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บทคัดยอ 

 กรณีประเทศไทยไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนบุคคลที่อยูในเขตแดนของประเทศไทยจากรัฐอื่น มี

ปญหาที่ตองการวิเคราะหวากระบวนพิจารณาสงผู รายขามแดนของประเทศไทยไดใหมีการปฏิบัติตามหรือรับรอง 

สิทธิมนุษยชนของบุคคลนั ้นหรือไม งานวิจัยน้ีไดศึกษาวิเคราะหกฎหมายสงผู รายขามแดนของไทยในเชิงสิทธิและ

กระบวนการที่เกี่ยวของกับคดีสงผูรายขามแดน โดยการวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี

กฎหมายระหวางประเทศของประเทศไทยเพื่อหาแนวทางแกไขกฎหมายและการตีความกฎหมายในปจจุบันเพื่อใหการ

ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนของประเทศไทยมีรายละเอียดของกระบวนการท่ีเปนไปตามหลักกฎหมาย

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน 

พ.ศ. 2551 ยังมีความไมเชื ่อมโยงกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในหลายสวน และขาดความชัดเจน อาจเปนผลใหเกิด 

ความอสมมาตรระหวางจํานวนบุคคลที่ประเทศไทยสงตัวใหตางประเทศมีมากกวาจํานวนบุคคลที่ตางประเทศสงตัวให

ประเทศไทย  
 

ABSTRACT 

  In case where Thailand received a request for extradition of a person in her territory by the 

other state, one critical issue that needs to be determined is whether the human rights of the extradited 

person are violated as a result of the successful extradition and extradition proceedings. This study 

analyzes the present Thai extradition law in connection with rights and procedures in extradition cases 

and compares the international human rights obligations that are incumbent upon Thailand. The aim of 

the study is to sort out suggestions for possible amendments and interpretations of the current law so 

that the relevant details of the extradition proceedings would conform with Thailand’s international 

human rights obligations. The result of the study showed that the current Extradition Act B.E. 2551 lacks 

sufficient and clear references and connections to human rights law. This problem may have created 

asymmetrical number of persons that Thailand extradites to other states which are more than the 

number of persons that other states extradite to Thailand. 

 

คําสําคัญ: สิทธิมนุษยชนในกฎหมายสงผูรายขามแดน คดสีงผูรายขามแดน พระราชบัญญตัิสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 
Keywords: Human Rights in Extradition Law, Extradition Cases, Extradition Act B.E. 2551 (2008) 
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บทนํา 

 การสงผูรายขามแดนเปนกระบวนการทางกฎหมายสําคัญที่หลีกเลี่ยงไมไดในโลกยุคโลกาภิวัฒนที่มีการยายถิ่นของ

ประชากรจํานวนมากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และการเมืองการปกครองที่เปนประชาธิปไตย 

ประเทศเหลานี้เอื้ออํานวยตอการโยกยายถิ่นฐานของประชากรจากตางประเทศ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากแรงงานในประเทศ 

ไมเพียงพอตอความตองการในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจากนโยบายของประเทศที่สงเสริมการเขามาอยูอาศัย 

และทํางานของคนตางดาว ซึ่งคนตางดาวเหลานี้ บางสวนอาจแฝงตัวมาโดยเปนอาชญากรหรือผูรายหลบหนี ทําใหรัฐที่การ

กระทําความผิดเกิดข้ึนหรือมีสวนไดเสียท่ีมีเขตอํานาจการพิจารณาความผิด (Jurisdiction) รองขอบุคคลน้ันเปนผูรายขามแดน

ไปดําเนินคดีและรับโทษ  

สําหรับประเทศไทยนั้น เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเสรีและการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 

จึงเอ้ืออํานวยตอการโยกยายถ่ินฐานของคนตางดาว ดังท่ีกลาวขางตน ขอน้ีสามารถเห็นไดจากยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 

- 2580 (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ซึ่งระบุวา การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผานมา สงผลใหเกิดการ

เขามาลงทุนในประเทศไทยโดยนักลงทุนตางประเทศเปนจํานวนมาก รวมถึงเกิดการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวเพ่ือให

ภาคการผลิตของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปไดจากปญหาคลาดแคลนแรงงานทั้งจากปจจัยเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากข้ึน

และสภาพสังคมสูงวัยของประเทศไทย แตในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายและปญหาความมั่นคงตางๆ 

ตามมา ท่ีรัฐจะตองเขามาจัดการ ซึ่งนโยบายการคาเสรีของประเทศไทยเชนนี้ จะยังคงดําเนินตอไปอีกอยางนอย 20 ป 

ตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ท่ีกําหนดไวอยางเชนวา รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งและความสามารถในการ

แขงกันกับตางประเทศ สงเสริมการคาขายกับตางประเทศในดานตางๆ สงเสริมการนําผูเชี่ยวชาญตางประเทศเขามา

ทํางานในประเทศไทยเพ่ือเปนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงเสริม

ความสัมพันธระหวางประเทศและความรวมมือกับรัฐอื่นในดานตางๆ รวมถึงการรวมมือทางอาญาและการสงผูร าย 

ขามแดน สงผลใหประเด็นเกี ่ยวกับการสงผู รายขามแดน เปนประเด็นที ่มีความสําคัญ ดังเห็นไดวารัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 66 สงเสริมความรวมมือกับนานาประเทศ

อยางแข็งขัน โดยบัญญัติวา ประเทศไทยพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 

ในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ 

และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ (ราชกิจจานุกเบกษา, 2560) 

อยางไรก็ดี ในบริบทของกฎหมายสงผูรายขามแดนของประเทศไทย ซึ่งมีท้ังมิติทางกฎหมายอาญาและกฎหมาย

ระหวางประเทศเขามาเกี่ยวของ มาตรฐานในการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีสงผูรายขามแดน ยังขาด 

ความชัดเจนและมีความลักลั่น แตกตางจากกระบวนการพิจารณาคดีอาญาโดยทั่วไป สงผลใหเกิดขอครหาบอยครั้งวา 

