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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 

แนวคิดเร่ืองการสงผูรายขามแดน มีมาต้ังแตอดีตเนื่องจากผูกระทําผิดเม่ือกอเหตุใน

ประเทศหนึ่งหรือถูกพิพากษาลงโทษ แลวหลบหนีไปอยูประเทศอ่ืน ทําใหรอดพนจากการ

ดําเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย เจาหนาท่ีของรัฐท่ีความผิดเกิดจะเดินทางเขาไปจับกุม

ผูกระทําผิดนั้นในรัฐอ่ืนเพื่อมารับโทษในรัฐของตนก็จะเปนการละเมิดตอกฎหมายระหวางประเทศ 

ท้ังนี้เพราะการกระทําดังกลาวเปนถือวาเปนการละเมิดตอกิจการภายในของรัฐ(Intervention) รัฐ

ตางๆ จึงไดมีการรองขอหรือสรางความรวมมือกันในทางระหวางประเทศในการสงผูกระทําผิดนั้น

กลับมารับโทษในดินแดนของตนเอง หรือท่ีเรียกวา “การสงผูรายขามแดน” (Extradition) ซ่ึงเปน

รูปแบบหนึ่งของการใหความรวมมือและชวยเหลือกันระหวางประเทศในทางอาญา เพื่อท่ีจะใหได

ตัวผูกระทําความผิดถูกดําเนินคดีในรัฐท่ีความผิดนั้นเกิดข้ึน ท้ังนี้เพื่อปองกันมิใหผูกระทําความผิด

หลีกเล่ียงหรือหลบหนีการถูกลงโทษ โดยอาศัยอาณาเขตของรัฐอ่ืนเปนเกราะกําบัง ดวยเหตุผล

ดังกลาวรัฐตางๆ จึงไดพัฒนาใหความรวมมือกันในรูปแบบตางๆ เชน ทําสนธิสัญญาแลกเปล่ียน

ผูรายขามแดนกันและมีกฎหมายภายในประเทศรองรับการปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้น จนเกิดเปน

พันธกรณีทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีตางฝายตางมีหนาท่ีในการสงตัวบุคคลขามแดนเม่ืออีกรัฐ

หนึ่งมีคํารองขอ และการแกไขปญหาดังกลาวยังตองคํานึงถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชนดวย       

 ปจจุบันโลกเรามีความเจริญกาวหนาทางการติดตอส่ือสาร เทคโนโลยี และการเดินทางท่ี

รวดเร็วและทันสมัย ยิ่งทําใหผูกระทําผิดเม่ือกอเหตุในประเทศหน่ึงหรือถูกพิพากษาลงโทษ แลว

สามารถหลบหนีไปอยูประเทศอ่ืนไดอยางสะดวก ทําใหรอดพนจากการดําเนินคดีและการลงโทษ 

ทําใหปริมาณการรองขอใหมีการสงผูรายขามแดนทวีจํานวนมากข้ึนในแตละประเทศ รวมท้ัง

ประเทศไทยท่ีมีการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศตางๆ จํานวน 14 ประเทศและ

นอกจากนั้นถาประเทศใดไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนตอกัน แตไทยก็อาจรองขอหรือดําเนิน

สงผูรายขามแดนใหแกประเทศนั้นไดโดยอาศัยหลักถอยทีถอยปฏิบัติ (Reciprocity) ตามท่ีบัญญัติ

ไวใน พ.ร.บ.สงผูรายขามแดน พ.ศ.2551 มาตรา 9 (2) รวมท้ังกรณีท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคี
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อนุสัญญาตางๆ ท่ีบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน จึงตองมีพันธะการสงผูรายขามแดนตอ

กันดวย 

ในการปฏิบัติงานสงผูรายขามแดน หนวยงานที่รับผิดชอบในสํานักงานอัยการสูงสุด คือ 

สํานักงานตางประเทศ โดยมีอธิบดีอัยการสํานักงานตางประเทศ เปนผูบริหารรับผิดชอบงานใน

สํานักงานและมีพนักงานอัยการ, นิติกร, และเจาหนาที่ธุรการ รวมปฏิบัติงานซ่ึงมีบุคลากร

จํานวนจํากัด และสวนมากจะตองเปนผูท่ีมีความรูทางดานภาษาเปนอยางดี (สวนมากเปน

ภาษาอังกฤษ) แตสํานักงานตางประเทศก็ยังประสบปญหาในการทํางานการสงผูรายขามแดน โดย

ปญหาท่ีพบมีดังน้ี 

1.เกี่ยวกับดานองคความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

สนธิสัญญา อนุสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงผูรายขามแดน รวมท้ัง พ.ร.บ. สงผูรายขามแดน 

พ.ศ.2551 ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย แตพนักงานอัยการมีการ

