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 บทความทางวิชาการฉบับนี้ เปนการศึกษาการสงคนชาติของตนขามแดนระหวางประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสงผูรายขามแดน
อันเปนความรวมมือระหวางประเทศ ในการนําผูกระทําความผิดทางอาญาในดินแดนของรัฐที่ขอให
สงตัวผูนั้น โดยเฉพาะพิจารณาประกอบหลักดินแดนเพื่อนําตัวไปดําเนินคดีหรือลงโทษในดินแดน
ของรัฐทีร่องขอวาสามารถทําไดหรอืไม อยางไร เนือ่งจากโดยหลักแลว รฐัมเีขตอํานาจในอันทีจ่ะบงัคบั 
คุมครองหรือมีสิทธิเหนือบุคคลซึ่งเปนคนชาติของตนได ในขณะเดียวกัน หากคนชาติของรัฐใดกระทํา
ความผิดในดินแดนหรือเขตอํานาจตามกฎหมายของรัฐอื่น แลวหลบหนีเขามาในรัฐท่ีตนเปนคนชาติ 
รัฐของตนจะคุมครองหรือสงตัวคนชาติตนในฐานะเปนผูรายขามแดนไดตามหลักทั่วไป หรือมีขอควร
พิจารณาอื่นใดอันนํามาสูการวิเคราะหในบทความนี้ 

บทนํา
  ชาติรัฐ (Nation State) รวมถึงประเทศไทย และ สปป. ลาว จะสมบูรณไดนั้น ตองประกอบ
ไปดวย ประชากร (ในบทความนี้หมายความเฉพาะถึงคนชาติ) โดยรัฐมีหนาที่ในอันที่จะปกปอง 
คุมครองคนชาติของตน ไมวาจะอยูในดนิแดนหรอืเขตแดนของรัฐหรอืทีอ่ยูนอกเขตแดนของรัฐในฐานะ
คนตางดาวในรัฐอื่น ๆ ก็ตาม กลาวคือ รัฐมีอํานาจออกกฎหมายใชบังคับเหนือบุคคลซึ่งเปนคนชาติ
ของตน แมอยูตางแดนยงัสามารถอาศยัจุดเกาะเกีย่วแหงการเปนคนชาตเิพือ่ใชอํานาจอธปิไตยทางการ
ศาลได ดังนั้น หากคนชาติของตนกระทําความผิดในดินแดนของรัฐอื่น แลวหลบหนีมายังประเทศที่ตน
มสีญัชาต ิการพจิารณาสงตัวคนชาตขิามแดนหรอืไม ตองพจิารณาระหวางสองประเทศวามสีนธสิญัญา
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางกนัหรอืไม หากมีตองพจิารณาวาสนธิสญัญาดังกลาว มกีารบัญญตัิ
ใหสงคนชาติขามแดนไดหรือไมดวย เนื่องจากการสงหรือไมสงคนชาติขามแดนนั้นมีเหตุผลที่แตกตาง
กันไป กอปรกับมีเหตุผลอื่นๆ เพื่อนํามาวิเคราะห ดังจะไดกลาวตอไป

การสงคนชาติขามแดน : 
ประเทศไทยกับ สปป. ลาว

 ๑อภินันท  ศรีศิริ : น.บ (รามคําแหง), ประกาศนียบัตรวิชาชีพวาความ, เนติบัณฑิตไทย, น.ม (อาญา) (ธรรมศาสตร).
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องคประกอบของรัฐ
 กฎหมายระหวางประเทศ ไดกําหนด นิยาม องคประกอบของการเปนชาติรัฐ (Nation State) 
กลาวคอื “รฐั” ตองประกอบไปดวย เขตแดน (Territory) รฐับาลทีช่อบดวยกฎหมาย (Legitimate 
Government) อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) และที่สําคัญตองมีประชากร (People) ซึ่ง
องคประกอบที่กลาวมาทั้งส่ีนี้ไมอาจแยกจากกันได หากขาดองคประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว
ความเปนชาติรัฐยอมไมอาจดํารงอยูไดตามกฎหมายระหวางประเทศ และหน่ึงในองคประกอบ
ที่สําคัญประการหน่ึง คือ ประชากร ซึ่งในโอกาสน้ีจะกลาวถึงเฉพาะในสวนปจเจกชนหรือคนชาติ 
(National) เทานั้น โดยรัฐมีหนาที่ปกปองคุมครองคนชาติของตน ทั้งที่อยูในดินแดนหรือเขตแดน
ของรัฐ หรือท่ีอยูนอกเขตแดนของรัฐในฐานะคนตางดาวในรัฐอื่น ๆ ไมวาจะมีคนชาติจํานวนเทาไร
ก็ไมสําคัญ แตที่สําคัญคนชาติตองมีความสัมพันธกับรัฐนั้น คือ เปนประชากรที่มีสัญชาติของรัฐนั้น ๆ
ไมวาจะเปนสัญชาติที่ไดมาโดยหลักดินแดน (Jus Soli) หรือหลักสืบสายโลหิต (Jus Sanguinis)
หรือโดยการแปลงสัญชาต ิ(Naturalization) ก็ตาม ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้น ๆ๒ 
  ดังนั้นจะเห็นไดวาประชากรหรือคนชาติ (National) ซึ่งที่มีจุดเกาะเก่ียวกับรัฐ จึงเปนองค
ประกอบประการสําคัญของฐานะความเปนรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐก็มีอํานาจ หนาที่ตอคนชาติของ
ตนเชนกัน 

การใชเขตอํานาจรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติ (Nationality or Active Personality Principle 
Jurisdiction)
 เขตอํานาจรัฐ (Jurisdiction) นั้น นักกฎหมายระหวางประเทศบางทานไดใหความหมายวา
หมายถึง อํานาจอันชอบดวยกฎหมายของรัฐที่จะกําหนดและบังคับสิทธิและหนาที่ ตลอดจนควบคุม
การประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งที่เปนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา๓ ทั้งนี้รวมถึงการใชเขตอํานาจรัฐ
เพื่อคุมครองคนชาติดวย กลาวคือ รัฐมีอํานาจออกกฎหมายใชบังคับเหนือบุคคลซึ่งเปนคนชาติของตน 
แมอยูตางแดนยังสามารถอาศัยจุดเกาะเกี่ยวแหงการเปนคนชาติเพื่อใชอํานาจอธิปไตยทางการศาลได 
ทั้งนี้เปนไปตามหลักบุคคลที่ใชบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘ 
 ดังนั้นการใชเขตอํานาจรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติ สัญชาติก็เปนจุดเกาะเก่ียวอีกประการหน่ึง
ที่ทําใหเจาของสัญชาติ (Nation State) สามารถใชเขตอํานาจของตนเหนือบุคคลได ไมวาคนชาติ
จะอยูที่ใดก็ตาม

 ๒Henkin et al, international law : Cases and Materials, West Publishing Company (๑๙๘๐), p ๑๗๓ อางใน 
จุมพล สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ, โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร, ๒๕๓๙, 
น. ๑๖๕.
 ๓มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, เอกสารการสอนชดุวชิา กฎหมายระหวางประเทศ ฉบบัปรับปรุงครัง้ ที ่๑, สาขานติศิาสตร 
หนวยงานที่ ๑-๕, ๒๕๔๙, หนวยที่ ๓, น. ๔๘.
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 ๔ประธาน จฬุาโรจนมนตร ีและคณะ, การสงผูรายขามแดน : บทสรุปแนวคิดและแนวพิจารณาของศาลอุทธรณ ตอนท่ี ๒ 
ศาลอุทธรณและพัฒนาการของการยอมรับหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการสงผูรายขามแดน, ๒๕๕๑, น. ๒๒.
 ๕ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับอางอิง), วิญูชน : กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒, น. ๑๔-๑๕.

