather than smuggling.
Therefore, many workers will seek for forged
documents that have been created by high
technology and hard to examine in short
time by officers.
Keywords : foreign offenders, drug
trafficking, smuggling, forged documents,
the Kingdom of Cambodia, the Republic of
the Union of Myanmar, the Lao People’s
Democratic Republic
บทน�ำ
ในการประชุมผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่เมืองเซบู
ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น�ำอาเซียนได้มีความเห็น
ได้ มี ค วามเห็ น ชอบร่ ว มกั น ที่ จ ะเร่ ง รั ด
การรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นให้ ส� ำ เร็ จ
ลุ ล ่ ว งภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
เพื่ อ ให้ ป ระเทศสมาชิ ก สามารถปรั บ ตั ว และ
จั ด การกั บ ประเด็ น ท้ า ทายของทุ ก มิ ติ ใ น
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
อาเซียนจึงได้มีการจัดท�ำแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (Roadmap for ASEAN
Community 2015) ซึ่งผู้น�ำอาเซียนได้ลงนาม
รับรองเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ใน
การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 14
ทีช่ ะอ�ำ  - หัวหิน ประเทศไทย   (กรมอาเซียน,
2561) ต่ อ มาในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
นครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2555
ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้น�ำประเทศ

ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะก�ำหนดวันที่อาเซียน
จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (กรมอาเซียน,
2556)
งานวิจัยเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประชาคมอาเซียน ด้านประชาคมความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Security Community : ASC)
ซึ่งหนึ่งในวิสัยทัศน์ของประชาคมความมั่นคง
อาเซียน คือ การพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับ
ความท้าทายประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่
โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ และความ
ท้ า ทายข้ า มพรมแดนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และทันท่วงที โดยก�ำหนดแผนงานให้มีการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขและต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติซงึ่ ครอบคลุมการก่อการร้าย
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบ
ขนอาวุธ โจรสลัด การฟอกเงิน อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึง
อาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นใหม่ อย่างเช่น
การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การลักลอบขนคน
เข้าเมือง เป็นต้น (Department of ASEAN Affairs Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of
Thailand, 2016)
ปัจจุบนั นีแ้ นวโน้มของอาชญากรรมข้ามชาติ
ทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญ คือ การขนส่ง
ยาเสพติดข้ามชาติ การลักลอบจัดส่งหญิงไปค้า
ประเวณี การค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา การก่อการร้าย
การหลอกลวงทางการเงิ น ผ่ า นสื่ อ โทรศั พ ท์
และทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งคดีดังกล่าวนี้
จะมีแนวโน้มของการไหลของจ�ำนวนคดีจาก
ประเทศที่มีการปราบปรามอย่างเข้มงวดและ
มีบทลงโทษที่รุนแรงไปสู่ประเทศที่มีการบังคับ
ใช้กฎหมายไม่ดีพอ หรือการไหลไปสู่ประเทศที่
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ ห รื อ มี แ หล่ ง
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ผลประโยชน์ตอบแทนทีด่ กี ว่า (ปิยะ อุทาโย และ
ปรีดา สถาวร, 2559) นอกจากนี้ ส�ำหรับประเทศ
ที่มีพรมแดนติดกัน เช่น พรมแดนระหว่างไทยเมียนมา, ไทย - ลาว, ไทย - กัมพูชา, ไทย - มาเลเซีย,
ลาว-กั ม พู ช า, ลาว-เมี ย นมา มี แ นวโน้ ม คดี
อาชญากรรมข้ามชาติทเี่ กิดขึน้ ได้แก่ การลักลอบ
ขนยาเสพติดข้ามพรมแดน ซึง่ เมียนมาเป็นแหล่ง
ปลูกฝิน่ เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอัฟกานิสถาน
และเป็นแหล่งผลิตยาบ้าและยาไอซ์ โดยผู้ผลิต
เป็ น ชนกลุ ่ ม ชนน้ อ ยตามชายแดนที่ ต ้ อ งการ
เงินทุนส�ำหรับการต่อสูก้ บั ฝ่ายรัฐบาล มีการลักลอบ
ส่งออกยาเสพติดผ่านชายแดนไทย - ลาว เข้ามา
จ�ำหน่ายในประเทศไทยและส่งไปยังประเทศอืน่
ต่อไป หรื อ กรณีข องประเทศฟิลิปปิน ส์ที่เป็น
จุดผ่านยาเสพติดมาจากภูมภิ าคอืน่ เช่น  แอฟริกา

เพือ่ น�ำมาจ�ำหน่ายภายในประเทศและส่งต่อไป
ประเทศอืน่ ต่อไปทัง้ ในอาเซียนและนอกภูมภิ าค
ปิยะ อุทาโย และปรีดา สถาวร, 2559)
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทกี่ ล่าวมาข้างต้น
ทั้งในส่วนของที่ประเทศสมาชิกจะต้องเผชิญ
และในส่วนของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน
ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ ประเทศไทย
จากสถิติการจับ กุมบุคคลที่กระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัติต่างๆ และตามประมวล
กฎหมายอาญา จ�ำแนกตามสัญชาติของผูต้ อ้ งหา
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 1) จะเห็นได้ว่า
3 คดีอาชญากรรมข้ามชาติทมี่ ผี เู้ ข้ามากระท�ำผิด
ในประเทศไทยสูงที่สุดในปี พ.ศ. 2560 คือ
คดีการลักลอบเข้าเมือง คดียาเสพติด และ
คดีปลอมแปลงเอกสาร ตามล�ำดับ

ตารางที่ 1 สถิติการจับกุมบุคคลที่กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ และตามประมวล
กฎหมายอาญา จ�ำแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
สัญชาติ

การหลบหนี
เข้าเมือง

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
บรูไน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
เวียดนาม
รวม

127,182
26,056
134,864
6
25
36
2
120
288,291

การปลอม
ด
แปลงและ เกีความผิ
ด
ย
่
วกั
บ
ชี
วิต เกี่ยความผิ
ใช้เอกสาร และร่างกาย
วกับทรัพย์
ราชการปลอม
78
3
10
5
85
2
1
3
1
4
1
172
5
16

ที่มา: ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2561ข

100

ยาเสพติด
ให้โทษ
129
47
36
22
3
237

การป้องกัน
และปราบ
ปราม
การค้ามนุษย์
26
2
11
39
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นอกจากนี้ หากศึกษาข้อมูลสถิติย้อนหลัง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาใน 3 ฐานความผิดที่มี
ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นคนต่างชาติสงู ทีส่ ดุ จะเห็นได้วา่
จากตารางที่ 2 : สถิตกิ ารจับกุมบุคคลชาวต่างชาติ
ในคดียาเสพติดจ�ำแนกตามสัญชาติของผูต้ อ้ งหา
พบว่า ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 สัญชาติทโี่ ดน
จับกุมมากทีส่ ดุ ในคดียาเสพติด คือ สัญชาติเมียนมา
ถูกจับกุมมากที่สุด 13,417 คน รองลงมา คือ
สัญชาติลาว 9,593 คน และสัญชาติกัมพูชา
2,456 คน ตามล�ำดับ ในขณะทีต่ ารางที่ 3 : สถิติ
การจับกุมบุคคลทีก่ ระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จ�ำแนกตามสัญชาติของ
ผู้ต้องหาพบว่า สัญชาติที่มีจ�ำนวนผู้ที่ถูกจับกุม

มากทีส่ ดุ ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา คือ สัญชาติเมียนมา
กัมพูชา และลาว ซึง่ สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้ประชาชน
จาก 3 ประเทศนี้มีการลักลอบเข้าประเทศไทย
แบบผิดกฎหมายสูงก็เพราะว่า ทั้ง 3 ประเทศ
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย และยังคงมี
ประเด็นของการย้ายถิ่นฐานของประชากรจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย โดยการ
ย้ายถิ่นฐานดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่น
ในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการผลักดันและส่งกลับ รวมทัง้ มีผยู้ า้ ยถิน่
จ�ำนวนมากยังตกค้างอยูใ่ นประเทศไทย (ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558)

ตารางที่ 2 สถิติการจับกุมบุคคลชาวต่างชาติในคดียาเสพติดจ�ำแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา
พ.ศ. 2550 - 2559 (ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559)
สัญชาติ 2550 2551 2552
เมียนมา 617 614 934
ลาว
848 832 773
กัมพูชา 322 239 211
มาเลเซีย 144 161 186
เวียดนาม 12
10
9
สิงคโปร์
14
8
5
ฟิลิปปินส์
2
4
อินโดนีเซีย
1
2
บูรไน
รวม
1,957 1,867 2,124

2553
791
872
146
176
7
4
15
3
2,014

2554
676
1,645
163
148
12
6
6
4
2,660

2555
1,013
994
236
176
8
2
2
2,431

2556
1,590
1,220
325
130
11
6
5
3
3,290

2557
2,027
880
246
126
8
4
6
4
3,301

2558
2,179
871
204
122
3
6
6
1
3,392

2559
2,976
658
364
126
7
5
4
3
4,143

รวม
13,417
9,593
2,456
1,495
87
60
50
21
27,179

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559
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ตารางที่ 3 สถิติการจับกุมบุคคลที่กระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จ�ำแนก
ตามสัญชาติของผู้ต้องหา พ.ศ. 2551 - 2560 (ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
บรูไน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
เวียดนาม
รวม

กระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2551

2552

2553

2554

2555

2556

118,740
19,649
131,339
3
436
651
2,245
318
1,166
277,098

118,704
25,866
92,258
3
319
760
2,103
382
1,163
244,110

138,547
58,597
107,383
383
632
2,045
307
892
311,339

217,792
47,906
115,763
662
679
2,498
354
1,445
389,653

206,346
55,143
128,183
4
571
818
3,740
351
2,628
400,339

2557

2558

2559

2560

313,203 306,726 274,291 269,453 138,281
58,838 36,511 39,273 57,774 32,487
118,211 203,018 89,398 94,226 138,843
6
1
1
1
363
346
278
284
124
688
2,707
814
1,463
386
3,551 3,257 2,660 1,790
293
379
324
188
168
42
2,702 3,296 2,179
1,864
802
500,497 558,743 411,640 429,582 313,818

ที่มา: ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2559ก

ตารางที่ 4 : สถิตกิ ารจับกุมบุคคลทีก่ ระท�ำผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหาการปลอม
และใช้เอกสารราชการปลอม จ�ำแนกตามสัญชาติ
ของผูต้ อ้ งหา พ.ศ. 2551 - 2560 แสดงให้เห็นว่า
ผู้กระท�ำความผิดในคดีปลอมเอกสารสารและ
ใช้เอกสารราชการปลอมสูงที่สุดในช่วง 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา คือ สัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว
ตามล�ำดับ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้กระท�ำ
ความผิดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในฐานความผิด
คดียาเสพติด คดีลักลอบเข้าประเทศไทย และ
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คดีปลอมและใช้เอกสาราชการปลอมคือ สัญชาติ
เมียนมา กัมพูชา และลาว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
ช่ ว งก่ อ นหรื อ หลั ง เปิ ด ประชาคมอาเซี ย น
(ประชาคมอาเซียนเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนัน้ สถิตติ งั้ แต่ปี
พ.ศ. 2559 จึงเป็นสถิติหลังจากที่มีการเปิด
ประชาคมอาเซียน) ผูก้ ระท�ำความผิดชาวต่างชาติ
ที่เข้ามากระท�ำความผิดในประเทศไทยก็ยังคง
เป็นสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว
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ตารางที่ 4 สถิตกิ ารจับกุมบุคคลทีก่ ระท�ำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหาการปลอมและ
ใช้เอกสารราชการปลอม จ�ำแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา พ.ศ. 2551 – 2560 (ข้อมูล
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
มาเลเซีย
เวียดนาม
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
บูรไน
รวม

2551
51
33
70
1
6
2
49
212

2552
32
17
21
1
5
2
11
89

2553
15
6
12
1
3
7
44

2554
41
8
3
1
1
2
0
6
62

2555
34
10
12
3
3
62

2556
45
10
29
3
2
16
105

2557
77
10
69
23
1
45
225

2558
86
2
40
6
4
6
144

2559
144
7
68
3
1
4
8
235

2560
78
5
85
4
172

ที่มา: ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2561ก

จากความเป็นมา สถิติ และความส�ำคัญของ
ปัญหาดังกล่าวในข้างต้นนี้ งานวิจัยเรื่องการ
วิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระท�ำ
ความผิดในประเทศไทยของชาวต่างชาติทเี่ กิดจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะศึกษาผู้กระท�ำความผิดที่เป็นคนต่างชาติ
ชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามากระท�ำ
ความผิดในประเทศไทยใน 3 ฐานความผิดคือ
คดี ย าเสพติ ด คดี ลั ก ลอบเข้ า เมื อ ง และคดี
ปลอมแปลงเอกสารเท่านั้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุและสภาพปัญหาการ
เข้ามากระท�ำความผิดในประเทศไทยของชาว
ต่างชาติที่เกิดจากการเปิดประชาคมอาเซียน

2. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเข้ามากระท�ำ
ความผิดในประเทศไทยของชาวต่างชาติที่เกิด
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
งานวิจยั นีใ้ ช้วธิ กี ารศึกษาวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) ในการเก็บข้อมูล คือ
การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Study)
โดยศึกษาข้อมูลสถิติย้อนหลังทั้งก่อนและหลัง
การเปิดประชาคมอาเซียน ควบคูไ่ ปกับการศึกษา
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยศึกษา
ข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้มี
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ (Key
Informants) ควบคู่ไปกับการจัดสัมมนากลุ่ม
2 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและสภาพปัญหา
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การเข้ามากระท�ำความผิดในประเทศไทยของ
ชาวต่างชาติทเี่ กิดจากการเปิดประชาคมอาเซียน
และน�ำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แนวโน้มการ
เข้ามากระท�ำความผิดในประเทศไทยของชาว
ต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informants) โดยท�ำการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความ
เหมาะสมและตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
จาก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ เป็นผูบ้ ริหารหรือบุคคลในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้
ทราบถึ ง สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปิ ด
ประชาคมอาเซียนในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. การจัดสัมมนากลุม่ 2 ครัง้ การจัดสัมมนา
กลุม่ (Focus Group) จะมีการจัดทัง้ หมด 2 ครัง้
ดังนี้ (1) สัมมนากลุม่ ครัง้ ที่ 1 ถูกจัดขึน้ เพือ่ รับรูถ้ งึ
สภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย การคุม้ ครอง
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ และแลกเปลี่ ย นความรู ้
เกีย่ วกับการเข้ามากระท�ำความผิดในประเทศไทย
ของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเปิดประชาคม
อาเซี ย น โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น บุ ค ลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (2) สัมมนากลุ่มครั้งที่ 2
เป็ น การจั ด สั ม มนาเพื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้
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มาจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
ยาเสพติด และการปลอมแปลงเอกสารราชการ
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการเข้ามากระท�ำ
ความผิ ด ในประเทศไทยของชาวต่ า งชาติ
ทีเ่ กิดจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และรวบรวม
ข้ อ สรุ ป และข้ อ เสนอแนะในการหาแนวทาง
การแก้ไขและการป้องกันปัญหาในอนาคต โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส ภ า พ ป ั ญ ห า แ ล ะ ส า เ ห ตุ ข อ ง
การเข้ า มากระท� ำ ความผิ ด ใน
ประเทศไทย
จากการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group)
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์แนวโน้ม
ผลกระทบในการเข้ามากระท�ำผิดในประเทศไทย
ของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” เพื่อตรวจสอบประเด็นสภาพปัญหา
ในการบังคับใช้กฎหมาย การคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพ และด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศที่มีจ�ำนวนชาวต่างชาติ
เข้ามากระท�ำความผิดในประเทศไทย มากทีส่ ดุ
3 ล�ำดับ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา
และเพื่อตรวจสอบพลวัตรของแต่ละประเทศ
จากการหารือและแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในการ
เข้ามากระท�ำผิดในประเทศไทยของชาวต่างชาติ
ที่ เ กิ ด จากการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ ม า
เข้าร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยก�ำลัง
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เผชิญกับปัญหาดังต่อไปนี้ จากผูก้ ระท�ำความผิด
ที่เป็นคนต่างชาติ
1. ปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายของคนและ
แรงงานต่างชาติสู่ประเทศไทย
จากการด�ำเนินการตามความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา
กัมพูชา ลาว) ในการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยในอาชีพทีอ่ นุญาต
ประเด็นทีค่ วรพิจารณา นอกจากการเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบ ขัน้ ตอน และวิธกี าร เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ลกู จ้างและผูป้ ระกอบการยิง่ ขึน้ คือ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ การชีแ้ จงท�ำความ
เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่นายจ้างและ
แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจ การบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมือง การจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
รวมถึงด้านการคุม้ ครองและสวัสดิภาพแรงงาน
2. ปัญหาเรือ่ งการจับกุมและคุมขังผูก้ ระท�ำ
ผิดของชาวต่างชาติในประเทศไทย
ปัจจุบันมีชาวต่างชาติถูกจับกุมและคุมขัง
อยู่ในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งจากการ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การอยู่ในประเทศ
เกินกว่าระยะเวลาทีอ่ นุญาต การท�ำผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติด และความผิดฐานอื่นๆ โดยเฉพาะ
ตามจังหวัดต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น
เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ประการทีห่ นึง่ คือ ผูต้ อ้ งขัง
ส่วนใหญ่ในกลุม่ อาเซียนไม่มพี าสปอร์ต เข้ามาท�ำงาน
ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตต่างๆ ซึง่ ปัญหาต้องเผชิญ ได้แก่
1) เมือ่ ผลักดันออกไปแล้วก็กลับเข้ามา
ใหม่ กระท�ำผิดและถูกส่งเข้ามายังเรือนจ�ำใหม่
เป็นการเพิ่มปัญหาความแออัดและผู้กระท�ำ
ความผิดล้นคุก
		