กระบวนการสงผูรายขามแดนของประเทศไทย ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิมนุษยชน ประเด็นน้ี 

มีความละเอียดออนสงผลกระทบอยางกวางขวางตอการเมืองภายในและการเมืองระหวางประเทศ ดังเห็นไดจาก

ประสบการณในตางประเทศ เชน สถานการณความไมสงบในฮองกงก็เริ่มจากการออกรางกฎหมายใหฮองกงสามารถ 

สงผูรายขามแดนไปประเทศจีนแผนดินใหญไดโดยไมมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของจําเลยอยางเพียงพอ ซึ่งแตกตางจาก

กฎหมายฮองกงที ่มีบทบัญญัติคุ มครองสิทธิมนุษยชนตามแบบฉบับของอังกฤษซึ ่งเคยเปนอดีตเจาอาณานิคม  

โดยประชาชนสวนใหญกังวลในประเด็นหลักประกันการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม (Fair Trial) ในประเทศจีนและ 

ความไมชัดเจนเกี่ยวกับความผิดทางการเมืองที่จะเปนขอยกเวนในการสงผูรายขามแดน กรณีสหรัฐอเมริกาขอใหทางการ

อังกฤษสงตัวนายจูเลี ่ยน แอสซานจ (Julian Assange) เปนผู ร ายขามแดนไปดําเนินคดีในสหรัฐอเมริกาในขอหา 

ความมั่นคงจากการทําเว็บไซต “Wikileaks” เปดโปงเอกสารลับของทางการสหรัฐฯ อางวาเปนความผิดตามรัฐบัญญัติ 
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การกระทําอันเปนเปนจารกรรม (Espionage Act) มีประเด็นวาอังกฤษจะถือวาความผิดนี้เปนความผิดทางการเมือง 

ซึ่งหามสงผูรายขามแดนหรือไม และยังมีประเด็นเพิ่มเติมวาประเทศสวีเดนยื่นคําขอสงผูรายขามแดนไปดําเนินคดีขอหา

ลวงละเมิดทางเพศซึ่งไมเกี่ยวกัน จะพิจารณาตัดสินอยางไร หรือในประเทศไทยกรณีรัฐบาลบาเรนหขอสงผูรายขามแดน

นาย Hakeem ซึ่งเปนนักฟุตบอลที่ไดรับสถานะผูลี้ภัยจากประเทศออสเตรเลียสงผลใหเกิดกระแสการเรียกรองจาก 

นานาประเทศและองคกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศใหรัฐบาลไทยปลอยตัวนาย Hakeem ในขณะที่กฎหมายไทย 

ไมเอื้อใหพนักงานอัยการในฐานะโจทกยุติคดีโดยที่รัฐผูรองขอไมถอนคํารอง กรณีที่รัฐบาลไทยสงชนกลุมนอยชาวอุยกูร 

ไปดําเนินคดีที่ประเทศจีนจนตอมาเกิดเหตุการณระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร เปนตน (มูลนิธิผสาน

วัฒนธรรม, 2559) 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด ระบบกฎหมาย กระบวนการ ปจจัยท่ีเก่ียวของและตัวแปรตางๆ 

ที่มีผลกระทบตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในคดีสงผูรายขามแดนของประเทศไทยเพื่อคนหามาตรฐานสากลเกี่ยวกับ

กฎหมายและมาตรการท่ีเปนการคุมครองสิทธิของจําเลยในคดีสงผูรายขามแดนเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

ระบบกฎหมายและกระบวนการเกี่ยวกับการสงผู รายขามแดนที่ใหการคุมครองสิทธิของจําเลยเพื่อใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับจากประเทศท่ีเก่ียวของ 

 

วิธีการวิจัย 

 ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการคุมครองสิทธิของจําเลยและรัฐที่เกี่ยวของกับ

จําเลยในคดีสงผูรายขามแดน ไมวาจะเปนหนังสือ คําอธิบายกฎหมาย ดุษฎีวิทยานิพนธ วิทยานิพนธ คูมือการปฏิบัติงาน 

งานวิจ ัย บทความทางวิชาการ และเอกสารทางกฎหมายในระดับปฐมภูมิ เชน สนธิสัญญา อนุส ัญญา รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ เอกสารทางกฎหมายในระดับทุติยภูมิ เชน คําอธิบายของสนธิสัญญาและอนุสัญญา แนวทางในการตีความ 

คําพิพากษาของศาลซึ่งจะประกอบดวย คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (ICJ) ศาลตางประเทศ ศาลไทย 

และศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนตั้งแตกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ศาลอาญา ศาลอุทธรณ 

นักวิชาการกฎหมายระหวางประเทศ ทนายความที ่มีประสบการณวาความคดีสงผู รายขามแดนสถานเอกอัครราชทูต

ตางประเทศประจําประเทศไทย ฯลฯ จากนั้น ประเมินผล วิเคราะห และตีความ เพื่อนําสูการคนหาหลักการของกฎหมายสง

ผูรายขามแดนสําหรับการปฏิบัติของประเทศไทย และเสนอแนะปรบัปรงุพัฒนากฎหมายการสงผูรายขามแดนและกระบวนการ

ของกฎหมายเพ่ือใหการคุมครองสิทธิของจําเลยและรัฐท่ีเก่ียวของกับจําเลยเปนไปตามมาตรฐานสากลมากข้ึน  

 

ผลการวิจัย 

 พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใชบังคับ ไมมีบทบัญญัติหามมิใหสงผูราย

ขามแดนในกรณีที ่จ ําเลยตกอยู ภายใตอันตรายที ่จะถูกทรมาน และไมมีบทบัญญัติใหเชื ่อมโยงกฎหมายสงผู ราย 

ขามแดนกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน เหมือนกับพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดนของประเทศอังกฤษ ค.ศ. 2003 มาตรา 21 

และ 87 หรือรัฐบัญญัติรัฐบาลกลางวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา (Federal Act on International 