หลักการสงผูรายขามแดน (Extradition)
 กอนท่ีจะกลาวถึงการสงคนชาติขามแดนสมควรท่ีจะกลาวถึง หลักการสงผูรายขามแดน 
(Extradition) เพือ่เปนฐานสรางความเขาใจในเบ้ืองตน โดยการสงผูรายขามแดนเปนความรวมมือทาง
ระหวางประเทศในทางอาญา เพือ่ประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึง่นบัวนัยิง่เพ่ิม
ทวีความรุนแรง สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและความม่ันคงของประชาคมระหวาง
ประเทศ ไมวาจะเปนอาชญากรรมธรรมดา อาชญากรรมขามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สําหรับ
ประเทศเพื่อนบาน สปป. ลาว กับประเทศไทย เมื่อพิจารณาความตกลงในดานความรวมมือทางอาญา
ไดปรากฏความรวมมือดังกลาว ในรูปของสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน การสงผูรายขามแดนจึงเปน
อกีวธิกีารหนึง่ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีจ่ะนาํตวัผูกระทาํความผดิไปลงโทษ ดงันัน้การปองกนั
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น จึงตองนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได แตก็ไมใชเรื่องงาย ๆ 
หากผูกระทําความผิดในดินแดนของรัฐหนึ่งแลว หลบหนีมาหลบซอนยังรัฐอื่น ตองอาศัยความรวมมือ
จากประเทศตาง ๆ  เพือ่นาํตวัผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได การสงผูรายขามแดนจึงเปนอกีวธิกีารหน่ึง
ที่นํามาใชเพื่อเอาผูกระทําความผิดมาลงโทษ ซึ่งโดยหลักแลว เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน
ในดินแดนของประเทศใด ประเทศน้ันตองดําเนินการเพ่ือเอาผูกระทําความผิดมาลงโทษ 
หรอืความผดินัน้อยูในเขตอาํนาจตามกฎหมายของประเทศนัน้ จงึจะรองขอใหมกีาร
สงผูรายขามแดนได 
 ดังนั้น การสงผูรายขามแดน (Extradition) คือ การสงมอบตัวผูตองหา
หรือผูที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษผูนั้น ในการกระทําความผิดทางอาญา
ในดินแดนของรัฐที่ขอใหสงตัวบุคคลผูนั้นเพื่อนําตัวไปดําเนินคดีหรือลงโทษ
ในดินแดนของรัฐที่รองขอ๔  
 สําหรับประเทศไทย  เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรไทย ผูกระทําผดิตองไดรบัโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๔ วรรคหนึง่ ซึง่เรยีกวา “หลักดนิแดน” หรอือยูในเขตอาํนาจกฎหมายไทย
ในกรณีอื่น ๆ ดวย ไมวา “หลักบุคคล” ตามมาตรา ๘ คือ กฎหมายของรัฐใด
ยอมใชบังคับและคุมครองคนชาติของรัฐนั้น ๆ ไมวาจะอยู ณ ที่ใด และ 
“หลักอํานาจลงโทษสากล” ตามมาตรา ๗ คือ ประเทศใด
จบักมุตวัผูกระทาํผดิได เปนผูมอีาํนาจพจิารณาและลงโทษ
ตามกฎหมายของประเทศน้ัน โดยไมตองคํานึงสัญชาติ
ของผูกระทําความผิดหรือของผูเสียหายและไมตองคํานึงถงึ
สถานทีท่ีค่วามผดิไดเกดิขึน้ดวย๕ โดยอาชญากรรมตามมาตรานี้
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กระทบตอประชาคมระหวางประเทศท้ังมวล เชน การกระทําอันเปนโจรสลัด (piracy) การคาทาส 
(slave trading) การฆาลางเผาพันธุ (genocide) อาชญากรรมสงคราม (war crimes) อาชญากรรม
ตอมนุษยชาติ (crimes against humanity) เปนตน โดยสถานที่ในการใชกฎหมายอาญาปรากฏใน
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ แลวแตกรณี ซึ่งสามารถ
นําตัวผู กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายไทยได ดังนั้นเม่ือมีการกระทําความผิด ไมวาจะเปน
การกระทําความผิดโดยเปนอาชญากรรมธรรมดา (Street on Crime) อาชญากรรมขามชาติ 
(Transnational Crime) หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) หากอยูในเขตอํานาจ
ของกฎหมายไทยอยางที่ไดกลาวมาแลว โดยเฉพาะกระทําผิดในดินแดนประเทศไทย กฎหมายไทย
กส็ามารถเอาผิดหรือนาํตวัผูกระทําความผิดมาลงโทษและรับโทษตามกฎหมายไทยได และเม่ือผูตองหา 
หรอืจาํเลยไดหลบหนีออกนอกเขตอํานาจกฎหมายไทยแลว กระบวนการยุตธิรรมไทย กส็ามารถติดตาม
ตัวบุคคลเหลานี้มาลงโทษได โดยวิธีการสงผูรายขามแดน (Extradition) 
 ในสวนของ สปป. ลาว เมือ่มกีารกระทําความผิดเกดิขึน้ในดนิแดน สปป. ลาว ผูกระทําผดิตองไดรบั
โทษตามกฎหมายอาญา สปป. ลาว เรียกวาหลกั “หลกัดนิแดน” เชนกัน ดงัปรากฏในประมวลกฎหมาย
อาญา สปป. ลาว ค.ศ. ๒๐๐๕ คือ 
 “Article ๓. (New) Application of Penal Law within the Territory of the Lao People’s 
Democratic Republic 
 This law is binding in the territory of the Lao People’s Democratic Republic. 
An individual who commits an offence within the territory of the Lao People’s 
Democratic Republic may be charged and punished in accordance with the Penal Law 
or other laws of the Lao People’s Democratic Republic that define criminal penalties
 In the event that diplomatic representatives or individuals benefiting from 
the diplomatic immunity conferred by international conventions commit offences in 
the territory of the Lao People’s Democratic Republic, these cases shall be solved 
through diplomatic channels”๖ 
 หากผูตองหา หรอืจาํเลยไดหลบหนีออกนอกเขตอํานาจกฎหมายของ สปป. ลาว แลว กระบวนการ
ยตุธิรรม สปป. ลาว กส็ามารถตดิตามตวัคนเหลาน้ีมาลงโทษได โดยวิธกีารสงผูรายขามแดน (Extradition) 
เชนกัน
 จากที่กลาวมาจะเห็นวา “การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดินแดน (Territoriality Principle 
Jurisdiction) หรือที่เรียกกันวา “หลักดินแดน” เปนหลักที่มีความสําคัญมากวา “การใชเขตอํานาจ
รัฐตามหลักสัญชาติ (Nationality or Active Personality Principle Jurisdiction)” เนื่องจาก
หลักนี้เปนหลักการที่ไดรับการยอมรับจากรัฐตาง ๆ ในประชาคมระหวางประเทศ และมีการใชอยู
ทั่วไป โดยหลักการแลวหลักดินแดนจะพิจารณาถึงสถานท่ีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้น ซึ่งรัฐทุกรัฐ

 ๖Article ๓ Lao PDR  Penal law ๑๙๘๙.
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มีอํานาจที่จะออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมายเหนือบุคคล ทรัพยสิน และเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในดินแดนของรัฐ ไมวาบุคคลนั้น ๆ จะเปนคนชาติของรัฐหรือไม หรือทรัพยสินนั้นจะเปนทรัพยสิน
ของคนชาตขิองตนหรอืไมกต็าม หากวาการกระทาํความผดิน้ันเกิดขึน้ในดนิแดนของรฐัแลว ศาลภายใน
ของรัฐกอ็าจใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดนิแดนเพ่ือดําเนนิคดแีละลงโทษผูกระทําความผิดน้ันได กอปรกับ
เมื่อมีการกระทําความผิดในดินแดนใด ผลกระทบดานความเสียหายยอมเกิดขึ้นมากกวา

สถิติการสงผูรายขามแดนในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ป ๒๕๔๙-๒๕๕๐๗ 
 ๑. คํารองขอขามแดนที่อยูระหวางการติดตามจับกุมผูตองหา ทั้งหมด ๑๘ ราย
  -  สหรัฐอเมริกา   จํานวน  ๘  ราย
  -  สวีเดน     จํานวน  ๑  ราย
  -  เดนมารก    จํานวน  ๑  ราย
  -  กัมพูชา     จํานวน  ๑  ราย
  -  ออสเตรเลีย    จํานวน  ๔  ราย
  -  เยอรมัน     จํานวน  ๑  ราย
  -  อังกฤษ     จํานวน  ๑  ราย
  -  อินเดีย     จํานวน  ๑  ราย
 ๒. คาํรองขอขามแดนทีม่กีารจบักมุตวัผูตองหาไดแลว และอยูระหวางการพจิารณาของศาล 
ทั้งหมด ๑๖ ราย
  -  เกาหลี     จํานวน  ๑  ราย
  -  สหรัฐอเมริกา   จํานวน  ๖  ราย
  -  อังกฤษ     จํานวน  ๔  ราย
  -  อิตาลี     จํานวน  ๑  ราย
  -  จีน      จํานวน ๒  ราย
  -  กัมพูชา     จํานวน  ๑  ราย
  -  ฝรั่งเศส     จํานวน  ๑ ราย
 ๓.  สงตัวผูตองหาไปแลว ทั้งหมด ๑๓ ราย (ศาลยกฟอง ๑ ราย)
  -  ไอรแลนด    จํานวน  ๑  ราย
  -  สหรัฐอเมริกา   จํานวน  ๕  ราย
  -  เบลเยียม    จํานวน  ๒  ราย
  -  อินเดีย     จํานวน  ๑  ราย

 ๗รวบรวมโดย กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ.