2) ปั ญ หาเรื่ อ งของสุ ข ภาพของผู ้ ต ้ อ งขั ง
ชาวต่างชาติ ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิในการรักษาในโรงพยาบาล
ต้องขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
3) ภาษาและการสื่อสาร การใช้ภาษา
ในแต่ละภูมิภาคหรือชนเผ่าของแต่ละประเทศ
ก็แตกต่างกัน หลายครั้งสื่อสารกันไม่เข้าใจ
แม้แต่กับล่ามเอง ซึ่งท�ำให้การสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความยาก
ล�ำบาก เช่น การที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ต้องขังท�ำ
สิ่งใด หรือการที่ผู้ต้องขังร้องขอสิ่งที่ต้องการ
เป็นต้น
3. ปัญหาเรือ่ งการล�ำเลียงและค้ายาเสพติด
ปัจจุบนั เส้นทางการล�ำเลียงยาเสพติดเข้ามา
ในประเทศไทยมีหลายช่องทาง โดยสารเสพติด
อนุพันธ์ฝิ่นและอนุพันธ์เมตแอมเฟตามีนที่มี
แหล่งผลิตอยู่ตามแนวชายแดนและสามเหลี่ยม
ทองค�ำ จะมีการล�ำเลียงผ่านช่องทางบกและน�ำ้
ในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยวิธีการล�ำเลียงขนย้ายมีหลายรูปแบบ ส่วน
สารเสพติดประเภทไอซ์ และโคเคน ใช้วิธีการ
ลักลอบผ่านท่าอากาศยานต่างๆ สิ่งที่ควรต้อง
พิจารณา คือ การประสานความร่วมมือของ
หน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้าม
พรมแดน
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดสัมมนากลุม่ ในครัง้ ที่ 1 นี้
ชีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญ
กับปัญหาเรื่องยาเสพติดและการลักลอบเข้า
ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผู้กระท�ำ
ความผิดเป็นคนต่างชาติเข้ามากระท�ำความผิด
ในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก และข้อมูลทีไ่ ด้
จากการจัดสัมมนากลุม่ ในครัง้ ที่ 1 นี้ ก็สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลทางสถิติ
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มี เ พี ย งปั ญ หาเรื่ อ งการปลอมแปลงเอกสาร
ราชการที่ผู้ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ในการสั ม มนากลุ ่ ม ครั้ ง ที่ 1
เนื่องจากว่า ในการปฏิบัติงานในขณะนั้นยังคง
ไม่พบเจอกับปัญหานี้  
จากข้ อมูลสถิติที่ได้จากหน่วยงานใน
ภาครัฐ ข้อมูลจากการจัดสัมมนากลุม่ ในครัง้ ที่ 1
และข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
รวบรวมข้อมูลจากประเทศที่มีประชากรเข้ามา
กระท� ำ ความผิ ด ในประเทศไทยมากที่ สุ ด
3 ล�ำดับ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี่ยวกับแนวคิด

และสภาพปัญหาที่เกิดจากการเปิดประชาคม
อาเซียน มีรายละเอียดดังนี้
		สภาพปั ญ หาของชาวต่ า งด้ า วใน
ประเทศไทยก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน
ปั ญ หาอาชญากรรมหลั ก ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทยก่อนที่จะมีการเปิดประชาคม
อาเซียน คือ ปัญหาเรือ่ งการลักลอบเข้าประเทศ
ปัญหายาเสพติด และปัญหาเรือ่ งการปลอมแปลง
เอกสารราชการ ดูได้จากตารางที่ 5 : สถิติการ
จับกุมบุคคลทีก่ ระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ต่างๆ และตามประมวลกฎหมายอาญา จ�ำแนก
ตามสัญชาติของผู้ต้องหา ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 คดี เป็นคดีที่มีการจับกุม
ผู้กระท�ำความผิดที่เป็นชาวต่างชาติสูงที่สุด
ซึง่ สัญชาติทมี่ ผี กู้ ระท�ำผิดใน 3 คดีนี้ สูงทีส่ ดุ คือ
สัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว

ตารางที่ 5 สถิติการจับกุมบุคคลที่กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ และตามประมวล
กฎหมายอาญา จ�ำแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
บรูไน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
เวียดนาม
รวม

การปลอม
ความผิดเกี่ยว
การหลบหนี แปลงและ
ความผิด
กับชีวิตและ
เข้าเมือง
ใช้เอกสาร
เกี่ยวกับทรัพย์
ร่างกาย
ราชการปลอม
76,941
86
4
19,531
2
41,154
40
3
3
39
6
11
4
5
203
6
5
137,887
144
4
8

ที่มา: ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2559ข
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ยาเสพติด
ให้โทษ

การป้องกัน
และปราบปราม
การค้ามนุษย์

141
106
58
17
322

200
22
18
1
2
243
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สถิติการจับกุมผู้กระท�ำความผิดที่เป็นชาว
ต่างชาติประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี้แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ
ลักลอบเข้าประเทศ และปัญหาเรื่องการปลอม
แปลงเอกสารราชการ เป็นปัญหาหลักที่คนชาว
เมียนมา กัมพูชา และลาวเข้ามากระท�ำความผิด
ในประเทศไทยสูงทีส่ ดุ ตัง้ แต่กอ่ นทีจ่ ะมีการเปิด
ประชาคมอาเซียน ซึ่งในแต่ละฐานความผิดมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเรื่องยาเสพติด
ตารางที่ 5 : สถิติการจับกุมบุคคลที่กระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ และตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จ�ำแนกตามสัญชาติของ

ผู้ต้องหา ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่า
ชาวต่างชาติทถี่ กู จับกุมมากทีส่ ดุ คือ ชาวเมียนมา
กัมพูชา และลาว ในขณะเดียวกันส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ได้รายงานสถิตจิ ำ� นวนคดียาเสพติดทัว่ ประเทศ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 6) ว่า คนต่างชาติ
สัญชาติเมียนมามีอัตราการด�ำเนินคดีสูงสุด
2,179 คดี และรองมา คือ ลาว และกัมพูชา
871 คดี และ 204 คดี ตามล�ำดับ ดังนั้น
3 สัญชาติทมี่ ผี กู้ ระท�ำความผิดในคดียาเสพติด
ในประเทศไทยสูงที่สุดก็ คือ สัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชา

ตารางที่ 6 จ�ำนวนการจับกุมชาวต่างประเทศในคดียาเสพติดให้โทษทั่วประเทศจ�ำแนกตามเพศ  
และตามสัญชาติ ปี พ.ศ. 2558
สัญชาติ

จ�ำนวนคดี

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา

2,179
871
204

เพศ
ชาย
2,334
692
191

หญิง
115
210
29

รวม
2,449
902
220

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558

ส�ำหรับประเทศเมียนมา ปัญหาเรือ่ งการสูร้ บ
ภายในประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน และยังคง
มีอยู่แทบตลอดเวลา ท�ำให้เรื่องความเข้มแข็ง
ของก�ำลังทหาร การเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทางด้านอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ของคน
ในแต่ละกลุ่มจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก ซึ่งการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งดังกล่าว ในระยะเวลา
อันสั้น จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้ชาวเมียนมา
หรือชนกลุ่มน้อยต่างๆ หันมาผลิตยาเสพติด