Mutual Assistance in Criminal Matters) ของประเทศสวิตเซอรแลนด มาตรา 2 และ มาตรา 63 สวนประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส แมจะไมมีบทบัญญัติในกฎหมายสงผูรายขามแดนเชื่อมโยงกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
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โดยตรง แตในทางการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล ดังที่ไดศึกษามา จะเห็นไดวา ศาลสหรัฐอเมริกา และศาลฝรั่งเศส

พิจารณาคดีโดยนํารัฐธรรมนูญและพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนมาบังคับกับคดีสงผูราย

ขามแดนโดยตรง 

 ประเทศไทยเปนภาคีในอนุสัญญาหามทรมานหรือ Convention against Torture (“CAT”) ตั ้งแตวันท่ี 

2 ตุลาคม 2550 (ศาลอุทธรณ, 2548) เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนนั้น ขอ 3 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ภาคีตองไมขับไล

สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรายขามแดนไปยังอีกรัฐหน่ึงเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวาบุคคลน้ันจะตกอยู

ภายใตอันตรายท่ีจะถูกทรมาน” พันธกรณีดังกลาวถือเปนจารีตประเพณีกฎหมายระหวางประเทศ (UNHCR, 2007) ซึ่งแม

จะไมมีกฎหมายอนุวัติการ แตศาลไทยก็เคยวินิจฉัยวา กฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศที่มีบอเกิด

มาจากจารีตประเพณีมาใชในการวินิจฉัยคดี เชน คดีศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อร. 61/2560 หมายเลขแดง 

ที่ อร. 4/2561 ระหวางนายจาตุรนต ฉายแสง ผูฟองคดี กับกระทรวงการตางประเทศ ที่ 1 กับพวก ผูถูกฟองคดี วินิจฉัย

ตามอนุสัญญา ICCPR และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเกี ่ยวกับเสรีภาพในการเดินทาง คําพิพากษาฎีกา 

ที่ 1142/2494 และที่ 12083/2526 ศาลไทยนําหลักจารีตประเพณีกฎหมายระหวางประเทศเรื่องการใชสิทธิประชิดติดพัน 

(Hot Pursuit) และหลักความละเมิดมิไดของสถานทูตมาปรับใช เปนตน 

 แมต อมากรมคุ มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จะมีความพยายามอนุว ัต ิการโดยจัดทํา 

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ.... แตก็ไมเปนผลสําเร็จ 

รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนท่ีเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชน 2 มาตราหลัก คือ 

(1) ตามมาตรา 8 การกระทําความผิดฐานกระทําทรมานและการกระทําความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหายมิใหถือวา

เปนความผิดทางการเมืองตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนและกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญา (2) มาตรา 12 หลักหามผลักดันกลับ หามมิใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐสงตัวบุคคลใดออกไป

นอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการสงบุคคลดังกลาวออกไปจะสงผลใหบุคคลนั้นถูกกระทําทรมานหรือ 

ถูกกระทําใหสูญหาย ซึ่งหลักการดังกลาวทั้งสองสอดคลองกับอนุสัญญา CAT และอนุสัญญาปองกันและปราบปราม 

การบังคับใหบุคคลสูญหาย รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเจตนารมณดังปรากฏในบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ 

ของรางพระราชบัญญัติฯ วา “โดยที่การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายซึ่งกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงซึ่งไมอาจยกเวนใหกระทําไดไมวาสถานการณใดๆ ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปน

ภาคีของอนุสัญญาตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี 

และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จึงตองมีบทบัญญัติที่กําหนด

ฐานความผิดเปนการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการปองกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู ไดรับความเสียหาย 

และมาตรการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามขอบทในอนุสัญญาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปน 

การยกระดับการคุ มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยใหเทียบเทาสากล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ” 

(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560) 

 รางกฎหมายฉบับดังกลาวไมผ านการอนุมัต ิของสภานิต ิบัญญัติแหงชาติจนสิ ้นสุดวาระ กอใหเกิด 

เสียงวิพากษวิจารณวา รัฐไมใหความสําคัญตอกฎหมายที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน 

ตามพันธกรณีกฎหมายระหวางประเทศของประเทศไทย (ขาวสดออนไลน, 2562) มีขอสังเกตวา แมคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ และหนวยงานตางๆ จะเห็นวา หลักการหามสงกลับน้ัน เปนทางปฏิบัติท่ีเจาหนาท่ี

นํามาพิจารณาในการบังคับใชกฎหมายอยูแลว ก็ตาม แตการที่พระราชบัญญัติสงผู รายขามแดน พ.ศ. 2551 ไมมี

บทบัญญัติตามหลักหามสงกลับ ทําใหประเด็นดังกลาวไมใชสิ่งท่ีศาลตองนํามาพิจารณา พระราชบัญญัติดังกลาวไมมีแมแต
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บทบัญญัติท่ีเชื่อมโยงกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตางจากกฎหมายสงผูรายขามแดนของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

ฝรั่งเศส และสวิสเซอรแลนด ซึ่งลวนแตมีกระบวนการหรือมาตรการท่ีเปนทางการใหนํากฎหมายสิทธิมนุษยชนมาใชกับคดี

สงผูรายขามแดน ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ไมมีบทบัญญัติคุมครองหลักหามสงกลับ ตางจาก

รัฐธรรมนูญฝรั ่งเศสฉบับป ค.ศ. 1793 มาตรา 120 และฉบับป ค.ศ. 1946 ซึ่งบทบัญญัติว า “ผู ซ ึ ่งถูกปฏิบัต ิโดยไม 

เปนธรรมเพราะเหตุการกระทําของเขาเพ่ือเรียกรองเสรีภาพ มีสิทธิขอลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศส” สวนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

และสวิสเซอรแลนด เปนภาคีในอนุสัญญาผูลี้ภัยและนํามาบังคับใชในฐานะกฎหมายภายในอยางเปนทางการ สําหรับ