P67-79.indd   71P67-79.indd   71 9/20/2011   8:10:56 PM9/20/2011   8:10:56 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔๗๒

การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว  

จุลนิติ

  -  สหรัฐเอมิเรตส   จํานวน  ๑  ราย
  -  อังกฤษ     จํานวน  ๑  ราย
  -  แคนาดา     จํานวน  ๑  ราย
  -  ฝรั่งเศส     จํานวน  ๑  ราย

การสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 แมประเทศไทยกับ สปป. ลาว จะเปนเพื่อนบานมีความสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันมาอยางชานาน 
แตทัง้สองประเทศตางกม็อีาํนาจอธิปไตยเหนอืดนิแดนของตน ซึง่อีกประเทศไมสามารถทีจ่ะลวงละเมดิ
อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศอื่นไดเชนกัน กลาวคือ เมื่อมีผูตองหาหรือผูตองขัง ซึ่งเปน
คนชาติ สปป. ลาว เมื่อกระทําความผิดในดินแดนประเทศไทยแลวหลบหนีไปอยูใน สปป. ลาว รัฐชาติ
ของตน เจาหนาที่ผูปฎิบัติราชการตามกฎหมายของประเทศไทย ก็ไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมาย
เหนือดินแดนของประเทศเพ่ือนบานได ในทางตรงขามเชนกันหากผูตองหาหรือผูตองขังเปนคนชาติ
ของประเทศไทยเมื่อกระทําความผิดในดินแดนของ สปป. ลาว แลวหลบหนีเขามายังประเทศไทย
ซึ่งตนมีสัญชาติ สปป. ลาว ก็ไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมายของตนลวงลํ้าอธิปไตยของประเทศไทย
เพื่อติดตามนําผูตองหาหรือผูตองขังเหลานั้นใหไปรับโทษตามกฎหมายตนไดเชนกัน 
 เม่ือมีประเด็นพิจารณาการลวงล้ําอํานาจอธิปไตยของรัฐอ่ืน จึงตองกลับมาพิจารณาวาทั้งสอง
ประเทศนี้ มีขอตกลงทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกันหรือไม หรือในกรณีไมมีสนธิสัญญา
ตอกันก็อาจมีความรวมมือกันในการสงผูรายขามแดนตอกันไดในรูปแบบอื่นก็ได
 โดยสนธสิญัญา (Treaty) เปนคาํทีม่คีวามหมายท่ัวไป (Generic term) ซึง่หมายความวา สญัญา
ที่ทําระหวางบุคคลระหวางประเทศ (รัฐ รัฐบาล องคการระหวางประเทศ) กอใหเกิดสิทธิและ
พันธกรณีระหวางกันภายใตกฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญาและความตกลงมักจะเปนคําที่
ใชสลับหรือแทนกันไดในความเขาใจของบุคคลทั่วไป หากจะเปรียบเทียบกับสัญญาตามกฎหมาย
ภายในสัญญาหมายความวาสัญญาท่ีทําระหวางบุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งกอใหเกิดสิทธิและหนาที่
ระหวางกนัทีต่างกนั คอื อยูภายใตบงัคบักฎหมายภายในประเทศของประเทศนัน้ ๆ ๘  สวนคาํนิยามของ 
“สนธิสัญญา” ซึ่งเปนประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัดทํา
สนธิสัญญาระหวางรัฐ หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ ระหวางรัฐซึ่งจัดทําเปนลายลักษณอักษร
และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะจัดทําอยูในตราสารฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือ
หลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกันและไมวาจะมีชื่อเฉพาะเชนใด๙  

 ๘กรมสนธิสัญญากระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th/treaty/handbook/forward.html.
 ๙Vienna Convention on the law of Treaties ค.ศ. ๑๙๖๙ Article ๒ : ๑ (a) 
 “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed 
by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation.
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 เม่ือพิจารณาขอตกลงในดานตาง ๆ ของท้ังสองประเทศแลว พบวามีขอตกลงในการสงผูราย
ขามแดนระหวางกันอยางเปนทางการ ซึ่งเปนขอตกลงซึ่งอยูในความหมายของคําวา “สนธิสัญญา
ระหวางประเทศ” นัน้เอง ในนามของ “สนธสิญัญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทย – สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดยสนธิสัญญาน้ีไดจัดทําคูกันเปนสองฉบับเปนภาษาไทย ลาว และ
อังกฤษ โดยภาษาไทยและลาวถูกตองเทาเทียมกัน หากมีความแตกตางกันในการตีความ ใหใชฉบับ
ภาษาอังกฤษเปนเกณฑในการตีความ ซึ่งเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ ประเทศไทยและ สปป. ลาว 
ไดตกลงทาํสนธสิญัญาวาดวยการสงผูรายขามแดน (Treaty on Extradition between The Kingdom
of Thailand and The Lao People’s Democratic Republic) โดยสัญญาเปนการทําระหวาง
บุคคลระหวางประเทศ (รัฐ,รัฐบาล,องคการระหวางประเทศ) กอใหเกิดสิทธิและพันธกรณีระหวางกัน
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการสงผูรายขามแดนแกกัน โดยปรากฏขอปรารถนารวมกัน 
คือ ปรารถนาท่ีจะสงเสริมความรวมมืออยางมีประสิทธิผลระหวางประเทศท้ังสองในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมบนพ้ืนฐานของความเคารพตออธิปไตย ความเทาเทียมกันและผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน โดยการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนตอกัน และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จงึไดมกีารประกาศใชบงัคบัใหมผีลเปนกฎหมายภายใน เพือ่เปนการอนวุตักิารใหเปนไปตามสนธสัิญญา
ฉบับดังกลาว คือ ใหการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเปนไปตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผู รายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทายพระราชบัญญตันิี้๑๐  (สนธิสญัญาสงผูรายขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
 ดงันัน้ การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
จะมีหลักเกณฑและสาระสําคัญอยางไร ตองไปศึกษาสนธิสัญญาที่ทั้งสองประเทศไดตกลงทํารวมกัน
ในรูปแบบของสนธิสัญญานั้นเอง๑๑ โดยในบทความวิชาการนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับขอ
พจิารณาในการสงคนชาติขามแดนระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว วามกีารหามสงคนชาติขามแดน
หรือไม กอปรกับขอพิจารณาวิพากษที่เกี่ยวของในบริบทอื่นประกอบดวย

 ๑๐พระราชบญัญติัวาดวยการสงผูรายแดนระหวางราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓.
  ๑๑ศึกษาเพิ่มเติม, อภินันท ศรีศิริ, การสงผูรายขามแดนไทย-ลาว, วารสารวิชาการ มอบ., ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑, ๒๕๕๓, น. 
๗๙-๙๑.
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การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว
 อยางทีไ่ดทราบกนัแลวในความตอนตนวาโดยหลกักฎหมายแลว กฎหมายของรฐัใดยอมบงัคบัและ
คุมครองคนชาติของตนตามความเก่ียวพนัโดยอาศยัความเก่ียวพนัในเร่ืองของสญัชาต ิซึง่ทัง้ประเทศไทย
และ สปป. ลาว ตางอาศยัจดุเกาะเกีย่วนีเ้ชนเดยีวกนัในการบงัคบัและคุมครองคนชาตขิองตน โดยการ
สงคนชาติขามแดนตามกฎหมายไทยปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ.๒๕๕๑ ในหมวด
ที่ ๒ ของพระราชบัญญัตินี้วาดวยกระบวนการดําเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน สวนที่ ๑ 
บทท่ัวไป มาตรา ๑๒ การดําเนินการตามคํารองขอใหสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดนอาจกระทําได 
ในกรณีดังตอไปนี้
 (๑)  เมื่อมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ
 (๒)  บุคคลนั้นยินยอมใหสงขามแดน หรือ
 (๓)  เปนการสงผูรายขามแดนภายใตเงือ่นไขตางตอบแทนทีป่ระเทศไทยทาํกบัประเทศผูรองขอ
 แตพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะนํามาใชบังคับกับการสงคนชาติขามได 
ตองไมขัดหรือแยงกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยกับประเทศอื่น (ในโอกาสนี้หมายถึง สปป. ลาว) ทั้งนี้
ตามที่ไดกําหนดไวมาตรา ๔ คือ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกบรรดาการสงผูรายขามแดนเทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับขอความตามสนธิสัญญาเก่ียวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ดงันัน้ การสงคนชาติขามแดนระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว 
จะกระทําไดหรือไม ตองพิจารณาสนธิสัญญาระหวางสองประเทศนั้นเอง
 โดยสนธิสัญญาวาดวยวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Treaty on extradition between The Kingdom of Thailand and 
The Lao people’s democratic republic) ไดปรากฏบทบัญญัตกิารพิจารณาวาดวยการสงคนชาติ
ขามแดน ใน ขอ ๕ การสงคนชาติขามแดน
 ๑. คูภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน
 ๒.  หากการสงผูรายขามแดนไมไดรับการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง 
ของขอนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมี
อาํนาจของตนเพ่ือฟองคดีตอไปตามคํารองขอของภาคีทีร่องขอ 
เพ่ือความมุงประสงคนี้ ภาคีที่รองขอจะตองสงเอกสารและ
พยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอ
 ๓.  แมจะมีวรรคสอง ของขอน้ีบัญญัติไว ภาคีที่
ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้นตอเจาหนาที่ผู มี
อํานาจของตนเพ่ือฟองคดี หากภาคีที่ไดรับการรองขอ
ไมมีเขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
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 ๑๒Sir Robert Jennings and Sir  Arthur watts, see supra note ๒๓, p. ๙๕๕, อางใน พรชยั ดานววิฒัน, การสงคนชาติ
ขามแดนตามกฎหมายสงผูรายขามแดน, ดุลพาห, เลม ๔ ปที่ ๔๒ , ๒๕๓๘, น. ๕๙.
 ๑๓พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอที่ ๑๒.
 ๑๔ลักษณะและหลักการท่ีสําคัญเก่ียวกับจารีตประเพณีระหวางประเทศไมเปนลายลักษณอักษร เปนบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศประการหนึ่ง มีผลใชไดทั่วไป จารีตประเพณีมีทั้งสากล และทองถิ่น. 

