
บทลงโทษของการหลบหนีเข้าเมืองบทลงโทษของการหลบหนีเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมาย  โดยผิดกฎหมาย  
ในสถาในสถานการณ์การแพร่ระนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
	 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)	และเกิดการแพร่ระบาดไป
ทัว่โลก	เป็นปัญหาใหญ่ทีห่ลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยก�าลงั
เผชิญอยู่ในขณะนี้	ภาครัฐได้มีมาตรการต่าง	ๆ	 ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว	 เช่น	 การให้ประชาชนสวม
หน้ากากอนามัย	 การเว้นระยะห่างทางสังคม	 และการรณรงค์
ให้มีการรักษาความสะอาดด้านสขุอนามยั	ซึง่ถอืเป็นการใช้ชวีติ
ในแบบ	New	Normal	และเมื่อไม่นานมานี	้ประเทศไทยต้อง
เผชญิกบัโรคระบาดดงักล่าวอย่างส�าคญัอกีครัง้	เนือ่งจากมกีาร
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นจ�านวนมาก	 ท้ังจากการ
หลบหนีเข้ามาโดยผ่านช่องทางธุรรมชาติ	 รวมถึงการลักลอบ 
ขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านการคัดกรอง
ตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด	ท�าให้เกิดการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	เป็นระลอกท่ีสอง	บทความน้ี
จึงเป็นการน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับบทลงโทษตามกฎหมายของ
การหลบหนีเข้าเมือง	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระท�าเหล่านี้ว ่าส่งผลกระทบต่อ
ประเทศชาติอย่างไร	และมีบทลงโทษอย่างไร

	 จากข้อมูลของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง๒	 (สตม.)	 
พบว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	สตม.	สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าว 
ท่ีลักลอบเข้าประเทศได้ประมาณ	๖๘,๐๐๐	คน	 และในเดือน
มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 สามารถจับกุมคนต่างด้าวลักลอบเข้า
ประเทศไปแล้วกว่า	 ๘๐๐	 คน	 ซึ่งได้ปรากฏตามสื่อต่าง	 ๆ	 
อันถือได้ว่าเป็นการน�ามาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 และการกระท�าดังกล่าว 
ยังถือเป็นภัยคุกคามแก่ประเทศในอีกหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	ก่อให้
เกิดปัญหาอาชญากรรม	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการค้ามนุษย์	
ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 นอกจากการกระท�าดังกล่าวจะเป็น 
ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และ 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘	แล้ว	ยงัถือเป็นความผิด
ตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 
พ.ศ.	๒๕๔๘	อีกด้วย	ทั้งนี้	โดยมีบทก�าหนดโทษตามกฎหมาย
ต่าง	ๆ	ยกตัวอย่างเฉพาะที่ส�าคัญ	ๆ	ได้ดังต่อไปนี้

๑	กรรณิกา	พัสระ,	วิทยากรช�านาญการพิเศษ	กลุ่มงานกฎหมาย	๒	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิุการวุฒิสภา.
๒“สตม.เผย	 เดือน	ม.ค.	๖๔	 จับต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไปแล้วกว่า	๘๐๐	คน,”	 ไทยรัฐออนไลน์,	 สืบค้นเม่ือวันท่ี	๑๙	มกราคม	๒๕๖๔,	

https://www.thairath.co.th/news/crime/2006664.	
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๓	พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๖	ตอนที่	๒๘	(๑	มีนาคม	๒๕๒๒).	
๔	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๘๖	ก	(๘	กันยายน	๒๕๕๘).

