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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในโลกปจจุบัน อาจกลาวไดวาการคามนุษยเปนอาชญากรรมที่สรางรายไดอยางมหาศาล
ใหแกอาชญากร หลายประเทศทั่วโลกไดเผชิญกับปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิง เด็กและการ
บังคับใชแรงงานมาเปนระยะเวลานาน โดยรูปแบบและความรุนแรงในการคามนุษยยอมแตกตางกัน
ไปในแตละประเทศ
รายงานการคามนุษยใน ค.ศ. 2014 และ 2015 ที่จัดทําโดยกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดจัดอันดับไทยใหอยูในกลุมที่ 3 (Tier 3) เพราะรัฐบาลไทยไมไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นต่ําอยางเต็มที่ในการขจัดปญหาการคามนุษยและรัฐบาลไทยไมไดพยายามอยางสําคัญในการแกไข
ปญหาดังกลาว แตรายงานการคามนุษยฉบับลาสุดใน ค.ศ. 2016 ไดเลื่อนอันดับไทยใหอยูในกลุมที่ 2
ประเทศที่ตองจับตามอง (Tier 2 Watch List) เพราะรัฐบาลไทยยังไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําใน
การขจัดการคามนุษยอยางสมบูรณ แมวาไดใชความพยายามอยางสําคัญยิ่งก็ตาม
รัฐบาลไทยตระหนักถึงสภาพปญหาการคามนุษยและมีนโยบายการบังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวดเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ อยางไรก็ตาม ความรวมมือในการสงผูรายขามแดน
ระหวางไทยกับลาวในคดีคามนุษยยังอยูในระดับที่ต่ํามาก แมวาพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและ
ลงโทษการค า มนุ ษ ย โดยเฉพาะผู ห ญิ ง และเด็ ก ได กํ า หนดให นํ า บทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรมาใชบังคับกับพิธีสารฉบับนี้
โดยอนุโลม และในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร
ไดกําหนดใหรัฐภาคีมีความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องการสงผูรายขามแดน
จากการศึก ษาพบวา ตั้ง แต ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2015 แมวาไทยและลาวจะสามารถ
ดําเนินการโดยอาศัยอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องคก ร พิธีส ารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก หรือ
สนธิสัญ ญาวาดวยการสง ผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจัก รไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว เพราะความผิดฐานคามนุษยซึ่งเปนความผิดอาญาของสองรัฐและเปนความผิดที่สง
ผูรายขามแดนได ไทยกับลาวจึงสามารถรองขอใหสงผูรายขามแดนระหวางกันได
แตการศึกษาพบวาอุปสรรคที่ทําใหไทยและลาวไมเคยมีการสงผูรายขามแดนในความผิด
ฐานคามนุษยใหแกกันมากอน เพราะบุคลากรในหนวยงานรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงผูราย
ขามแดนของทั้งสองประเทศยังคงขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน
ระหวางไทยกับลาว การสงผูรายขามเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอนและกระบวนการสงผูรายขามแดน
ใชเวลาคอนขางนาน นอกจากนี้ รูปแบบการกระทําความผิดฐานคามนุษยสวนใหญเกิดขึ้นตอเนื่ อง
จากลาวมายังไทยและทั้งคนไทยและคนลาวมีสวนรวมในการกระทําความผิด แมวาคูภาคีฝายใดฝายหนึ่ง
ทําคํารองขอสงผูรายขามแดนไปยังอีกฝายหนึ่ง ประเทศผูรับคํารองขอก็สามารถปฏิเสธการสงผูราย
ขามแดนใหอีกฝายหนึ่งโดยอางเหตุหลักดินแดนหรือหลักคนชาติได
จากปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกลาว นําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสราง
พัฒนาศักยภาพใหแกบุคลากรในหนวยงานบังคับใชกฎหมายและเสนอใหมีการบรรจุเขาไวในการ

จ
ประชุมหารือเชิงยุทธศาสตรของไทย หรือมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําเขาหารือในกรอบการ
ประชุ ม ทวิ ภ าคี ร ะหว า งไทยกับ ลาว นอกจากนี้ ในส วนของขอ เสนอแนะในการดํา เนิน การนั้ น
หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการอบรมใหความรูและแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องสงผูรายขาม
แดนและความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาแกพนักงานสอบสวน รวมถึงเทคนิควิธีการ
สืบสวนสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรแกพนักงานสอบสวน ตลอดจนเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556
และควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการสงผูราย
ขามแดนของทั้งสองประเทศ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ในโลกปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวาการคามนุษยเปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดรายไดอยาง
มหาศาลใหแกอาชญากร หลายประเทศทั่วโลกไดเผชิญกับปญหาเรื่องการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิง
เด็กและการบังคับใชแรงงานมาเปนระยะเวลานาน โดยรูปแบบและความรุนแรงในการคามนุษยยอม
แตกตางกันไปในแตละประเทศ โลกาภิวัฒนเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการเดินทางขามแดนพรมแดน
เปนไปโดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ความเจริญกาวหนาทางวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหก ารคา
มนุษยมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไป การคามนุษยมักประกอบไปดวยการกระทําความผิดหลายสวน
เชน การใชความรุนแรงตอรางกาย การบังคับทางจิตใจ การเอารัดเอาเปรียบทางเพศหรือการบังคับใช
แรงงาน องคกรอาชญากรรมขามชาติ การฟอกเงิน การปลอมแปลงวีซาและการเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย
การคามนุษยสวนใหญไมไดจํากัดพรมแดนอยูเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแตมักเปนการ
กระทําความผิดที่อยูในรูปอาชญากรรมขามชาติที่มีสวนเกี่ยวพันกับอาชญากรรมภายในประเทศ
ความรุนแรงของการคามนุษยในลัก ษณะองคกรอาชญากรรมขามชาตินับ เปนภัยคุกคามตอความ
มั่นคงแหงรัฐและสังคมโลก ดังนั้น หนวยงานทั้งจากภาครัฐและมิใชภาครัฐ รวมถึงองคกรตางๆ ใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศไดรวมกันแสดงความหวงใยในการแกไขปญหาดังกลาว ไทยไดลงนาม
ในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000
(UN Convention against Transnational Organized Crime) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2000
และไดลงนามในพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก
เพิ่ ม เติ ม อนุสั ญ ญาสหประชาชาติ เ พื่ อ ต อ ต า นอาชญากรรมข า มชาติ ที่จั ด ตั้ ง ในลั ก ษณะองค ก ร
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2001 และไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง ในลัก ษณะองคก ร ค.ศ. 2000 และพิธีสารเพื่อปองกัน
ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2013 และไทยได
ตรากฎหมายว าดว ยการตอ ตานการคามนุษย โดยเฉพาะอยา งยิ่ง พระราชบัญ ญัติป องกั นและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
อยางไรก็ตาม รายงานการคามนุษยใน ค.ศ. 2014 และ 2015 ที่จัดทําโดยกระทรวงการ
ตางประเทศ สหรัฐอเมริกา ไดจัดอันดับไทยใหอยูในกลุมที่ 3 (Tier 3) เพราะรัฐบาลไทยไมไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต่ําอยางเต็ม ที่ในการขจัดปญหาการคามนุษยและรัฐบาลไทยไมไดพยายามอยาง
สําคัญในการแกไขปญหาดังกลาว แตรายงานการคามนุษยฉบับลาสุดใน ค.ศ. 2016 ไดมีเลื่อนการจัด
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อันดับไทยใหอยูในกลุมที่ 2 ประเทศที่ตองจับตามอง (Tier2 Watch List) เพราะรัฐบาลไทยยังไมได
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําในการขจัดการคามนุษยอยางสมบูรณ แมวาไดใชความพยายามอยาง
สําคัญยิ่งก็ตาม
นอกจากนี้ ไทยถูกมองวาเปนประเทศตนทาง ทางผานและปลายทางในการคามนุษย โดยมี
ผูเสียหายหรือเหยื่อจํานวนมากเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบาน ในป ค.ศ. 2014 มีผูเสียหายคดีคา มนุษย
รวมทั้งสิ้น 595 คน เปนชาย 215 คน หญิง 380 คน หากแยกจํานวนตามสัญชาติจะพบวามีผูเสียหาย
เปนคนไทย 274 คน ลาว 108 คน เมียนมา 83 คน กัมพูชา 29 คน และอื่นๆ อีก101 คน ผูเสียหาย
ที่เปนคนลาวสวนใหญจะเปนคนที่มีภูมิลําเนาในแขวงสะหวันเขต จําปาสัก ไชยะบุรี สาละวิน กําแพง
เวียงจันทน และคํามวน โดยจะเดินทางเขามาทางจังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย มุกดาหาร เลย และ
ผูเ สียหายสวนใหญจ ะถูก หลอกลวงโดยนายหนาที่ไมรูจัก กันมากอน และเขาไปติดตอในลักษณะ
ชักชวนใหเขามาทํางานในไทย จากนัน้ จะถูกนําไปแสวงหาประโยชน รูปแบบตางๆ1 ซึ่งคนลาวสวนใหญ
ถูกแสวงหาประโยชนจากการใหบริการทางเพศ
ในป ค.ศ. 2014 การคามนุษยโดยแสวงหาประโยชนทางเพศ มีจํานวน 222 คดี พฤติการณ
กวา 18 ป ในกรณีของหญิงลาว พบวามีการใชหนังสือเดินทางและเอกสารประจําตัวแสดงขอมูลอายุ
เกินกวา 18 ป เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจาหนาที่รัฐ แตเมื่อมีการดําเนินคดีและตรวจสอบแลว
ปรากฏวา หญิงลาวมัก มีอายุต่ํากวา 18 ปและตกเปนเหยื่อจากการคามนุษย โดยหญิงลาวจะมา
ทํางานกับ เจาของสถานบริการทางเพศ ซึ่ง มีการเปดสถานบริการในลักษณะอื่นๆ ขึ้นบัง หนา เชน
รานนวดแผนโบราณ รานนวดสปา รานคาราโอเกะ และมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศอยูดวย
เปนตน
รัฐบาลไทยตระหนักถึงสภาพปญหาการคามนุษยและไดนําขอมูลจากรายงานการคามนุษย
ตลอดจนขอเสนอแนะขององคก ารระหวางประเทศที่เ กี่ยวของและสหรัฐอเมริกา เพื่อนําไปเปน
แนวทางดําเนินงานแกไขปญหาการคามนุษยของไทย ภายใตหลักการ 5Ps กลาวคือ ดานนโยบายและ
กลไกการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ ดานการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมาย ดานการคุมครอง
ชวยเหลือ ดานการปองกัน ดานความรวมมือกับทุกภาคสวนและความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่ง
เปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการค ามนุษย (ค.ศ.
2011-2016)2 อยางไรก็ตาม ในดานการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมาย แมวารัฐบาลไทยจะมี
นโยบายการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ประกอบกับพิธีสาร
เพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก ไดมีการกําหนดใหนํา
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรมา
ใช บั ง คั บ กับ พิ ธีส ารนี้โ ดยอนุ โ ลม เว น แต จ ะระบุ ไว เ ปน อยา งอื่ นในพิธี ส ารนี้ 3 และในอนุสั ญ ญา
1