 จากท่ีกลาวมาจะพบวา การสงคนชาติขามแดนระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว ไดมีการ
บัญญัติไวอยางชัดอยางท่ีกลาวมา ที่ทั้งสองประเทศพึงถือปฏิบัติตอกันตามขอปรารถนาที่จะสงเสริม
ความรวมมืออยางมีประสิทธิผลระหวางประเทศท้ังสองในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
บนพื้นฐานของความเคารพตออธิปไตย ความเทาเทียมกันและผลประโยชนซึ่งกันและกัน

บทวิพากษ
 สําหรับเหตุผลของการสงหรือไมสงคนชาตินั้น แนวปฏิบัติของรัฐมีอยูวารัฐที่ไดรับคํารองขอให
สงผูรายขามแดนอาจจะสงคนชาตขิองตนขามแดนไปยงัรฐัทีร่องหรอืยงัรฐัทีส่ามกไ็ด๑๒  ซึง่สาํหรบักลุม
ประเทศที่ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common law System) หรือระบบ Anglo – Saxon 
เชน อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่ไมหามการสงคนชาติขามแดน โดยถือหลักวาผูกระทําความผิด 
ณ ที่ใด จะตองถูกพิจารณาคดี ณ ที่ที่กระทําคามผิด สวนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบประมวล
กฎหมาย (Civil law System) เชน ฝรั่งเศส หรือสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จะถือหลักวา ความผิด
ที่กระทําโดยคนชาติของตนนั้น ไมวาจะอยู ณ ที่ใด เปนความผิดที่กระทําความผิดตามกฎหมาย
ของประเทศทีบ่คุคลนัน้มสีญัชาตดิวย จงึไมจาํเปนทีจ่ะตองสงคนชาตขิองตนไปขึน้ศาลของประเทศอืน่ 
ทั้งหากเขาขายที่สนธิสัญญาหรือกฎหมายภายในบัญญัติไว เชน เปนความผิดที่กระทําขึ้นโดยศาล
ของประเทศที่ผูกระทําผิดมีสัญชาตินั้นมีเขตอํานาจเหนือความผิดดังไดกลาวมาแลวขางตน เหตุผล
อีกประการท่ีทําใหปฏิเสธการสงคนชาติขามแดน คือ ศาลท่ีผูกระทําผิดมีสัญชาติอาจไมมั่นใจวา
ศาลของรัฐที่รองขอจะใหความยุติธรรมเต็มที่ในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนชาวตางประเทศหรือไม และ
การท่ีผูกระทําผิดไดรับการพิจารณาคดีในศาลตางประเทศยอมทําใหผูกระทําผิดมีความเสียเปรียบ
ในเร่ืองของภาษาและการนําพยานมาสืบ เปนตน ดังนั้น ในสวนของประเทศไทยไดรับเอาแนวคิด
ของระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายมาใชเปนตนแบบ ดงัจะเหน็ไดจากการปฎริปูระบบกฎหมาย
ในสมัยรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี ๕ จงึทาํใหอทิธพิลแนวคิดในการไมสง
คนชาติปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ มาตรา ๑๖ คือ “เมื่อใดศาลพิเคราะห
เหน็วาจาํเลยเปนคนในบงัคบัสยามกด็ ีหรอืมขีอสงสยั หรอืมคีวามยุงยากในเรือ่งระเบยีบอันเก่ียวกบัการ
รับรองเอกสาร หรือวิธีการทําคําขอใหสงขามแดนก็ดี ใหศาลรายงานหารือเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
กอนที่จะออกคําสั่งใหปลอยตัวจําเลย” สวนปจจุบันพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ 
ไดถูกยกเลิกไป ทําใหการสงคนชาติไทยเปนผูรายขามแดนอาจกระทําได๑๓  ดังนั้น ในปจจุบันหลักการ
สงคนชาติหรือไม ยังมีแนวปฏิบัติที่ไมตรงกันของกลุมประเทศที่มีระบบกฎหมายตางกันตามความที่ได
กลาวมา ดงันัน้ ยอมเปนทีเ่ขาใจวาหลกัการดงักลาวยงัมไิดเปนกฎหมายจารตีประเพณรีะหวางประเทศ 
(Customary International Law)๑๔  กลาวคือ ยังมิไดมีผลใชเปนการทั่วไป 
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จุลนิติ