ประเทศไทยน้ัน มีแตพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศเทาน้ัน ไมมีกฎหมายอนุวัติการหลักหามสงกลับ หากนํามาใช

ก็เปนทางปฏิบัติและดุลพินิจ ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมเปนทางการ (Soft Law) และไมมีแบบแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ดังน้ัน 

แมไมนํามาปฏิบัติโดยเครงครัด ก็ไมมีผลบังคับหรือเกิดผลตามมาใดๆ ตอผูพิจารณา ซึ ่งไมเพียงพอตอการบังคับใช 

หลักกฎหมายซึ่งเปนกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ถือเปนจารีตประเพณีกฎหมายระหวางประเทศ มาตรการ

บังคับใชกฎหมายที่ดี เบื้องตนจะตองมีกฎหมายรองรับหนาที่ของเจาหนาที่โดยเฉพาะ เพราะเจาหนาที่ยอมมีความรับผิด

หากไมพิจารณาตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งเปนการนําหลักการที่เปนที่ยอมรับ เปนลายลักษณอักษร (Codify)  

ซึ่งจะทําใหการบังคับใชหนักแนนมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยใชระบบทวินิยม ไมใชเอกนิยมเหมือนสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้น อนุสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีควรตรากฎหมายอนุวัติการ แมวาในทางปฏิบัติจะมีการนํามา

บังคับใชอยูแลว ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดขอโตเถียงไดและการตีความที่แตกตางในระดับเจาหนาที่ และที่สําคัญเพื่อเปน

หลักประกันวาคดีสงผูรายขามแดนทุกเรื่อง หนวยงานและศาลจะตองนําหลักหามสงกลับมาพิจารณาเปน Checklist 

เชนเดียวกับหลักการพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน หลัก Double Criminality  

 จะใหเห็นวา หากไมนําหลักหามสงกลับมาบัญญัติไวในกฎหมาย ศาลและหนวยงานอาจไมนํามาพิจารณาในคดี

สงผูรายขามแดน โดยอางวา ไมมีกฎหมายกําหนดใหตองพิจารณา โดยเฉพาะในทางปฏิบัติแลว ศาลอาจไมมีขอมูลเพียง

พอที่จะวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการทรมานได เพราะตองอาศัยขอมูลจากฝายรัฐโดยเฉพาะการขาวกรอง แมจะใหศาลมี

อํานาจเรียกกระทรวงการตางประเทศมาใหขอมูลในประเด็นความสัมพันธระหวางประเทศ ตามพระราชบัญญัติสงผูราย

ขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 17 แตในทางปฏิบัติศาลก็ไมคอยใชอํานาจดังกลาว นอกจากนี้ ขอมูลที่ศาลเรียกได 

ตามกฎหมายก็จํากัดเฉพาะประเด็นความรวมมือหรือสัมพันธระหวางประเทศเทานั้น ไมรวมประเด็นอื่นเชนการทรมาน 

ในขณะที่บางประเทศกําหนดใหเปนอํานาจการพิจารณาปญหานี้แกฝายบริหาร เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน  

สวนประเทศอังกฤษ ฝายตุลาการวินิจฉัยอยางไรแลว ฝายบริหารก็ยังพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการทรมานได ในทาง

ตรงกันขาม รัฐบาลไทยซึ่งใชดุลพินิจขั้นสุดทายในการสงหรือไมสงผูรายขามแดนมักไมพิจารณาประเด็นเหลานี้โดยมกัปด

ใหเปนความรับผิดชอบและการตัดสินใจของศาล (ศาลอุทธรณ, 2548) กลายเปนวาตางฝายตางโยนกันไปโยนกันมา  

ผลสุดทาย ก็คือคดีไมไดรับการพิจารณาประเด็นการทรมาน และมีการสงผูรายขามแดนไปทั้งที่จําเลยอาจถูกทรมาน

หรือไมไดรับความเปนธรรมในรัฐผูรองขอ ทําใหประเทศไทยตกเปนผูละเลยไมปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญา CAT  

 กฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคีและมพัีนธกรณีลวนแตหามการเลือกปฏบัิติ

ในทุกกรณี เชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วรรคสาม “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ

เมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได” กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 1 ขอ 55 และขอ 78 

รับรองหลักความเทาเทียมของบุคคลทุกคนในสังคม (สํานักงานแถลงขาวสหประชาติ, ม.ป.ป.) กฎบัตรสมาคม 

แหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ ASEAN ขอ 2 วรรคสอง “ใหอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตาม
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หลักการดังตอไปน้ี (ฐ) การไมปดก้ันและการไมเลือกปฏิบัติ” (สํานักงานเลขาธิการอาเซียน, 2550) ปฏิญญาสากล วาดวย

สิทธิมนุษยชน ขอ 7 “ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมายอยางเทาเทียมกัน

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใดอันเปนการ 

ลวงละเมิดปฏิญญานี้และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว” (แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ไทยแลนด, ม.ป.ป.)  

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 20 วรรคสอง “การสนับสนุนใหเกิดความเกลียดชัง 

ในชาติ เผาพันธุ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติ การเปนปฏิปกษ หรือการใชความรุนแรง เปนสิ่งตามหาม 

ตามกฎหมาย” ขอ 26 “บุคคลทั่วปวงยอมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที ่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน 

ตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะตองหามการเลือกปฏิบัติใดๆ และตองประกัน 

การคุมครองบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคและเปนผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลใดๆ เชน เชื้อชาติ ผิว เพศ 

ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื ่นใด เผาพันธุ แหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด  

หรือสถานะอื่นๆ” ทั้งนี้ การเลือกปฏิบัติถือเปนขอหามโดยเด็ดขาด ไมมีขอยกเวนใดๆ แมแตในภาวการณฉุกเฉินจําเปน

เรงดวนซึ่งคุกคามความอยูรอดของชาติ ก็หามเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแหงเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันทาง

สังคม ตามขอ 4 ของกติกาดังกลาว (กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, ม.ป.ป.) 

