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บทคัดย่อ

อาชญากรรมข้ามชาติก�าลังเป็นปัญหาความมั่นคงนอกรูปแบบที่ส�าคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาต ิ(ซึง่ในบทความน้ีจะเรยีกสัน้ๆ ว่ากลุม่มาเฟียข้ามชาต)ิ ได้ขยายการปฏิบตักิารเข้ามาในประเทศ

ก�าลังพัฒนาทั่วโลก บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้ให้เห็นว่า 1) โลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น 

น�าไปสู่การลดบทบาทของรัฐ และการขยายบทบาทขององค์กรนอกภาครัฐจ�านวนมาก โดยองค์กรอาชญากรรม 

ข้ามชาติเป็นองค์กรนอกภาครัฐกลุ่มหน่ึงซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัญหาที่ท้าทายอ�านาจรัฐในปัจจุบัน  

2) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาตไิด้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศก�าลงัพฒันาต่างๆ มากขึน้ และเข้าไปเก่ียวพนักับปัญหา

อาชญากรรมหลายประเภท ทีส่�าคญัเช่น การค้ายาเสพตดิ สนิค้าปลอมแปลง การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เป็นต้น 

3) ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหา

อาชญากรรมข้ามพรมแดน และมกีลุม่มาเฟียข้ามชาตจิากหลายประเทศเข้ามาด�าเนินการ โดยไทยเป็นประเทศหน่ึง

ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางข้ามชาติ 4) ในด้านนโยบาย อาเซียนและไทย 

มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่สอดคล้องกับหลักสากล และมีการจัดท�าความร่วมมือ 

ในระดับภูมิภาคที่มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประเทศอาเซียนขาดประสิทธิภาพ 

ในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ จนหลายปัญหาขยายวงขึ้นจนกลายเป็น

ปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น 5) อาเซียนควรทบทวนแนวทางความร่วมมือซึ่งยึดถือ

ธรรมเนียมปฏิบัติที่เรียกว่า “วิถีอาเซียน” ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดมิให้อาเซียนขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ์ โดยอาเซียนควรถือว่าปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วม 

ของทั้งภูมิภาค และต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างจริงจัง 

ค�าส�าคัญ: อาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ธุรกิจผิดกฎหมาย มาเฟียข้ามชาติ อาเซียน 
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Transnational Organized Crime:  

A Threat to Thailand and ASEAN
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Abstract

Transnational crime is a non – traditional security problem which poses a threat to the  

international community in the present era of globalization. Transnational organized crime (TOC) 

(referred to as “foreign mafia groups” in this article) is expanding into developing countries in search 

of new opportunities. The ASEAN region is increasingly threatened by the growth of TOC. The 

major arguments in this paper are as follows: 1) Globalization and the post – Cold War era have 

resulted in the reduced role of the state and paved the way for the increasing influence of non – state 

actors. TOC is a non – state actor which has emerged as a challenge to state authority; 2) TOC has 

extended its business operations overseas and is involved with major crimes such as narcotics, 

counterfeit goods, human trafficking, and money laundering; 3) ASEAN member countries are  

struggling to combat TOC and encroachment of foreign mafia groups in the region. Thailand, for 

example, is a major target for passport and other ID fraud operations of Asian and European mafia 

groups; 4) Thailand and other ASEAN member countries have introduced policies to combat TOC 

in accordance with international laws, and are working towards regional cooperation in this field. 

However, so far, this regional cooperation has been ineffective in controlling the growth of TOC; 5) 

ASEAN member countries should review the organizations’ tradition of “the ASEAN Way” (that 

emphasizes non – interference in internal affairs of other member states and promotion of consensus). 

That is because TOC is a cross – border issue which should be considered as a regional concern 

which requires pro – active regional action.

Keywords: Transnational crime, Transnational organized crime (TOC), Illicit business, Foreign Mafia,   

  ASEAN
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บทน�า

โลกาภิวัตน์ การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการบินและระบบ 

โลจิสติกส์นับตั้งแต่การสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงส่งผลให้เกิดกระแสการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่โลก แต่ยงัเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดกระแสการไหลเวยีนของเงินทนุ สนิค้าและบรกิาร 

รวมทั้งการโยกย้ายถิ่นฐาน ปรากฏการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัฒนธรรม ระบบความคิดความเชื่อ 

เทคโนโลย ีนวตักรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมในรูปแบบต่างๆ แน่นอนว่า ผลพวงอนัหน่ึงก็คอืการเตบิโต

ของภาคประชาสงัคม และองค์กรนอกภาครฐั (Non – state actors) ต่างๆ ซึง่ก็รวมถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

(Transnational Organized Crime: TOC) โดยองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้ขยายธุรกิจของตนจากประเทศ 

ทีม่คีวามเข้มงวดเรือ่งกฎหมาย เข้าไปยงัประเทศซึง่มรีะบบกฎหมายทีล้่าหลงัหรอืมกีารบงัคบัใช้กฎหมายทีย่่อหย่อน 

เพือ่หลกีเลีย่งการถูกปราบปราม จนเกิดการท้าทายอ�านาจรฐัในหลายประเทศ แต่ภาครัฐไม่สามารถจัดการกับปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ันมคีวามยดืหยุน่ คล่องตวัและมฐีานปฏิบตักิาร

ในหลายประเทศ ขณะที่ความร่วมมือระหว่างรัฐในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างจ�ากัด  

เนื่องด้วยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกี่ยวพันกับความมั่นคงของแต่ละรัฐ

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

Economic Community: AEC) เพือ่รวมตวัเป็นตลาดขนาดกว่าหกร้อยล้านคนโดยการอ�านวยความสะดวกในเร่ือง

ต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายเงินทุน การไหลเวียนของสินค้าและบริการ และการยกเว้นวีซ่าส�าหรับนักท่องเที่ยว 

จากชาตอิาเซยีน เป็นต้น ในด้านหน่ึงจะเอือ้ประโยชน์ให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ และเกิดการจัดสรรทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคน้ีในระยะยาว  

แต่ในอกีด้านหน่ึง การรวมตวักันของประชาคมอาเซยีนก็เปิดโอกาสให้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตเิข้ามาแสวงหา

ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากประเทศอาเซยีนขาดการเตรียมการเพือ่ป้องกันและควบคมุองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ก็อาจท�าให้ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เติบโต

อย่างรวดเรว็ ดงัน้ัน อาเซยีนอาจต้องทบทวนกลไกความร่วมมอืระหว่างกัน และอาจเพิม่บทบาทให้ส�านักเลขาธิการ

อาเซียน รวมทั้งกลไกอื่นๆ เพื่อมีส่วนในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามพรมแดนอื่นๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เน่ืองจากงานวิจัยเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนและไทยมีจ�ากัด อีกทั้งข้อมูลเชิงปริมาณเป็นสิ่งที ่

หาได้ยากยิ่ง ด้วยเกีย่วพันกบัธรุกิจผดิกฎหมาย บทความนีจ้งึอาศัยการวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ทุติยภูมิต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาของต่างประเทศ โดยส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม

อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC) เป็นหน่วยงานหลักที่จัดท�าและ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ครอบคลุมมากที่สุด บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่า  

1) โลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดยุคสงครามเย็นน�าไปสู่การลดบทบาทของรัฐ (the State) และการขยายบทบาทของ

องค์กรนอกภาครัฐ (Non – state actors) จ�านวนมาก โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเติบโต

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาที่ท้าทายอ�านาจรัฐในปัจจุบัน 2) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายธุรกิจไปยัง

ประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ มากขึ้น และเข้าไปเก่ียวพันกับปัญหาอาชญากรรมหลายประเภท 3) ภูมิภาคอาเซียน 

เป็นภูมภิาคทีป่ระสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตหิลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน 

และมีกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจากหลายประเทศเข้ามาด�าเนินการ 4) อาเซียนมีนโยบายด้านป้องกันและปราบปราม
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อาชญากรรมข้ามชาติ แต่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 5) อาเซียนควรทบทวนแนวทางความร่วมมือซึ่งยึดถือ

ธรรมเนียมปฏิบตัทิีเ่รียกว่า “วถีิอาเซยีน” (The ASEAN Way) ซึง่เป็นข้อจ�ากัดมิให้อาเซยีนขบัเคลือ่นความร่วมมอื

อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยอาเซียนควรถือว่าปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาต ิ

เป็นปัญหาร่วมของทั้งภูมิภาค และต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

ส�าหรับเนื้อหาของบทความนี้ประกอบด้วย 7 หัวข้อย่อยได้แก่ โลกาภิวัตน์และการเติบโตของอาชญากรรม

ข้ามชาติ ความหมายและรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติกับการท้าทายอ�านาจรัฐ ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน มาเฟียข้ามชาติในอาเซียนและไทย การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของ

นานาชาติและอาเซียน และปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

โลกาภิวัตน์และการเติบโตของอาชญากรรมข้ามชาติ

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา อาชญากรรมข้ามชาตไิด้มกีารเตบิโตและขยายธุรกิจออกไปทัว่โลกอย่างต่อเน่ือง จาก

รูป 1 มูลค่าทางธุรกิจของอาชญากรรมข้ามชาติเติบโตจาก 0.8 ล้านล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2001 เป็น 1.2 และ 1.7 

ล้านล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2003 และ ค.ศ. 2006 ตามล�าดับ หรือเติบโตจากร้อยละ 2.5 ของขนาดเศรษฐกิจ (GDP) 

โลก เป็นร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.4 ของ GDP โลกในช่วงเดียวกันตามล�าดับ การเติบโตของอาชญากรรมข้าม

ชาตดัิงกล่าวเป็นผลมาจากโลกาภิวตัน์ทีเ่อือ้ต่อกิจกรรมข้ามพรมแดน และการขยายเครือข่ายธุรกิจเข้าไปยงัประเทศ

ซึ่งมีระบบกฎหมายย่อหย่อน เน่ืองจากความเข้มงวดของระบบกฎหมายในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งน้ี บริบททาง 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมก็มีผลอย่างมากต่อการเติบโตขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ภาวะสงคราม 

หรอืการไร้เสถยีรภาพทางการเมอืง ความขัดแยง้ในสังคมหรอืระหวา่งกลุม่ชาตพิันธุต่์างๆ หรอืปญัหาทางเศรษฐกจิ 

ทั้งน้ี Haken (2011) ประเมินมูลค่าทางธุรกิจของอาชญากรรมข้ามชาติที่รวมถึงสินค้าผิดกฎหมาย อาวุธเถ่ือน  

การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถ่ิน การค้าสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่ผิดกฎหมายไว้คิดเป็นมูลค่า  

6.5 แสนล้านดอลลาร์ โดยการค้ายาเสพติดและสินค้าปลอมแปลงเป็นอาชญากรรมสองอันดับแรกที่สร้างรายได้ 

มากที่สุดหรือประมาณ 3.2 แสนล้านดอลลาร์ และ 2.5 แสนล้านดอลลาร์ตามล�าดับ 

รูป 1 ขนาดทางเศรษฐกิจของอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2001 – 2006

ที่มา: ปรับปรุงจาก UNODC (2011: Table 31, p.38)
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ส�าหรับ UNODC (2011) ประเมินว่า ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างรายได้มากที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ 20 ของอาชญากรรมทัง้หมด แต่มากถึงร้อยละ 50 ของอาชญากรรมข้ามชาต ิและการฟอกเงินจากยาเสพตดิ 

มีมูลค่าถึงร้อยละ 0.4 – 0.6 ของขนาดเศรษฐกิจโลก โดยรายได้จากอาชญากรรมเหล่านี้ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อต่อยอด

ธุรกิจทีเ่ก่ียวพนักับอาชญากรรมต่อไปอกี ซึง่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคมและความมัน่คงของประเทศต่างๆ 

โดยประเมินว่าผลกระทบทางลบด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดมีมากถึงสองเท่าของรายได้

จากธุรกิจน้ี แม้ว่าจะมกีารน�ารายได้บางส่วนจากอาชญากรรมต่างๆ ไปลงทนุในธุรกิจทีถู่กกฎหมาย แต่ก็อาจส่งผลเสยี 

ทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากอาจเกิดการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บิดเบือน เช่น เกิดการเก็งก�าไร การปั่นหุ้น 

หรือเกิดการแข่งขนัทางธุรกิจทีไ่ม่เป็นธรรม เน่ืองจากเจ้าของกิจการมต้ีนทนุทางธุรกิจทีแ่ตกต่างกัน หรืออาจท�าลาย

ความน่าเชือ่ถือขององค์กรธุรกิจ จนส่งผลเสยีต่อบรรยากาศการลงทนุและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทัง้น้ี การฟอกเงิน 

ในทุกภูมิภาคของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.3 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2000 เป็น 8.6 แสนล้านดอลลาร์

ใน ค.ศ. 2002 และ 9.3 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2005 ตามล�าดบั โดยภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกมปีริมาณการฟอกเงิน 

สูงเป็นอันดับสองรองจากทวีปอเมริกา ด้วยมูลค่าการฟอกเงินรวม 2.9 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2005 เทียบกับ 

2.5 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2000 (รูป 2)

รูป 2 ปริมาณการฟอกเงินในแต่ละภูมิภาคของโลก ค.ศ. 2000 – 2005 (แสนล้านดอลลาร์)

ที่มา: ปรับปรุงจาก UNODC (2011: Table 24, p.33)

แม้ว่าการค้ามนุษย์ (Human trafficking) และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น (Migrant smuggling) จะมีมูลค่า

น้อยกว่าอาชญากรรมบางประเภท เช่น การค้ายาเสพติด แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ กิจกรรมทั้งสองนี้เป็นอาชญากรรม

ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ โดยสร้างวงจร

อาชญากรรมที่เก่ียวพันกับการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า นับตั้งแต่การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง

และเอกลักษณ์บุคคล การเคลื่อนย้ายบุคคลจากประเทศต้นทางไปยังอีกประเทศหนึ่ง และเมื่อเดินทางถึงจุดหมาย

ปลายทาง ผู้ย้ายถ่ินจ�านวนหน่ึงก็ตกเป็นเหยื่อขององค์กรอาชญากรรมที่ตนใช้บริการ หรือถูกกลุ่มอาชญากรอื่นๆ 

บงัคับให้เขา้ร่วมในกจิกรรมผดิกฎหมายต่างๆ เชน่ การคา้บรกิารทางเพศ การคา้ยาเสพตดิ และการขนของหนภีาษี 
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โดยชาวต่างด้าวจ�านวนไม่น้อยต้องตกอยูใ่นสภาพแรงงานขดัหน้ี (Debt bondage) เช่น ชาวจีนทีล่กัลอบเข้าประเทศ

สหรัฐอเมริกาต้องหาเงินใช้หนี้จ�านวนมหาศาลให้กับขบวนการ Snakeheads
1
 หากไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามก�าหนด 

ก็อาจต้องเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรมในทีส่ดุ จนเกิดเป็นวงจรการขน/ค้ามนุษย์ทีเ่ชือ่มโยงกับปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อาชญากรรมข้ามชาติที่มีเงินหมุนเวียนมากที่สุดตามล�าดับ ได้แก่ การค้า

สินค้าปลอมแปลง การค้าไม้เถื่อน การค้าเฮโรอีน การค้ายาบ้า การค้ายาปลอม การค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ การค้า

สัตว์ป่า การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นจากเอเชียตะวันออกไปยังยุโรปและสหรัฐฯ การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นจากประเทศใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมายังประเทศไทย การลักลอบขนผู้ขายบริการทางเพศจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้า

โขงมายังไทยและกัมพูชา การลักลอบขนผู้ย้ายถ่ินจากเอเชียใต้และตะวันตกไปยังออสเตรเลียและแคนาดา  

การลักลอบค้าสารท�าลายโอโซน (Ozone depleting substance: ODS) และการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจาก

ประเทศในอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขงมายงัประเทศไทย (UNODC, 2013) โดยคาดว่า ธุรกิจเหล่าน้ีมมีลูค่ารวมกันเกือบ

หนึ่งแสนล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของหลายประเทศ เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา โดยการค้าสินค้า

ปลอมแปลงมีมูลค่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ การค้าไม้เถื่อนมีมูลค่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ การค้าเฮโรอีนมีมูลค่า  

1.6 หมืน่ล้านดอลลาร์ และการค้ายาบ้ามมีลูค่า 1.5 หม่ืนล้านดอลลาร์ แต่หากรวมการค้าเฮโรอนีและยาบ้าเข้าด้วย

กันแล้ว การค้ายาเสพติดจะเป็นอาชญากรรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNODC, 2013 p.2) 

ความหมายและรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ

องค์กรอาชญากรรม (Organized crime) หรือกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Organized  

criminal group) ตามความหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์กร หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลตั้งแต่สามคนหรือมากกว่า ที่ด�ารงอยู่เป็นระยะเวลาหน่ึง  

และมีการประสานการด�าเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระท�าอาชญากรรมร้ายแรงหน่ึงอย่างหรือ

มากกว่า เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางการเงิน หรอืผลประโยชน์ทางวตัถุอย่างอืน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

โดยอาชญากรรมร้ายแรงน้ัน อนุสัญญาฯ ระบุว่า คือการกระท�าความผิดซึ่งมีโทษจ�าคุกขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อย  