 สาํหรับการสงคนชาติของตนขามแดนระหวางประเทศไทย กบั สปป. ลาว เมือ่พจิารณาสนธิสญัญา
ที่มีระหวางกันแลวมีลักษณะผอนคลายกวาที่แนวคิดของระบบกฎหมายขางตน ดังจะเห็นไดจากความ
ในขอ ๕ คือ “คูภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดนได” หมายความวา 
ตางฝายตางไมมีพันธกรณีตอกันที่จะสงคนชาติของตนขามแดน แตหากคูภาคีตองการสงคนชาติ
ขามแดนกส็ามารถทาํไดเชนกนั และในสวนของประเทศไทย เมือ่พจิารณาประกอบกบัพระราชบญัญตัิ
สงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวามเีงือ่นไขในการสง คอื หากจะสงคนชาติขามแดน บคุคลน้ันยนิยอม
ใหสงขามแดน หรอืเปนการสงผูรายขามแดน ภายใตเงือ่นไขตางตอบแทนท่ีประเทศไทยทํากับประเทศ
ผูรองขอ๑๕  
 ประเด็นที่ควรพิจารณาตอไป หากคูภาคี คือ ประเทศไทย กับ สปป. ลาว ปฏิเสธไมสงคนชาติ
ของตนขามแดน ไปยังประเทศซ่ึงมีเขตอํานาจในการพิจารณาความผิดหรือเขตอํานาจเหนือความผิด 
ประเทศนัน้โดยเฉพาะตาม “หลกัดนิแดน” ตองมพีนัธกรณทีีต่องพจิารณาดาํเนนิคดลีงโทษกบัผูกระทาํ
ความผิดภายในเขตอํานาจเหนือความผิดของรัฐของตน เพราะหากรัฐตนไมมีเขตอํานาจตามกฎหมาย
ในการพิจารณาคดีแลวในกรณีตาง ๆ แลว เห็นวารัฐนั้นยอมไมอาจอางเหตุปฏิเสธไดหรือมีอํานาจ
เหนือความผิดในลักษณะอื่นนอกเหนือจากเขตอํานาจตามหลักดินแดน แตไมไดสนใจที่จะดําเนินคดี
เอง โดยอางปญหาเรือ่งพยานหลกัฐานไมเพยีงพออนัเปนเหตุใหศาลยกฟองปลอยตวัไป เน่ืองจากพยาน
หลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับคดีอยูในประเทศที่รองขอใหสงคนชาติขามเหลานี้ หากเปนเชนนี้ยอมเทากับ
ทาํใหผูกระทาํความผิดไมตองรบัโทษจากการกระทําความผดิของตน หากมองอีกนัยหนึง่เทากับผูกระทํา
ความผิดใชประเทศตนเองเปนแหลงหลบใหพนจากการถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
 ขอพจิารณาอีกประการ คอื ถาคนชาติไทยกระทําผดิในประเทศไทยแลวหลบหนีไปอยู สปป. ลาว 
และไดแปลงสัญชาติเปนพลเมืองของ สปป. ลาว ที่ตนหลบหนีไปอยู ตอมาประเทศไทยซึ่งเปนดินแดน
ที่ความผิดไดกระทําขึ้นมีคํารองขอให สปป. ลาว ที่จําเลยไดแปลงสัญชาติสงตัวจําเลย ดังนี้ จําเลย
จะยกเหตุแหงการแปลงสัญชาติขึ้นมาตอสูมิใหสงตัวไดหรือไม เปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจกันตอไป 
ประเด็นนี้ที่ทําใหรวมมือระหวางประเทศในการปองกันปราบปราบอาชญากรรมมีความยุงยากท่ีจะ
นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษเพิ่มขึ้นอีก
 จากปญหาบางประการทีก่ลาวมา กอปรกบัพจิารณาในบรบิทปจจุบนัทีม่กีารรวมกลุมสมาคมแหง
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ซึ่งมี “กฎบัตรอาเซียน” มีขอปรารถนารวมกันดังนี้๑๖ 
โดยตระหนักถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางประชาชนและรัฐสมาชิก
อาเซยีนซึง่มคีวามผกูพนักนัทางภมูศิาสตร ตลอดจนมวีตัถปุระสงคและชะตารวมกนัไดรบัแรงบนัดาลใจ
และรวมกันภายใตวิสัยทัศนเดียวกัน อัตลักษณเดียวกัน และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน 
รวมกันดวยความปรารถนาและเจตจํานงรวมกันที่จะดํารงอยูในภูมิภาคแหงสันติภาพ ความมั่นคงและ
เสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่งและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน 

 ๑๕อางแลว เชิงอรรถท่ี ๑๒.
 ๑๖Charter of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
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และทีจ่ะสงเสรมิผลประโยชน อดุมการณ และแรงดลใจทีส่าํคญัของอาเซยีน เคารพความสาํคญัพืน้ฐาน
ของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน 
การไมแทรกแซงในกิจการภายใน ฉันทามติและเอกภาพในความหลากหลาย ยึดมั่นในหลักการแหง
ประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้พืน้ฐาน ตกลงใจท่ีจะประกันการพัฒนาอยางยัง่ยนืเพือ่ประโยชนของประชาชนรุนปจจุบนัและอนาคต 
และตัง้มัน่ใหความอยูดกีนิด ีการดาํรงชวีติและสวสัดกิารของประชาชนเปนแกนของกระบวนการสราง
ประชาคมอาเซียน เชือ่มัน่ในความจําเปนทีจ่ะกระชับสายสมัพนัธทีม่อียูของความเปนอันหนึง่อนัเดยีวกนั
ในระดบัภมูภิาค เพือ่บรรลปุระชาคมอาเซยีนทีม่คีวามเหนยีวแนนทางการเมอืง การรวมตวัทางเศรษฐกจิ 
และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความทาทายและโอกาส
ในปจจุบันและอนาคต ทําใหแนวโนมในการใหความรวมมือดานตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ทั้งนี้รวมถึงการสงผูรายขามแดนดวย จึงเห็นควรเพื่อประโยชนสูงสุดในการปองกันปราบปรามการ
กระทําความผิดตามเจตนารมณของการสงผูรายขามแดน ควรมีการพิจารณาสรางหลักเกณฑหรอืแนว
ปฏิบัติที่ตรงกันในเรื่องดังกลาวตอไป
 และขอพิจารณาสุดทายท่ีสําคัญอีกประการ คือ “การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดินแดน 
(Territoriality Principle Jurisdiction) หรอืท่ีเรียกกันวา “หลักดินแดน” เปนหลักทีม่คีวามสําคัญ
มากกวา “การใชเขตอาํนาจรฐัตามหลกัสญัชาต ิ(Nationality or Active Personality Principle 
Jurisdiction)” เนื่องจากหลักนี้เปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับจากรัฐตาง ๆ ในประชาคมระหวาง
ประเทศ และมีการใชอยูทัว่ไป โดยหลักการแลวหลักดนิแดน จะพิจารณาถึงสถานท่ีทีก่ารกระทําความผิด
เกดิขึน้ ซึง่รฐัทกุรฐัมอีาํนาจท่ีจะออกกฎหมายและบังคบัใชกฎหมายเหนือบคุคล ทรพัยสนิ และเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐ ไมวาบุคคลน้ัน ๆ จะเปนคนชาติของรัฐหรือไม หรือทรัพยสินน้ันจะเปน

