
        ที�ผา่นมามขีา่วเกี�ยวกับการไมป่ฏิบติัตามหลักการหา้มผลักดันกลับ  ไมว่า่จะขา่วการผลักดันผูลี้�
ภัยเมยีนมาขา้มแมน่ํ�าสาละวนิกลับประเทศ  ขา่วผูลี้�ภัยในเขตเมอืงซึ�งเป�นนักกิจกรรมจากประเทศ
กัมพูชาถกูจบัและสง่กลับประเทศเนื�องจากการรอ้งขอจากประเทศต้นทางในป� 2561[2]  ล่าสดุความ
เสี�ยงในการสง่กลับกรณีคณุ Nur sajat ชาวมาเลเซยี ในเดือนกันยายน 2564 [3]  และยงัมอีีกหลาย
กรณีที�ไมไ่ด้เป�นขา่ว

        แมป้ระเทศไทยจะไมไ่ด้เป�นภาคีอนุสญัญาวา่ด้วยสถานภาพของผูลี้�ภัย ค.ศ. 1951 และพธิสีาร
เกี�ยวกับสถานภาพผูลี้�ภัย ค.ศ.1967 แต่หลักการหา้มผลักดันกลับ  หรอื  Non-Refoulement
ผกูพนัประเทศไทย  เนื�องจากมสีถานะเป�นกฎหมายจารตีประเพณีระหวา่งประเทศ  (customary
international law)  ตามที�  Executive Committee on the International Protection of
Refugees  หรอื  ExCom  ได้รบัขอ้สรุป  No. 6 (XXVIII) NON-REFOULEMENT (1977) [4]     
 ได้เรยีกคืนหลักการหา้มผลักดันกลับซึ�งใชใ้นทางสากล  และเป�นที�ยอมรบัทั�วไปของรฐัต่างๆ        
 หลักการผลักดันกลับได้ถกูถือปฏิบติัเป�นที�แพรห่ลาย[5]  ซึ�งเป�นองค์ประกอบที�สาํคัญของกฎหมาย
จารตีประเพณีระหวา่งประเทศ  กล่าวคือ

              1. ถือปฏิบติัเป�นการทั�วไป  (general practice)
              2. ยอมรบัวา่เป�นกฎหมาย  (Opinio juris sive necessitatis)

        นอกจากนี�ยงัยนืยนัในขอ้ (c) วา่  หลักการหา้มผลักดันกลับ  ใชที้�ชายแดน  หรอืในดินแดนของ
รฐั กับคนที�หากถกูสง่กลับไปยงัประเทศต้นทางอาจจะถกูประหตัประหาร  โดยไมคํ่านึงวา่คนนั�นจะได้
รบัสถานะผูลี้�ภัยอยา่งเป�นทางการหรอืไม”่ [6]

หลักการห้ามผลักดันกลับหลักการห้ามผลักดันกลับ หรอื Non-Refoulement หรอื Non-Refoulement  
ผกูพนัประเทศไทยอยา่งไร[1]ผกูพนัประเทศไทยอยา่งไร[1]
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อีกทั�งหลักการหา้มผลักดันกลับ  ยงัถือวา่เป�น  กฎหมายบงัคับเด็ดขาด  (Jus cogens)  หรอื 
 Peremptory norms of general international law[7]  ซึ�งรฐัจะต้องปฏิบติัตามโดยไมม่ขีอ้
ยกเวน้
        เมื�อพจิารณาจากกฎหมายระหวา่งประเทศด้านสทิธมินุษยชนที�ประเทศไทยเป�นภาคี  ซึ�ง
ประเทศไทยในฐานะรฐัภาคีมหีน้าที�ต้องดําเนินการในการคุ้มครอง  เคารพ  และเติมเต็มสทิธ ิ
 (protect, respect, fulfil)  จะเหน็ได้วา่มกีฎหมายระหวา่งประเทศด้านสทิธมินุษยชนเกี�ยวขอ้งถึง
สองฉบบั  คือ

2

2

1.กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  (International Covenant
on Civil and Political Rights: ICCPR)  ค.ศ. 1966

        ซึ�งขอ้  7  ได้บญัญัติวา่  “บุคคลจะถกูทรมาน  หรอืได้รบัการปฏิบติัหรอืการลงโทษที�โหดรา้ยไร้
มนุษยธรรมหรอืตํ�าชา้มไิด ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง  บุคคลจะถกูใชใ้นการทดลองทางการแพทยห์รอืทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเสรขีองบุคคลนั�นมไิด้”

        คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาติ ได้มคีวามเหน็ทั�วไปที�  20:  ขอ้  7  (เรื�องการ
ป�องกันการทรมาน  หรอืการปฏิบติัหรอืการลงโทษที�โหดรา้ย  ไรม้นุษยธรรม หรอืตํ�าชา้)  วา่จุด
ประสงค์ของบทบญัญัติในขอ้  7  ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ
เมอืง  เพื�อที�จะปกป�องทั�งศักดิ�ศร ี และความแขง็แรงทางรา่งกายและทางจติใจของป�จเจคชน

        ในยอ่หน้าที�  9  คณะกรรมการได้อธบิายการปฏิบติัของรฐัภาคีซึ�งต้องไมก่ระทําการใดๆขดัต่อ
ขอ้ 7  แหง่กติกานี�  โดยได้ระบุถึงรูปแบบการสง่คนไปประเทศหนึ�งโดยวธิกีารสง่ผูร้า้ยขา้มแดน  การ
ขบัไล่  หรอื  การสง่กลับ  วา่  “รฐัภาคต้องไมทํ่าใหป้�จเจคชนมคีวามเสี�ยงต่อการทรมาน  หรอืการ
ปฏิบติัหรอืการลงโทษที�โหดรา้ย  ไรม้นุษยธรรม  หรอืตํ�าชา้  อันเนื�องมาจากการกลับไปสูอี่กประเทศ 
 โดยวธิกีารสง่ผูร้า้ยขา้มแดน  การขบัไล่  หรอื  การสง่กลับ”[8]

[7] No. 25 (XXXIII) GENERAL (1982) in United Nations General Assembly Document No. 12A
(A/37/12/Add.1), Conclusions Adopted By the Executive Committee on International Protection
of Refugees 1975 – 2009(Conclusion No. 1 – 109), access 24 September 2021,
https://www.unhcr.org/en-us/578371524.pdf?
[8] UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 20 (1992): Article 7
(Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),
HRI/HEN/1/Rev.1,28 July 1994.