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, รายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย (2557), หนา 16.
2
เรื่องเดียวกัน. หนา 4.
3
บทบัญญัติทั่วไป "ขอ 1 ความสัมพันธกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร (1) พิธีสารนี้เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
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สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะองคกร ไดกําหนดใหรัฐภาคีมีความ
รวมมือระหวางประเทศในเรื่องการสงผูรายขามแดน4 อยางไรก็ตาม แมวาไทยจะมีสนธิสัญญาวาดวย
การสง ผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจัก รไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องการสง
ผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาวในคดีคามนุษยยังอยูในระดับต่ํามาก จากการศึกษาพบวา ตั้งแต
ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2015 ไทยกับลาวยังไมเคยมีคํารองขอสงผูรายขามแดนในคดีคามนุษย แมวาทั้ง
สองประเทศจะสามารถดํ า เนิ น การโดยอาศั ย กลไกตามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ เ พื่ อ ต อ ต า น
อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก หรือสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดังนั้น รายงานฉบับนี้ จึงมุงศึกษาถึงพันธกรณีตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในเรื่องการสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาวในการดําเนินคดีคามนุษย
เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาว
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึก ษาถึง ความรวมมือระหวางไทยกับ ลาวในการสง ผูรายขามแดน ในการ
ดําเนินคดีคามนุษย
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาวในการ
ดําเนินคดีคา มนุษย
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) มุงศึกษาถึงความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องการสงผูรายขามแดนระหวาง
ไทยกั บ ลาว ตามกรอบสนธิ สั ญ ญาว า ดว ยการสง ผู รา ยขา มแดนระหว า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) มุงศึกษาถึงกฎหมายภายในของไทยเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศใน
การสงผูรายขามแดนในคดีคามนุษย
3) ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต 5 มิถุนายน ค.ศ. 2008 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
(พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2551)

องคกร ใหตีความพิธีสารนี้ควบคูกันไปกับอนุสัญญาฯ (2) ใหนําบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ มาใชบังคับกับพิธีสารนี้
โดยอนุโลม เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในพิธีสารนี้”
4
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร. ขอ 16.
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1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
วิธีการทําวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมเอกสารทางกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับหัวขอ
เรื่อง ดําเนินการศึกษา คนควาเอกสาร ตําราวิชาการตางๆ ในทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของ
ไทยและตางประเทศ รวมทั้ง จากเว็บ ไซคตางๆ ผนวกกับ แหลง ขอมูล ปฐมภูมิจากการสัม ภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล
1.4 คําถามการศึกษา
ปจจัยอะไรที่มีผลกระทบตอความรวมมือในการสงผูรายขามแดนในคดีคามนุษยระหวาง
ไทยกับลาวในระหวาง ค.ศ. 2008- ค.ศ. 2015
1.5 สมมุติฐานการศึกษา
การขาดความรูความเขาใจของเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูราย
ขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผลกระทบตอความ
รวมมือในการสงผูรายขามแดนในคดีคามนุษยระหวางไทยกับลาว
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 สรางความตระหนักถึงปญหาการคามนุษยในไทย
1.6.2 นําเสนอการแกไขปญ หา อุป สรรคและขอขัดของในเรื่องความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาวในคดีคามนุษย
1.6.3 นําไปเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรของไทย
1.7 นิยามศัพท
องคกรอาชญากรรม( Organized Criminal Group) หมายความวา คณะบุคคลตั้งแต
สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันชวงระยะเวลาหนึ่งและรวมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทํา
ความผิดรายแรงและเพื่อไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนทางวัตถุอยาง
อื่นไมวาทางตรงหรือทางออม
องคกรอาชญากรรมขามชาติ (Transnational Organized Crime) หมายความวา
องคกรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดซึ่งมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
1) ความผิดกระทําในเขตแดนของรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ
2) ความผิดทีก่ ระทําในรัฐหนึ่ง แตการตระเตียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน
หรือการควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหนึ่ง
3) ความผิดที่กระทําในรัฐหนึ่ง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิด
มากกวาหนึ่งรัฐ
4) ความผิดที่กระทําในรัฐหนึ่ง แตผลของการกระทําที่สําคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคามนุษย
กอนที่จะมีการกําหนดคํานิยามความหมายที่ชัดเจนของคําวา การคามนุษยนั้น มีความเห็น
บางสวนเห็นวา การคามนุษย คือ การลัก ลอบขนคนหรือนําพาคนเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย
(Human smuggling or illegal migration) รูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การคัดแยกผูที่ลักลอบหลบหนีเขาเมือง
และเหยื่อจากการคามนุษยเริ่มตนมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการปราบปรามการคามนุษย
และการแสวงประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอื่น (United Nations Convention for the
Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of
Others, 1949) โดยอนุสัญญาฯ ไดมีการเรียกรองใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการลงโทษผูที่เปน
ธุระจัดหา ลอลวง หรือชักจูงใหบุคคลอื่นมาคาประเวณี รวมทั้งยังเรียกรองใหมีการลงโทษผูที่แสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณีของผูอื่นดวย ไมวาบุคคลดังกลาวจะยินยอมหรือไมก็ตาม
อยางไรก็ตาม อนุสัญญาฯ ไมสามารถนํามาใชในการปราบปรามการคามนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอนุสัญญาฯ ไมไดกําหนดนิยามความหมายของคําวาการคามนุษยไว หากแต
คําวา การคา มีความหมายเกี่ยวพันกับ การคาเพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนท างเพศ
ในทางการคาเทานั้นและมุงใชอนุสัญญาฯ ในการลงโทษการคาทางเพศเพื่อยกเลิกโสเภณี5 นอกจากนี้
อนุสัญญาฯ ยัง ขาดกลไกในการตรวจสอบและบัง คับ ใช ดัง นั้น จึงมีความจําเปนที่จ ะตองมีก ลไก
ระหวางประเทศใหมที่สามารถตอสูกับการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความพยายามของประชาคมโลกในอันที่จะสรางกลไกระหวางประเทศขึ้นใหมเพื่อใชในการ
ตอสูกับ การคามนุษยไดบ รรลุผลเมื่อมีพิธีส ารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
Especially Women and Children) ใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) พิธีสารฯ แนบทายอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร” (Convention against
Transnational Organized Crime)
พิธีส ารฯ ฉบับนี้ ไดนิยามความหมายของการคามนุษยไวอยางชัดเจน อีกทั้ง ยัง ไดขยาย
ความหมายของการค า มนุ ษ ย ใ ห ค รอบคลุ ม การแสวงหาประโยชน จ ากเหยื่ อ ในรู ป แบบอื่ น
นอกเหนือไปจากการแสวงหาประโยชนทางเพศ (sexual purposes) เชน การแสวงหาประโยชน
ทางดานแรงงาน เปนตน นอกจากนั้น พิธีสารฯ ฉบับนี้ยังไดขยายความคุมครองไปยังเหยื่อทุกเพศทุกวัย