4 ปี หรือมากกว่า (ก้องเกียรติ, 2546) นอกจากนี ้ในข้อ 3 ของอนสุัญญาฯ ยังระบุถึงลักษณะความผิดต่างๆ ที่ถือว่า

เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ 1) ความผิดนั้นกระท�าลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ 2) ความผิดนั้นกระท�า

ลงในประเทศหน่ึงแต่ส่วนส�าคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมได้กระท�าในอีก

ประเทศหน่ึง 3) ความผิดน้ันกระท�าลงในประเทศหน่ึงแต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับ 

การกระท�าความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหน่ึงประเทศ หรอื 4) ความผิดน้ันกระท�าลงในประเทศหน่ึง 

แต่มีผลกระทบที่ส�าคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง (กาญจน์, 2544) 

1
 ขบวนการ Snakeheads (ภาษาจีนเรียก 蛇头 หรือ shé tóu) เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีนที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์

และการลักลอบขนชาวจีนไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยขบวนการ Snakeheads 

มีฐานส�าคัญอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนในจีน
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ทั้งน้ี องค์การสหประชาชาติได้ระบุถึงประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 18 ประเภท ได้แก่  

การฟอกเงิน การก่อการร้าย การโจรกรรมงานศิลปะและผลงานทางวัฒนธรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

การค้าอาวุธเถ่ือน โจรสลัดในทะเล โจรสลัดบนบก การหลอกลวงในธุรกิจประกัน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

อาชญากรรมสิง่แวดล้อม การค้ามนุษย์ การค้าอวยัวะมนุษย์ การค้ายาเสพตดิ การหลอกเรือ่งล้มละลาย การแทรกซมึ

องค์กรธุรกิจ การคอรัปชั่น การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และความผิดอื่นๆ ซึ่งการกระท�าเหล่าน้ีถือเป็นการกระท�า 

ที่ท้าทายอ�านาจอธิปไตยและเอกภาพแห่งดินแดนของรัฐ และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และยัง 

ส่งผลกระทบต่อสังคมและมั่นคงของประเทศนั้นๆ ด้วย (Emmers, 2003)

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ของไทย มีเนื้อหา 

ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติฯ โดยมาตรา 3 ระบุว่า “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคล

ตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหน่ึงและร่วมกันกระท�าการใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท�าความผิด

ร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม ส่วน “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิด 

ซึง่มลีกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี 1) ความผดิทีก่ระท�าในเขตแดนของรฐัมากกว่าหน่ึงรฐั 2) ความผิดทีก่ระท�า

ในรัฐหน่ึงแต่การตระเตรยีมการวางแผนการสัง่การการสนับสนุนหรอืการควบคมุการกระท�าความผดิได้กระท�าในอกี

รัฐหน่ึง 3) ความผิดที่กระท�าในรัฐหน่ึงแต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิดมากกว่าหน่ึงรัฐ  

4) ความผิดทีก่ระท�าในรฐัหน่ึงแต่ผลของการกระท�าทีส่�าคญัเกิดขึน้ในอกีรัฐหน่ึง ทัง้น้ี “ความผิดร้ายแรง” หมายความ

ว่าความผิดอาญาที่กฎหมายก�าหนดโทษจ�าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น

ส�าหรับประเทศไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ออกค�าสั่งระบุประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติไว้  

11 ประเภท ดังนี้ 1) การก่อการร้ายข้ามชาติ (International terrorism) 2) การปลอมแปลงหลักฐานเกี่ยวกับตัว

บุคคล (Identity fraud) 3) การลักลอบค้าอาวุธ (Arms smuggling) 4) การลักลอบขนคนข้ามชาติหรือแรงงาน

ต่างด้าว (People smuggling or illegal labour) 5) การฟอกเงิน (Money laundering) 6) การลกัลอบค้ายาเสพตดิ 

(Drug trafficking) 7) การลกัลอบค้ามนุษย์หรอืการประพฤตผิิดทางเพศต่อเดก็ (Human trafficking or pedophile) 

8) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ (Financial crime and cyber crime) 9) อาชญากรรมร้ายแรง

หรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ ในต่างประเทศ (International violent crimes or referrals) 10) อาชญากรรมร้าย

แรงหรือเหตกุารณ์ร้ายแรงอืน่ๆ ในประเทศไทย (Thailand’s other violent crimes or incidents) 11) อาชญากรรมอืน่ๆ 

(Other crimes)
 
(ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.)

โดยทั่วไป องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรวมตัวกันจากสายสัมพันธ์บางอย่าง อาทิ เป็นกลุ่มเครือญาติ  

(เช่น มาเฟียอิตาลี และแก๊งอั้งยี่) กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (เช่น MS – 13 ในสหรัฐฯ) กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 

(เช่น มาเฟียรัสเซีย) และกลุ่มที่พูดภาษาเดียวกัน (เช่น กลุ่มมาเฟียที่พูดภาษาสเปนในละตินอเมริกา) เป็นต้น  

โดยกลุม่มาเฟียต่างๆ เหล่าน้ีจะมีลกัษณะร่วมบางอย่างทีค่ล้ายคลงึกัน ได้แก่ 1) มกีารสมรู้ร่วมคดิเพือ่ประกอบธุรกิจ

ผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นธุรกิจถูกกฎหมายแต่ด้วยวิธีการที่ฉ้อฉล 2) มีกฎเหล็กที่สมาชิกต้องปฏิบัติ การละเมิดกฎ

ข้อห้ามต่างๆ จะถูกลงโทษอย่างเดด็ขาดรุนแรง ซึง่อาจรวมถึงการสงัหารผู้ทรยศ 3) มโีครงสร้างทีเ่ป็นล�าดบัชัน้ โดย

สายบงัคบับญัชาจะเป็นตวัก�าหนดต�าแหน่ง สถานภาพ และส่วนแบ่งจากผลก�าไร 4) มีเป้าหมายชดัเจนในการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมุ่งผูกขาดธุรกิจผิดกฎหมายที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ส่วนการแสวงหา
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อ�านาจและสถานภาพในสังคมเป็นเรื่องรองที่อาจตามมาในภายหลัง 5) ใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อขยายผลจากความโลภ

หรือความหวาดกลวัของผู้คน โดยข่มขู ่ลกัพาตวั ให้สนิบน วางเพลงิหรอืใช้ความรนุแรงต่างๆ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 

6) ท�าธุรกิจทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายควบคู่กัน เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตน เช่น น�าเงินจาก

การค้ายาเสพติดมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงิน เป็นต้น 7) มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเทคโนโลยี 

โลจิสติกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ อาทิ การใช้โลกออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ เช่น  

สื่อลามกอนาจาร และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น (Shaw, 2008) 

ในภาพกว้าง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือแก๊งมาเฟียจะด�าเนินกิจกรรมผิดกฎหมายในสองลักษณะ 

ลกัษณะแรกคอืการขายสนิค้าและบรกิารทีผิ่ดกฎหมาย อาท ิยาเสพตดิ อาวธุ สนิค้าโจรกรรม การลกัลอบขนแรงงาน

ต่างด้าว การปลอมแปลงเอกสารบุคคล เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งคืออาชญากรรมประเภทอื่นที่ไม่เข้าข่ายการจัดหา

อุปทานสินค้าและบริการ เช่น การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการฉ้อฉลต่างๆ ส�าหรับ

อาชญากรรมประเภทแรก น้ัน แก๊งมาเฟียจะมต้ีนทนุทางธุรกิจทีต่�า่กว่าธุรกิจทัว่ไป เน่ืองจากไม่ต้องค�านึงถึงกฎเกณฑ์

หรือกติกาใดๆ เช่น ลักลอบน�าคนต่างด้าวเข้ามาขายแรงงานหรือบริการทางเพศในราคาที่ต�่ากว่าแรงงานท้องถ่ิน 

ท�าให้อาชญากรรมข้ามชาตเิตบิโตอย่างไม่หยดุยัง้ ส�าหรบัอาชญากรรมในลกัษณะทีส่อง มกัเป็นการท�าธุรกรรมแบบ

ฉ้อฉลต่างๆ เช่น ปลอมแปลงบัตรเครดิต ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ และอื่นๆ โดยแก๊งมาเฟียรัสเซีย ไนจีเรีย และขบวนการ

อั้งยี่ชาวจีน จะมีความเชี่ยวชาญในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ โดยมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านไอทีและธุรกรรมการเงินเข้าร่วมขบวนการจ�านวนมาก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาส�าคัญที่ยาก 

ต่อการสบืสวนปราบปราม เพราะเจ้าหน้าทีร่ฐัในหลายประเทศขาดความช�านาญในการสกัดก้ันธุรกรรมทางการเงิน

ที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งกฎหมายในปลายประเทศก็ตามไม่ทัน หรือมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับอาชญากรรม

ประเภทอื่น ท�าให้มาเฟียขนาดใหญ่สามารถฟอกเงินด้วยวิธีการต่างๆ หรือแม้แต่จัดตั้งธุรกิจเพื่อบังหน้ากิจกรรม 

ที่ผิดกฎหมาย ที่นิยมกันมาก คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการเงิน ท�าให้การแยกแยะ

ระหว่างธุรกิจสเีทากับธุรกิจทีถู่กกฎหมายท�าได้ยาก เน่ืองจากเส้นทางการเงินมกีารผสมปนเปกัน ยิง่ไปกว่าน้ัน หัวหน้า

แก๊งมาเฟียหลายรายยังใช้องค์กรธุรกิจของตนเพื่อเลื่อนสถานะทางสังคม หรือแม้กระทั่งก้าวเข้าสู ่การเป็น 

นักการเมืองอีกด้วย (Adamoli, Nicola, Savona, & Zoffi, 1998) 

อาชญากรรมข้ามชาติกับการท้าทายอ�านาจรัฐ

โดยทั่วไป มุมมองเชิงทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอาจ 

แบ่งเป็นสามกลุ่มแนวคิดใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

1. แนวคดิแบบ Realism ซึง่มองว่ารฐัและกลไกของรัฐมหีน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยและระบบความคดิ

ความเชือ่ โดยมเีป้าหมายเพือ่ผลประโยชน์ร่วมของสงัคม โดยรฐัมีหน้าทีต้่องลงโทษผู้กระท�าผิด และรกัษาสถานภาพ

ปัจจุบัน (Status quo) ของสังคม ซึ่งมีโครงสร้างเป็นล�าดับชั้น ส่วนระบบโลกน้ัน เป็นสภาพก่ึงอนาธิปไตย  

(Anarchical society) ที่ประเทศต่างๆ แก่งแย่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท�าให้รัฐเป็นผู้มีบทบาทหลัก (Principal 

actor) ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนองค์กรนอกภาครัฐ (Non – state actors) นั้น ไม่มีขีดความสามารถ 

ที่จะท้าทายอ�านาจรัฐได้ แนวคิดนี้ จึงมององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็นภัยคุกคามเพียงเล็กน้อย (Marginal 
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threat) ต่อระบบความมั่นคงระหว่างประเทศเท่าน้ัน (Zabyelina, 2009) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่องค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติมีการขยายวงเข้าไปเก่ียวข้องกับภัยความม่ันคงที่ส�าคัญต่างๆ เช่น การก่อการร้าย การค้า

อาวุธเถื่อน และการฟอกเงิน เป็นต้น 

2. แนวคิดแบบ Liberal institutionalism ซึ่งให้ความส�าคัญกับภาคประชาสังคมและการเคารพหลักสิทธิ

มนุษยชน ตามแนวคิดนี้ อาชญากรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้กระท�าความผิดเป็นผู้ที่เบี่ยงเบน

ออกจากสงัคม โดยสงัคมมลีกัษณะเป็นวงกลมทีซ้่อนกัน เน่ืองจากประกอบด้วยสถาบนัและองค์กรทางสงัคมจ�านวน

มากที่มีปฏิสัมพันธ์กัน แนวคิดนี้มองว่า ระบบระหว่างประเทศไม่ได้เป็นอนาธิปไตย แต่รัฐต่างๆ มาร่วมมือกันและ

สร้างกลไกเชิงสถาบันต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสังคมต่างๆ จะยึดถือสัญญาประชาคม (Social contract) 

เพื่อความสงบสุข อย่างไรก็ตาม แนวคิดน้ีก็มีข้อจ�ากัด เน่ืองจากไม่สามารถอธิบายถึงการเติบโตขององค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ และการเบี่ยงเบนทางสังคมขององค์กรนอกภาครัฐเหล่าน้ี ส่วนกลไกเชิงสถาบันและความ

ร่วมมือระหว่างประเทศก็ไม่สามารถสร้างระบบธรรมาภิบาลโลก (Global governance) เพื่อจัดการกับปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zabyelina, 2009)

3. แนวคดิแบบ Constructivism ให้ความส�าคญักับปัจเจกบคุคลและความคดิสร้างสรรค์ของบคุคลเป็นหลกั  

โดยพจิารณาว่าโลกาภิวตัน์ได้ท�าให้บทบาทของรฐัลดลง และพรมแดนทางเศรษฐกิจและสงัคมค่อยๆ สลายลง ท�าให้

เกิดองค์กรนอกภาครัฐ (Non – state actors) จ�านวนมากที่เพิ่มบทบาทในระบบโลก อาทิ NGO บรรษัทข้ามชาติ 

และรวมถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิซึง่อาศยัโอกาสน้ีขยายกิจกรรมข้ามพรมแดน แม้ว่ารฐัจะไม่ยอมรบัองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติและมองว่าเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมาย แต่โดยข้อเท็จจริง บทบาทขององค์กรอาชญากรรม 

ข้ามชาตินี้ก็มีอยู่จริง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีบทบาทอื่นๆ ในระบบโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ (Zamora, 2015)

บทความน้ีต้องการเสนอแนวคิดว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก�าลังขยายบทบาทเป็นองค์กรนอกภาครัฐ 

ที่ท้าทายอ�านาจรัฐ และเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในหลายประเทศ แม้บทบาทของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศยังคงมีความส�าคัญ แต่ระบบโลกก็ไม่ได้ครอบง�าโดยรัฐ ซึ่งต่างต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์กันดังแนวคิดแบบ 

Realism หรือร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมโลกที่สันติโดยการสร้างกลไกระหว่างประเทศเพื่อก�าหนดกติกาโลกที่มี

ประสิทธิภาพ ดังแนวคิด Liberal institutionalism แต่เป็นการผสมผสานลักษณะทั้งสองด้านคือความขัดแย้งและ

ความร่วมมอืควบคูกั่น ขณะเดยีวกัน ก็ยอมรับข้อเสนอในเรือ่งการขยายบทบาทขององค์กรนอกภาครฐัในระบบโลก

ที่เพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิด Constructivism โดยองค์กรนอกภาครัฐซึ่งรวมถึงองค์กรอาชญากรรมได้ขยายบทบาท

และความส�าคญัขึน้มา จนสามารถท้าทายอ�านาจรฐั และขยายเครอืข่ายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เน่ืองจากบทบาท

และขีดความสามารถของรัฐในระบบโลกที่ลดลงท�าให้เกิดปรากฏการณ์ที่ Susan Strange (1996) เรียกว่า “ภาวะ

อนาธิปไตยข้ามชาติของมาเฟีย” (Transnational anarchical society of mafias) อย่างไรก็ตาม บทความนี้ 

ยังเห็นว่าบทบาทของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศยังมีความส�าคัญในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรม 

ข้ามชาตไิด้ในระดบัหน่ึง โดยอาเซยีนต้องยกระดบัความร่วมมอืระหว่างกันเพือ่ร่วมกันจัดการกับปัญหาข้ามพรมแดน 

และปรบัปรงุประสทิธิภาพของกระบวนการยติุธรรมของแต่ละประเทศ พร้อมกับประสานความร่วมมอืกับภาคประชา

สังคม เพื่อควบคุมมิให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นภัยคุกคามยิ่งขึ้นไปกว่าปัจจุบัน
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ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและอาเซียน เน่ืองจากภาครัฐ 

ในหลายประเทศไม่สามารถจัดการกับปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จนท�าให้ธุรกิจสเีทาต่างๆ เตบิโตขึน้  

จนกลายเป็นปัญหาความมัน่คงและปัญหาเศรษฐกิจ โดยภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น 2) การผลิตและค้ายาเสพติด 3) การค้าพืชพันธุ์และ

สัตว์ป่า และ 4) การค้าสินค้าปลอมแปลง 

การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น ประกอบด้วย 1) การขนย้ายแรงงานและผู้ย้ายถิ่นในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าที่เข้ามาท�างานในไทย คาดว่ามีการลักลอบขนย้ายคนเหล่าน้ี 

เข้ามาในไทยปีละกว่าห้าแสนคน โดยราวร้อยละ 5 หรือประมาณ 26,400 คน เป็นเหยือ่ของการค้ามนุษย์ 2) การลกัลอบ 

ขนคนต่างด้าวจากกลุม่ประเทศ GMS เข้ามาขายบรกิารทางเพศในไทยและกัมพชูา 3) การลกัลอบขนผู้ย้ายถ่ินจาก

เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังยุโรปและสหรัฐฯ โดยประเมินว่ามีการลักลอบน�าชาวจีนและ

เวียดนาม ราวปีละ 12,000 คน และเกือบ 1,000 คนตามล�าดับ เข้าไปยังสหรัฐฯ 4) การขนผู้ย้ายถิ่นจากเอเชียใต้