เพื่อน�ำออกขายยังประเทศที่มีความต้องการ
ด้วยเหตุผลที่ว่า ยาเสพติดสามารถผลิตได้ง่าย
ใช้ต้นทุนต�่ำ มีความต้องการสูง จึงผลิตและน�ำ
ออกขายไปยังประเทศต่างๆ เพือ่ หาแหล่งเงินทุน
หรือแลกเปลี่ยนกับ อาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อใช้
ในการสู้รบ ซึ่งประเทศเมียนมาเองก็ได้ชื่อว่า
เป็นประเทศต้นทางผลิตยาเสพติด ต�ำรวจของ
ประเทศเมียนมาได้อธิบายยืนยันความคิดนี้ โดย
ได้กล่าวตอนให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ชนเผ่าต่างๆ
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เพื่อป้องกันตนเอง ก็รวมตัวกัน สร้างกองก�ำลัง
ของตนเอง เมือ่ มีทหารแล้วก็ตอ้ งซือ้ อาวุธ ต้องมี
ค่าใช้จา่ ย จะท�ำธุรกิจอะไรทีร่ ายได้ดที สี่ ดุ ก็ไม่มี
เลยเริ่มจากการปลูกฝิ่น ซึ่งก็เป็นวิธีการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจทีใ่ ช้ระยะเวลาสัน้ และเร็วทีส่ ดุ ”
ถึงแม้ว่าประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศ
ต้ น ทางที่ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต ยาเสพติ ด เพราะ
ต้องการน�ำเงินมาใช้ในการสร้างความแข็งแรง
ให้กับกองทัพของตัวเอง แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ประเทศเมียนมาเองก็ยังคงเป็นประเทศที่ถูก
กระท�ำ หรือได้รบั ผลการกระทบด้วย เพราะชาว
เมียนมาเองก็ตดิ ยาเสพติดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
การทีป่ ระเทศเมียนมามีสงครามภายในประเทศ
แทบตลอดเวลา ดังนั้น กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใน
ต่างประเทศที่มีความต้องการยาเสพติดเป็น
จ�ำนวนมาก จึงใช้โอกาสนีใ้ นการหาผลประโยชน์
จากภัยสงคราม ให้ชนกลุ่มน้อยผลิตยาเสพติด  
เพือ่ ขายให้ตนเอง แลกกับอาวุธ และเสบียงอาหาร
เป็นต้น ด้วยเหตุผลเหล่านีท้ ำ� ให้ประเทศเมียนมา
กลายเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ยาเสพติ ด แหล่ ง ใหญ่
ของภูมิภาคอาเซียน พ่อค้ายาเสพติดใหญ่ๆ
ในประเทศไทยก็สงั่ ซือ้ ยาเสพติดมาจากประเทศ
เมียนมา และต้องมีการลักลอบน�ำเข้าประเทศมา
ท�ำให้การลักลอบน�ำเข้ายาเสพติดจากคนเมียนมา
มีอัตราที่สูงมาก
สถานการณ์ปัญหาเรื่องของยาเสพติดใน
ประเทศลาว ค่อนข้างแตกต่างจากประเทศเมียนมา
เนือ่ งจากว่าในอดีตประเทศลาวไม่คอ่ ยมีปญ
ั หา
เกีย่ วกับปัญหายาเสพติดเท่าไหร่ แต่ในช่วง  5 - 10 ปี
มานี้ สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศลาวเริ่ม
แย่ลงเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั จากประเทศ
ต่างๆ มีความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด
มากขึ้น ท�ำให้ผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดต้องปรับ
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เปลี่ยนเส้นทางในการลักลอบขนยาเสพติดเข้า
ประเทศไทยด้วยช่องทางอื่นๆ มากขึ้น ท�ำให้
การลักลอบล�ำเลียงบริเวณชายแดนเริ่มมีการ
เปลี่ยนมาใช้เส้นทางของประเทศลาว ด้วยการ
น�ำเข้าทางด้านเหนือ ด้านแขวงบ่อแก้ว และแขวง
หลวงน�้ำทา แล้วล�ำเลียงสู่ตอนใต้ผ่านลงมา
จนถึง แขวงสะหวันเขต แขวงจ�ำปาสัก เนือ่ งจาก
เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการกระท�ำ
ความความผิด มีแม่น�้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน
มีระยะทางยาว เหมาะแก่การลักลอบขนยาเสพติด
และยากต่ อ การควบคุ ม ดู แ ลของเจ้ า หน้ า ที่
ทั้งสองประเทศ ท�ำให้การลักลอบน�ำยาเสพติด
เข้ามาขายในประเทศไทยมีโอกาสประสบความ
ส�ำเร็จสูง
ปัญหาเรือ่ งยาเสพติดในประเทศกัมพูชาเอง
ก็ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ของประเทศลาวที่ ถู ก ใช้ เ ป็ น
ทางผ่านในการลักลอบน�ำเข้ายาเสพติดมาสู่
ประเทศไทย เนือ่ งจากว่าเป็นประเทศเพือ่ นบ้าน
กับประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขาที่สลับซับซ้อนเหมาะแก่การลักลอบขน
ยาเสพติด ซึ่งเส้นทางที่ถูกใช้ในการลักลอบ
น�ำยาเสพติดเข้ามาประเทศไทยจะใช้เส้นทาง
ผ่านเข้าประเทศกัมพูชา และเข้าสู่ประเทศไทย
ทางด้านจังหวัดตราด เชียงราย เชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน
ข้อสังเกตทีเ่ ห็นได้ชดั เจนจากปัญหาเรือ่ งการ
เข้ามากระท�ำความผิดของชาวต่างชาติในคดี
ยาเสพติดก่อนทีจ่ ะมีการเปิดประชาคมอาเซียน
คือ ประเทศเมียนมาเป็นประเทศผูผ้ ลิตยาเสพติด
ในขณะทีป่ ระเทศลาวและกัมพูชานัน้ เป็นประเทศ
ที่ใช้เป็นเส้นทางในการล�ำเลียงยาเสพติดเข้าสู่
ประเทศไทย แต่ไม่วา่ จะเป็นประเทศผูผ้ ลิตหรือ
ประเทศทางผ่าน ทั้ง 3 ประเทศ ก็ใช้วิธีการ
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เดี ย วกั น ในการลั ก ลอบขนยาเสพติ ด เข้ า สู ่
ประเทศไทย คือ การให้แรงงานของประเทศ
ตนเองลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย
ทั้งแบบที่เข้าประเทศไทยมาแบบถูกกฎหมาย
และแบบผิดกฎหมายผ่านทางช่องทางต่างๆ ทีม่ ี
ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาหรือแม่นำ 
�้ เพราะว่า
เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถตรวจตามจุดเหล่านีไ้ ด้อย่าง
เข้มงวดและตลอดเวลา
2. ปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าประเทศ
ปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าประเทศไทยของ
แรงงานต่างด้าวนัน้ มีมานานแล้ว สาเหตุสำ� คัญ
ทีท่ ำ� ให้แรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านนิยมมาหา
งานท�ำที่ประเทศไทยคือ ค่าแรงที่ได้จากการ
ท�ำงานในประเทศไทยนัน้ สูงกว่า ท�ำให้แรงงาน
จากประเทศเพือ่ นบ้านสนใจทีจ่ ะย้ายมาท�ำงาน
ในประเทศไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าและ
ยังสามารถส่งเงินทีไ่ ด้จากการท�ำงานกลับไปให้
ทีบ่ า้ นใช้ได้อกี ด้วย ดังนัน้ ในแต่ละปีจงึ มีแรงงาน
ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยทัง้ แบบทีถ่ กู กฎหมาย
และผิดกฎหมาย

สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ แ รงงานชาวเมี ย นมา
ชาวลาว และชาวกัมพูชา ต้องเข้ามาเป็นแรงงาน
ผิดกฎหมายในประเทศไทยก็เพราะว่า พวกเขา
ไม่มคี วามรูแ้ ละเอกสารทีจ่ ำ� เป็น อย่างเช่นส�ำเนา
ทะเบียนบ้าน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
(Bank Statement) ในการขอท�ำหนังสือเดินทาง
และวีซา่ ท�ำงานส�ำหรับประเทศไทย ยกตัวอย่าง
เช่นในประเทศเมียนมา ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มี
บัญชีธนาคาร ท�ำให้ทางสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาไม่สามารถออก
วีซ่าท�ำงานในประเทศไทยให้ได้
ด้ ว ยเหตุ ผ ลในข้ า งต้ น ท� ำ ให้ ใ นแต่ ล ะปี
ประเทศไทยมีแรงงานสัญชาติเมียนมา กัมพูชา
และลาวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยแบบผิด
กฎหมายเป็นจ�ำนวนมาก ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 แรงงานต่างด้าว
ชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชามีอตั ราการลักลอบ
เข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายในอัตรา
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ตารางที่ 7 สถิติผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พ.ศ. 2551 - ม.ค. - ต.ค. พ.ศ. 2555
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา

2551
112,384
8,635
114,000

2552
113,894
14,059
75,109

2553
117,806
21,153
93,742

2554
118,100
33,574
93,145

ม.ค.- ต.ค. 2555
62,625
31,352
80,361

ที่มา: บุญชัย ปัญญาธรานุกูล, 2557

ถึงแม้วา่ ต่อมาเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่อนผันให้แรงงาน
ต่างด้าวที่มีสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย
แต่ปัจจุบันมีงานท�ำอยู่ในประเทศไทย รวมทั้ง

บุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
สามารถอยู่ในประเทศไทยได้แบบกรณีพิเศษ
120 วัน เพือ่ ให้นายจ้างพาไปด�ำเนินการให้ได้รบั
หนังสือเดินทางชัว่ คราว (Temporary Passport)
หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity)
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วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