5

Corin Morcom & Andreas Schloenhardt, "All About Sex?! The Evolution of Trafficking in Persons
in International Law," Research Paper (2011): 12.
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โดยไมจํากัดเพียงเฉพาะเหยื่อการคามนุษยที่เปนเด็กและสตรีเทานั้น และขอบทของพิธีสารฯ ยังได
ขยายความคุมครองไปยังเหยื่อที่เปนชายอีกดวย
พิธีสารฯ ขอ 3 ไดนิยามคําวา การคามนุษย ไวดังนี้
การคามนุษย หมายถึง การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับไวซึ่ง
บุคคลดวยวิธีการขูเข็ญ หรือดวยการใชกําลัง หรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ดวยการลักพาตัว
ดวยการฉอโกง ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอํานาจโดยมิชอบ หรือดวยการใชสถานะความเสี่ยงภัย
จากการคามนุษยโดยมิชอบ หรือมีการรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอมของบุคคล
ผูมีอํานาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุงประสงคในการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของ
บุคคลอื่นหรือการแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การเอา
คนลงเปนทาสหรือการกระทําอื่นเสมือนการเอาคนลงเปนทาส การทําใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัด
อวัยวะออกจากรางกาย
จากคํานิยามดังกลาว การกระทําความผิดฐานคามนุษย จึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน
กลาวคือ
1) การกระทํา (action)
2) วิธีการ (means)
3) วัตถุประสงค (purposes)
การแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษย มักจะมี 2 รูปแบบ
1) การแสวงหาประโยชนทางเพศ (sexual exploitation) เชน การบังคับคาประเวณี
การบังคับใหเตนระบําเปลือย สื่อลามกอนาจาร การจัดหาคูรักไปรษณีย (Mail-ordered Brides)
2) การแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจและแรงงาน (economic related and labor
exploitation) เชน ทํางานเกษตรกรรม การใชแรงงานเยี่ยงทาส การบังคับใชแรงงานในเรือประมง
การบัง คับใหทํางานในโรงงานนรก สถานที่กอสราง สถานบันเทิง บังคับใหขนยาเสพติด และการ
บังคับใหเปนขอทาน เปนตน
2.2 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการคามนุษย
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซึ่งประกาศรับรองเมื่อ ค.ศ. 1948 ได
กลาวถึงสิทธิตางๆ ที่เปนรากฐานของสิทธิมนุษยชนไว คือ สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิที่เราไดรับมาตั้งแตเกิด
หากปราศจากสิท ธิเ หลานี้แลว เราจะไมสามารถดํารงความเปนมนุษยไวได สิทธิเหลานี้ทําใหเ รา
สามารถพั ฒ นาอยา งเต็ม ที่แ ละสามารถใชคุ ณสมบั ติข องความเปน มนุ ษย มโนคติ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของเรา สิทธิเหลานี้เปนสิทธิพื้นฐานที่หญิงและชายแตละคนไมวา จะอยูแ หงหนใด
ในโลกนี้มีสิทธิที่จะไดรับในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย ยอมรับหลักการเรื่องคุณคาและศักดิ์ศรีอันเทาเทียม
กันของแตละบุคคลเปนพื้นฐานแหงสิทธิมนุษยชนอันเปนสากล
หลักสิทธิมนุษยชน เปนหลักสําคัญที่นานาอริยประเทศใหความยอมรับ เปนหลักที่องคกร
ของรัฐ องคกรของเอกชน ตลอดจนเจาหนาที่และประชาชน จะตองเคารพปฏิบัติตาม โดยสิทธิมนุษยชน
เปนสิทธิของมนุษยทุกคนบนโลกที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดและเปนสากล ไมแบงแยกเชื้อชาติ ชนชาติ
ประเทศ เพศ ผิวพรรณ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สติ ปญญา ความสามารถ ฐานะทางเศรษฐกิจ ที่จะ
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ดําเนินชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี มีอิสระ เสรีภาพ เสมอภาค มีชีวิตที่ดี มีสิทธิแสวงหาวัตถุปจจัยมาดํารงชีพ
ไดรับการยอมรับจากสังคมและการปฏิบัติจากรัฐอยางเหมาะสม
ไทยไดกลาวถึงหลักสิทธิมนุษยชนมาเปนระยะเวลานานแลว หากแตมีความชัดเจนมากขึ้น
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดเนนเรื่องสิทธิมนุษยชนไวคอนขางจะสมบูรณ
เชน มาตรา 4 ไดบัญญัติวา
“ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง"
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติเรื่องสิทธิมนุษยชนไว
ในหมวดที่ 3 สิท ธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง รัฐ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 4 บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บัญญัติวา
“สิทธิมนุษยชน” หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม
ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นไดวา ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายภายในของไทย
ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนไว ซึ่งสิทธิมนุษยชน หมายความวา สิทธิ เสรีภาพ ที่จําเปนขั้น
พื้นฐานที่คนทุกคนพึงไดรับอยางเสมอภาคและเปนธรรม ในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย ไมวาจะมีความ
แตกตางกันทางเชื้อชาติ ชาติกําเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณภายนอก อายุ
และสติปญญา หรือมีความไมเทาเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใดก็ตาม
การคามนุษยเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีรูปแบบของการละเมิด ดังตอไปนี้
- การหลอกลวง (โดยสัญญาวาจะมีงานที่ดีกวา การจัดทําเอกสารปลอมแปลง คานายหนา
ที่สูงมาก พันธะดานหนี้สิน)
- การถูกกักขังหนวงเหนี่ยว
- การขมขูและการใชความรุนแรง (การลักพาตัว การบังคับ การทรมาน)
- การทารุณ (ทางรางกาย จิตใจ ทางเพศ)
- สภาพการทํางานที่ถูกแสวงหาผลประโยชน อันนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไดแก
- แรงงานที่ไมไดรับคาจางทั้งในระบบและนอกระบบ (รวมทั้งการทํางานบาน)
- สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย สภาพการทํางานที่เลวราย
- การทํางานเกินเวลาที่กําหนด
- การทํางานไดรับคาจางขั้นต่ําที่ไมเปนธรรม ไมสามารถจัดตั้งสหภาพ
ในเรื่องสิท ธิม นุษยชนกับ การคามนุษยนั้น รายงานขาหลวงใหญสหประชาชาติตอสภา
เศรษฐกิจวาดวยหลักและแนวทางปฏิบัติวาดวยสิทธิมนุษยชนและการลักลอบการคามนุษย เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนเบื้องตน 3 ประการ คือ
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1) สิทธิมนุษยชนของผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยควรเปนหัวใจหลักในความพยายาม
ที่จะปองกันและตอสูกับการคามนุษย รวมทั้งการคุมครอง ชวยเหลือและใหการชดเชยเหยื่อ
2) รัฐมี ความรับ ผิดชอบตามกฎหมายระหว างประเทศที่จ ะตองดําเนินการอยางเต็ ม
ความสามารถในการป องกั นการคามนุษ ย การสืบ หาและดํา เนิ นคดีต อผูค ามนุษ ย รวมทั้ง การ
ชวยเหลือและคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
3) มาตรการตอตานการคามนุษย ไมควรสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิของผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ผูอพยพ ผูถูกไลที่ ผูลี้ภัยทาง
การเมือง และผูที่ตองการที่หลบภัย
2.3 กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีคามนุษย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ไดบัญญัติไววา
“ในพระราชบัญญัตินี้
“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลง
เปนทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือ
การอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
“การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” หมายความวา การขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการโดย
ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเองหรือ
ของผูอื่น โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไม
สามารถขัดขืนได
“เด็ก” หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
มาตรา 6 บัญญัติวา “ผูใดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ กระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดให
อยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิ
ชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเพื่อใหผูปกครองหรือ
ผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(2) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดใหอยู
อาศัย หรือรับไวซึ่งเด็กผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย”
ดังนั้น จึงพิจารณาไดวา องคประกอบของการเปนผูเสียหายหรือเหยื่อจากการคามนุษย
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการพิจ ารณาวาบุคคลใดจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม ตองมี
องคประกอบ ดังตอไปนี้
1) ถูกกระทําอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
- จัดหา (ไปเลือกเฟนหามา จัดใหไดคนมาไมวากระทําดวยวิธีใดๆ)
- ซื้อ (เอาเงินตราแลกกับคน ไมไดหมายความถึงสัญญาซื้อขาย)
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- ขาย (เอาคนไปแลกเงินตรา เอาเงินเขามาโดยยอมตนเขารับใชการงานของเจา ของ
เงินที่ เรียกวา ขายตัวลงเปนทาส)
- จําหนาย (ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน โอน เอาออก ซึ่งแผลงมาจากจาย)
- พามาจาก (นําไปหรือนํามาโดยมีตนทาง และแสดงอาการตอเนื่องเรื่อยมาถึงปจจุบัน
พามาจากที่ใดก็ได ในหรือนอกราชอาณาจักร)
- สงไปยังที่ใด (ทําใหเคลื่อนพนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อใหถึงผูรับหรือเปาหมาย
ดวยอาการตางๆ เชน สงขาม สง ผาน สง ตอ เคลื่อนออกจากที่ โดยสง ไปยัง ที่ใดก็ได ในหรือนอก
ราชอาณาจักร)
- หนวงเหนี่ยว (รั้งตัวไว ดึงถวงไว กักไว ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)
- กักขัง (บังคับใหอยูในสถานที่อันจํากัด เก็บตัวไวในสถานที่อันจํากัด)
- จัดใหอยูอาศัย (จัดใหพักพิง พักผอน)
- รับไว (รับหรือพาคนไปสูที่พักเพื่อเก็บเขาที่ หรือเอาเขาที่)
2) ถูกกระทําดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
- ขมขู (ทําใหกลัว ทําใหเสียขวัญ ทําใหผูอื่นตองกลัววาจะเกิดความเสียหายเปนภัยแก
ตนเอง แกสกุลแหงตน หรือแกทรัพยสินของตน เปนภัยอันใกลจะถึงและอยางนอยรายแรงถึงขนาดที่
จะพึงกลัว)
- ใชกําลัง บังคับ (ใชแรงบัง คับ ใหทํา หรือใชอํานาจสั่ง ใหทํา หรือใหป ฏิบัติ หรือให
จําตองทํา หรือใหเปนไปตามความประสงค โดยกระทําแกกายหรือจิตใจ ดวยแรงกายภาพหรือวิธีอื่น
ใด เปนเหตุใหบคุคลอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได)
- ลักพาตัว (แอบหรือลอบนําคนไปหรือนําคนมา โดยบุคคลนั้นไมยินยอม)
- ฉอฉล (ใชอบุายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากลาวเพื่อใหเขาหลงผิด)
- หลอกลวง (ใชอุบายทุจ ริตลวงใหเ ขาใจผิด แสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อใหบุคคลอื่นเขาใจผิด)
- ใชอํานาจโดยมิชอบ (ใชอิทธิพลที่จะบังคับใหผูอื่นตองยอมทําตาม ไมวาจะดวยความ
สมัครใจหรือไม หรือสามารถบันดาลใหเปนไปตามความประสงค การปฏิ บัติ การกระทําเพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน)
- โดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแล เพื่อใหผูปกครองหรือ
ผูดูแล ใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล ถากระทําตอ
เด็ก แมจะไมใชวิธีการดังกลาวขางตน และไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม ใหถือวาเด็กนั้นเปน
ผูเสียหายหรือเหยื่อของการคามนุษย
3) ถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ดังตอไปนี้
- การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี (เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคน
มาคาประเวณี การคาประเวณี หมายความวา การยอมรับ การกระทําชําเรา หรือการยอมรับการ
กระทําอื่นใด หรือการกระทําอื่นใด เพื่อสําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอื่น อันเปนการสําสอน
เพื่อสินจางหรือประโยชนอื่นใด ทั้งนี้ ไมวา ผูยอมรับการกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคลเพศเดียวกัน
หรือคนละเพศ)
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- การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก (เปนการแสวงประโยชนจากการนําคนมาเปน
แบบหรือแสดงใหปรากฏในสื่อลามก สื่อลามก หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงใหรูหรือเห็นถึงการกระทํา
ทางเพศซึ่งแสดงออกในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ รูปภาพ ภาพ
โฆษณา เครื่องหมาย รูป ถาย ภาพยนตร แถบบันทึก เสียง แถบบันทึกภาพหรือรูปแบบอื่นใดใน
ลักษณะทํานองเดียวกัน ใหหมายความรวมถึง วัตถุหรือสิ่งตางๆ ขางตนที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นที่สามารถแสดงผลใหเขาใจความหมายได การเผยแพรเปนการเผยแพร
จากผูผลิต หรือเผยแพรจากผูอื่นที่รูวาเปนสื่อลามกที่มาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย)
- การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น (เปนการแสวงหาประโยชนจากการนํา
คนมาแสดงออกในทางเพศโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนการแสวงหาประโยชนโดยการปฏิบัติตอบุคคล
ที่หมายรวมถึง เด็กชาย เด็กหญิง ผูชายและผูหญิง เสมือนเปนสินคาหรือวัตถุทางเพศ ไมวาโดยการ
บังคับ ลอลวง หรือดวยความสมัครใจของบุคคลที่ถูกกระทํา โดยมีสิ่งตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน
เงินสด ทรัพยสิน สิ่ง ของ การบริการ (เชน การใหความชวยเหลือในดานตางๆ หรือการใหความ
คุมครอง) และอื่นๆ ทั้งนี้ “การปฏิบัติตอบุคคลเสมือนเปนวัตถุหรือสินคาทางเพศ” หมายรวมถึง การ
ลอลวงหรื อชั ก จูง ใจให บุค คลเพื่อ แสวงหาประโยชน ท างเพศโดยการแต ง งาน การนํ าบุ คคลมา
แสดงออกหรือใชเพื่อกอใหเกิดการแสดงออกในทางเพศโดยมิชอบดวยกฎหมาย เชน การนําบุคคลไป
ใหบุคคลที่ส ามจับ ตองของสงวนเพื่อแสวงหาประโยชน /การแสดงที่นําบุคคลมาแตง กายหรือให
แสดงออกในลักษณะสอไปในทางลามกอนาจาร
- การเอาคนลงเปนทาส (เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคนมาเปนทาส ทาส
หมายถึง บุคคลซึ่งตกอยูใตอํานาจของบุคคลอื่นโดยสิ้นเชิง และจะตองทํางานใหบุคคลอื่นนั้น)
- การนําคนมาขอทาน (เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําบุคคลมาขอทาน ขอทาน
หมายถึง การขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทําการงานอยางใด หรือใหทรัพยสินสิ่งตอบแทน และมิใช
เปนการขอกันในฐานะญาติมิตร)
- การบังคับใชแรงงานหรือบริการ (การบังคับใชแรงงานหรือบริการ หมายความวา การ
ขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการ โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
หรือทรัพยสิน ของบุคคลนั้นเองหรือของผูอื่น โดยขูเข็ญ ดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย
หรือโดยทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได การใชแรงงาน หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะให
สินจางตลอดเวลาที่ทํางานให ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 575 การบริก าร
หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ หรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่ทําใหอีกฝายหนึ่งเกิดความ
พึงพอใจ แรงงานขัดหนี้ หรือการบังคับใชแรงงานแทนการชําระหนี้ ซึ่งหนี้ดังกลาวมีผลผูกมัดแรงงาน
ใหทํางานกับนายจางโดยไมมีกําหนดเวลาที่แนนอน หนี้ดังกลาวนี้ไมอยูในลักษณะเหมือนกับการกูยืม
เงินปกติ จากธนาคารหรือจากผูปลอยเงินกูในระบบ)
- การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา (เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคนมาบังคับตัด
อวัยวะเพื่อการคา)
- การอื่นใดที่คลายคลึง กันอันเปนการขูดรีดบุคคล (การขูดรีด หมายความวา การ
แสวงหา ประโยชนโดยวิธีบีบบังคับเอารัดเอาเปรียบ รีดนาทาเรนและหมายถึงการอยูในภาวะจํายอม)
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญา และมีบทบัญญัติที่กําหนดการกระทําความผิดที่เปนการคามนุษยไวเ ปนการเฉพาะ รวมทั้ง
กําหนดใหตองรับผิดแมไดตระเตรียม หรือสมคบกันกระทําความผิด
ลําดับขั้นตอนในการกระทําความผิดคามนุษย
1) คิดที่จะกระทําผิด
2) ตกลงใจที่จะกระทําผิด
3) สมคบกระทําผิด
4) ตระเตรียมการกระทําผิด
5) ลงมือกระทําความผิด ถาลงมือแลวไมสําเร็จ ผูกระทํามีความผิดฐานพยายาม
6) ความผิดสําเร็จ