และเอเชียตะวันตก เช่น กลุ่มทมิฬจากศรีลังกา ชาวอิรัก และอื่นๆ ผ่านภูมิภาคอาเซียนเข้าไปยังออสเตรเลียและ

แคนาดา โดยในแต่ละปีจะมีผู้อพยพทางเรือเข้าไปยังออสเตรเลียราว 6,000 คน (UNODC, 2013)

การผลิตและค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 1) การค้าฝิ่นและเฮโรอีนจากพม่าและอัฟกานิสถานมายังเอเชีย

ตะวันออกและแปซิฟิก โดยส่วนใหญ่ส่งจากรัฐฉานในพม่าไปยังจีน และจากอัฟกานิสถานส่งมายังจีนและเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อล�าเลียงไปยังที่อื่นต่อ โดยฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส�าคัญไปยังสหรัฐฯ 2) การค้า 

แอมเฟตามีนและยาบ้าที่ผลิตจากพม่า จีนและประเทศใน GMS โดยส่งมาที่ไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดย 

ยาเสพติดที่ผลิตในพม่าและจีนจะถูกส่งต่อไปยังญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ ส�าหรับพม่า ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน

โดยเฉพาะกลุ่มว้าแดงและโกก้างเป็นผู้ผลิตและค้ายาเสพติดรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีขบวนการค้ายาเสพติดชาวจีน

และชาวพม่าเชื้อสายจีนที่มีกองก�าลังคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง (Adamoli et al., 1998)

การค้าพชืพนัธ์ุและสัตว์ป่า รวมถึงสารท�าลายโอโซนและขยะอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1) การค้าสตัว์ป่า 

คุ้มครอง อาทิ ตัวน่ิม เสือ นอแรด และสัตว์ทะเล โดยมีตลาดในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีนและไทย โดยไทย 

เป็นประเทศทางผ่านของสินค้าที่มุ่งไปจีน 2) การค้าไม้เถ่ือนจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศอื่นในภูมิภาค 

ไปยังจีนและเวียดนาม ซึ่งส่วนหน่ึงจะถูกส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังต่างประเทศอีกทอดหน่ึง 3) การขนขยะ

อิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่นมายังเอเชียโดยเฉพาะจีน ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม โดยใช้ฮ่องกง

และภาคเหนือของเวียดนามเป็นจุดขนถ่ายส�าคัญ 4) การลักลอบค้าสารท�าลายโอโซน (ODS) ซึ่งต้องยกเลิกตาม

พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) โดยมีการขนสาร ODS จากจีนมายังไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็น

ส่วนใหญ่ ผ่านผู้น�าเข้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องท�าความเย็น (UNODC, 2013)

การค้าสินค้าปลอมแปลง ประกอบด้วย 1) สินค้าอุปโภคบริโภคปลอมแปลงและละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่

ผลติจากเอเชยี โดยแหล่งผลติใหญ่คอืประเทศจีน 2) ยาปลอมซึง่ส่วนใหญ่ผลติจากจีนและอนิเดยี และน�าไปจ�าหน่าย

ในเอเชียและแอฟริกา เช่น ยาต้านมาเลเรียปลอม เป็นต้น (UNODC, 2013)
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มาเฟียข้ามชาติในอาเซียนและไทย

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตใินภูมิภาคอาเซยีนเก่ียวพนัอย่างใกล้ชดิกับขบวนการมาเฟียข้ามชาต ิโดยเฉพาะ

จากประเทศในเอเชียตะวันออก ที่เข้ามาท�าธุรกิจค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การเรียกค่าคุ้มครอง การพนนั การค้า

อาวธุเถ่ือน และการค้าบรกิารทางเพศ ส�าหรบัปัญหาการค้ามนุษย์ มาเฟียข้ามชาตไิด้เข้ามามีบทบาทมากขึน้เรือ่ยๆ 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจทีส่ร้างก�าไรงามแต่มคีวามเสีย่งต�า่ และการลงโทษทีไ่ม่รุนแรงเมือ่เทยีบกับอาชญากรรมประเภท

อื่น นอกจากเหยื่อที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้ว สตรีและเด็กจ�านวนไม่น้อยถูกล่อลวงให้ค้าบริการทางเพศ โดยสตรี

ชาวจีน ลาวและพม่า ถูกน�ามาขายบริการทางเพศในไทย และสตรีเวียดนามเข้าไปค้าบริการทางเพศในกัมพูชาและ

ถูกพาไปแต่งงานกับชาวจีนและชาวไต้หวัน ส่วนในธุรกิจค้ายาเสพติด มาเฟียข้ามชาติส�าคัญที่เข้ามาปฏิบัติการ 

ในประเทศอาเซียน ได้แก่ แก๊ง 14K จากฮ่องกง แก๊ง Bamboo Union จากไต้หวัน แก๊ง Big Circle Boys จากจีน 

แก๊งยากูซ่าจากญี่ปุ่น และขบวนการค้าโคเคนจากละตินอเมริกา เป็นต้น (Emmers, 2003)

ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ฟิลปิปินส์ประสบปัญหาอาชญากรรมทีส่�าคญัคอื การค้าบรกิารทางเพศ การค้ามนุษย์ 

การเรียกค่าไถ่ การท�าลายป่า การค้าอาวุธ การพนัน การโจรกรรมรถยนต์ และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนใน

เวียดนาม องค์กรอาชญากรรมขยายใหญ่มากจนเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงของประเทศ โดยธุรกิจส�าคัญคือ 

ค้ายาเสพติด การพนัน และโจรกรรม ส่วนในมาเลเซีย ธุรกิจฟอกเงินก�าลังเติบโตควบคู่กับการพัฒนามาเลเซีย 

ให้เป็นศนูย์กลางทางการเงินแห่งหน่ึงของภูมภิาค (Offshore financial center) ส่วนทีส่งิคโปร์ องค์กรอาชญากรรม

ใช้สิงคโปร์เป็นแหล่งฟอกเงินเช่นกัน เนื่องจากการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและความสะดวกในการ

เคลื่อนย้ายเงินตรา ส�าหรับพม่า ประสบปัญหาการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ สัตว์ป่า อัญมณี ไม้เถื่อน และสินค้า

เถื่อนอื่นๆ โดยมาเฟียกลุ่มใหญ่ในพม่าได้แก่ กองก�าลังว้า (The United Wa State Army: UWSA) กองทัพรัฐฉาน

ใต้ (Shan State Army – South: SSA – S) กองทัพรัฐฉานเหนือ (Shan State Army – North: SSA – N) กองทัพ

กะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (Democratic Karen Buddhist Army: DBKA) และแก๊งอั้งยี่ชาวจีน (เช่น แก๊ง 14K) 

ซึ่งกลุ่มมาเฟียเหล่านี้มักท�าธุรกิจข้ามแดนที่เชื่อมโยงกับไทย จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา 

(Wyler, 2008)

ส�าหรับประเทศไทย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาท�าธุรกิจค้ามนุษย์อย่างเป็นล�่าเป็นสัน เนื่องจากไทย

เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของแรงงานข้ามชาติ โดยองค์กรอาชญากรรมจะ

ด�าเนินการปลอมแปลงเอกสารบคุคลและลกัลอบน�าคนไทยและคนต่างด้าวผ่านไทยเข้าไปยงัประเทศต่างๆ โดยไทย

เป็นทางผ่านส�าหรับเหยือ่การค้ามนุษย์และผูย้้ายถ่ินจากเกาหลเีหนือ จีน เวยีดนาม ปากีสถาน และพม่า โดยมกีารน�า

พาผู้ย้ายถิ่นจากประเทศดังกล่าวผ่านไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย ยุโรปตะวันตก เกาหลีใต้ ฮ่องกง 

ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ส่วนคนต่างด้าวจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขงก็ถูกน�ามาเป็นแรงงานและค้าบริการทาง

เพศในไทย ซึง่รวมถึงผู้หญงิและเดก็ โดยการค้ามนุษย์ในลกัษณะแรงงานภาคประมงเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ทีส่�าคญั 

โดยเหยื่อเป็นคนไทยและคนต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน (นนท์ธนัย, 2556) นอกจากน้ี ภายหลังปัญหาความ 

ไม่สงบในรัฐยะไข่ในพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2555 ท�าให้ชาวโรฮีนจากลายเป็นผู้พลัดถ่ินจ�านวนนับแสนคน และส่วนหน่ึง 

ได้หนีภัยอันตรายไปยังต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้น�าชาวโรฮีนจาจากรัฐยะไข่

และบงักลาเทศ รวมถึงชาวบงักลาเทศทีป่ะปนมากับชาวโรฮนีจาเดนิทางมาไทย มาเลเซยีและอนิโดนีเซยี โดยส่วนใหญ่ 

ใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยเหยื่อการค้ามนุษย์บางส่วนถูกน�าตัวไปกักขังและเรียกค่าไถ่ 
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หลายคนถูกทารณุกรรมจนเสยีชวีติในพืน้ทีป่ระเทศไทยและมาเลเซยี โดยมกีารพบหลมุศพชาวโรฮนีจาในหลายพืน้ที่ 

เช่น อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รวมถึงรัฐเปอร์ลิสในมาเลเซีย เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2558; 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2558)

ส�าหรับมาเฟียข้ามชาติที่มีบทบาทสูงในไทยประกอบด้วย
2
 1) แก๊งยากูซ่า ซึ่งธุรกิจหลักคือการพนันและ 

ฟอกเงิน พบในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา สมุย และภูเก็ต 2) มาเฟียยุโรป อาทิ มาเฟียรัสเซีย มาเฟียอังกฤษและมาเฟีย

เยอรมนี มักท�าธุรกิจฟอกเงิน กรรโชกทรัพย์ ค้ายาเสพติด และค้ามนุษย์ พื้นที่อิทธิพลคือพัทยา ภูเก็ต และสมุย  

3) แก๊งเงินด�าทีผ่ลติธนบตัรปลอมในพืน้ทีส่ขุมุวทิและสมทุรปราการ 4) แก๊งอัง้ยีช่าวจีน มกัเก่ียวพนักับการค้ายาเสพตดิ  

ค้าบรกิารทางเพศ ค้ามนุษย์และลกัลอบขนแรงงานเถ่ือน พืน้ทีห่ลกัคอืรชัดาภิเษก และห้วยขวาง 5) แก๊งคอลล์เซน็เตอร์  

ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่และภูเก็ต โดยมากเป็นชาวไต้หวัน แก๊งนี้เชื่อมโยง

กับกลุม่ “ม้าถอนเงิน” ชาวไต้หวนั มาเลเซยี และชาวไทยทีร่าบสงูทีส่ามารถพดูภาษาจีนได้ (กองบงัคบัการปราบปราม 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, 2556) 6) มาเฟียจากเอเชียกลาง เช่น ซีเรีย ที่เกี่ยวพันกับ

การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ค้ายาเสพติด และค้ามนุษย์ 7) แก๊งลูกแมว เน้นการโจรกรรมของมีค่าและ 

ล้วงกระเป๋า เช่น แก๊งอาชญากรรมฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย กลุ่มน้ีมักเข้าไปโจรกรรมในโรงแรมและร้านอัญมณี  

8) มาเฟียค้าอาวุธในพื้นที่พัทยา ซึ่งประกอบอาชญากรรมอื่นๆ ด้วย เช่น กรรโชกทรัพย์ ค้าบริการทางเพศ และ

ปลอมแปลงบัตรเครดิต 9) ขบวนการมิจฉาชีพจากประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีน เก่ียวข้องกับธุรกิจขอทาน  

โจรกรรม ตัดไม้หวงห้าม ขโมยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 10) แก๊งอาชญากรรมจากบังกลาเทศและศรีลังกา เน้นไปที่ 

การปลอมแปลงหนังสอืเดนิทาง 11) แก๊งอาชญากรรมชาวพม่า เน้นไปทีก่ารค้ามนุษย์และการค้ายาเสพตดิ นอกจาก

กลุม่มาเฟียและขบวนการเหล่าน้ีแล้ว ยงัพบชาวต่างชาตทิีท่�าธุรกิจสเีทาในประเทศไทยอกีจ�านวนมาก โดยอาจไม่ได้

รวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ชาวอังกฤษที่ท�าธุรกิจเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบไม่ถูกต้อง  

ชาวรัสเซยีทีเ่ข้ามาท�าธุรกิจร้านอาหารเพือ่ฟอกเงิน ชาวมาเลเซยีทีน่�าสนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิเข้ามาขายในไทย เป็นต้น

อาชญากรรมข้ามชาติอีกประเภทหน่ึงซึ่งก�าลังระบาดในไทยและเป็นปัญหาความมั่นคงอย่างมากต่อภูมิภาค

อาเซยีน คอืการปลอมแปลงเอกลกัษณ์บคุคล โดยประเทศไทยถูกใช้เป็นศนูย์กลางในการปลอมแปลงหนังสอืเดนิทาง

และเอกลักษณ์บุคคลของกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจ�านวนมาก อาชญากรรมประเภทน้ีได้รับความสนใจอย่างมาก 

จากนานาชาติ เม่ือทางการมาเลเซียตรวจพบว่ามีชาวอิหร่านถือหนังสือเดินทางปลอมที่ผลิตในไทยขึ้นเคร่ืองบิน  

MH 370 ซึ่งหายสาบสุญ หรือก่อนหน้าน้ัน ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2009 ทางการไทยก็ได้จับกุมนาย Ahboor 

Rambarak Fath ชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ เน่ืองจากมีความเก่ียวพันกับการท�า

หนังสือเดินทางปลอมให้กับสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะฮ์ ที่วางระเบิดในสเปน ต่อมาในเดือนพฤษจิกายน ค.ศ. 2010 

ทางการไทยได้จับกุมชายชาวปากีสถานชือ่ Mohammad Ather ผู้ร่วมขบวนการ และตรวจพบหนังสอืเดนิทางทีถู่ก

โจรกรรมหรือปลอมแปลงจ�านวน 1,000 เล่ม โดยทางการไทยได้แถลงว่า ลูกค้าของกลุ่มมาเฟียน้ีคืออาชญากร 

ข้ามชาติในธุรกิจค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ และการก่อการร้าย นอกจากน้ี แก๊งมาเฟียข้ามชาติน้ียังส่งหนังสือเดินทาง 

ให้ขบวนการก่อการร้าย Lashkar – e – Taiba จากปากีสถานที่วางระเบิดนครมุมไบที่อินเดียเมื่อ ค.ศ. 2008 จนมี 

2 
รวบรวมจาก พงษ์นคร นครสันติภาพ. (ม.ป.ป.), นนท์ธนัย ตลับทอง (2556), ก้องเกียรติ อภัยวงศ์ (2546), Adamoli et al., 

(1998), Lintner (2002)



อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคามไทยและอาเซียน  243

ผู้เสยีชวีติถึง 164 คนด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้เข้าจบักุมกลุม่มาเฟียข้ามชาตอิกีกลุม่หน่ึง 

ซึ่งท�าการปลอมแปลงหนังสือเดินทางและวีซ่าจ�านวนราว 3,000 เล่มในช่วงห้าปี ซึ่งลูกค้าของกลุ่มมาเฟียน้ี 

ยังรวมถึงชาวอิหร่านสองคนซึ่งพยายามวางระเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 เพื่อมุ่งสังหาร 

นักการทูตอิสราเอลอีกด้วย (Gulf News, 2014)

สาเหตุที่ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายการปลอมหนังสือเดินทางของมาเฟียข้ามชาติก็เน่ืองมาจากการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ�านวนมาก ท�าให้สามารถโจรกรรมทรัพย์สินและเอกสารของเหยื่อ

ได้ง่าย ธุรกิจน้ีเริม่เกิดขึน้ในช่วงครศิตทศวรรษที ่1980 โดยพนักงานโรงแรม มคัคเุทศก์ และหญงิบรกิารได้โจรกรรม

ทรัพย์สินและเอกสารของนักท่องเที่ยว โดยในยุคน้ัน เช็คเดินทางเป็นเป้าหมายของการโจรกรรม ซึ่งกลุ่มมาเฟีย 

ข้ามชาติมีความช�านาญในการปลอมแปลงเอกสารบุคคลเพื่อใช้ขึ้นเงินเช็คเดินทางที่ถูกโจรกรรมมา ต่อมาเมื่อ 

บัตรเครดิตเป็นที่แพร่หลายแทนการใช้เช็คเดินทาง กลุ่มมาเฟียข้ามชาติก็ใช้ความเชี่ยวชาญในการปลอมแปลง

หนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยน�าหนังสือเดินทาง ใบขับขี่และบัตรประชาชนจาก 

ต่างประเทศเข้ามาปลอมแปลงและขายให้กับผู้ทีต้่องการ ซึง่รวมถึงอาชญากรข้ามชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษประเมนิ

ว่า มีขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางในไทยไม่น้อยกว่า 20 ขบวนการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียใต้และ

ตะวันออกกลาง โดยขายในราคาเล่มละ 1,500 – 3,000 ดอลลาร์ โดยหนังสือเดินทางของอิสราเอลและแคนาดา 

จะได้ราคาสูงกว่าที่อื่น (Gulf News, 2014) ธุรกิจปลอมแปลงหนังสือเดินทางดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการโจรกรรม

หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติในไทยจ�านวนมาก (Financial Times, 2014)

การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของนานาชาติและอาเซียน

ในประเทศตะวันตก ได้มีความพยายามแก้ปัญหาองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายทศวรรษ

จนพัฒนามาเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยใน ค.ศ. 1952 สหรัฐฯ ได้ออกกฎหมาย Interstate 

and Foreign Travel or Transportation in Aid of Racketeering Enterprise Act เพือ่ควบคมุปัญหาอาชญากรรม 

เช่น การพนัน การวางเพลิง ต่อมาใน ค.ศ. 1970 ได้ออกกฎหมาย Organized Crime Control Act เพื่อควบคุม

ปัญหาอาชญากรรม โดยห้ามการขูเ่อาเงินต่างๆ (Racketeering activities) ในการทวงหน้ีหรอืท�าธุรกิจ นอกจากน้ี  

ทางการสหรัฐฯ ยังได้จดัระบบคุม้ครองพยาน (United States Federal Witness Protection Program) เพื่อความ

ปลอดภัยของพยานในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด และหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐฯ (Federal Bureau of 

Investigation: FBI) ได้ให้ความส�าคัญกับการสอบสวนองค์กรอาชญากรรมที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง  

เพื่อคลี่คลายคดีต่างๆ ด้วย

ในระดับสากล ได้มีการก่อต้ังองค์การต�ารวจสากล (International Criminal Police Organization:  

Interpol) ตั้งแต่ ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นต้น

แบบความร่วมมือของ Europol ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1999 เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในยุโรป ส่วนกลุ่ม

ประเทศ G7 (ในอดตี) ก็ได้จัดตัง้หน่วยงานทีเ่รยีกว่า Financial Action Task Force (FATF) เพือ่จัดการกับปัญหา

การฟอกเงิน และต่อมาได้จัดตั้ง Lyon Group ขึ้นใน ค.ศ. 1995 เพื่อร่วมมือในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

(Shaw, 2008)
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ในเวทีสหประชาชาติ ได้มีการหารือเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามล�าดับ โดยเร่ิมจากการหารือของ 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด (UN Congress on the 

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) ต่อมา ได้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime 

Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1992 และส�านักงานสหประชาชาติเพื่อการควบคุม 

ยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรม (UN Office for Drug Control and Crime Prevention: UNODCCP)  

เมือ่ค.ศ. 1997 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นชือ่เป็น ส�านักงานป้องกันยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UN Office on Drugs and Crime: UNODC) เมื่อ ค.ศ. 2002 รวมทั้งจัดท�าสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น 

อนุสัญญาต่อต้านการค้ายาเสพติดและสารที่มีผลต่อจิตใจที่ผิดกฎหมาย (UN Convention against the Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance) เมื่อ ค.ศ. 1988 เป็นต้น (Emmers, 2003)

ก้าวส�าคัญของความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติคือ การจัดประชุมระดับรัฐมนตรี 

ว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime)  

ที่เมืองเนเปิลส์ อิตาลี เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1994 ซึ่งที่ประชุมได้รับเอาแถลงการณ์ทางการเมืองและแผน 

ด�าเนินการระดบัโลกเพือ่ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ(Naples Political Declaration and Global Action 

Plan against Organized Transnational Crime) ต่อมาสมัชชาสหประชาชาติได้สนับสนุนแถลงการณ์ดังกล่าว 

ในปีเดยีวกัน และได้มกีารตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลเพือ่พจิารณายกร่างอนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้าน 

อาชญากรรมข้ามชาตทิีก่ระท�าโดยองค์กรอาชญากรรม และพธีิสารทีเ่ก่ียวข้องอกีสามฉบบัเก่ียวกับเรือ่งการค้ามนุษย์

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Trafficking in Persons Especially Women and Children) เร่ืองการลักลอบ 

ขนผู้ย้ายถิ่น (Smuggling of Migrants) และเรื่องการลักลอบผลิตและค้าอาวุธ (Illicit Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms) จนน�าไปสู่การจัดท�าอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง 

ในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime: UNTOC) ใน  

ค.ศ. 2000 ซึง่เป็นความร่วมมือทีส่�าคญัในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตขิองประชาคมระหว่างประเทศ 

(กาญจน์, 2544) อนุสัญญาฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ในด้านการป้องกัน การสืบสวนและการด�าเนินคดีเกี่ยวกับ

ฐานความผิดที่ระบุในอนุสัญญาฯ 4 ฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สินที่ได้ 

มาจากการกระท�าผิด การทุจริตคอรัปชั่น และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ ได้ระบุถึงการให้

ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี อาทิ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัวนักโทษ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ทางอาญา เป็นต้น โดยอนุสัญญาฯ ฉบับน้ีมีภาคีสมาชิก 185 ประเทศ (จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558) ซึ่ง

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยเป็นภาคีสมาชิกล�าดับที่ 179
3
 

ส�าหรับประเทศอาเซยีนได้พจิารณาว่า ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตเิป็นภัยความมัน่คงนอกรปูแบบ (Non –  

traditional security) ประเภทหน่ึง นอกเหนือจากปัญหาการก่อการร้าย โรคระบาด และภัยธรรมชาต ิโดยเห็นพ้อง

ที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงร่วมกัน (Common threats) ซึ่งรวมถึงภัยด้านความมั่นคง 

3
 กรมสารนิเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ
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นอกรูปแบบ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติด้วย ทั้งน้ี ประชาคมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน (ASEAN  

Political and Security Community: APSC) ซึ่งเป็นหน่ึงในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้ระบุไว้ใน

พิมพ์เขียว (APSC Blueprint) โดยกล่าวถึงอาชญากรรมข้ามชาติ 6 ประเภท (นอกเหนือจากการก่อการร้าย) คือ

การลกัพาตวัและค้ามนุษย์ การค้ายาเสพตดิ การประมงผิดกฎหมาย การค้าอาวธุเถ่ือนขนาดเลก็ อาชญากรรมทาง

ไซเบอร์ และโจรสลัด โดยอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศสมาชิกที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนน้ัน 

มี 3 ประเภทคือ การลักพาตัวและค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และโจรสลัด (ASEAN Secretariat, 2009)

ทีผ่่านมา อาเซยีนได้พฒันาความร่วมมอืทีเ่ก่ียวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตมิาเป็นล�าดบั โดยเริม่จาก

ความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด จากน้ันก็ได้มีการหารือประเด็นความมั่นคงที่เก่ียวกับปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาตใินกรอบการประชมุต่างๆ เช่น การประชมุระดบัรัฐมนตรีอาเซยีน (ASEAN Ministerial Meetings: AMM) 

เป็นต้น ต่อมาใน ค.ศ. 1977 ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial  

Meeting on Transnational Crime: AMMTC) ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ

อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Declaration on Transnational 

Crime) ซึง่ถือเป็นความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรมครัง้แรก โดยค�าประกาศดงักล่าวได้ก�าหนดให้มีกลไกความร่วมมอืต่างๆ 

เช่น การประชมุ AMMTC ทกุสองปี การประชมุประจ�าปีของเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ 

(ASEAN Senior Officials on Transnational Crime: SOMTC) เป็นต้น ต่อมาในการประชุม AMMTC ครั้งที่ 

3 เมื่อ ค.ศ. 2001 ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Work Programme to  

Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ขึ้น (กรมอาเซียน, 2555)

แผนปฏิบัติการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) พัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือ 

ของภูมิภาคเพื่อป้องกัน ควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 2) ร่วมมือกันในขั้นตอนการสืบสวนฟ้องร้อง

และพิพากษาคดี และการฟื้นฟูผู้ก่ออาชญากรรม 3) ส่งเสริมการประสานงานกลไกต่างๆ ของอาเซียน 4) พัฒนา

ขีดความสามารถขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของอาเซียนในการจัดการกับปัญหา 5) พัฒนาความร่วมมือ 

ด้านกฎหมายและความตกลงของภูมิภาคที่เก่ียวกับขบวนการยุติธรรม ส�าหรับกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ  

ของแผนปฏิบัติการฯ น้ีประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย  

การฝึกอบรม การพัฒนาองค์กร และความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน (Association of Southeast 

Asian Nations, n.d.) 

นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองแล้ว อาเซียนยังพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ 

นอกกลุ่มด้วย โดยเฉพาะกับญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เช่น ความร่วมมือกับญี่ปุ่นเรื่องปัญหาโจรสลัด โดยญี่ปุ่น 

ได้รับความเดือดร้อนจากการแผ่ขยายอิทธิพลของโจรสลัดในทะเลจีนใต้ จึงจัดการประชุมเรื่องภัยจากโจรสลัด 

ใน ค.ศ. 2000 เพือ่ร่วมมอืกับประเทศสมาชกิอาเซยีนในการแก้ปัญหาดงักล่าว พร้อมทัง้เชญิตวัแทนจากประเทศอืน่ๆ 

เช่น จีน ฮ่องกง อินเดีย และศรีลังกา เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อมาได้มีการลงนามข้อตกลง Regional Cooperation 

Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) ใน ค.ศ. 2004 

โดยรัฐบาลญี่ปุ ่นสนับสนุนเงินทุนและการฝึกอบรมให้หน่วยงานในประเทศอาเซียน เพื่อต่อต้านอาชญากรรม 

ทางทะเลจากโจรสลัด และช่วยให้อาเซียนสามารถร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น (พรรณชฎา, 2556)
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ส�าหรบัประเทศไทย ได้มคีวามพยายามในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิโดยก�าหนดนโยบายตามแนวทาง

ความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ เวทีระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยได้ออก  

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาต ิพ.ศ. 2556 แต่ใช้เวลาออกกฎหมายนานมาก เน่ืองจากไทยได้ลงนามในอนุสญัญาสหประชาชาติ

เพือ่ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจั่ดตัง้ในลกัษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational  

Organized Crime: UNTOC) เม่ือ 13 ธันวาคม 2543 ส�าหรับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม 

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติน้ัน มีบทลงโทษที่รุนแรง โดย ม.25 ก�าหนดให้ผู้มีส่วนร่วมในการกระท�าความผิด  

แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายแต่หากรับงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ มีโทษจ�าคุก 4 – 15 ปี และปรับต้ังแต่ 

80,000 – 300,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปมีส่วนร่วมกับการกระท�าผิด ต้องระวางโทษ 

เป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ ส่วนเจ้าพนักงานที่มีอ�านาจใช้กฎหมายน้ี หากกระท�าผิดเอง ต้องระวางโทษเป็น 

สามเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้นๆ 

ในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

มากขึน้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เน่ืองจากประเทศไทยถูกกดดนัจากนานาชาตจิากปัญหา

การค้ามนุษย์ในธุรกิจประมงและปัญหาการค้ามนุษย์ของผู้หนีภัยชาวโรฮนีจา โดยเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2558 รฐับาล

ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ (รัฐบาลไทย, 2558) และต่อมาเมื่อวันที่  

28 เมษายน พ.ศ. 2558 รฐับาล คสช. ได้ออกกฎหมายส�าคญัสองฉบับเพือ่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ คอื พ.ร.บ.ป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในการประมง ขอทาน และแรงงาน

ต่างชาต ิและออก พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 เพือ่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง โดยก่อนหน้าน้ี สหภาพ

ยุโรปได้ขึ้นบัญชีไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และ 

ไร้การควบคุม โดยสหภาพยุโรปจะให้เวลาไทย 6 เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว (โพสต์ทูเดย์, 2558)

ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

แม้ไทยและอาเซยีนจะมนีโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตแิละพฒันาความร่วมมอืระหว่างกัน

เพิม่ขึน้ตามล�าดบั ตลอดจนจัดตัง้กลไกความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น AMMTC แต่อาจกล่าวได้ว่า ไทยและอาเซยีน

ประสบปัญหาและข้อจ�ากัดในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และไม่อาจควบคุมการเติบโตของแก๊งมาเฟีย

ข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อจ�ากัดต่างๆ ได้แก่ 

1) ข้อจ�ากัดในความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคง และการขาดกลไกในระดับ

ปฏิบตักิารร่วมกันของอาเซยีน ความร่วมมือของอาเซยีนมุง่เน้นกิจกรรมด้านการฝึกอบรม การปรบัปรงุประสทิธิภาพ

ของหน่วยงานต่างๆ และการพัฒนางานด้านยุติธรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อผลระยะยาวเป็นหลัก มากกว่า 

การพัฒนากลไกเพื่อจัดการกับปัญหาในปัจจุบัน 

2) ธรรมเนียมปฏิบัติที่เรียกว่า “วิถีอาเซียน” (The ASEAN Way) ที่ประเทศอาเซียนระมัดระวังไม่ก้าวก่าย

กิจการภายในของกันและกัน และใช้วิธีการเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ในความร่วมมือต่างๆ แต่ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วมกันของอาเซียนและเก่ียวพันกับกิจกรรมข้ามพรมแดน การแก้ไขปัญหาน้ี 
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ต้องใช้มาตรการเชงิรกุ ดงัน้ัน อาเซยีนจ�าเป็นต้องปรบัวธีิการท�างาน โดยไม่มองว่าการหารอืในปัญหาข้ามพรมแดน

เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน และเพิ่มบทบาทให้กับเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary 

General) มากขึ้นในการจัดการกับปัญหาร่วมกันของอาเซียน นอกจากน้ี อาเซียนอาจร่วมมือกันในด้านอื่นๆ  

เพิ่มเติมอีก เช่น ร่วมมือกันในด้านการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ทั้งสิบประเทศใช้มาตรการสอบสวนคดีอาชญากรรม

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ี อาเซียนควรมีกรอบประสานทางอาญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่รวดเร็วและ 

มปีระสทิธิภาพ (นนท์ธนัย, 2556) และร่วมมอืกันพฒันาระบบฐานข้อมูลและการแลกเปลีย่นข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมลู

องค์กรอาชญากรรม และการแจ้งเบาะแสกิจกรรมข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายระหว่างกัน เป็นต้น

3) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และมีคุณลักษณะเด่นที่ยากต่อการปราบปราม  

เช่น ความผูกพันและความจงรักภักดีของสมาชิกท�าให้ยากต่อการเจาะถึงระดับแกนน�า การด�าเนินธุรกิจของแก๊ง

มาเฟียมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนจ�านวนมาก เช่น ร้านทอง บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ท�าให้ตรวจสอบธุรกรรมได้ยาก นอกจากน้ัน กลุ่มอาชญากรมีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เรดาร์หรือ 

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ในทางกลับกัน มาตรการปราบปรามของหน่วยงานรัฐ 

เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�า ขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง มีข้าราชการและนักการเมืองให้ความร่วมมือ 

กับขบวนการอาชญากรรม และมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศของหลายประเทศ 

ยงัไม่ก้าวหน้ามากเท่าทีค่วร นอกจากน้ัน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ มกัเก่ียวข้องกับหน่วยงานจ�านวนมาก ท�าให้ขาด

หน่วยงานหลักที่เข้มแข็ง (ก้องเกียรติ, 2546) 

จากปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดต่างๆ ข้างต้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนและไทย 

ที่มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงทั้งระบบกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

ซึ่งภาครัฐควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม 

ข้ามชาติ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ เนื่องจากหลายประเทศมีประสบการณ์และบทเรียนที่เป็นประโยชน์

กบัไทยอย่างมาก นอกเหนอืจากภาครัฐแล้ว จติส�านกึในเรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ภาคเอกชนก็เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะลดธุรกิจสเีทาลง หรอืไม่ให้ความร่วมมอืกับธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ 

นอกจากน้ี หน่วยงานทีก่�ากับดแูลองค์กรภาคเอกชนก็มีบทบาทส�าคญัในการควบคมุธุรกรรมทีผิ่ดกฎหมาย ส่วนภาค

ประชาสงัคมก็มีบทบาทในการตรวจสอบทัง้หน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนให้ท�าหน้าทีข่องตนอย่างถูกต้อง

เหมาะสม และเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ 

สรุป

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างมากหลังยุคสงครามเย็น โดยการขับเคลื่อนของโลกาภิวัตน์  

ส่งผลกระทบทัง้ด้านความมัน่คง เศรษฐกิจและความสงบสขุในสงัคม และเป็นปัญหาความมัน่คงนอกรูปแบบทีท้่าทาย

อ�านาจรัฐ โดยองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้ขยายธุรกิจมายังภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก

และอาเซยีนก�าลงัเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิอาชญากรรมทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัในอาเซยีน

ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าพืชพันธุ์และสัตว์ป่า การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และโจรสลัด 

โดยกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจ�านวนมากเข้ามาท�าธุรกิจข้ามแดนในอาเซียน เช่น ขบวนการยากูซ่า แก๊งอั้งยี่ มาเฟีย
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รัสเซียและยุโรป เป็นต้น แม้อาเซียนจะมีการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  

แต่ความร่วมมือระหว่างกันก็มีขอบเขตจ�ากัดและขาดประสิทธิภาพในการจัดการเชิงรุกเพื่อควบคุมและปราบปราม

อาชญากรรม ความตื่นตัวของอาเซียนและการร่วมมือกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จะช่วยให้สามารถรับมือกับ

ภัยคุกคามจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้ดียิ่งขึ้น
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