	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๓

 มาตรา ๑๑ บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร	 จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง	
ด่านตรวจคนเข้าเมือง	เขตท่า	สถานี	หรือท้องท่ี	และตามก�าหนด
เวลา	ท้ังน้ี	ตามท่ีรัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๒๓	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจะต้อง
น�าพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตาม 
ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง	เขตท่า	สถานี	หรือท้องท่ี	และตาม 
ก�าหนดเวลา	 ท้ังน้ี	 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๖๒	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๑๑	หรือมาตรา	
๑๘	 วรรคสอง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 และปรับ 
ไม่เกินสองหมื่นบาท	 ถ้าผู ้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งมี
สัญชาติไทย	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา ๖๓	 ผู้ใดน�าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร	 หรือกระท�าการด้วยประการใด	 ๆ	 อันเป็นการ
อุปการะหรือช่วยเหลือ	 หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี	ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี	และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	

	 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา	 ๒๓	 และภายในพาหนะน้ันมีคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาใน 
ราชอาณาจกัรโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญตันิี	้ให้สันนษิฐานไว้ก่อน
ว่า	เจ้าของพาหนะหรอืผู้ควบคมุพาหนะน้ันได้กระท�าความผดิตาม
วรรคหนึ่ง	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายใน
พาหนะน้ันมคีนต่างด้าวดังกล่าวอยู	่แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวงั
ตามสมควรแล้ว	

 มาตรา ๖๔ ผู ้ ใดรู ้ว ่าคนต่างด ้าวคนใดเข ้ามาใน 
ราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้	 ให้เข้าพักอาศัย	 
ซ่อนเร้น	 หรือช่วยด้วยประการใด	 ๆ	 เพ่ือให้คนต่างด้าวนั้น 
พ้นจากการจบักุม	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี	และปรบัไม่เกนิ
ห้าหมื่นบาท	

	 ผู้ใดให้คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติน้ีเข้าพักอาศัย	ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้น้ันรู้ว่า
คนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราช
บญัญตัน้ีิ	เว้นแต่จะพสิจูน์ได้ว่าตนไม่รูโ้ดยได้ใช้ความระมดัระวงั
ตามสมควรแล้ว	

	 ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง	 เป็นการกระท�า
เพื่อช่วยบิดา	มารดา	บุตร	สามี	หรือภริยาของผู้กระท�า	ศาลจะ
ไม่ลงโทษก็ได้

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘๔

 มาตรา ๓๑	 ในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย	 โรคติดต่อ 
ท่ีต้องเฝ้าระวัง	หรือโรคระบาดเกิดข้ึน	ให้บุคคลดังต่อไปน้ีแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	

	 ฯลฯ		 	 	 ฯลฯ

	 (๔)	 เจ้าของ	 หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานท่ี	 
อ่ืนใด	 ในกรณีท่ีพบผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น 
โรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานท่ีน้ัน

	 ฯลฯ		 	 	 ฯลฯ

 มาตรา ๓๙	ในการป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อระหว่าง
ประเทศ	 เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมา
จากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด	 
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ให้เจ้าของพาหนะหรอืผูค้วบคมุพาหนะแจ้งก�าหนด
วัน	เวลา	และสถานที่ที่พาหนะนั้น	ๆ	จะเข้ามาถึงด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ�าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	

	 (๒)	 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะท่ีเข้ามา 
ในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ�าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	

เมษายน ๒๕๖๔
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๕	พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๒	ตอนที่		๕๘	ก		
	(๑๖	กรกฎาคม	๒๕๔๘).				

๖	ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	๙	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘		(ฉบับที่	๑๗),	ราชกิจจา	
นุเบกษา	เล่ม	๑๓๘	ตอนพิเศษ	๔	ง	(๖	มกราคม	๒๕๖๔).	