คิด

ตกลงใจ

สมคบ

ตระเตรียม

ลงมือ

ผล

โดยหลักทั่วไปการคิดและตกลงใจที่จะกระทํา กฎหมายยังไมถือวาเปนความผิด เพราะเปน
เพียงความคิดที่อยูภายในจิตใจของผูกระทํา ซึ่งเปนการพิสูจนไดยาก และยังหางไกลตอความผิดที่จะ
เกิดขึ้นสําเร็จ และผูกระทําอาจกลับใจไมกระทําก็ได เมื่อไมมีการกระทําใดๆ กฎหมายยังไมลงโทษ
อยางไรก็ตาม กฎหมายวาดวยการคามนุษยไดมีการบัญญัติความผิดฐานสมคบกันคามนุษย ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 9 บัญญัติวา
“ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตส องคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา 6 ตอง
ระวางโทษไมเกินกึ่งหนึ่งที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาผูที่สมคบกันกระทําผิดคนหนึ่ง คนใดไดล งมือกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกันผูรวม
สมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งดวย”
การสมคบ คือ การแสดงออกถึงความตกลงจะกระทําความผิดรวมกัน ซึ่งเปนขั้นตอนของ
การคิดและตกลงใจกระทําความผิด ซึ่งยังไมถึงขั้นของการตระเตรียมการเพื่อกระทําความผิด เพียงแต
ผูกระทํามีการคิดรวมกันที่จะกระทําความผิดเทานั้น สาระสําคัญคือตองมีการตกลงกันไมใชเพียงแต
คุยกัน ชวนกัน ยังไมไดมีการตกลงกัน อันนั้นยังไมเปนความผิด การตกลงกันไมวาจะกระทําโดยกิริยา
ทาทาง โดยไมไดใชวาจาก็ตาม จะตองมีหลักฐานการตกลงกันจริงๆ6
ความแตกตางระหวางความผิดฐานสมคบและฐานตัวการรวมคือ ความผิดฐานสมคบจะเปน
ความผิดเมื่อบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป “ตกลงกัน” เพื่อกระทําความผิด สวนความผิดฐานตัวการรวม
จะเปนความผิดเมื่อบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป “รวมกระทําความผิดดวยกัน” หมายความวา รวมกัน

6

จรัญ ภักดีธนากุล, คูมือการดําเนินคดีขอหาสมคบและสนับสนุนหรือชวยเหลือตามพระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (2534), หนา 11.
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ตั้งแตในขั้นที่กฎหมายบัญญัติเปนความผิด กลาวคือการ “ลงมือ” อันเปนการเริ่มตนของความผิดฐาน
พยายามกระทําผิด7
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย ยังไดมีการกําหนดใหการ
ตระเตรียมเพื่อกระทําการคามนุษยเปนความผิด ซึ่งมาตรา 8 บัญญัติวา
“ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําผิดตามมาตรา 6 ตองระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น”
คําวา “ตระเตรียมการ” หมายถึง การกระทําใดๆ กอนลงมือกระทําความผิดเปนการ
กระทําที่ถัดจากการคิดและตกลงใจ เปนการกระทําที่แสดงออกมาภายนอกดวยความมุงหมายอัน
นําไปสูการกระทําผิดสําเร็จ เชน เตรียมอุปกรณ เครื่องมือในการกระทําผิด ฯลฯ ตามหลักกฎหมาย
อาญาทั่วไปนั้น การตระเตรียมการกระทําความผิดนั้น ยังไมถือเปนความผิดในตัวเอง ดังนั้น กฎหมาย
ยังไมกําหนดลงโทษ เพราะถือวายังไมลงมือกระทําผิด แตการตระเตรียมกระทําความผิดบางฐานที่
เปนความผิดรายแรง มีผลกระทบตอสาธารณะ กฎหมายจะบัญญัติใหเปนความผิด ซึ่งผูตระเตรียมจะ
มีความผิดและตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการกระทําความผิดฐานคามนุษย เปนความผิดที่
มีผลกระทบรายแรงตอประเทศชาติและสังคม กฎหมายจึงกําหนดใหผูตระเตรียมการคามนุษยมี
ความผิดและตองรับโทษ
2.4 การใชเขตอํานาจรัฐเหนือการกระทําความผิด
การใชเขตอํานาจรัฐ (Jurisdiction) เหนือการกระทําความผิด เปนการใชอํานาจอธิปไตย
ของรัฐ (Sovereignty) ซึ่งเปนการใชอํานาจตามกฎหมายเหนือบุคคล ทรัพยสิน หรือเหตุการณโดย
อาศัยหลักการตามที่กฎหมายระหวางประเทศใหการรับรอง
1) การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดินแดน
การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักดินแดน มาจากการที่รัฐใหการยอมรับวา รัฐทุกรัฐตางมี
อํานาจอธิปไตยเปนของตน ไมตกอยูใตอํานาจของรัฐอื่น รัฐจึงสามารถใชอํานาจเหนือทุกสวนที่เปน
อาณาเขตของรัฐไดอยางสมบูรณ ไดแก แผนดิน (land) ทะเลอาณาเขต (territorial sea) พื้นดินทอง
ทะเล (sea-bed) ดินใตผิวดิน (subsoil) หวงอากาศ (air space) เหนือแผนดิน และทะเลอาณาเขต
และบริเวณที่รัฐมีเพียงสิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ไดแก เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) และไหลทวีป (Continental Shelf) รัฐจึงมี
อํานาจในการตรากฎหมายภายในของรัฐออกมาบัง คับ ใช และดําเนินคดีกับผูก ระทําความผิดใน
ดินแดนของรัฐ ไมวาบุคคลผูกระทําความผิดจะมีสัญชาติใดก็ตาม
2) การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักสัญชาติผูกระทําความผิด
สัญชาติของบุคคลหรือทรัพยสิน เชน เรือหรืออากาศยาน ถือเปนจุดเกาะเกี่ยวที่ทําให
รัฐสามารถใชเขตอํานาจเหนือบุคคลหรือทรัพยสินที่มีสัญชาติของรัฐได โดยไมตองพิจารณาวา บุคคล
หรือทรัพยสินนั้นจะตั้งอยูในหรือนอกดินแดนของรัฐ

7

จรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 19.
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3) การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักสัญชาติของผูเสียหาย
การใชเขตอํานาจรัฐตามหลักการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองคนชาติของตนที่ไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําอาชญากรรมโดยบุคคลอื่น แมวาการกระทําจะเกิดขึ้นนอกอาณาเขตของ
รัฐก็ตาม
2.5 แนวคิดทฤษฎีเรื่องความรวมมือระหวางประเทศในการสงผูรายขามแดน
การใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในคดีอาญานับเปนสวน
สําคัญในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมการคามนุษยที่กําลังทวีความรุนแรงอยางมากในไทย
และประเทศเพื่อนบาน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา
มี 3 เรื่องหลัก ๆ กลาวคือ การสงผูรายขามแดน ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
ตลอดจนการยึดและอายัดทรัพยสินที่ผูตองหาใชหรือไดมาจากการกระทําความผิด และการปฏิบัติ
เพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา
ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคง
ของรัฐ อาชญากรรมในปจจุบันไดพัฒนารูปแบบแตกตางจากเดิม โดยเปนการกระทําความผิดที่มี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นอันเนื่องจากโลกาภิวัตน และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ การกระทําความผิดมีลักษณะเปนเครือขายหรือองคกร โดยมีการขามพรมแดน
ระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ประเทศตางๆ จึงไดตระหนักถึงความรวมมือระหวางประเทศกัน
อยางใกลชิด เพื่อติดตามตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
2.5.1 ความเปนมาและความหมายของการสงผูรายขามแดน
แนวความคิดในการสงผูรายขามแดน เริ่มปรากฏใหเห็นตั้งแตกอนคริสตศักราช ใน
สนธิสัญญาสันติภาพระหวางฟาโรหรามเสสที่ 2 (Rameses II) แหงอียิปต และกษัตริยฮัททูซิลีที่ 3
(Hattusili III) แหงฮิทไทท (Hittite) ซึ่งเรียกวา “สนธิสัญญาระหวางอียิปตกับฮิทไทท” (Egyptian
Hittite Peace Convention) โดยระบุถึงการสงตัวศัตรูทางการเมืองที่หลบหนีไปอยูในประเทศหนึ่ง
ใหแกอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งในยุคนั้นกษัตริย ผูปกครองแผนดินตางก็ใชวิธีการสงตัวผูกระทําความผิดทาง
การเมืองระหวางกัน เพื่อชวยกันขจัดผูที่จะโคนลมเหลากษัตริยดวยกัน8
การสงผูรายขามแดนในชวงกอนศตวรรษที่ 18 ถือเปนเอกสิทธิ์ของประเทศที่ไดรับ
การรองขอวาจะสง ตัวผูกระทําความผิดไปยัง ประเทศที่รองขอหรือไม และยัง ไมมีก ารกําหนดฐาน
ความผิดในการสงผูร ายขามแดนไว ตอมา ในชวงศตวรรษที่ 18- 19 ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญ
กับความรวมมือในการสงผูรายขามแดน มีการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกันมากขึ้น และ
เริ่มมีการบัญญัติกฎหมายภายใน เพื่อกําหนดหลักเกณฑและกระบวนการในการสงผูรายขามแดนให
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แนวปฏิบัติในการสงผูรายขามแดนของประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี
(Common Law) และประเทศที่ใชร ะบบกฎหมายลายลักษณอัก ษร (Civil Law) แตกตางกัน
กลาวคือ ประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี จะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศผูรองขอก็
8