2. อนุสญัญาต่อต้านการทรมาน  การปฏิบติั  หรอืการลงโทษอื�นที�โหดรา้ย  ไรม้นุษยธรรม  หรอื
ยํ�ายศัีกดิ�ศร ี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment: CAT)  ค.ศ.1984

        ขอ้  3  บญัญัติวา่  “รฐัภาคีต้องไมข่บัไล่  สง่กลับ  (ผลักดันกลับออก)  หรอืสง่บุคคลเป�นผูร้า้ย
ขา้มแดนไปยงัอีกรฐัหนึ�งเมื�อมเีหตอัุนควรเชื�อได้วา่บุคคลนั�นจะตกอยูภ่ายใต้อันตรายที�จะถกูทรมาน”
ซึ�งเมื�ออ่านรว่มกับคํานิยามตามขอ้  1  การทรมานนั�นรวมทั�งการทรมานทางรา่งกายและจติใจ
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        ดังนั�นหากรฐัไทยสง่กลับบุคคลที�อยูน่อกอาณาเขตรฐัแหง่สญัชาติตน  มคีวามหวาดกลัวซึ�งมี
มูลอันจะกล่าวอ้างได้วา่จะได้รบัการประหตัประหาร  ด้วยสาเหตทุางเชื�อชาติ  ศาสนา  สญัชาติ 
 สมาชกิสภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง  หรอืด้วยสาเหตขุองความเหน็ทางการเมอืง   และบุคคลนั�นไม่
สมคัรใจที�จะรบัการคุ้มครองจากรฐัของตนอันเนื�องมาจากความหวาดกลัวดังกล่าว  ไมว่า่บุคคลนั�น
จะได้รบัสถานะผูลี้�ภัยอยา่งเป�นทางการแล้วหรอืไมก็่ตาม  ก็จะเป�นการกระทําที�ขดัต่อกฎหมายจารตี
ประเพณีระหวา่งประเทศ  ในเรื�องหลักการการหา้มผลักดันกลับ  (Non-Refoulement)  และหากเป�น
กรณีที�รฐัไทยสง่บุคคลซึ�งมคีวามเสี�ยงวา่จะถกูทรมาน  ไมว่า่จะเป�นการทรมานทางรา่งกาย  หรอื
จติใจ  ไปยงัอีกประเทศหนึ�ง  ก็จะเป�นการกระทําขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมายระหวา่งประเทศซึ�ง
ประเทศไทยเป�นภาคี คือขอ้  7  แหง่กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  
และขอ้  3  แหง่อนุสญัญาต่อต้านการทรมาน  การปฏิบติั  หรอืการลงโทษอื�นที�โหดรา้ย  ไร้
มนุษยธรรม  หรอืยํ�ายศัีกดิ�ศรี

กฎหมายไทยที�เกี�ยวขอ้งกับหลักการไมส่ง่กลับ

        แมว้า่ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที�เขา้มาในราชอาณาจกัรและ
ไมส่ามารถเดินทางกลับประเทศอันเป�นภมูลํิาเนาได ้ พ.ศ.  2562  จะมผีลใชบ้งัคับเมื�อวนัที�  22
มถินุายน  2563  แต่ความล่าชา้ต่อการเริ�มปฏิบติัตามระเบยีบคัดกรองฯ  ทําใหย้งัไมม่ผีูใ้ดสามารถไป
ยื�นคัดกรองขอเป�น  “ผูไ้ด้รบัการคุ้มครอง”ได ้ หากไมล่่าชา้ในการปฏิบติัตามกฎหมาย  คงมบุีคคล
ผูท้รงสทิธติามระเบยีบคัดกรองฯนี�มายื�นคัดกรอง  หากเขาได้ยื�นคํารอ้ง  ก็จะได้รบัการคุ้มครองที�จะ
ไมถ่กูสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร  ตามขอ้  15  แหง่ระเบยีบคัดกรองฯ  และหากผา่นการคัดกรอง
และได้รบัสถานะเป�น  “ผูไ้ด้รบัการคุ้มครอง”แล้วก็จะได้รบัความคุ้มครองที�จะไมส่ง่ตัวกลับไปยงั
ประเทศต้นทาง  ตามขอ้25(1)  และจะมสีทิธอิาศัยในราชอาณาจกัรตามขอ้  25(3)  คือจะมสีทิธอิยูใ่น
ราชอาณาจกัรได้เป�นกรณีพเิศษ  หรอือนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป�นการชั�วคราว

        จะเหน็ได้วา่ความล่าชา้ในการปฏิบติัการตามระเบยีบคัดกรองฯ  ทําใหบุ้คคลไมส่ามารถได้รบั
ความคุ้มครองตามกฎหมายภายใน  เรื�องการไมส่ง่กลับ  และในทางปฏิบติัหลายกรณีก็อาจนําไปสู่
ป�ญหาที�วา่  รฐัไทยปฏิบติัตามกฎหมายระหวา่งประเทศหรอืไม่