 ดังน้ัน จะเห็นไดวาหลักความเทาเทียม (Principle of Equality) และหลักการหามเลือกปฏิบัติ (Principle of 

non-discrimination) ถือไดวาเปนจารีตประเพณีกฎหมายระหวางประเทศซึ่งทั ่วโลกใหการยอมรับ (Anaya, 1998) 

อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ไมมีบทบัญญัติหามมิใหสงผูรายขามแดนในกรณีที่รัฐผูรองขอ 

อาจมีพฤติการณที่จะเลือกปฏิบัติตอจําเลยโดยเหตุผลของความแตกตางทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็น

ทางการเมือง หรือสถานะของบุคคล ในขณะที่สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนเฉพาะฉบับใหมๆ ที่ประเทศไทยเปนภาคี 

เทาน้ัน ท่ีมีบทบัญญัติหามสงผูรายขามแดนรับรองหลักการดังกลาว เชน สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทย

กับประเทศฮังการีซึ่งลงนามเมื่อป พ.ศ. 2561 ขอ 4 วรรคหา ระบุวา “ในกรณีที่รัฐผูไดรับคํารองขอมีเหตุอันหนักแนน 

เชื่อไดวา การรองขอสงผูรายขามแดนในคดีความผิดอาญานั้น กระทําโดยมีจุดมุงหมายเพื่อดําเนินคดีหรือลงโทษบุคคล 

โดยเหตุแหงเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะของบุคคลอาจถูกกระทบกระเทือน 

เพราะเหตุผลดังกลาว หามมิใหสงผู รายขามแดนโดยเด็ดขาด” (Mandatory Grounds for Refusal) (Ministry of 

Foreign Affairs, 2019) หรือสนธิสัญญาสงผู รายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย ขอ 2 วรรคสอง 

สนธิสัญญาสงผู รายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ขอ 3 วรรคสอง ในขณะที่สนธิสัญญาสงผูราย 

ขามแดนรุนเกา เชน สนธิสัญญาระหวางประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ และกับประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไมมีบทบัญญัติ

ดังกลาวแตอยางใด สวนกฎหมายสงผูรายขามแดนของประเทศอังกฤษและประเทศสวิสเซอรแลนดมีบทบัญญัติดังกลาว

ดวยใชวิธีเช่ือมโยงเขากับกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยไมไดเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย 1951 (Convention Relating to 

the Status of Refugee) อยางไรก็ดี หลักการที่วาผูที่หลีกหนีภยันตรายความไมปลอดภัยจากประเทศตนทางมีสิทธิ 

ที่จะไมถูกสงกลับและไดรับที่พักพิงในรัฐที่เขาหนีมาพํานัก (Non-Refoulement) นั้น ถือเปนจารีตประเพณีกฎหมาย

ระหวางประเทศ (Choo, 2018) และหลักการของกฎหมายผูลี้ภัยบางหลักการ เชน หลักไมควบคุมตัวตามอําเภอใจ ก็ถือ

เป นส ิทธ ิมนุษยชนขั ้นพื ้นฐานที ่จะละเม ิดม ิได (ส ําน ักงานขาหลวงใหญผ ู ล ี ้ภ ัยแหงสหประชาชาติ, ม.ป.ป.) 

แนวคิดเรื่องกฎหมายผูลี้ภัยถือวา มนุษยมีสิทธิที่จะหนีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐอื่นมาพึ่งพาความปลอดภัยในอีกรัฐ

หนึ่งเพื่อตนเองหรือครอบครัว แตทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่เพียงไมไดรับความสะดวกในรัฐที่หนีมา ตามอนุสัญญาขอ 26 และ

ขอ 31 รัฐมีหนาท่ีใหความคุมครองแกผูลี้ภัยไมดําเนินคดีโดยไมมีเหตุตามกฎหมาย ใหสิทธิในการเดินทางขามแดนไปยังประเทศ
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อื่น นอกจากนี้ บุคคลที่ลี้ภัยจะไมถูกควบคุมตัวหรือดําเนินคดีโดยอําเภอใจ (arbitrary) อยางไรก็ดี รัฐมีสิทธิควบคุมตัว 

ผูขอลี้ภัยไวเปนเวลาไมนานเกินไปเพ่ือพิจารณาคํารองขอลี้ภัย หรือผูลี้ภัยดําเนินการขอลี้ภัยในรัฐท่ีสาม ท้ังน้ี ใหอยูภายใต

หลักความไดสัดสวน หลักการไมเลือกปฏิบัติ หลักความชอบดวยกระบวนการ หลักมนุษยธรรมและศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย โดยระหวางน้ีหามผลักดันกลับ 

 เมื่อไดรับสถานะผูลี้ภัยแลวยอมมคีวามหมายวาบุคคลนั้นจะไมถูกสงผูรายขามแดนกลับไปยังประเทศที่เขามา

เพราะจะขัดตอหลัก Non-Refoulement ซึ่งเปนหลักการข้ันพ้ืนฐานของกฎหมายผูลี้ภัย แตอยางไรก็ดี การไดรับสถานะผู

ลี้ภัยไมไดเปนหลักประกันวา บุคคลที่ไดรับสถานะดังกลาวจะไมมีทางที่อาจจะถูกสงตัวผูรายขามแดนไปดําเนินคดีใน

ประเทศท่ีสามซึ่งเขาไดกระทําผิดตามกฎหมายของประเทศน้ัน หากวาเขาเกณฑและเง่ือนไขของการสงผูรายขามแดนของ

รัฐผู ร องขอและรัฐผู ร ับการรองขอ และประการสําคัญการสงผู ร ายขามแดนไปดําเนินคดีนั ้นจะปลอดภัย (safe)  

ตอจําเลย คือ ไมมีภยันตรายหรือจะถูกเลือกปฏิบัติตามหลักกฎหมายผูลี้ภัย (Gilbert, 2017) ในกรณีเชนนี้ สํานักงาน

ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติวางหลักเกณฑไวชัดเจนวา รัฐผูรับการรองขอจะตองพิจารณาคํามั่นของรัฐผูรองขอ

วาจะปฏิบัติตอจําเลยดวยความเปนธรรม ประกอบกับพฤติการณท่ีเก่ียวของท้ังปวง ไมอาจพิจารณาแตเฉพาะคํามั่นเทาน้ัน 

(สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ, 2562) 

 แมประเทศไทยจะไมไดเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย 1951 ก็ตาม แตก็ยอมใหขาหลวงใหญ 

ผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติเปดสํานักงานพิจารณาคํารองผูลี้ภัยไดโดยรัฐบาลไทยใหความรวมมือตอขาหลวงใหญผูลี้ภัย 

แหงสหประชาชาติ โดยประเทศไทยใหความรวมมือในฐานะสมาชิกองคการสหประชาชาติใหการคุมครองไมผลกัดันกลบั

บุคคลที่หนีเขามาในเขตแดนไทยและยื่นคํารองขอลี้ภัยตอสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (เผชิญวิชญ 

แสนดี, 2557) ยกตัวอยางเชน กรณีนางวูซึ่งนับถือลัทธิฝาหลุนกงหนีการจับกุมจากรัฐบาลจีนในขอหาเกี่ยวกับการศาสนา

และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาประเทศไทยเมื่อป 2555 ยื่นคํารองขอลี้ภัยตอสํานักงานขาหลวงใหญผู ลี้ภัย 

แหงสหประชาชาติในประเทศไทย ไดรับอนุมัติคํารองโดยไดรับสถานะผูลี้ภัยเนื่องจากสํานักงานขาหลวงใหญฯ พิจารณา

แลวเห็นวา นางวูอาจถูกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมจากทางการจีนหากกลับประเทศจีน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไทยมีมติ

อนุมัติรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการคนเขาเมืองผิดกฎหมายและผูลี้ภัย (มติคณะรัฐมนตรี, 

2560) และอนุมัติรางขอตกลงระหวางประเทศวาดวยผูลี้ภยั (Global Compact on Refugees) และรางขอตกลงระหวาง

ประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ินฐานท่ีปลอดภัย เปนระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration) ซึ่งเปนการเพ่ิมมาตรการตางๆ เก่ียวกับการใหสถานะผูลี้ภัย รวมถึงชองทางการสงกลับประเทศตนทางภายใต

คํารับรองและคํามั่นวาจะใหการคุมครองสิทธิมนุษยชน (มติคณะรัฐมนตร,ี 2561) 

 หลักการหามผลักดันกลับปรากฏในอนุสัญญา CAT ขอ 3 ซึ่งใหใชกับการสงผูรายขามแดนดวย กฎหมายสง

ผูรายขามแดนบางประเทศท่ีมีระบบคุมครองสิทธิสูง เชน ประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติรับรองการขอลี้ภัยในระหวางคดีสง

ผูรายขามแดน หากจําเลยยื่นคํารองขอเปนผูลี้ภัย หามมิใหดําเนินการสงผูรายขามแดนจนกวาจะมีคําสั่งคํารองดังกลาว 

จําเลยสามารถขอเปนผูลี้ภัยไดตลอดเวลาตั้งแตเริ่มตนกระบวนพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนจนถึงวันที่มีคําสั่งถึงที่สุด 

ตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน ค.ศ. 2003 มาตรา 39ท้ังน้ี เหตุแหงการขอลี้ภัยเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสถานะ 

ผูลี้ภัย ขอ 1 เอ (2) ซึ่งประเทศอังกฤษเปนภาคี คือ ผูท่ีเกรงวาจะถูกปฏิบัติโดยไมชอบดวยเหตุผลทางดานเช้ือชาติ ศาสนา 

สัญชาติ การเปนสมาชิกองคกรทางสังคมหรือการแสดงความเห็นทางการเมือง ไมวานอกประเทศสัญชาติของตน 

หรือโดยไมสามารถหรือเกรงวาจะไมไดรับการคุมครองในเรื่องดังกลาว นอกจากน้ัน ตามอนุสัญญาดังกลาว ขอ 33 มีหลัก

หามสงกลับผูลี้ภัยหรือบุคคลซึ่งอาจไดรับอันตรายตอชีวิตหรือเสรีภาพโดยเหตุผลของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ การเปน

สมาชิกองคกรทางสังคมหรือการแสดงความเห็นทางการเมือง (หลัก Non-Refoulement) ซึ่งทั้งสองหลักการดังกลาว 
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ไดนํามาใชในคดีสงผูรายขามแดนดวย ตามมาตรา 39 และ มาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน ค.ศ. 2003  

เมื ่อทางการอังกฤษอนุมัติคําขอเปนผู ลี ้ภัยแลว หากคําขอสงผู รายขามแดนอยูในการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยหรือศาล ยอมไมอาจสั่งใหสงผูรายขามแดนไดตามบทบัญญัติดังกลาว หากศาลสั่งใหสงยอมเปนการ

ละเมิดกระบวนการ (Abuse of Process)  

 อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติสงผู รายขามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย ไมไดมีบทบัญญัติเชื ่อมโยง 

นําแนวคิดหามผลักดันกลับและการรับรองสถานะผูลี้ภัยไวในกฎหมายแตอยางใด และไมพบวาในทางปฏิบัติไดมีการนํา

หลักผูลี้ภัยมาใชในคดีสงผูรายขามแดน ยกตัวอยางเชนคดีนักฟุตบอลชาวบาเรนหนาย Hakeem ซึ่งหนีการจับกุมและ

ดําเนินคดีจากประเทศบาเรนหในขอหาความผิดเกี่ยวกับการชุมนุมประทวงตอตานระบอบการปกครองของประเทศ 

บาเรนห ตอมาไดรับสถานะผูลี ้ภัยและไปพํานักที่ประเทศออสเตรเลียกับครอบครัว นาย Hakeem เดินทางเขามา 