พรชัย ดานวิวัฒน, กฎหมายอาญาระหวางประเทศ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2554), หนา 65.
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ตอเมื่อมีสนธิสัญญาระหวางกันเทานั้น เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งมีกฎหมายภายในกําหนดไวชัดเจนวา
จะตองมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกันเทานั้นจึงจะสงผูรายขามแดนใหกันได อยางไรก็ตาม
แมจ ะไมมีก ารกํา หนดไวในกฎหมายภายในก็ ตาม ก็ส ามารถใชห ลั ก พันธไมตรี ร ะหว างประเทศ
(Comity) หลักตางตอบแทน Reciprocity) เปนหลักในการพิจารณาวาจะสงผูรายขามแดนหรือไม
การสงผูรายขามแดนหรือการสงผูตองหาหรือบุคคลที่หนีโทษตามคําพิพากษาจาก
ประเทศที่บุคคลนั้นปรากฏตัวอยูกลับประเทศที่รองขอ ไดมีการทวีความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากความ
ตองการในการที่จะปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ สําหรับไทยนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการสงผูราย
ขามแดนไดปรากฏเปนครั้งแรกในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยและสหราชอาณาจักร ร.ศ.
129 ซึ่ ง ภายหลั ง ต อ มา ได มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ส ง ผู ร า ยข า มแดน พ.ศ. 2472 ซึ่ ง พระ
พระราชบัญญัติดังกลาวไดใชบังคับจวบจนกระทั่งไดมีการตราพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ.
2551 ขึ้นและยกเลิกพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ
มาเปนเวลานานแลว ไม เ หมาะสมกับ สภาวการณ จึง สมควรมีก ารปรับ ปรุง ใหเ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเอาตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีหรือ
นํามารับโทษตามคําพิพากษาตอไป
2.5.2 พันธกรณีในการสงผูรายขามแดน
ไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามความตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่มีกับรัฐอื่นใน
เรื่องการสงผูรายขามแดน ซึ่งอาจอยูในรูปสนธิสัญญา เชน สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน
ระหวางไทยกับ ลาว หรือมีการกําหนดไวในอนุสัญญาอื่น ที่มีขอกําหนดใหรัฐภาคีในอนุสัญญาตอง
ผูกพันใหตองสงผูรายขามแดนระหวางกัน ซึ่งไทยก็เปนสมาชิกในหลายอนุสัญญา อาทิเชน อนุสัญญา
วาดวยการตอตานการคายาเสพติด อนุสัญญาเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย อนุสัญญาวาดวย
การตอตานอาชญากรรมขามชาติ อนุสัญญาตอตานการคอรรัปชั่น โดยสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนที่
ไทยทํากับรัฐตางๆ นั้น หากจะมีผลบังคับใชภายในไทยได จักตองมีการตรากฎหมายภายในเพื่ออนุวัติ
การเสียกอน
2.5.3 การตีความสนธิสัญญา
หลักการตีความสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือพิธีสารปรากฏในอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยสนธิสัญ ญา ซึ่งบัญ ญัติวา สนธิสัญญาควรตีความดวยความสุจ ริตโดยพิจารณาความหมาย
ธรรมดา เนื้อหา รวมทั้งจุดประสงคและความมุงหมาย นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงที่มาในการเจรจา
จัดทําสนธิสัญญานั้น ความเห็นของฝายบริห ารและการปฏิบัติตอๆ กันมา หลัก กฎหมายประเพณี
ระหวางประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งโดยหลักแลว สนธิสัญญาไมมีผลยอนหลัง เวนแตจะมีการ
บัญญัติไวเปนอยางอื่น
2.5.4 หลักเกณฑทั่วไปของการสงผูรายขามแดน
จากพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 สามารถสรุปหลักเกณฑทั่วไปใน
การสงผูรายขามแดน ไดดังตอไปนี้
1) หลักตางตอบแทน (Reciprocity)
หลั ก ต า งตอบแทนเป น หลั ก ที่ ใ ช สํ า หรั บ รั ฐ ที่ ไ ม มี ส นธิ สั ญ ญาระหว า งกั น
กลาวคือ หากรัฐไมมีสนธิสัญญาระหวางกัน การรองขอใหสงผูรายขามแดนจะตองระบุขอความใน
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คํารองในลักษณะที่ประเทศผูรองขอจะปฏิบัติตางตอบแทนในลักษณะเดียวกันถาประเทศผูถูกรองขอ
มีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนไปยังประเทศผูรองขอ9
2) หลักความผิดอาญาสองรัฐ (Dual Criminality)
ความผิดที่ประเทศผูรองขอใหสงตัวไปดําเนินคดี ตองเปนความผิดของประเทศ
ผูรับคํารองขอดวย การพิจารณาหลักความผิดอาญาสองรัฐนั้น จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนหลัก
กลาวคือ ขอเท็จจริงที่ปรากฏเพียงพอที่จะเปนความผิดตอกฎหมายของทั้ง สองประเทศไดหรือไม
โดยไมจําเปนตองพิจารณาวา องคประกอบของการกระทําความผิด (Elements of Offense) หรือ
ชื่อฐานการกระทําความผิด จะเหมือนกันหรือไม
สําหรับพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ไดมีการกําหนดในเรื่อง
ความผิดสองรัฐไวในมาตรา 7 ซึ่งบัญญัติวา “ความผิดที่จะสงผูรายขามแดนไดตองเปนความผิดอาญา
ซึ่งกฎหมายของประเทศผูรองขอและกฎหมายไทยกําหนดใหเปนความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิต
หรือมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความผิดที่ได
กําหนดไวในหมวดเดียวกันหรือเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันของทั้งสองประเทศหรือไมก็ตาม”
ซึ่งพิจารณาเห็นไดวา เฉพาะคํารองขอของประเทศอื่นที่สงมาไทยจะตองเปนความผิดอาญาตาม
กฎหมายไทยไมวาจะบัญญัติไวในหมวดใดหรือเรียกชื่ออยางไรก็ตาม อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีที่มี
สนธิสัญญากําหนดไวก็ตองใชสนธิสัญญาเปนหลัก ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสง
ผูรายขามแดน พ.ศ. 2551
3) ความผิดนั้นเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนได (Extraditable Offense)
ความผิดที่สงผูรายขามแดนได หมายถึง ความผิดนั้นไมมีขอตองหามไมใหมี
การสงผูรายขามแดน โดยอาจจะมีขอกําหนดเรื่องโทษขั้นต่ําที่จะสงผูรายขามแดนกันได เชน สนธิ
สัญญาฯ ระหวางไทยกับอังกฤษ จะบัญญัติความผิดที่สงผูรายขามแดนไวโดยเฉพาะ หากเปนโทษ
อยางอื่นที่มิไดระบุไว ก็ตองเปนดุลยพินิจของประเทศผูรับคํารองขอ หรือในกรณีของสนธิสัญญาฯ
ระหวางไทยกับเบลเยียม ไดมีการบัญญัติความผิดตางๆ ไวโดยเฉพาะ ไมมีขอยกเวน เปนผลใหหาก
เปนความผิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในสนธิสัญญาฯ ก็ไมอาจสงผูรายขามแดนใหแกกันได เวนแต
ไทยและประเทศอื่นเปนภาคีในอนุสัญ ญาบางฉบับที่บัญ ญัติใหสง ผูรายขามแดนใหแกกันได เชน
ในความผิดฐานฟอกเงินจากการคายาเสพติด ซึ่งไทยและเบลเยียมเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการคายา
เสพติด ดังนั้น เบลเยียมก็อาจขอใหสงผูรายขามแดนในความผิดฐานฟอกเงิน โดยอาศัยกลไกตาม
อนุสัญญาตอตานการคายาเสพติดได อยางไรก็ดี ในสนธิสัญญาที่ทํากันในระยะหลังๆ นี้ มักจะกําหนด
รูปแบบวา “ความผิดที่กําหนดโทษจําคุกหรือ ทําใหปราศจากเสรีภาพเปนระยะเวลาเกินกวา 1 ป”
เชน สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับฟลิปปนส จีน กัมพูชา บังกลาเทศ ลาว หรือกําหนด
วา “ความผิดที่กําหนดโทษจําคุกหรือทําใหปราศจากเสรีภาพอยางนอย 1 ปหรือตั้งแต 1 ป” เชน
9

ปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 9 (2) บัญญัติวา “รัฐบาลไทยอาจพิจารณาสง
บุคคลขามแดน...ไดในกรณีตอไปนี้
(1) ฯลฯ
(2) กรณีที่มิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน เมื่อประเทศผูรองขอไดแสดงโดยชัดแจงวาจะสงผูรายขาม
แดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกัน เมื่อประเทศไทยรองขอ”
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สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับเกาหลี หรืออาจกําหนดทั้งประเภทที่กําหนดโทษขั้นต่ํา
และกําหนดบางฐานความผิดไว เชน สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
4) หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty)
หลักความยินยอมเฉพาะเรื่อง หมายถึง เมื่อประเทศผูรองขอไดรับตัวผูรายขาม
แดนแลวจะตองดําเนินคดีกับ บุคคลนั้นแตเฉพาะในขอหาความผิดที่ไดรองขอใหสง ตัวขามแดนไป
เทานั้น เวนแตจ ะไดรับ ความยินยอมเปนลายลักษรอัก ษรจากประเทศผูรับคํารองขอ นอกจากนี้
หลักการนี้ยังขยายไปถึงหลักการที่วา ประเทศผูรองขอจะตองไมสงตัวบุคคลดังกลาวเปนผู รายขาม
แดนไปยังประเทศที่สาม
หลักการดังกลาวไดมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551
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มาตรา 11 โดยกําหนดหลักการลงโทษเฉพาะความผิดที่รองขอไว 2 กรณี คือ
1) การควบคุมตัวเพื่อดําเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกสงขามแดนจากประเทศผู
รองขอมายังไทยในความผิดอื่นที่ไดกระทําลงกอนมีการสงขามแดนจะกระทํามิได
2) การสงบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังไทย
ไปยังประเทศที่สามจะกระทํามิได
โดยมีขอยกเวนดังตอไปนี้
1) บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสง
ผูรายขามแดนและไดกลับเขามาในราชอาณาจักรใหมโดยสมัครใจ
2) บุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสี่สิบหาวันภายหลัง
จากเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูรายขามแดน
3) ประเทศผูรับคํารองขอยินยอม
พิจารณาเห็นไดวา ขอยกเวนตาม (1) และ (2) นั้น มีวัตถุประสงคเ พื่อยกเวน
หลักการตองลงโทษเฉพาะความผิดที่รองขอ กลาวคือใหประเทศผูรองขอสามารถดําเนินคดีอื่นหรือสง
ผูรายขามแดนไปยังประเทศที่สามได หากบุคคลที่รองขอใหสงตัวขามแดนไดกระทําการในลักษณะที่
เปนการสละสิทธิที่มีตามหลักการตองลงโทษเฉพาะความผิดที่รองขอ กล าวคือ บุคคลนั้นไดเดินทาง
ออกนอกประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินคดีในประเทศไทยตามคดีที่มีการรองขอใหสงผูรายขามแดน
แลว ภายหลัง ไดก ลับเขามาในประเทศใหม และอีก กรณีห นึ่ง คือบุคคลนั้นมีโ อกาสที่จ ะออกนอก
ประเทศแลวหลังจากไดรับการปลอยตัวเด็ดขาดแตไมออกไป ซึ่งกฎหมายอนุญาตใหเวลา 45 วัน อัน
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มาตรา 11 บัญญัติวา “การควบคุมเพื่อดําเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดน จากประเทศผู
รับคํารองขอมายังประเทศไทยในความผิด อื่นที่ไดกระทํ าลงกอนมีการส งขามแดน และการสงบุคคลซึ่งถูกสงเป น
ผูร ายขามแดนจากประเทศผู รั บ คําร องขอมายัง ประเทศไทยไปยัง ประเทศที่ สามจะกระทํ ามิ ไ ด เว นแตใ นกรณี
ดังตอไปนี้
(1) บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูรายขามแดน และไดกลับเขามา
ในราชอาณาจักรไทยใหมโดยสมัครใจ
(2) บุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสี่สิบหาวันภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูราย
ขามแดน หรือ
(3) ประเทศผูรับคํารองขอยินยอม
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เปนเวลาที่เหมาะสมในอันที่จะถือเปนเกณฑวา บุคคลดังกลาวสละสิทธิที่จะไมถูกดําเนินคดีแลว แต
หากครบกําหนดแลว ยังไมออกจากประเทศ บุคคลนั้นยอมถูกดําเนินคดีอื่นนอกเหนือจากคดีที่ถูกขอ
สงผูรายขามแดนได สําหรับขอยกเวนในขอ (3) นั้น หากประเทศผูรับคํารองขอยินยอมแกไทยที่จะ
ดําเนินคดีอื่นหรือจะสงตัวผูรายขามแดนยังประเทศที่สาม ก็ยอมกระทําได
2.5.5 พันธกรณีตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวา งราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1) ความผิดที่สงผูรายขามแดนได
ตามขอ 2 ของสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดไววา ความผิดที่จะสงผูรายขามแดนได
จะตองเปนความผิดซึ่งลงโทษไดตามกฎหมายของคูภาคี โดยโทษจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่น
เปนระยะเวลามากกวาหนึ่ง ป หรือโดยโทษที่ห นักกวา ซึ่งขอกําหนดดัง กลาว สอดคลองกับ หลัก
ความผิดอาญาสองรัฐ (Dual Criminality) โดยความผิดที่รองขอใหสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับ
ลาว ไมวารัฐใดจะเปนผูทําคํารองก็ตามแต การกระทําความผิดที่รองขอจะตองเปนความผิดทั้งตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายลาว
ในกรณีคํารองขอใหสง ผูรายขามแดนบุคคลที่ถูก ลงโทษจําคุกหรือกัก ขัง ใน
รูปแบบอื่นโดยศาลของภาคีที่รองขอ ภาคีจะสงผูรายขามแดนใหกันได หากระยะเวลาของโทษที่
จะตองรับตอตามคําพิพากษาเหลืออยูอยางนอยหกเดือน
2) เหตุในการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน
(1) ความผิ ด ที่ ร อ งขอให ส ง ผู ร า ยข า มแดนเป น ความผิ ด ทางการเมื อ ง
(Political Offence)
(2) คํารองขอใหสงผูรายขามแดนมุงประสงคที่จะดําเนินคดีหรือดําเนินการ
ลงโทษบุคคลที่ขอใหสงตัวอันเนื่องมาจากสาเหตุเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติหรือความเห็นทางการเมือง
ของบุคคลนั้น หรือสถานะของบุคคลที่ถูกรองขอใหสง
(3) ความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดตามกฎหมายทหารของ
ภาคีที่รองขอและมิใชเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของภาคีดังกลาว
(4) การฟองรองหรือการดําเนินการลงโทษสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูราย
ขามแดนนั้น ตองหามโดยเหตุที่บัญ ญัติไวในกฎหมายของคูภาคีฝายใดฝายหนึ่ง รวมถึง กฎหมาย
เกี่ยวกับอายุความ
(5) บุคคลที่ถูกรองขอใหสงเปนผูรายขามแดน ไดถูกตัดสินโดยมีคําพิพากษา
ของรัฐผูรับคํารองขอในความผิดเดียวกัน กอนมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
3) เหตุสําหรับใชดุลยพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน
ตามขอ 4 ของสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดเหตุสําหรับใชดุลยพินิจ ปฏิเสธการส ง
ผูรายขามแดน ไวในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ภาคีที่ไดรับการรองขอมีเขตอํานาจตามกฎหมายเหนือความผิดที่อางถึง
ในคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและจะดําเนินคดีตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว
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(2) ในกรณีพิเศษ ภาคีที่ไดรับการรองขอแมจะไดตระหนักถึง ความรุนแรง
ของความผิดและผลประโยชนของภาคีที่รองขอแลว ยังเห็นวา การสงผูรายขามแดนอาจไมสอดคลอง
กับขอพิจารณาดานมนุษยธรรมอันสืบเนื่องมาจากสภาพการณสวนบุคคลของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว
(3) ภาคีที่ไดรับการรองขอกําลังดําเนินคดีตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ
ความผิดเดียวกัน
4) หลักเกณฑการสงคนชาติขามแดน
ตามขอ 5 แหงสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดใหคูภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม
สงคนชาติของตนขามแดน แตภาคีที่ไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตน
เพื่อฟองคดีตอไป ขอกําหนดนี้มาจากหลักทั่วไปที่วา บุคคลสัญ ชาติของประเทศใด ยอมไดรับความ
คุมครองปองกันและไดรับความยุติธรรมจากศาลของประเทศตนไดดีกวาการพิจารณาพิพากษาจาก
ศาลตางประเทศ ซึ่งมีกฎหมายและธรรมนูญศาลที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ความรูสึกของคนในทองที่
ตอคนตางชาติอาจนํามาซึ่งความอยุติธรรมในการพิจารณาตัดสินคดี ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ไทยจะไมสง
คนสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดนไปดําเนินคดีในประเทศที่รองขอ แตจะพิจารณาดําเนินคดีเอง หาก
เปนความผิดที่กําหนดไวและผูเสียหายหรือรัฐบาลของประเทศที่ความผิดไดกระทําลงไดรองขอให
รัฐบาลไทยลงโทษ ตามมาตรา 8 และ 9 ของประมวลกฎหมายอาญา
5) หลักเกณฑการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่องสําหรับรัฐผูรองขอ
ตามขอ 13 แหงสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดวา บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนภายใต
สนธิสัญญาฯ จะไมถูกควบคุมตัว พิจารณาคดีหรือลงโทษในดินแดนของภาคีที่รองขอสําหรับความผิด
อื่นนอกเหนือจากความผิดที่อนุมัติใหสงผูรายขามแดน และจะไมถูกสงตัวขามแดนโดยภาคีนั้นไปยังรัฐ
ที่สาม นอกจาก
(1) บุคคลนั้นไดออกจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายหลังการสงผูร า ยขามแดน
และไดกลับเขาไปใหมโดยสมัครใจ
(2) บุคคลนั้นมิไดออกไปจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายในสามสิบ วั น
ภายหลัง จากที่มีอิสระที่จะกระทําเชนนั้น หรือ
(3) ภาคีที่ไดรับการรองขอไดใหความยินยอมกับการคุมขัง การพิจารณาคดี
หรือการลงโทษบุคคลนั้นสําหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุมัติใหสงผูรายขามแดน หรือกับ
การสงผูรายขามแดนใหแกรัฐที่สาม