จากประเทศต้ น ทาง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศแบบถูกต้องตาม
กฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตให้ท�ำงานกับ
นายจ้างคนเดิมต่อไป (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี,
2556) แต่จ�ำนวนของแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ
ทีเ่ ข้ามาแบบผิดกฎหมายและอยูใ่ นประเทศไทย
ก็ยังคงมีจ�ำนวนสูงอยู่ดี
3. ปั ญ หาเรื่ อ งการปลอมแปลงเอกสาร
ราชการ
การปลอมหนังสือเดินทางเป็นอาชญากรรม
ทีร่ า้ ยแรง มักจะกระท�ำโดยองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ ซึง่ มีรปู แบบการด�ำเนินการอย่างซับซ้อน
และมีล�ำดับชั้นการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
แม้ในบางครั้งอาจจับกุมและลงโทษได้ แต่ก็
ไม่สามารถด�ำเนินการป้องกันและปราบปราม
ได้อย่างหมดสิ้น เนื่องจากเงินที่ได้จากการ
ปลอมหนั งสื อ เดินทางไม่ได้ถูก ก�ำจัด ไปด้ว ย
โดยเงินได้ดงั กล่าว อาชญากรจะน�ำมาหล่อเลีย้ ง
องค์กร เลีย้ งดูให้คา่ ตอบแทนแก่สมาชิก ใช้เป็นทุน
ในการกระท�ำความผิดครัง้ ต่อไป รวมทัง้ น�ำเงิน
มาสร้างอิทธิพลให้แก่องค์กรของตนอีกด้วย
ซึ่งถ้าปล่อยให้อาชญากรรมการปลอมหนังสือ
เดินทางยังคงมีอยู่ และไม่ดำ� เนินการป้องกันและ
ปราบปรามอย่างเร่งด่วน โดยการหามาตรการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้ในการตัดวงจร
เงินได้ขององค์กรอาชญากรรม อาชญากรรม
ดังกล่าวก็จะยังคงก่อให้ผลกระทบต่อสังคม
เศรษฐกิจ การลงทุน ความน่าเชือ่ ถือและชือ่ เสียง
ของประเทศ และความมัน่ คงของประเทศต่อไป
อย่างไม่สิ้นสุด
ถึงแม้วา่ จากสถิตกิ ารจับกุมผูก้ ระท�ำความผิด
ที่เป็นคนต่างชาติในตารางที่ 5 ในข้างต้นจะ
แสดงให้เห็นว่า คนสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ถูกจับกุมสูงที่สุดเป็น 3 อันดับแรก
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ในข้อหาการปลอมแปลงเอกสารราชการ แต่จาก
การเก็บข้อมูลพบว่า ประเทศเมียนมาและประเทศ
ลาว ยังคงไม่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งของการปลอมแปลง
เอกสาร อย่างเช่นประเทศเมียนมา การปลอมแปลง
เอกสารราชการแทบจะเป็นไปได้ยากมาก เนือ่ งจาก
การปลอมแปลงเอกสารราชการต้องใช้เงินเป็น
จ�ำนวนมาก ท�ำให้คนชาวเมียนมาส่วนใหญ่
ไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อน�ำเอกสารเหล่านี้มา
ใช้ได้ ประเทศกัมพูชาจึงเป็นเพียงประเทศเดียว
ทีม่ กี ารกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการปลอมแปลง
เอกสาร โดยเฉพาะหนังสือเดินทางเป็นจ�ำนวนมาก
รองจากประเทศจีน โดยผู้ที่ท�ำการปลอมแปลง
เอกสารเป็นกลุม่ ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่มีเครือข่ายและผู้ร่วมขบวนการหรือขบวนการ
เดียวกันกับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้า
ประเทศโดยผิดกฎหมาย
สภาพปั ญ หาของชาวต่ า งด้ า ว
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห ลั ง ก า ร เ ป ิ ด
ประชาคมอาเซียน
หลังจากทีม่ กี ารเปิดประชาคมอาเซียนอย่าง
เป็นทางการไปเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 สถิติ
การจับกุมผู้กระท�ำความผิดที่เป็นชาวต่างชาติ
(ตารางที่ 1) ก็ยังคงเป็นความผิดใน 3 ฐานคดี
เดียวกันกับก่อนการเปิดประชาคมอาเซียนคือ
คดียาเสพติด คดีการลักลอบเข้าประเทศแบบ
ผิดกฎหมาย และคดีปลอมแปลงเอกสารราชการ
และ 3 สัญชาติทถี่ กู จับกุมและด�ำเนินคดีสงู ทีส่ ดุ
ก็ยังคงเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
1. ปัญหาเรื่องยาเสพติด
ปัญหาเรื่องยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่
หลังจากทีม่ กี ารเปิดประชาคมอาเซียน เนือ่ งจาก
ยังคงไม่สามารถแก้ไขและป้องกันการลักลอบน�ำ
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ยาเสพติดเข้ามาสูป่ ระเทศไทยตามแนวชายแดน
ที่ไม่ใช่จุดผ่านแดนตามปกติ เช่น แนวเทือกเขา
และแม่นำ 
�้ ซึง่ เจ้าหน้าทีอ่ าจจะตรวจได้ไม่ทวั่ ถึง
ภายหลั ง จากที่ มี ก ารเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและทหารของประเทศไทย
เมียนมา กัมพูชา และลาว ก็ได้เพิม่ ความสัมพันธ์
ในการท�ำงานร่วมกัน ติดต่อประสานงานกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันและ
ติ ด ตามจั บ กุ ม กลุ ่ ม ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด อย่ า ง
ต่อเนื่อง
ทางต�ำรวจของประเทศเมียนมาได้กล่าว
เพิ่มเติมในประเด็นนี้ไว้ว่า ก่อนหน้าที่จะมีการ
เปิดประชาคมอาเซียนนั้น เมื่อมีการลักลอบขน
ยาเสพติดผ่านตามแนวเทือกเขาต่าง ๆ ต�ำรวจ
และทหารเมียนมาก็จะออกตรวจ และสนใจ
เพียงแค่พนื้ ทีข่ องประเทศตนเอง หากว่าพบเจอ
อะไรที่ผิดปกติในเขตของประเทศเพื่อนบ้าน  
ก็คิดว่าไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของตนเอง แต่
หลังจากที่มีการเปิดประชาคมอาเซียน ต�ำรวจ
ปราบปรามยาเสพติดของประเทศเมียนมาและ
ประเทศไทยมีการท�ำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล กั น ท� ำ ให้ ต� ำ รวจของทั้ ง สองประเทศ
สามารถจับกุมการลักลอบขนยาเสพติดได้มากขึน้
นอกจากที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น แล้ ว

ต� ำ รวจปราบปรามยาเสพติ ด ของประเทศ
เมียนมาและประเทศไทยยังขอความร่วมมือจาก
อีกฝ่ายในการจับกุม หากว่าผู้ต้องสงสัยมีการ
ข้ามเขตแดนไปแล้ว ท�ำให้การจับกุมผูต้ อ้ งสงสัย
ได้มจี ำ� นวนมากขึน้   และสามารถลดจ�ำนวนยาเสพติด
ที่มีการขนย้ายข้ามประเทศลงได้
สถิตกิ ารจับกุมชาวต่างชาติในคดียาเสพติด
ในประเทศไทยก็ยงั พบว่า มีการจับกุมผูท้ ลี่ กั ลอบ
ขนยาเสพติดได้มากขึ้น และมีจ�ำนวนผู้ต้องขัง
ชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชาในคดียาเสพติด
ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันหลังจากที่มีการเปิด
ประชาคมอาเซียน ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึง
สถิติการจับกุมชาวต่างชาติในคดียาเสพติด
จ�ำแนกตามเพศ และตามสัญชาติ และหากน�ำ
ตารางที่ 8 ไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 6 ซึง่ เป็น
สถิตขิ องปี พ.ศ. 2558 ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
จ�ำนวนชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติด
ยังคงมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็น
เพราะว่าทั้งประเทศไทย เมียนมา ลาว และ
กั ม พู ช ามี พื้ น ที่ เ ขตชายแดนระหว่ า งประเทศ
ทีต่ ดิ ต่อกัน รวมถึงลักษณะภูมปิ ระเทศระหว่างกัน
ทีเ่ ป็นภูเขา และแม่นำ 
�้ ท�ำให้การเดินทางในการ
ลักลอบล�ำเลียงยาเสพติดเกิดความสะดวก

ตารางที่ 8 จ�ำนวนการจับกุมชาวต่างประเทศในคดียาเสพติดให้โทษทั่วประเทศ จ�ำแนกตามเพศ
และตามสัญชาติ ปี พ.ศ. 2559
สัญชาติ

จ�ำนวนคดี

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา

2,976
658
364

เพศ
ชาย
3,114
539
344

หญิง
131
159
36

รวม
3,245
698
380

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558
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นอกจากนี้ หากลองดูจ�ำนวนผู้ต้องขังชาว
ต่างชาติทถี่ กู จ�ำคุกในประเทศไทย พบว่า มากกว่า
ร้อยละ 90 ของนักโทษต่างชาติ เป็นนักโทษ
ที่มาจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ซึง่ ประเทศทีม่ จี ำ� นวนผูต้ อ้ งขังมากทีส่ ดุ คือ ประเทศ
เมียนมา แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 3,558 ราย
ผูต้ อ้ งขังหญิง 544 ราย รวมจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทัง้ สิน้
4,102 ราย รองลงมา คือ ประเทศลาว มีผตู้ อ้ งขัง
ชาย 1,296 ราย ผู้ต้องขังหญิง 2,091 ราย รวม
จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทัง้ สิน้ 3,387 ราย และประเทศ

กัมพูชา มีผตู้ อ้ งขังชาย 2,051 ราย ผูต้ อ้ งขังหญิง
304 ราย รวมจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทัง้ สิน้ 2,355 ราย
(กุล ภา วจนสาระ, 2558) ได้ตั้ง ข้อสัง เกต
ทีน่ า่ สนใจในประเด็นนีไ้ ว้วา่ ส่วนใหญ่เป็นผูต้ อ้ งขัง
ที่ ก ระท� ำ ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด โดยเฉพาะ
ผูต้ อ้ งขังหญิงชาวลาวทีม่ จี ำ� นวนมากกว่าครึง่ หนึง่
ในบรรดาประเทศอาเซียน และรองลงมาเป็น
ผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำผิดเกีย่ วกับการลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองหรืออยู่เกินเวลาที่อนุญาต