ประเทศไทยเพื่อทองเที ่ยวแตถูกจับกุมตัวตามหมายจับตํารวจสากล ตอมารัฐบาลบาเรนหยื ่นคํารองตอกระทรวง 

การตางประเทศขอสงผูรายขามแดนจากทางการไทย คํารองถูกสงจากกระทรวงการตางประเทศไปยังอัยการสูงสุด อัยการ

สูงสุดพิจารณาแลวเห็นวาเปนไปตามเง่ือนไขพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน จึงยื่นฟองขอสงผูรายขามแดนตอศาลอาญา 

คดีดําเนินอยูนานหลายสัปดาห จนมีกระแสตอตานการสงผูรายขามแดนนาย Hakeem ไปทั่วโลกรวมท้ังในประเทศไทย 

แมทนายจําเลยจะยกขอตอสูเก่ียวกับสถานะผูลี้ภัยของจําเลยและหลักการไมสงกลับ แตเมื่อไมมีระบบหรือหลักประกันวา

กระทรวงการตางประเทศ อัยการสูงสุด หรือศาล จะตองมีการพิจารณาเรื ่องน้ี จนสุดทายคดียุติไดดวยการกดดัน 

ทางการเมือง ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เรียกรองใหทางการไทยยุติคดี สุดทาย 

ทางการไทยเจรจากับทางการบาเรนห จนทางการบาเรนหยอมยุติคดีเอง พนักงานอัยการจึงขอถอนคํารองขอสงผูราย 

ขามแดน คดีจึงสามารถยุติได (มติคณะรัฐมนตรี, 2561) มีขอสังเกตวา คดีนี้ หากทางการบาเรนหไมยอมถอนคํารอง 

พนักงานอัยการก็จะไมถอนคําฟอง และศาลก็อาจจะไมมีเครื่องมือและบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจยกฟองคดี 

โดยเหตุผลวาจําเลยไดรับสถานะผูลี้ภัยจากประเทศอื่นแลวและตามหลักการไมผลักดันกลับ (Non-Refloulement)  

อันเปนหลักการกฎหมายระหวางประเทศ กอนที่อัยการสูงสุดจะมีคําสั ่งใหถอนฟอง ก็มีการพิจารณาตามระเบียบ

สํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการสั่งคดีอาญาที่ไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย 

หรือความมั่นคง หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 และเห็นวา เขาหลักเกณฑตามขอ 5 และ ขอ 6 

ประกอบกับพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 เห็นวา เขาเง่ือนไขตามบทบัญญัติดังกลาวท่ีให

ถอนฟองได แตหากพิจารณาตามระเบียบและพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไมพบหลักการพิจารณาคดีสงผูรายขามแดน

โดยตรง ท้ังตามกฎกระทรวงกําหนดคํารองขอการสงมอบตัวบุคคล และคาใชจายเก่ียวกับการสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2553 

ก็ไมมีบทบัญญัติใหนําหลักกฎหมายผูลี้ภัยหรือหลักการหามผลักดันกลับมาพิจารณา การพิจารณาถอนฟองในกรณีนี้จึง

ไมไดมีฐานทางกฎหมายมาจากหลักการที่ชัดเจน หากมีฐานมาจากเพียงทางการบาเรนหขอยุติเรื่องเอง ซึ่งเปนปญหา

ในทางขอเท็จจริง หากในกรณีตอไปรัฐบาลตางประเทศซึ่งรองไมยอมยุติเรื่อง ประเทศไทยก็ไมมีมาตรการตามกฎหมาย 

ท่ีจะพิจารณายุติเรื่องไดเองเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกฎหมายผูลี้ภัย  

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติที่ไมชัดเจนหลายประการ ยกตัวอยางเชน 

กฎหมายไมไดกําหนดวา เมื ่อศาลมีคําสั ่งถึงที ่สุดใหสงผู รายขามแดนแลว คณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณาอีกหรือไม 

คงแตกําหนดในมาตรา 22 วา เมื่อศาลมีคําสั่งถึงที่สุดใหสงผูรายขามแดนและรัฐบาลไทยพิจารณาใหสงตัว ก็ใหมีการสง

ผูรายขามแดนได ความไมชัดเจนดังกลาวทําใหไมใชทุกคดีสงผูรายขามแดนท่ีมีการนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถอยคําของพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 จะเห็นวา คําวารัฐบาลยอมหมายถึง

คณะรัฐมนตรี ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงควรพิจารณาอนุมัติเรื่องการสงผูรายขามแดนทุกเรื่องเวนแตจะมอบหมายให
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นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติแทน โดยท่ีผานมาก็มีกรณีท่ีนายกรัฐมนตรมีอบหมายสั่งการใหเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเรียกหนวยงานตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนคนสัญชาติไทย แลวนํามติ

ขอเสนอที่ประชุมนั้นรายงานตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาว ศาลอุทธรณถือวา

เปนมติของคณะรัฐมนตรีและถือวารัฐบาลไดอนุมัติใหสงผูรายขามแดนแลว (คําพิพากษาของศาลอุทธรณ คดีหมายเลขดํา

ท่ี 1973/2538 หมายเลขแดงท่ี 2965/2538) ตามนัยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2548 มาตรา 4 ซึ่งกําหนดวา การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอไดเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ (7) เรื่องที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางประเทศ ตามมาตรา 7 กําหนดวา เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตองผานการกลั่นกรองของหนวยงาน

แลวเห็นวาเปนเรื ่องสําคัญ แตหากคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนเรื ่องภารกิจปกติหรือมีแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจนแลว 

คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติใหความเห็นชอบก็ได โดยใหถือวาเปน

มติของคณะรัฐมนตรี และแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) 

 จากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะเห็นไดวาคณะรัฐมนตรีมีอํานาจมอบใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

ใหการอนุมัติในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศไดโดยใหถือเปนมติคณะรัฐมนตรี โดยใหรายงาน

ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ กฎหมายสงผูรายขามแดนจึงไมไดหมายความวา เมื่อกระทรวงการตางประเทศสงคดีใหอัยการ

ส ูงส ุด และอ ัยการส ูงส ุดมอบหมายพน ักงานอ ัยการฟ องคด ีต อศาล จนศาลม ีค ําส ั ่ งถ ึ งท ี ่ส ุดให ส  งผ ู  ร าย 

ขามแดนแลว จะไมตองมีการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารอีก เพราะมิฉะนั้น มาตรา 22 ก็คงไมใชคําวา 

“และรัฐบาล” อนุมัติใหสงผูรายขามแดนได คําวา “รัฐบาล” ยอมไมนาจะที่จะหมายถึงกระทรวงการตางประเทศและ

อัยการสูงสุด แตหมายถึงคณะรัฐมนตรี การตีความเชนนี้สอดคลองกับระบบกระบวนการสงผูรายขามแดนของประเทศ

ไทยท่ีใชระบบแบบผสมท่ีใหท้ังฝายบริหารและตุลาการรวมกันทําคําสั่งสงผูรายขามแดนโดยอํานาจการตัดสินใจข้ันสุดทาย

ในการสงหรือไมสงเปนของฝายบริหาร และสอดคลองกับคําพิพากษาศาลอุทธรณคดีหมายเลขแดงที่ 384/2544  

ซึ่งศาลวางหลักวา อํานาจหนาท่ีของศาลในคดีสงผูรายขามแดนน้ันแยกตางหากจากอํานาจหนาท่ีของฝายบริหารในการสง

ผูรายขามแดนอยางชัดเจน การสงผูรายขามแดนเปนดุลพินิจในการตัดสินใจของฝายบริหารซึ่งอาจใชกอนหรือหลังจากท่ี

ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหสงผูรายขามแดนแลวก็ได (จิรฉวี อินทจาร และคณะ, 2548) 

 นอกจากนี้ ยังมีความไมชัดเจนในเรื่องอํานาจหนาที่การพิจารณาของกระทรวงการตางประเทศและอัยการ

สูงสุด กลาวคือ มีความไมชัดเจนในแงของขอบเขตการพิจารณาของแตละหนวยงานซึ่งกฎหมายกําหนดใหพิจารณาในเรือ่ง

เดียวกัน คือ ใหพิจารณาเรื่องประเด็นความสัมพันธระหวางประเทศและเหตุผลอื่นที่ไมอาจดําเนินการตามคํารองไดแต

กฎหมายขาดความชัดเจนไมไดแบงแยกความรับผิดชอบของทั้งสองหนวยงานและศาล และขาดความชัดเจนวาขอบเขต

การพิจารณา ดังที่กลาวขางตน มีปญหาวาแตละหนวยงานไมพิจารณาใหละเอียดรอบคอบและมักใหศาลเปนผูพิจารณา 

หนวยงานทําหนาที่เปนเพียง “ผูสงไม” ตอเทานั้น คําวาเหตุผลอื่นที่ไมอาจดําเนินการตามคํารองได ไมไดยึดโยงกับ

หลักเกณฑสงผูรายขามแดนตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 สวนคําวากระทบความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ก็เปนนามธรรม เปนดุลพินิจ ไมมีหลักเกณฑการตีความท่ีชัดเจน 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ดังที่กลาวขางตน ปญหาในเชิงสิทธิและกระบวนการในกฎหมายสงผูรายขามแดนของประเทศไทยมีหลาย

ประการ แตจากการศึกษาสามารถสรุปไดเปน 2 กลุมหลัก คือ ปญหากระบวนการนิติบัญญัติท่ีไมเช่ือมโยงกับกฎหมายสทิธิ

มนุษยชน และปญหาขอปฏิบัติท่ีมีหลักเกณฑไมชัดเจนของกฎหมายปจจุบัน ในแงท่ีไทยขอสงตัวจากตางประเทศทําใหเกิด

ปญหาเน่ืองจากรัฐตางประเทศมองวากฎหมายไทยไมเพียงพอตอการคุมครองสิทธิ ดังปรากฏวาบางประเทศ เชน ประเทศ
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อังกฤษมีนอยคดีมากที่สงตัวผูรายขามแดนใหไทย สวนใหญจะยกฟองทั้งสิ้น ตรงกันขามประเทศไทยมีแตที่จะสงตัวใหแก

ประเทศผูรองขอ จึงเกิดความอสมมาตร (Asymmetrical) ทางการสงผูรายขามแดนข้ึน (ชัชวาล สุขสมจิตร, 2542) ผูวิจัย

เสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในมิติตางๆ รวมถึงการกําหนดแนวทางปฏิบัติและตีความกฎหมายเพื่อใหการสงผูราย

ขามแดนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในขณะเดียวกันยังใหเกิดการคุมครองสิทธิแกผูตองหาหรือจําเลยในคดีสงผูรายขามแดน

อยางเพียงพอตามมาตรฐานกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการผลักดันกฎหมายอื่นที่เกี่ยว

กัน เชน ผลักดันการตรารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ.... 

รวมไปถึงการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูลี้ภัย แมวาแนวทางบางอยางของหลายประเทศ เชน 

หลักการหามสงผูรายขามแดนแอบแฝงโดยกฎหมายคนเขาเมือง (Disguised Extradition) หรือพันธกรณีตามอนุสัญญา 

ผูลี ้ภัย จะไมพึงนํามาใชแกกรณีของประเทศไทยโดยไมคํานึงถึงบริบทที่เกี่ยวของ กลาวคือ กฎหมายบางอยางของ

ตางประเทศก็ไมอาจนํามาใชในกรณีของประเทศไทยได จึงจําเปนตองวิเคราะหใหเกิดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทยอยางเพียงพอตอไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางสูงที่ไดใหคําแนะนํา ขอสังเกตแกผูวิจัยมาโดยตลอด ขอขอบคุณ
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