	 (๓)	ห้ามผูใ้ดเข้าไปในหรอืออกจากพาหนะทีเ่ดนิทางเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงาน
ควบคมุโรคตดิต่อประจ�าด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ	
และห้ามผูใ้ดน�าพาหนะอืน่ใดเข้าเทยีบพาหนะนัน้	เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�าด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ	

	 (๔)	 เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง	 สิ่งของ	 หรือ
สัตว์ท่ีมากับพาหนะ	 ตรวจตราและควบคุมให้เจ้าของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิิบาลของพาหนะให้	
ถูกสุขลักษณะ	 รวมท้ังก�าจัดส่ิงอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภิาพ
ในพาหนะ	 ในการน้ี	 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
อ�านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�า
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	

	 (๕)	 ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน�า	
ผู้เดินทางซ่ึงไม่ได้รับการสร้างเสริมภูิมิคุ้มกันโรค	ตามท่ีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด	โดยค�าแนะน�าของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเข้ามาในราชอาณาจักร

	 ฯลฯ		 	 ฯลฯ

	 มาตรา ๕๐	ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารแจ้ง
ตามมาตรา	๓๑	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

	 มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่่าฝื่นหรือไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของ	
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา	๓๔	(๑)	(๒)	(๕)	หรือ	
(๖)	มาตรา	๓๙	(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๕)	มาตรา	๔๐	(๕)	หรือไม่
อ�านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา	๓๙	(๔)	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท

	 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘๕ 

	 มาตรา ๑๘	 ผู้ใดฝ่่าฝื่นข้อก�าหนด	ประกาศ	หรือค�าส่ัง	
ท่ีออกตามมาตรา	๙	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	หรือมาตรา	๑๓	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท	
หรือท้ังจ�าท้ังปรับ

	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 ๙	 แห่ง 

พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

พ.ศ.	๒๕๔๘	(ฉบับที	่๑๗)๖

	 ข้อ	๓	การปราบปรามและลงโทษผู้กระท�าผดิอันเปน็เหตุ
ให้เกิดการระบาดของโรค	รฐับาลมีเจตจ�านงท่ีชดัเจนและเดด็ขาด
ในการด�าเนินการปราบปรามและลงโทษพนักงานเจ้าหน้าท่ี			
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 รวมท้ังบุคคลใดก็ตามท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ	 โดยมิได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ	การคดักรองโรค	และการกกักนัตวัตาม
มาตรการทางสาธารณสุข	รวมทั้งการปล่อยปละละเลย	ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่	เอื้ออ�านวยหรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อน
การพนนัขึน้ในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ซึง่เป็นต้นตอของการระบาดของโรค
แบบกลุ่มก้อนจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรง	 ซึ่งได้สั่งการและ
ก�าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ�านาจเร่งตรวจสอบเพื่อน�าตัวผู้กระท�า
ความผิดมาด�าเนินการลงโทษตามข้ันตอนของกฎหมายแล้ว	
รวมทัง้จะได้แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการ
และเสนอมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าวนี้อีกต่อไป

	 ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ
ม่ันคง	หน่วยงานความม่ันคง	และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ	ปฏิบัติ
การกวดขัน	 สอดส่อง	 และเฝ้่าระวังเพ่ือป้องกันการลักลอบ	
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	รวมถึงการเปิดให้มีการม่ัวสุมลักลอบ
เล่นการพนนัซึง่เป็นต้นเหตแุห่งการระบาดของโรคในครัง้นี	้และ
ให้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนทางกฎหมายทัง้ทางวนิยัและทางอาญา
ต่อไป

	 รัฐบาลสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภิาค
ประชาชน	 หากพบเห็นการกระท�าหรือการปล่อยปละละเลย
ละเวน้การกระท�าซ่ึงเป็นความผดิตามกฎหมายและสง่ผลกระทบ
เป็นเหตุท่ีท�าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง		
สามารถแจ้งเบาะแสมาท่ีนายกรัฐมนตรี	 ผ่านศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-๑๙	ท�าเนียบรัฐบาล

	 ข้อ	 ๔	 โทษ	 ผู้ฝ่่าฝ่ืนข้อก�าหนดซึ่งออกตามมาตรา	 ๙		
แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ย่อมเป็นความผิด	 ซ่ึงอาจต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เ	กินสองปี	หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท	หรือท้ังจ�าท้ังปรับ
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	 ผู้ติดเช้ือท่ีจงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูล
เท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อ 
การสอบสวนและควบคมุโรค	เป็นผลใหเ้ช้ือโรคแพรอ่อกไป	อาจ
เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ	ซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	
พ.ศ.	๒๕๕๘	ด้วย