แผนภูมิที่ 1 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังชาวต่างชาติเฉพาะประเทศอาเซียน จ�ำแนกหญิงและชาย  (ณ ทีน่ ยี่ กมา
เฉพาะ 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา และกัมพูชา)

จานวนผู้ต้องขัง

จานวนผู้ต้องขังต่างชาติในประเทศไทยเฉพาะประเทศอาเซียน
แยกหญิงและชาย
3,558

4,000
3,000
2,000

2,091

2,051

1,296

544

1,000

304

0

ลาว

พม่า
ชาย

กัมพูชา

หญิง

ที่มา: กรมราชทัณฑ์, 2558

2. ปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าประเทศ
ปั ญ หาเรื่ อ งการลั ก ลอบเข้ า ประเทศของ
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัญหาที่ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่มี
การเปิดประชาคมอาเซียน แรงงานจากประเทศ
เพือ่ นบ้านทัง้ จากประเทศเมียนมาลาว และกัมพูชา
ยังคงต้องการมาหางานท�ำในประเทศไทยเป็น
จ�ำนวนมาก

112

ปัจจัยที่ท�ำให้แรงงานต่างด้าวเลือกที่จะมา
ท�ำงานในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ
ในประเทศอาเซียนมีอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ
1) ประเทศไทยมีอตั ราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทีส่ งู กว่า
ประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับอัตราค่าแรงขั้นต�่ำของ 10 ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนแล้ว (รูปภาพที่ 1) อัตราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของ
ประเทศไทยอยู ่ ที่ ป ระมาณ 300-310 บาท
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(ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561) ซึ่งประเทศ
เมียนมา มีอัตราค่าแรงขั้นต�่ำเพียง 90 บาท
ซึ่งนี้หมายความว่าประเทศไทยมีอัตราค่าแรง

ขัน้ ต�ำ่ ต่อวันสูงกว่าประเทศเมียนมาถึง 3.4 เท่า
ในขณะทีอ่ ตั ราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของประเทศลาวอยูท่ ี่
125 บาท และประเทศกัมพูชาอยู่ที่ 162 บาท

รูปภาพที่ 1 ค่าแรงขั้นต�่ำของ 8 ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มา: ไทยทีวีสีช่อง 3, 2561

อย่างในกรณีของชาวเมียนมาซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องของความยากจน
ถ้าหากมาท�ำงานที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นต่อเดือน
เรือ่ งรายได้จงึ เป็นปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้ชาวเมียนมา
ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาหางาน
ในประเทศไทย ทางต�ำรวจของประเทศเมียนมา
ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า
“ในปั จ จุ บั น อั ต ราแรงงานขั้ น ต�่ ำ ของชาว
เมียนมา อยูท่ ปี่ ระมาณเดือนละ 230,000 Kyat
(ประมาณ 4,983 บาท) ซึ่งปัจจุบันตัวเอง
เป็นต�ำรวจ ถึงจะมียศเป็นร้อยต�ำรวจโท แต่ก็มี
เงิ น เดื อ นอยู ่ ที่ ป ระมาณ 250,000 Kyat
(ประมาณ 5,417 บาท) ซึ่งเรียกได้ว่า แทบจะ
ไม่แตกต่างกับค่าแรงขั้นต�่ำซักเท่าใด ท�ำให้
การใช้ชวี ติ ทีร่ ายได้และค่ารองชีพทีไ่ ม่สมั พันธ์กนั
เป็ น เรื่ อ งที่ย ากล�ำบาก ในขณะที่ตัว เองเป็น
ข้าราชการ ยังมีรายได้สงู กว่าค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เพียง

แค่นิดเดียว ดังนั้น ถ้าพูดถึงคนที่ยากจนกว่า
การเสี่ยงดวงไปตายเอาดาบหน้า จึงน่าจะเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุด”
จากค� ำ สั ม ภาษณ์ ใ นข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
คนที่ด้อยโอกาสในประเทศเมียนมาส่วนใหญ่
เลื อ กที่ จ ะเสี่ ย งด้ ว ยการลั ก ลอบเข้ า ประเทศ
ไทยเพื่อไปหางานท�ำดีกว่าที่จะอยู่ในประเทศ
เมียนมาแล้วมีรายได้ที่น้อยมาก
2) ช่ อ งทางการลั ก ลอบเข้ า ประเทศไทย
มีหลากหลายช่องทาง ทัง้ ช่องทางชายแดนทีต่ ดิ
กับประเทศไทย อย่างเช่นประเทศเมียนมามีทั้ง
แนวเทือกเขาที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
เป็นระยะทางประมาณ 2,400 กิโลเมตร และทาง
แม่นำ�้ ได้แก่ แม่นำ�้ สาละวิน แม่นำ�้ สาย แม่นำ�้ เมย
แม่น�้ำกระบุรี เป็นต้น ส่วนทางทะเล แรงงาน
ชาวเมียนมามักลักลอบเข้าทางจังหวัดระนอง
ซึ่งช่องทางต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้ชาวเมียนมา
สามารถลักลอบเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง
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โดยเปลี่ยนช่องทางที่ลักลอบเข้ามาไปเรื่อยๆ
ถ้าหากว่าถูกจับได้ ซึง่ คล้ายๆ  กบั กรณีของแรงงาน
ต่างด้าวชาวลาวทีม่ กั จะลักลอบเข้าประเทศไทย
ผ่านทางแม่น�้ำโขงที่กั้นอยู่ระหว่างประเทศลาว
และประเทศไทย โดยเฉพาะแถบภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทางใต้ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร โดย
หน่วยทางความมัน่ คงระบุวา่   มีแรงงานคนลาว
หลบหนีเข้าออกผ่านช่องทางเหล่านี้ปีละกว่า
200,000 คน อย่างในกรณีของประเทศกัมพูชา
ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญจากทางสถานทูตไทยได้
อธิ บ ายว่ า ประเทศกั ม พู ช าและประเทศไทย
มี พ รมแดนธรรมชาติ ที่ ติ ด กั น บางแห่ ง เป็ น
ดินแดนทับซ้อนและแนวเขตแดนไม่ชัดเจน เช่น
พืน้ ทีช่ ายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณบ้านหาดเล็ก
จังหวัดตราด รูปแบบและวิธกี ารลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองในบริเวณดังกล่าว มักเข้ามาทางทะเล
ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังลาดตระเวน มีขบวนการน�ำพา มารอรับ
ณ จุดนัดพบ โดยการแอบโดยสารมากับเรือ
ประมง และรอเวลาที่จะเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน ส่วน
เส้ น ทางอื่ น ๆ ยั ง คงลั ก ลอบปะปนมากั บ รถ
โดยสารสาธารณะร่วมกับผูโ้ ดยสาร หรือซ่อนตัว
มากับรถบรรทุกผัก ผลไม้ หรือสิง่ ของอืน่ ๆ และ
เพือ่ ให้สามารถผ่านด่านตรวจต่างๆ ไปได้ ซึง่ ใน
ส่วนนีอ้ าจจะมีการติดสินบนเจ้าหน้าทีบ่ างนาย
เพือ่ ให้อำ� นวยความสะดวกในการผ่านเข้าไปใน
พื้นที่ชั้นใน หรือมีการปลอมแปลงยานพาหนะ
เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อให้สามารถผ่านไปได้โดยง่าย
3) กฎหมายของประเทศไทยเอื้ อ อ� ำ นวย
แก่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ด้วยกฎหมายไทย
ว่าด้วยเรือ่ งแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติ
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การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 51
บัญญัติไว้ว่า “คนต่างด้าวผู้ใดท�ำงานโดยไม่ได้
รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี
หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต่ ส องพั น บาทถึ ง หนึ่ ง แสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูก
กล่าวหาว่า กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง
ยินยอมเดินทางกลับ ออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายในเวลาทีพ่ นักงานสอบสวนก�ำหนด ซึง่ ต้อง
ไม่ ช ้ า กว่ า สามสิ บ วั น พนั ก งานสอบสวนจะ
เปรียบเทียบปรับและด�ำเนินการให้คนต่างด้าวนัน้
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ซึง่ ตาม
วรรค 2 แห่งบทบัญญัตดิ งั กล่าว ได้ให้อำ� นาจแก่
พนักงานสอบสวน ในการด�ำเนินการกับแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่ง
ตามแนวทางและนโยบายเกีย่ วกับการด�ำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนั้น การผลักดัน
แรงงานผิ ด กฎหมายเหล่ า นี้ ใ ห้ ก ลั บ ประเทศ
แทนการจ�ำคุกหรือปรับ ถือได้วา่ เป็นทางออกหนึง่
แทนการสูญเสียงบประมาณในการดูแลหาก
แรงงานต่างด้าวต้องกลายเป็นผูถ้ กู จ�ำคุก และยัง
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น กฎหมายดังกล่าว
จึงเป็นการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่แรงงานชาวต่างด้าว
ที่ท�ำงานโดยผิดกฎหมาย เมื่อถูกผลักดันกลับ
ประเทศ ก็เลือกตัดสินใจทีจ่ ะลักลอบกลับเข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทยอีก หรือกรณีทชี่ าวต่างด้าว
เข้ามาในประเทศ ตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 มาตรา 54 บัญญัตไิ ว้วา่ “คนต่างด้าว
ผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุด หรือถูก
เพิ ก ถอนแล้ ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะส่ ง ตั ว
คนต่างด้าวผูน้ นั้ กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ก็ได้ ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตาม
วรรคหนี่ง ให้น�ำมาตรา 19 และมาตรา 20
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มาใช้บังคับโดยอนุโลม ... ” ซึ่งตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ก็จะเห็นได้อีกว่า เมื่อบุคคลที่เข้ามา
ในประเทศไทยโดยไม่ได้รบั อนุญาต กฎหมายไทย
ก็บังคับใช้การผลักดันกลับประเทศเป็นหลัก
ซึง่ แรงงานชาวต่างด้าวทีล่ กั ลอบเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยเพื่ อ หาอาชี พ เมื่ อ ถู ก จั บ กุ ม
ก็ด�ำเนินการผลักดันกลับประเทศเช่นเดียวกับ
กรณีการท�ำงานผิดกฎหมาย ซึง่ จะเห็นได้วา่ เมือ่
บทลงโทษทางอาญาตามกฎหมายไทย ไม่มงุ่ เน้น
การลงโทษจ�ำคุกแก่ชาวต่างด้าวและแรงงาน
ต่างด้าวที่ท�ำงานโดยผิดกฎหมาย จึงเป็นอีก
เหตุผลหนึง่ ทีแ่ รงงานชาวเมียนมา กัมพูชา และ
ลาวจะลักลอบกลับเข้ามากระท�ำผิดซ�้ำ  เพราะ
เมือ่ โดนจับได้ ไม่ได้ถกู ลงโทษหนักอะไร เพียงแค่
ถูกส่งตัวกลับประเทศเท่านัน้ นอกจากนีผ้ ใู้ ห้ขอ้ มูล
คนส�ำคัญจากสถานทูตไทยในราชอาณาจักร
กัมพูชา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทยไม่มคี วามเข้มงวด และสามารถ
ติดสินบนเจ้าหน้าที่ได้โดยง่าย ท�ำให้กฎหมาย
ในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเอื้ออ�ำนวยต่อการ
ลักลอบเข้าประเทศ และอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
แรงงานต่างด้าวยังคงสนใจและพร้อมทีจ่ ะเสีย่ ง
ในการลักลอบเข้าประเทศไทย คือ นโยบายของ
ภาครัฐบางอย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อคนต่างด้าว
เช่น นโยบายด้านการศึกษาที่ให้เด็กต่างด้าว
เรี ย นฟรี ถึ ง ภาคบั ง คั บ และการให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขตามหลักมนุษยธรรม ท�ำให้แรงงาน
ต่างด้าวทีเ่ ข้าประเทศมาแบบผิดกฎหมายยังคง
ได้รับการรักษาพยาบาล และผู้ติดตามยังคง
ได้รับการศึกษา ซึ่งนี่ท�ำให้สภาพชีวิตของคน
ต่างด้าวในประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และคุ้มค่าที่จะเสี่ยงในการลักลอบเข้าประเทศ

ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ ด้วยการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีความ
ต้องการแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าว เพราะนายจ้างส่วนใหญ่ที่
ต้องการลดต้นทุนการผลิตลง ก็มคี วามต้องการ
ที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวสูงขึ้น เพราะว่าอัตรา
การจ้างแรงงานต่างด้าวนัน้ ต�ำ่ กว่าการจ้างงาน
แรงงานคนไทย ดังนั้น คนต่างด้าวก็ต้องการมี
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ด้วยการมาหางานท�ำในประเทศไทย
ทีม่ คี า่ จ้างสูงกว่า และคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันนายจ้างในประเทศไทย
ก็ต้องการแรงงานต่างด้าวมาท�ำงาน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ดังนัน้ จึงเป็นความเสีย่ งทีค่ มุ้ ค่า
ส� ำ หรั บ แรงงานต่ า งด้ า วที่ จ ะลั ก ลอบเข้ า มา
ท�ำงานในประเทศไทย
3. ปั ญ หาเรื่ อ งการปลอมแปลงเอกสาร
ราชการ
ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียนเรื่องการ
ปลอมแปลงเอกสารราชการนัน้ มีเพียงประเทศ
กัมพูชาประเทศเดียวทีไ่ ด้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารราชการเป็นจ�ำนวน
มาก หลังจากที่มีการเปิดประชาคมอาเซียน
ประเทศกั ม พู ช าก็ ยั ง คงเป็ น ประเทศที่ มี ก าร
ปลอมแปลงเอกสารราชการสูง รวมถึงยังมีการ
ปลอมแปลงธนบั ต รไทย ซึ่ ง พบมากในพื้ น ที่
ชายแดนทีม่ ปี ริมาณการค้าชายแดนสูงทัง้ การค้า
ในระบบและนอกระบบ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากธนบัตรไทย
เป็นที่ยอมรับ โดยมากมักถูกใช้ซื้อสินค้าใน
ฝั่งไทย ซื้อขาย ยาเสพติด และเล่นการพนัน
พืน้ ทีท่ พี่ บการใช้ธนบัตรไทยปลอมโดยชาวกัมพูชา
พบในบริเวณตลาดบ้านแหลม อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน
จังหวัดจันทบุรี และช่องกร่าง กิง่ อ�ำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ ส�ำหรับแหล่งผลิตในประเทศ
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กัมพูชา เชื่อว่าอยู่ในพื้นที่นอกชายแดนไทย
ทางด้านอ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ในส่วนของประเทศเมียนมานั้น หลังจากที่มี
การเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ถึงแม้ว่าทาง
รัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทยจะพยายามท�ำให้
แรงงานเมียนมาเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
แบบถูกกฎหมาย แต่คา่ ใช้จา่ ยในการท�ำพาสปอต
ก็ยังคงมีราคาสูง ซึ่งท�ำให้คนเมียนมาหลายคน
ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจ�ำนวนนี้ได้ และยังคง
เลือกที่จะเข้าประเทศไทยมาแบบผิดกฎหมาย
แต่เนือ่ งจากการร่วมมือระหว่างทัง้ สองประเทศ
มีมากขึ้น ท�ำให้การลักลอบเข้าประเทศท�ำได้
ยากขึน้ จึงได้มขี บวนการท�ำตราประทับวีซา่ ปลอม
เพื่อให้เข้าประเทศไทยผ่านทางด่านตรวจคน

เข้าเมืองได้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
นครย่างกุง้ ได้ประกาศยกเลิกการประทับตราวีซา่
โดยจะเปลี่ยนมาใช้สติกเกอร์แทน เพื่อป้องกัน
การระบาดของวี ซ ่ า ปลอม ซึ่ ง วี ซ ่ า ปลอมนี้
ถูกตรวจพบที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด
จั ง หวั ด ตากเป็ น ที่ แ รก และสามารถจั บ กุ ม
คนเมียนมาได้ถึง 67 คน ที่ใช้วีซ่าปลอมในการ
เข้ า ประเทศไทย และยั ง คงจั บ ได้ อี ก เรื่ อ ยๆ
ในหลายๆ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคนที่ใช้
วี ซ ่ า ปลอมส่ ว นใหญ่ จ ะติ ด ต่ อ ผ่ า นนายหน้ า
ในการท�ำพาสปอตและขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
โดยมีคา่ ใช้จา่ ยอยูท่ คี่ นละ 8,500 บาท (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2561)

รูปภาพที่ 2 ข้อสังเกตในการดูตราประทับวีซ่าของจริงและของปลอม

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2561

การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การเข้ า มา
กระท�ำความผิดในประเทศไทย
นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท�ำให้
ประเทศไทยมี ก ารตื่ น ตั ว มากขึ้ น ทั้ ง ในด้ า น

116

การค้าขายและความมั่นคง สิ่งหนึ่งที่ถูกตั้ง
ค�ำถามกันอย่างต่อเนือ่ งในมุมมองภายใต้ความ
หวาดระแวงเมือ่ มีการเปิดประชาคมอาเซียน คือ
คนต่ า งด้ า วจะเข้ า มาแย่ ง งานแรงงานไทย
มากขึน้ หรือไม่ จะมีคนต่างด้าวเข้ามากระท�ำผิด
ในประเทศไทยมากขึน้ หรือไม่ การกระท�ำความ
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ผิดจะเปลี่ยนรูปแบบไปมากน้อยเพียงใด และ
ประเทศไทยจะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
ได้อย่างไร
แผนภู มิที่ 2 แสดงสถิติก ารเข้า ออกของ
ชาวต่างชาติโดยเน้นที่สถิติของกลุ่มแรงงาน 3
สั ญ ชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาประกอบอาชี พ ใน
ประเทศไทยมากที่สุดนั้นคือชาวเมียนมา ลาว
และกัมพูชา จากกราฟจะเห็นได้วา่ การเดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยของทัง้ 3 สัญชาติ มีแนวโน้ม
สูงขึน้ เรือ่ ยมาตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2551 โดยช่วงปี พ.ศ. 2551
ถึง 2556 นัน้ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยมีความต้องการ