ทรพัยสินของคนชาติของตนหรือไมกต็าม หากวาการกระทําความผิดน้ันเกิดขึน้ในดินแดน
ของรฐัแลว ศาลภายในของรัฐ กอ็าจใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดนิแดน เพือ่ดาํเนนิคดี
และลงโทษผูกระทาํความผดิน้ันได ประกอบกบัผลเสยีหายจากการกระทาํความผดิ
ยอมสงผลตอรัฐนั้นโดยตรง 
   โดยในอดีตศาลอุทธรณเคยมีคําพิพากษาเกี่ยวกับวินิจฉัยการสงบุคคล
สญัชาตไิทยขามแดนในคดหีมายเลขแดงที ่๒๙๙๕/๒๕๓๘ โดยไดพพิากษายนืตาม
คาํสัง่ของศาลชัน้ตนทีส่ัง่ใหขงัจาํเลยซึง่เปนบคุคลผูมสีญัชาตไิทยไว เพือ่สงขามแดน
ตามคํารองขอของประเทศสหรัฐอเมริกา อันเปนการวินิจฉัยตามสนธิสัญญา
สงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศอเมริกา ค.ศ. ๑๙๒๒ ประกอบ

พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ (ฉบับเดิม)
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การสงคนชาติขามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว  

จุลนิติ

  ดังนั้น เม่ือพิจารณาหลักการสงคนชาติขามแดนในสนธิสัญญาระหวางประเทศไทย กับ
สปป. ลาว ซึ่งมีพัฒนาการผอนคลายไปมาก กอปรกับสภาวการณปจจุบันที่มีการรวมกลุมในนามของ
สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) จึงเห็นวาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปน
ภูมิภาคเดียวกัน ยึดมั่นในหลักการแหงประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ควรนําประเด็นการสงคนชาติมาทบทวนเพ่ือใหเปนไป
ในทิศทางที่ตองปฏิบัติอยางเดียวกัน ซึ่งเห็นวาควรใหมีการสงคนชาติขามแดนไดระหวางประเทศ
โดยเฉพาะในกลุมภูมิภาคน้ีเพื่อจะไดบรรลุเปาหมายอยางท่ีกลาวมา และทําใหความรวมมือในการ
ปองกันปราบปรามการกระทําความผิดซึ่งนับวันจะสรางปญหาใหกับเสถียรภาพความมั่นคงระหวาง
ประเทศมากกวาใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น ประกอบกับจากเหตุผลที่กลาวมา การพิจารณาสงคนชาติ
ของตนขามแดนหรือไม จึงเห็นควรยึดหลักดินแดนมากกวาหลักสัญชาติของบุคคล เพราะหาก
ยดึหลกัไมสงคนชาตขิามแดน เทากบัเปนการขดัหลกัดินแดนซึง่การกระทาํความผดิไดเกดิขึน้นัน้เอง

บทสงทาย
           การสงผูรายขามแดน (Extradition) เปนชองทางหน่ึงที่ประชาคมระหวางประเทศใชในการ
ติดตามจับกุมผูกระทําความผิดหรือผูถูกกลาวหาที่หนีไปประเทศอื่น ซึ่งโดยหลักแลว อํานาจอธิปไตย
ของรัฐยอมจํากัดเฉพาะภายในดินแดนหรืออาณาเขตของตนเทาน้ัน ตามกฎหมายระหวางประเทศ 
รัฐหนึ่งจะใชอํานาจอธิปไตยเหนือกวาอีกรัฐหนึ่งโดยที่รัฐนั้นไมยินยอมไมได ดังน้ัน เมื่อผูถูกกลาวหา
หรือจําเลยไดหลบหนีไปอยูตางประเทศ รัฐเจาของสัญชาติของผูถูกกลาวหา (หรือจําเลยแลวแตกรณี) 
จะสงเจาหนาที่ของรัฐไปจับกุมในตางประเทศไมได เพราะเปนการละเมิดอํานาจอธิปไตยของรัฐอื่น 
ดังนั้น รัฐเจาของสัญชาติจึงตองรองขอใหมีการชวยเหลือที่จะติดตามจับกุมผูตองหาหรือจําเลยมาให 
ในทางตรงขามหากผูถกูกลาวหาหรือจําเลยเปนคนชาติของรัฐกระทําความผิดแลวหลบหนีมายังรัฐชาติ
ของตน ตองพิจารณาวามีสนธิสัญญาท่ีมีระหวางประเทศคูภาคีใหสงคนชาติขามแดนหรือไม เพราะ
สนธสิญัญาระหวางประเทศนัน้มคีวามแตกตางกนั สวนระหวางประเทศไทย กบั สปป. ลาว อยางทีก่ลาวมา 
ภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดนขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่เหมาะสมประกอบ
ขอวพิากษทีไ่ดกลาวมา โดยไมใชดลุยพนิจิในประเดน็การสงคนชาต ิเปนขอตอรองผลประโยชนสวนตวั
อันอาจกระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางประเทศ จนยากที่แกไขเยียวยาใหกลับคืนได

สุดทายฝากใหคิด ผิดดวย ฤ
  “การเปนครอบครัวเดียวกัน ตองเชื่อมั่นและศรัทธาซึ่งกันและกัน”
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