	 อน่ึง	 ส�าหรับเจ้าพนักงาน	 พนักงานเจ้าหน้าท่ี	 หรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ท่ีปล่อยปละละเลย	 ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี	
เอือ้อ�านวยหรอืสมรูร่้วมคดิให้มกีารลกัลอบขนย้ายแรงงานต่าง
ประเทศเข้าเมืองโดยมไิด้ผ่านการคัดครองโรคและการกกักนัตวั	
และที่เกี่ยวกับการเปิดบ่อนการพนัน	 ซึ่งเป็นต้นตอของการ
ระบาดของโรคแบบกลุม่ก้อน	จนส่งผลกระทบอย่างรนุแรงตาม
ที่ระบุไว้ในข้อ	 ๓	 ดังกล่าว	 นอกจากจะเป็นความผิดวินัย
ข้าราชการและกฎหมายเฉพาะของเจ้าหน้าทีแ่ต่ละประเภทแล้ว	
ยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา๗  
ด้วย	ยกตัวอย่างเฉพาะที่ส�าคัญ	ๆ	เช่น

 มาตรา ๑๔๙  ผู ้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	 สมาชิกสภา
นติบิญัญัตแิห่งรฐั	สมาชกิสภาจงัหวดั	หรอืสมาชกิสภาเทศบาล	
เรียก	รับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ	 เพ่ือกระท�าการหรือไม่กระท�าการ
อย่างใดในต�าแหน่ง	 ไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี	
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	 หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท	หรือประหารชีวิต

 มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	 ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง

ผู้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	 ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	 หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 นอกจากมาตรการของรัฐในการจับกุมและลงโทษ 
ผูก้ระท�าความผดิทีม่กีารหลบหนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	หรอื
ผูท่ี้ให้การช่วยเหลอืผูท่ี้หลบหนเีข้าเมอืงตามกฎหมายต่าง	ๆ 	โดย
ไม่ผ่านการคัดกรองโรคแล้ว	 ทุกคนในสังคมก็ควรมีส่วนร่วม 
ในการช่วยกันสอดส่อง	 และแจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย	
หากพบเห็นผู้ท่ีมีความน่าสงสัย	 ไม่คุ้นเคยเข้ามาในชุมชนหรือ
หมู่บ้าน	หรือสงสัยว่ามีการซุกซ่อน	ให้ที่พัก	หรือมีการลักลอบ
ขนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย	 ก็ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี
เพื่อให้มาท�าการตรวจสอบ	เพื่อป้องกันปัญหาต่าง	ๆ	ที่อาจจะ
เกิดตามมา	 โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใน
ขณะนี้	เนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรองโรคและไม่มีการกักตัว	รวมถึง
ปัญหาสังคมในด้านอื่น	ๆ	อีกมากมาย	โดยเฉพาะปัญหาส�าคัญ
ที่เกิดขึ้นคือ	ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ	เนื่องจากหากมีการแพร่
ระบาดเกิดข้ึนเป็นจ�านวนมากก็จะท�าให้รัฐบาลจ�าเป็นต้องออก
มาตรการป้องกันควบคุมท่ีเข้มงวดข้ึนอีกคร้ังหน่ึง	 ท�าให้ส่ง 
ผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม	และอาจท�าให้ต้องมีการออก 
ค�าสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการบางประเภท	 เกิดปัญหาคนว่างงาน	
ไม่มีรายได้	 และปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่จะตามมาอีกมากมาย	 ดังนั้น	 
ทุกคนในสังคมจึงควรตระหนักถึงความส�าคัญและให้ความ 
ร่วมมือกันในทุกภาคส่วน	 และตระหนักถึงบทลงโทษของ 
การกระท�าดังกล่าว	โดยไม่ค�านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง	

๗	ประมวลกฎหมายอาญา,	http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

เมษายน ๒๕๖๔
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