การใช้แรงงานต่างด้าวมากขึน้ เนือ่ งจากมีแรงงาน
หลายประเภทที่คนไทยเองไม่ต้องการที่จะท�ำ
เช่น แรงงานประมง แรงงานในอุตสาหกรรม
และแม่บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่า
จากสถิติดังกล่าวภายหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ (ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา) การเดินทางเข้ามาของ
แรงงาน 3 สัญชาติ กลับคงที่ มิได้มากขึ้นอย่าง
มีนัยยะส�ำคัญ จึงตอบค�ำถามได้ว่า แรงงาน 3
สัญชาติ มิได้จะเข้ามาแย่งงานคนไทย จากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแน่นอน

แผนภูมทิ ี่ 2 สถิตกิ ารเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย จ�ำแนกตามสัญชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2560
สถิ ติ ก ารเดิ น ทางเข้ า - ออก จ� ำ แนกตามสั ญ ชาติ
2,500,000

1,500,000
1,000,000
500,000

ปี 2551

ปี 2552
พม่า เข้า

ปี 2553
ปี 2554
ลาว เข้า
กัมพูชา เข้า

ปี 2556
พม่า ออก

ปี 2557
ลาว ออก

ปี 2558
ปี 2559
กัมพูชา ออก

ปี 2560

ที่มา: ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2561ค

ในแง่ ข องการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการ
ลงโทษ พบว่า มีนกั โทษเด็ดขาดทีม่ าจาก 3 ประเทศ
ดังกล่าว เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก (ตารางที่ 9)
โดยมีชาวเมียนมา ถูกลงโทษจ�ำคุกเพิ่มขึ้นเป็น
2 เท่า ชาวลาวถูกลงโทษเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 และ
มีชาวกัมพูชาถูกลงโทษเพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัวเช่นกัน

กลุ ่ ม ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด เหล่ า นี้ ส ่ ว นใหญ่
กระท� ำ ความผิ ด และถู ก จั บ กุ ม ในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งภายหลังการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กลุม่ แรงงาน 3 สัญชาติเหล่านี้ ได้ถกู จับตา
มองมากขึน้ และถูกลงโทษมากขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ

117

วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

ตารางที่ 9 จ�ำนวนนักโทษเด็ดขาด จ�ำแนกตามสัญชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2552 - 2559 (ข้อมูล
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
มาเลเซีย
สิงคโปร์
เวียดนาม

2552
3,494
2,529
1,986
274
120
144

2553
3,583
3,069
1,749
444
117
102

จ�ำนวนนักโทษเด็ดขาด
2554
2555
2556
2,944 3,119
3,122
2,201 2,348 2,482
1,811
2,207 2,435
356
321
327
95
77
79
118
146
143

2557
2,866
2,779
1,729
305
58
138

2558
2,096
3,027
1,661
325
51
125

2559
4,729
3,607
2,756
393
50
292

ที่มา: กรมราชทัณฑ์, 2559

จากสถิติในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในภาพ
รวมนั้น หลังจากที่มีการเปิดประชาคมอาเซียน
อัตราการกระท�ำผิดและผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษ
ทีเ่ ป็นชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชา นัน้ ไม่มคี วาม
แตกต่างกันมากนักกับก่อนการเปิดประชาคม
อาเซียน ในส่วนของรายละเอียดในแต่ละฐาน
ความผิดมีดังนี้
แนวโน้มคดียาเสพติดและคดีปลอมแปลง
เอกสารราชการ
แนวโน้มในการเข้ามากระท�ำความผิดใน
ประเทศไทยของชาวเมียนมา และชาวลาวนัน้ ในคดี
ปลอมแปลงเอกสาร มีอัตราการจับกุมผู้กระท�ำ
ความผิดน้อยลงหลังจากที่มีการเปิดประชาคม
อาเซียน ในส่วนของคดียาเสพติด ชาวลาวมีอตั รา
การถูกจับกุมน้อยลง ในขณะทีช่ าวเมียนมาถูกจับกุม
ในคดียาเสพติดเพิม่ มากขึน้ เล็กน้อย ซึง่ นีอ่ าจจะ
เป็ น เพราะความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งทั้ ง สาม
ประเทศที่ ท� ำ ให้ มี ก ารตรวจที่ เ ข้ ม งวดขึ้ น
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ท�ำให้ผลู้ กั ลอบขนยาเสพติดลักลอบขนยาเข้ามา
ยังประเทศไทยได้ยากมากขึน้ จึงอาจจะท�ำให้อตั รา
การจั บ กุ ม มี น ้ อ ยลงในส่ ว นของประเทศลาว
และมีการจับกุมได้มากขึน้ ในส่วนของชาวเมียนมา
เพราะว่าไม่สามารถลักลอบน�ำเข้าผ่านทาง
ชายแดนต่างๆ ได้
ในขณะที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีปัญหาเรื่อง
การปลอมแปลงเอกสารมากกว่าอีก 2 ประเทศ
จากค�ำให้สัมภาษณ์ของที่ปรึกษาประจ�ำสถาน
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจ�ำ
ประเทศไทยทีก่ ล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของคนกัมพูชา
ทีถ่ กู ด�ำเนินคดีในประเทศไทยในขณะนีค้ อื ปัญหา
เรือ่ งของการปลอมแปลงเอกสารราชการทีม่ เี ป็น
จ�ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะทีค่ ดีอนื่ ๆ อย่างคดี
ยาเสพติด กลับมีจำ� นวนลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน
เพราะรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือ
กันในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
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ปัญหาการลักลอบเข้าประเทศ
หลังจากทีม่ กี ารเปิดประชาคมอาเซียน รัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยได้ท�ำความร่วมมือกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพือ่ ลดปัญหาการลักลอบเข้าประเทศให้มนี อ้ ยลง
ไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ส�ำหรับประเทศเมียนมา จากการที่รัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ริเริ่มจัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ในกลุม่ 3 สัญชาติ
ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งก่อนอื่นขอกล่าวถึง การท�ำ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการจ้ า งงานระหว่ า ง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 24
มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ทีส่ ง่ ผลให้ผถู้ กู จับกุมในฐาน
ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 ลดน้อยลงอย่างมากในสองฐานความผิด
ได้แก่ ในฐานความผิดนายจ้างรับต่างด้าวเข้า
ท�ำงานโดยไม่ได้รบั อนุญาต ส�ำหรับประเทศลาว
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งส่งผลเช่นเดียวกับ
ที่มีผลกระท�ำกับชาวเมียนมานั้นคือมีผู้กระท�ำ
ความผิดฐานนายจ้างรับต่างด้าวเข้าท�ำงานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลไทยจะได้
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการว่าจ้างแรงงาน
กับทัง้ 3 ประเทศนี้ แต่ผกู้ ระท�ำความผิดทีถ่ กู จับกุม
ฐานหลบหนีเข้าเมืองก็ยงั คงมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้
เป็นจ�ำนวนมากอยูด่ ี เนือ่ งจากว่าแรงงานต่างด้าว

ส่วนใหญ่ยงั คงเชือ่ ว่า การลักลอบเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยนั้นสะดวกสบายกว่าการเข้ามา
แบบถูกกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้
เอกสารเป็นจ�ำนวนมาก
ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลของการสัมมนากลุ่มในครั้งที่ 2
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนาเผยแพร่ตอ่
ผู้ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย ทางคณะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ เพือ่ ให้การป้องกันและ
ควบคุมอาชญากรรมปัญหาของแรงงานต่างด้าว
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าประเทศ
แบบผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด และปัญหา
การปลอมแปลงเอกสารราชการ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
1) สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านการทูตที่ดีให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระดับสูง
2) การให้ความส�ำคัญในเรือ่ งปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผลักดันให้ประเทศ
เพือ่ นบ้านและประเทศไทยมีการขับเคลือ่ นด้าน
นโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
3) พัฒนาความร่วมมือเกีย่ วกับการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศแถบอาเซียน
โดยการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นเรือ่ งอัตลักษณ์ทมี่ ี
ความเฉพาะของแต่ละประเทศ เพื่อท�ำความ
เข้าใจในการหาแนวทางป้องกันภายในประเทศ
ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
1) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล และท�ำงานร่วมกันในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
2) มีการแลกเปลีย่ นความรู้ และข้อมูลต่างๆ
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบของปั ญ หาอาชญากรรม
ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
1) มีการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาในเรือ่ งกลยุทธ์และทักษะ
การปฏิบัติงาน ในด้านการตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงาน
ภายในประเทศ
2) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรสนับสนุน
ให้โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจให้ทุนการศึกษากับ
ต�ำรวจในประเทศเพือ่ นบ้านมาศึกษาทีโ่ รงเรียน
นายร้อยตรวจ เพือ่ ให้การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ต�ำรวจในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดปัญหา
การกระท�ำผิดของชาวต่างชาติในประเทศไทย
ลงได้ในอนาคต
3) ทางส� ำ นั ก งานต� ำ รวจควรส่ ง เสริ ม
ให้ มี ผู ้ ช ่ ว ยทู ต ฝ่ า ยต� ำ รวจประจ� ำ อยู ่ ที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตในประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะ
ประเทศในภูมภิ าคอาเซียนในทุกประเทศ เพือ่ ให้
การประสานงานและการท�ำงานร่วมกันในการป้องกัน
อาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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