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ความรวมมือในการสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาว
สนธิสัญ ญาวาดวยการสง ผูรายขามแดนระหวางไทยกับ ลาว ซึ่ง มีส ถานะเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศไดมีผลบังคับใชในไทยตั้งแต ค.ศ. 2000 โดยผานพระราชบัญญัติวาดวยการสงผูราย
ขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543 ประกอบ
กับทั้งไทยและลาวตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการคามนุษยซึ่งมีผลกระทบตอความมั่นคงแหง
รัฐและความมั่นคงแหงภูมิภาค และทั้งสองประเทศไดมีนโยบายเรงดวนในการปองกัน แกไขและ
ปราบปรามการคามนุษย โดยทั้งสองประเทศเปนภาคีพิธีส ารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษ
การคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และไดมีการออกกฎหมายภายในกลาวคือกฎหมายวาดวยการคามนุษย
เพื่อรองรับการอนุวัติการตามพิธีสารดังกลาวแลว นอกจากนี้ ยังมีบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยความรวมมือ
ตอตานการคามนุษยโ ดยเฉพาะสตรีและเด็ก และมีก ฎหมายภายในวาดวยการสง ผูรายขามแดน
กลาวคือ พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ของไทย และกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
ค.ศ. 2012 ของลาว ตลอดจนทั้งสองประเทศไดมีการประชุมทวิภาคีเพื่อหารือแนวทางในการปองกัน
แกไขและปราบปรามการคามนุษยอยางตอเนื่อง หากแตประเด็นเรื่องการสงผูรายขามแดนระหวาง
ไทยกับลาว ซึ่งเปนสวนหนึ่งในนโยบายการฟองรองดําเนินคดีกลับมีการหยิบยกขึ้นมาหารือไมมากนัก
ทั้งที่ ใน ค.ศ. 2015 มีการสืบสวนสอบสวนคดีคามนุษย จํานวน 317 คดี มีการฟองรองดําเนินคดีกับ
ผูคา จํานวน 242 รายและศาลไดตัดสินลงโทษผูคา จํานวน 241 ราย11 ในความผิดฐานคามนุษยดังที่
บัญ ญัติไวในพระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ซึ่งมีบ ท
กําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดคือ ระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบป และปรับตั้งแตแปดหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท ถาไดกระทําความผิดฐานคามนุษยแกบุคคลอายุเกินสิบหาป แตไมถึงสิบแปดป
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบสองป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่น
บาท ถาไดก ระทําแกบุคคลอายุไมเ กินสิบหาป ตองระวางโทษจําคุกตั้ง แตแปดปถึง สิบหาป และ
ปรับ ตั้ง แตห นึ่ง แสนหกหมื่นบาทถึง สามแสนบาท และไดมีก ารแกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) มาตรา 9 วา ถาไดกระทําความผิดฐาน
คามนุษยเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแก
ความตาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ในสวนของลาวนั้น มีกฎหมายวาดวยการ
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ตานการคามนุษย ซึ่งมีบทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดคือ ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสิบลานกีบถึงรอยลานกีบ ซึ่งอัตราโทษดังกลาวนั้นเขาเงื่อนไขตามสนธิวาดวยการสง
ผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอ 2 ซึ่งกําหนด
ไววา ความผิดที่จะสงผูรายขามแดนได จะตองเปนความผิดซึ่งลงโทษไดตามกฎหมายของคูภาคี โดย
โทษจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่นเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งป หรือโดยโทษที่หนักกวา ซึ่งขอบท
ดัง กลาวเปนไปตามหลัก ความผิดอาญาสองรัฐ (Dual Criminality) และความผิดที่รองขอเปน
ความผิดที่สงผูรายขามแดนได (Extraditable Offense) อยางไรก็ตาม พบวาจํานวนคดีในการสง
ผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาว กลับมีไมมากนัก
ในสวนของไทยนัน้ อัยการสูงสุดเปนผูประสานงานกลางตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน
พ.ศ. 255112 โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคํารองขอสงผูรายขามแดนจากลาว13 และจากขอมูล
ที่ไดจากสํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ปรากฏวา ในชวงระหวาง ค.ศ. 2008- 2015 มี
คดีสงผูรา ยขามแดนระหวางไทยกับลาว จํานวน 7 คดี โดยไทยเปนฝายมีคํารองขอไปยังลาว จํานวน
4 คดี และลาวมีคํารองขอมายังไทย จํานวน 3 คดี และจากการศึกษา ไมพบวา ไทยกับลาวเคยมีการ
สงผูรายขามแดนในความผิดฐานคามนุษยมากอน ทั้งที่โ ทษและพฤติการณความรายแรงของการ
กระทําความผิดฐานคามนุษย มีมากกวาการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือฉอโกง ดังปรากฏ
ตามตารางดังนี้
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พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 5 บัญญัติวา
“ผูประสานงานกลาง” หมายความวา อัยการสูงสุดหรือผูซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย ซึ่งมีอํานาจหนาที่ประสานงาน
การสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอและการรองขอใหสงผูรายขามแดน แกประเทศไทย รวมทั้งการอื่นที่
เกี่ยวของ”
13
มาตรา 8 บัญญัติวา
“การสงผูรายขามแดนใหเริ่มตนดวยการมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอ
คํ าร องขอให ส ง ผู ร ายข ามแดนของประเทศผู ร องขอที่ มี ส นธิ สั ญ ญาส ง ผู ร า ยข า มแดนกั บ ประเทศไทย ให จั ด
ส ง ไปยั ง ผู ป ระสานงานกลาง
ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย ใหจัดสงคํารองขอดังกลาวโดยผาน
วิถีทางการทูต
คํารองขอให สง ผูร ายข ามแดนและเอกสารหลั กฐาน ให เป นไปตามหลั กเกณฑ วิ ธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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ตารางที่ 1 สถิติคดีสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาว ในชวงระหวางป พ.ศ. 2551- 255814
ป พ.ศ. ประเทศผูรองขอใหมีการสงผูรายขามแดน
2551
2552
ไทย
2553
ลาว
2554
ไทย
2555
2556
ไทย
2557
ไทย
2558
ลาว

ขอหา
ฆาตกรรม
ฆาตกรรม
ยาเสพติด
ยาเสพติด
ฉอโกง
ฉอโกง

จํานวนคดี
1
1
1
1
1
2

3.2 บทสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
นายวันชัย รุจนวงศ อดีตอธิบดีอัยการ สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด15
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายคามนุษย ไดแสดงความคิดเห็นวา ในปจจุบันรูปแบบการคามนุษยมักจะทํา
กันเปนขบวนการขามชาติและมีการแบงหนาที่กันในองคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยมีลักษณะการ
กระทําความผิดตอเนื่องขามพรมแดน เชน คนลาวเปนนายหนาหลอกลวงหญิงสาวลาวใหมาทํางานในไทย
โดยหลอกวา มีงานนวดหรืองานเสริฟในรานอาหาร รายไดสูง โดยกลุมนายหนารับที่จะทําเอกสาร
เพื่อใหหญิงลาวสามารถเดินทางมาทํางานที่ไทยได จากนั้นกลุมนายหนาก็จะพาหญิงลาว ไมวาจะผาน
การขามแดนโดยถูกตองหรือผิดกฎหมายมายังไทย และนําไปขายใหแกเจาของซองคนไทยหรือนาย
หนาที่รับซื้อคนไทยเพื่อนําไปขายตอใหแกเจาของสถานการคาประเวณี ซึ่งจะสังเกตเห็นไดวา มีการ
กระทําความผิดฐานคามนุษย โดยเริ่มตนตั้งแตลาวเมื่อมีการหลอกลวงผูเสียหาย นําตัวผูเสียหาย
ตอเนื่องเขามายังไทยและมีการขายผูเสียหายใหแกเจาของซองหรือแมแท็ก เพื่อแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบในทางเพศ ซึ่งผูกระทําความผิดสวนมากเปนคนลาวและคนไทยรวมกันกระทําความผิด โดย
สวนใหญผูก ระทําความผิดชาวลาวจะกระทําความผิดในลาวและมีถิ่นที่อยูในลาว สวนผูก ระทํา
ความผิดคนไทย สว นใหญจ ะกระทํ าความผิด ในไทยและมีถิ่ นที่อ ยูในไทย เมื่อ มีก ารจับ กุ ม และ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในไทย และจากการสอบสวนปรากฏวา มีผูรวมกระทําความผิดบางคน
เปนคนลาว ที่มีภูมิลําเนาอยูในลาว รวมในการกระทําความผิดฐานคามนุษย ในกรณีเ ชนนี้ ตาม
กฎหมายลาว ใชหลักกฎหมายเรื่องดินแดน และเมื่อการกระทําความผิดฐานคามนุษย เกิดขึ้นบางสวน
ในดิน แดนของลาว รัฐ บาลลาวจึง มีอํานาจในการดําเนิ นคดี และหากวา รัฐบาลไทยเริ่ม ต นการ
ดําเนินคดีกอนรัฐบาลลาว หรือในกรณีที่ลาวมิไดดําเนินคดี และผูกระทําความผิดเปนคนลาวซึ่งมีถิ่นที่
อยูในลาว หากไทยจะขอสงผูรายขามแดนคนลาวซึ่งมีถิ่นที่อยูในลาวในความผิดฐานคามนุษย ซึ่งเปน
14

ฐานขอมูลของสํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด
สัมภาษณ วันชัย รุจนวงศ, อดีตอธิบดีอัยการ สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด, 15 มิถุนายน
2558.
15
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ความผิดซึ่งลงโทษไดทั้งตามกฎหมายของไทยและลาว โดยมีโทษจําคุกเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งป
ตามสนธิสัญญาขอ 2 แตลาวก็สามารถที่จะปฏิเสธคํารองขอสงผูรายขามแดนของไทยในกรณีดังกลาว
ดวยเหตุผล 2 ประการ กลาวคือ
1) การใชดุลยพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน ดวยเหตุที่ลาว ประเทศผูรับคํารองขอมีเขต
อํานาจตามกฎหมายเหนือความผิดที่อางถึงในคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและจะดําเนินคดีตอ บุคคล
ที่ถูกขอใหสงตัว (ตามขอ 4 ของสนธิสัญญาฯ) หรือ
2) การใชสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน แตลาวซึ่งเปนประเทศที่ไดรับการ
รองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไป (ตามขอ 5 ของสนธิสัญญาฯ)
ดังนั้น เมื่อทั้งไทยและลาวมีเขตอํานาจเหนือการกระทําความผิดเดียวกัน การที่ฝายใดฝายหนึ่ง
ทําคํารองขอสงผูรายขามแดนไปยังอีกฝายหนึ่ง ประเทศผูรับคํารองขอมีดุลยพินิจที่จะปฏิเสธโดยอาง
เหตุตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญาฯ ได จึงเปนเหตุใหรัฐบาลของทั้งสองประเทศ อาจพิจารณาไมยื่น
คํารองขอสงผูรายขามแดน ในความผิดฐานคามนุษย
อยางไรก็ตาม หากทางการสืบสวนสอบสวนทางคดี ปรากฏวา มีการกระทําความผิดฐาน
คามนุษยในไทยหรือในไทยและเกี่ยวพันกับประเทศอื่นที่มิใชลาว และผูกระทําความผิดไมไดมสี ญ
ั ชาติลาว
ไดหลบหนีไปยังลาวเชนนี้ ไทยสามารถทําคํารองขอสงผูรายขามแดนผูกระทําความผิดฐานคามนุษย
ซึ่งมิไดมีสัญชาติลาวไปยังลาวได โดยลาวจะอางเหตุปฏิเสธใดๆ ตามสนธิสัญญาฯ ไมได แตปญหาที่
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือ การติดตามหาตัวผูกระทําความผิดเพื่อยืนยันแหลงที่อยูของผูกระทําความผิด
พ.ต.ท. ดร. ชิ ดพล กาญจนกิ จ ผูกํ า กั บ การฝ า ยสนธิสั ญ ญาและกฎหมาย กองการ
ตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ16 ไดแสดงความคิดเห็นวา แมวาไทยและลาวจะมีสนธิสัญญา
สงผูรายขามแดนระหวางกันมาเปนระยะเวลายาวนานแลวก็ตาม หากแตขอเท็จจริงในทางสืบสวน
สอบสวนสวนใหญมักปรากฏขอเท็จจริงวา มีการกระทําความผิดที่มีลักษณะขามชาติ คือเปนคณะ
บุคคลรวมกันกระทําความผิดตั้งแตสามคนขึ้นไป โดยมีทั้งคนไทยและคนลาวรวมกันกระทําความผิด
ในคดีคามนุษย ที่มีลักษณะเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในทางเพศ ซึ่งการกระทําความผิดได
เกิดขึ้นบางสวนในดินแดนไทยและบางสวนในดินแดนลาว ซึ่งในสวนของลาว ผูกระทําความผิดจะเปน
คนลาว ซึ่งตามขอ 5 แหงสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดใหลาวหรือไทย (แลวแตวาประเทศใด เปนประเทศ
ผูรับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน) มีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน แตภาคีที่ไดรับการ
รองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไป ซึ่งลาวมีกฎหมายบังคับ
ไมใหสงคนชาติของตนไปดําเนินคดีหรือรับโทษในประเทศอื่น ดังนั้น แมวาไทยจะสืบสวนสอบสวนพบ
การกระทําความผิดคามนุษยที่กระทําโดยคนลาว ไทยก็อาจไมสามารถใชวิธีการสงผูรายขามแดนได
แตตองเลือกใชวิธีการรองขอใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดชาวลาวแทน
นอกจากนี้ การสงผูรายขามแดนในคดีอาญาเปนเรื่องยุงยาก มีความสลับซับซอนในการ
คนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกับการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นนอกประเทศ ซึ่งตองทํา
ผานกระบวนการขอความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (Mutual Legal Assistance in
16

สัมภาษณ พ.ต.ท. ดร. ชิดพล กาญจนกิจ, ผูกํากับการฝายสนธิสัญญาและกฎหมาย กองการตางประเทศ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 17 มิถุนายน 2559 .
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Criminal Matters- MLATs) ซึ่งในปจจุบัน พนักงานสอบสวนไทยและลาวยังไมมีความรูความเขาใจ
อยางเพียงพอในกระบวนการและวิธีก ารสง ผูรายขามแดน ประกอบกับ ในทางปฏิบัติ ผูบังคับ ใช
กฎหมายอาจพิจารณาวา การดําเนินคดีแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดในตางประเทศ
เป น การเพิ่ ม ภาระแก พ นั ก งานสอบสวน จึ ง อาจตั ด ประเด็ น ในส ว นของการดํ า เนิ น คดี น อก
ราชอาณาจักร คงเหลือเพียงการดําเนินคดีในประเทศไทยเทานั้น
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจไทยมั ก จะเข า ใจว า การส ง ผู ร า ยข า มแดน หรื อ การดํ า เนิ น คดี น อก
ราชอาณาจักรเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองดําเนินการเทานั้น ซึ่งตามสนธิสัญญาฯ
ไดกําหนดไวในขอ 9 เรื่องการจับกุมชั่วคราว วา “ในกรณีเรงดวน คูภาคีฝา ยหนึ่งอาจรองขอคูภาคีอีก
ฝายหนึ่งใหจับกุมบุคคล ที่ถูกขอใหสงตัวไวชั่วคราวได คําขอใหจับกุมตัวชั่วคราวจะทําเปนลายลักษณ
อักษรโดยสงไปยังภาคีที่ไดรับการรองขอผานชองทางการทูต หรือโดยผานองคการตํารวจสากล”
ดังนั้น ตํารวจจึงเขามามีบทบาทอยางสําคัญในกรณีการจับกุมชั่วคราว หรือแมกระทั่งการเริ่มตนทําคํา
รองขอสงผูรายขามแดนจากไทยไปยังลาว
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ อภัยภัก ดิ์ รองผูกํากับการ กองบังคับการปรามปรามการคามนุษย 17 ได
แสดงความคิดเห็นวา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในมาตรา 11 ไดมีการ
บัญญัติรองรับการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักรไว18 ซึ่งลาวก็มี
การกฎหมายที่คลายคลึงกับ กฎหมายไทยดัง กลาว และจากการประชุมรวมกันระหวางหนวยงาน
ตํารวจที่ทําหนาที่บังคับใชกฎหมายคามนุษยระหวางไทยกับลาวนั้น ที่ประชุมมีความเห็นวา เมื่อทั้ง
ไทยและลาวมีอํานาจเหนือการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น จึงควรเปนอํานาจของแตละประเทศที่จ ะ
ดําเนินคดีกับ ผูก ระทําความผิดซึ่ง เปนคนสัญชาติของตน โดยเนนย้ําในเรื่องความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสงเอกสารหลักฐานในการกระทําความผิด โดยผานชองทางตามสนธิสัญญาวาดวย
ความรว มมือ ระหวางประเทศในเรื่อ งทางอาญาในภูมิ ภาคอาเซีย น (ASEAN Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) และบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐ บาลแห ง สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวว าด ว ยความร ว มมือ ต อต า นการค ามนุ ษ ย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
นอกจากนี้ เมื่อไทยมีก ารสอบสวนคดีที่มีความเกี่ยวพันกับลาว ไทยก็จ ะสง ขอมูล ไปยัง
กระทรวงแรงงานลาว เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตอไป หรือมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายของทั้งสองประเทศอยางสม่ําเสมอ
ปญหาในทางปฏิบัติประการหนึ่งของการขอสงตัวผูรายขามแดนจากลาว คือ ลาวไมมีระบบ
ทะเบียนบาน และคนลาวจะมีแตชื่อ ไมมีนามสกุล ในทางสืบสวนสอบสวน จะทราบเพียงชื่อและ
หมูบาน เพื่อนําไปขอศาลไทย ในการออกหมายจับและนําหมายจับไปสงใหตํารวจลาวเพื่อสืบสวน
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สัมภาษณ พ.ต.ท. ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์, รองผูกํากับการ กองบังคับการปรามปรามการคามนุษย, 15 มิถุนายน
2559.
18
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 11 บัญญัติวา “ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 6 นอกราชอาณาจักร ผูนั้น
จะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหนํามาตรา 10 แหงประมวลกฎหมาย
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม”
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สอบสวนตอไป ซึ่งปรากฏวา ตํารวจไทยไดขอความรวมมือหลายเรื่องไปยังลาว เพื่อใหตามหาแหลงที่อยู
ของบุคคลลาวตามหมายจับ หากแตตํารวจลาวยังไมเคยแจงความคืบหนากลับมา
นางวิไลสิน แดนหันสา หัวหนาแผนกรวมมือกับตางประเทศ19 ไดแสดงความคิดเห็นวา ใน
การพิจารณาคํารองขอสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาว เปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูราย
ขามแดนและสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางลาวกับไทย ความผิดฐานคามนุษยเปน
ความผิดที่สามารถขอใหมีการสงผูรายขามแดนระหวางกันได อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบจาก
สถิติของกรมแผนการและรวมมือกับ ตางประเทศ องคก ารอัยการประชาชนสูงสุดและสถิติของ
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ปรากฏวา ลาวไมเคยมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนในคดี
คามนุษยจากไทยมากอน
ในประเด็นเรื่องปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอปริมาณคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
ระหวางไทยกับลาวในฐานความผิดคามนุษยนั้น มีความเห็นวา ขอบทในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
ระหวางไทยกับลาวและกฎหมายภายในที่เกี่ยวของของลาว มิไดเปนอุปสรรคในการดําเนินการตาม
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนในคดีคามนุษยแตอยางใด หากแตการสงผูรายขามแดนยังคงเปนเรื่อง
ใหมสําหรับหนวยงานบังคับใชกฎหมายคดีอาญาของลาว จวบจนกระทั่งประธานประเทศไดประกาศ
ใหใชกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ. 2012 ใหองคการอัยการประชาชนสูงสุดลาว เปน
องคการหลักในการประสานงานเกี่ยวกับความรวมมือดังกลาว นอกจากนี้ ลาวยังไดรับทุนสนับสนุน
จากประเทศเยอรมนีใหเผยแพรกฎหมายสงผูรายขามแดนไปทั่วประเทศลาว ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน
ค.ศ. 2016 ที่ผานมา

19

สัมภาษณ วิไลสิน แดนหันสา, หัวหนาแผนกรวมมือกับตางประเทศ, 1 กรกฏาคม 2559.

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
นั บ ตั้ ง แต ไ ทยและลาวได มี ก ารทํ า สนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการส ง ผู ร า ยข า มแดนระหว า ง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต ป พ.ศ. 2543 ไทยและลาวตางมี
พันธกรณีผูกพันตามสนธิสัญญาดังกลาว และทั้งสองประเทศไดดําเนินการออกกฎหมายภายในของตน
กลาวคือ พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ของไทยและกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
ป ค.ศ. 2012 ของลาว ซึ่งกฎหมายภายในไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการสงผูรายขามแดนของแตละ
ประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญาฯ
จากการศึกษาพบวา แมวาไทยและลาวจะตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการคามนุษย
และทั้งสองประเทศไดเปนภาคีพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะ
ผูหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องคก ร และมีก ฎหมายภายในวาดวยการตอตานการคามนุษย ซึ่ง ทั้ง พิธีส ารฯ สนธิสัญ ญาฯ และ
กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนของไทยและลาว ลวนแลวแตเปดชองใหความผิดฐานคามนุษย
ซึ่ง เปนความผิดอาญาของสองรัฐ (Dual Criminality) และเปนความผิดที่สง ผูรายขามแดนได
(Extraditable Offense) คูภาคีจึงสามารถรองขอใหสงผูรายขามแดนระหวางกันได จากการศึกษา
พบวา อุปสรรคที่ทําใหไทยและลาวไมเคยมีการสงผูรายขามแดนในความผิดฐานคามนุษยมากอน มี
ดังนี้
1) บุคลากรในหนวยงานรัฐที่มีอํานาจหนาที่เ กี่ยวกับ การสง ผูรายขามแดนของทั้ง สอง
ประเทศยังคงขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาว
2) การสงผูรายขามแดนเปนเรื่องยุงยาก มีความสลับซับซอนในการคนหาพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกับการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นนอกประเทศ ซึ่งอาจตองทําผานกระบวนการขอ
ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
3) การสงผูรายขามแดนเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอน กลาวคือ ประเทศผูรองขอจะตอง
จัดสงคํารองขอเปนลายลักษณอักษรโดยมีร ายละเอียดเกี่ยวกับ บุคคลซึ่งถูก รองขอใหสงขามแดน
โดยระบุชื่อ รูปพรรณ สัญชาติและที่อยูของบุคคลดังกลาวหรือสถานที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคล
นั้นอยูในราชอาณาจักร ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่กระทํา
ความผิด กฎหมายที่บัญ ญัติใหการกระทํานั้นเปนความผิด ฐานความผิด อัตราโทษและอายุความ
ประกอบกับเอกสารหลักฐาน อาทิเชน หมายจับที่ออกโดยศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศ
ผูรองขอ พยานหลักฐานที่แสดงวาคดีมีมูลที่ศาลจะรับฟองไวพิจารณา หากความผิดนั้น ไดกระทําใน
ราชอาณาจักร หรือกฎหมายบัญญัติใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ประเทศผูรองขอ
จะตองสืบคนแหลงที่อยูของผูตองหา เพื่อยืนยันวา ผูตองหามีถิ่นที่อยูในประเทศผูรับคํารองขอใน
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ขณะที่มีคํารอง ซึ่งลาวไมมีระบบทะเบียนบาน ทําใหยากแกการสืบคนและยากในการติดตามจับกุมตัว
ผูรายขามแดนที่หลบหนีเขาไปในลาว
4) กระบวนการสงผูรายขามแดนใชเวลาคอนขางนาน ซึ่งบางคดีหากบุคคลที่รองขอใหสง
ขามแดนมีการตอสูและอุทธรณคดี อาจทําใหกระบวนการพิจารณาสงตัวยาวนานมากยิ่งขึ้น
5) ขอเท็จจริงในคดีที่แตกตางกันมีผลตอการดําเนินการตามคํารองขอฯ ตามพันธกรณีที่
ระบุไวในสนธิสัญญาฯ หรือการปฏิเสธคํารองขอสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับลาว โดยอางเหตุ
สําหรับใชดุลยพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน ตามขอ 4 ของสนธิสัญญาฯ หรือโดยอางหลักเกณฑ
การสงคนชาติขามแดน ตามขอ 5 ของสนธิสัญญาฯ
จากการศึก ษาพบวา รูป คดีที่มัก พบโดยปกติทั่วไป ปรากฏวา การกระทําความผิดฐาน
คามนุษยบางสวนเกิดขึ้นในลาวและบางสวนเกิดขึ้นในไทย อันเปนความผิดตอเนื่องกัน เปนเหตุใหทั้ง
รัฐบาลไทยและลาวมีอํานาจในการพิจารณาดําเนินคดีตามหลักดินแดน และหากวารัฐบาลไทยเริ่มตน
การดําเนินคดีกอนรัฐบาลลาว หรือในกรณีที่ลาวมิไดดําเนินคดี และผูกระทําความผิดเปนคนลาวซึ่งมี
ถิ่นที่อยูในลาวหรือในกรณีที่คนลาวมากระทําความผิดฐานคามนุษยในไทยและหลบหนีไปยัง ลาว
หากไทยจะขอสงผูรายขามแดนคนลาวซึ่งมีถิ่นที่อยูในลาวในความผิดฐานคามนุษย ซึ่งเปนความผิดซึ่ง
ลงโทษไดตามกฎหมายของทั้งไทยและลาว โดยมีโทษจําคุกเปนระยะเวลาเกินกวาหนึ่งป แตลาวก็
สามารถที่จ ะปฏิเ สธคํารองขอสงผูรายขามแดนของไทยในกรณีดัง กลาว ดวยเหตุผ ล 2 ประการ
กลาวคือ 1. ลาวมีเขตอํานาจตามกฎหมายเหนือความผิดที่อางถึงในคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและ
จะดําเนินคดีตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว (ตามขอ 4 ของสนธิสัญญาฯ) หรือ 2. การใชสิทธิที่จะปฏิเสธไม
สงคนชาติของตนขามแดน แตลาวซึ่งเปนประเทศที่ไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาทีผ่ มู ี
อํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไป (ตามขอ 5 ของสนธิสัญญาฯ) ซึ่งหลักการดังกลาวสามารถปรับใชได
กับกรณีที่ลาวเปนประเทศผูทําคํารองขอใหสงผูรายขามแดนได
อยางไรก็ตาม หากขอเท็จจริงเปลี่ยนไปวา คนไทยรวมกับคนเวียดนามกระทําความผิดฐาน
คามนุษยในไทยหรือในไทยและในพมาเกี่ยวพันกัน จากนั้น ไดมีการจับกุมตัวคนไทยผูกระทําความผิดได
สวนคนเวียดนามไดหลบหนีขามแมน้ําโขงไปยังลาว เชนนี้ ไทยสามารถมีคํารองขอสงผูรายขามแดนไป
ยังลาว เพื่อใหสงตัวคนเวียดนามมาดําเนินคดีในไทยได และลาวก็ไมอาจอางเหตุในการปฏิเสธไมสง
เวียดนามดังกลาวได
ดังนั้น ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามทางการสอบสวนและดําเนินคดีมีผลตอการพิจารณาวาจะสง
คํารองขอสงผูรายขามแดนในคดีคามนุษยระหวางไทยกับลาว
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การเสริมสรางพัฒนาศัก ยภาพใหแกบุคลากรในหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
โดยจัดใหมีก ารฝก อบรมเพื่อใหความรูเ กี่ยวกับ สนธิสัญ ญาวาดวยการสง ผูรายขามแดนระหวา ง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กฎหมายภายในที่เกี่ยวของของทั้งสอง
ประเทศ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้น
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2) บรรจุ เ ข า ไว ใ นการประชุ ม หารื อ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข องประเทศไทย หรื อ
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาตินําเขาหารือในกรอบการประชุม
คณะกรรมการชายแดนทวิภาคีระหวางไทยกับลาว กระทรวงการตางประเทศในกรอบการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมไทย-ลาว (Joint Committee)
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูและแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องสงผูรายขาม
แดนและความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาแกพนักงานสอบสวน รวมถึงเทคนิควิธีการ
สืบสวนสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรแกพนักงานสอบสวน และเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556
หรือคดีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวพันกับนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 20 ซึ่งอาจตองเริ่มตนตั้งแตการฝกอบรมในโรงเรียนนายรอยตํารวจ สถาบันสงเสริมงาน
สอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองบรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาวอยางนอย 15-20 ชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ที่ผานการฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานไดจริง
2) ควรเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการสง
ผูรายขามแดนของสองประเทศ เชน จัดใหมีการทําบันทึกความเขาใจระหวางหนวยงาน การประชุม
หารือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง การแลกเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน การใหทุนแก
พนัก งานอัยการลาว หรือตํารวจลาวในการเขารวมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การดําเนินคดีอาญา
ระหวางประเทศ รวมกับพนักงานอัยการไทยหรือตํารวจไทย เปนตน
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คําถามในการสัมภาษณอัยการลาว
เรื่อง: ความรวมมือในการสงผูร ายขามแดนระหวางไทยกับลาวในคดีคามนุษย
ชื่อ:
ตําแหนง:
สถานที่ทํางาน:
ระยะเวลาการทํางาน:

ป

1. เมื่อลาวไดรับคํารองขอของไทยใหสงผูรายขามแดนแลว ลาวมีกระบวนการและขั้นตอน
ในการพิจารณาคํารองขอสงผูรายขามแดน อยางไรบาง ตามกฎหมายใด (กรุณาอธิบายขั้นตอนโดย
ละเอียด และระยะเวลาดําเนินการแตละขั้นตอน)
2. คดีประเภทใด ที่ลาวจะสงคํารองขอสงผูรายขามแดนมายังไทย
3. สําหรับคดีคามนุษย ตั้งแต ป พ.ศ. 2551 ถึง 2558 (รวม 8 ป)
3.1 ลาวเคยมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนมายังไทย หรือไม กี่คดี
3.2 ลาวเคยไดรับคํารองขอสงใหสงผูรายขามแดนจากไทย หรือไม กี่คดี
4. ตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีปญหาใดในการตีความหรือบังคับใช หรือไม อยางไร
5. เหตุใดจึงยังไมมีคดีสงผูรายขามแดนระหวางไทย-ลาว ในคดีคามนุษย
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คําถามในการสัมภาษณเจาหนาที่ไทย
เรื่อง: ความรวมมือในการสงผูร ายขามแดนระหวางไทยกับลาวในคดีคามนุษย
ชื่อ:
ตําแหนง:
สถานที่ทํางาน:
ระยะเวลาการทํางาน:

ป

1. นับตั้งแต พ.ศ. 2551-2558 เหตุใดจึงไมมีการสงผูรายขามแดนระหวางไทย-ลาว ในคดี
คามนุษย ทานคิดวา อะไรเปนปญหาและอุปสรรค
2. วิธีการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว
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