โยกยายหมุนเวียนเขาออกทุกปคนท่ีเขามาใหมตองเร่ิมศึกษางานใหม และถึงแมคนท่ีทํางานอยูกอน

หนานั้นก็ตองศึกษาเรียนรูตลอดเวลา เนื่องจาก เร่ืองการสงผูรายขามแดนแตละเร่ืองมีปญหาและ

อุปสรรคตางกันในแตละกรณี เชน ในเร่ืองกฎหมายภายในของประเทศท่ีเรารองขอใหสงผูรายขาม

แดน ภาษา ลาม เอกสารท่ีเกี่ยวของ การประสานงานของหนวยงานตางๆ ท่ีรับผิดชอบ 

 2. ขบวนการขั้นตอนในการสงผูรายขามแดน เปนเร่ืองท่ีตองอาศัยประการณในการติดตอ

ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงมีความยากงาย

แตกตางกัน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา กฎหมายภายในของประเทศเหลานั้น ซ่ึง

ผูปฏิบัติงานตองมีความรูความชํานาญ และมีทักษะในการติดตอส่ือสารและการแกไขปญหาตางๆ 

 3. ผูปฏิบัติงานตองมีทักษะในการดําเนินคดีในช้ันศาลทุกข้ันตอน 

 4. ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมสามารถนํามาใชสนับสนุนในการทํางานสง

ผูรายขามแดนได อยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะมีการจัดทําคูมือการสงผูรายขามแดนแลวก็ตาม 

แตเปนการรวบรวมองคความรูไดในระดับหนึ่ง แตยังมีองคความรูอีกมากที่ยังไมไดบรรจุไว ซึ่ง

หากมีระบบการจ ัดการความรู แล ว  จะทําใหการสงผู ร ายข ามแดนมีประสิทธ ิภาพดีขึ ้น 

ผูปฏิบัติงานสามารถสืบคนหาขอมูลตางไดอยางรวดเร็ว  
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 5. การส่ือสารภายในองคกร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการทํางานเปนทีม เนื่องจาก

การทําระบบจัดการความรู (KMS) เปนเร่ืองใหมท่ียังไมเคยเกิดข้ึนและยังไมเคยปฏิบัติ หาก

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานไมใหความสนใจ ไมใหความรวมมือแลวงานก็ยากท่ีจะประสบ

ความสําเร็จ  

 ซ่ึงหากสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดจะทําใหงานสงผูรายขามแดนของสํานักงาน

ตางประเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงผูรายขามแดนไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ถูกตองตามข้ันตอนเปนไปตามหลักกฎหมาย ไดมาตรฐานสากล 

 

1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 

- เพื่อศึกษาและสรางระบบการจัดการความรู (KMS) ในดานงานสงผูรายขามแดน เพื่อการ
   เรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา และสามารถเรียนไดดวยตนเอง 

- เพื่อสรางระบบสารสนเทศ ขอมูล และมาตรฐานการปฏิบัติดานงานสงผูรายขามแดน 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสงผูรายขามแดนโดยใชระบบการจัดการความรู 

 - เพื่อศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวกับงาน, บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในงานสงผูรายขามแดน 
 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฏีและ/หรือเชิงประยุกต 

- เพื่อใหไดระบบการจัดการความรูทางดานงานสงผูรายขามแดน และพนักงานอัยการไดมี

การแลกเปล่ียน ถายทอด ความรูความเขาใจในการทํางาน  รวมทั้งการสรางองคความรูท่ีเกี่ยวกับงานสง

ผูรายขามแดน 

- เพื่อใหไดระบบสารสนเทศท่ีมีขอมูลองคความรูหลัก ความรูสนับสนุน และศูนยรวม

ขอมูลงานสงผูรายขามแดนท่ีสามารถประเมินผล ควบคุม กํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 - เพื่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานสงผูร ายขามแดน  สามารถปฏิบัติงานไดอย างมี

ประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจากระบบการจัดการความรู (KMS) เปนเคร่ืองมือ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 หัวขอความรู              - เร่ืองระบบการจัดการความรูเพื่องานสงผูรายขามแดน 

 หนวยงานท่ีเกีย่วของ  - สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 
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 บุคลากรท่ีเกี่ยวของ    - พนักงานอัยการ นติิกร ในสํานกังานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 

 ภารกิจ/งาน                - ดําเนนิการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน โดยแบงเปน 2 กรณีคือ 

       1.กรณีตางประเทศสงคํารองขอผูรายขามแดนมายังประเทศไทยใหสงผูรายกลับไปยังตางประเทศ

รองขอ (Incoming Request) 

 2.กรณีประเทศไทยสงคํารองขอใหตางประเทศสงผูรายขามแดนกลับประเทศไทย (Outgoing 

Request) 

โดยศึกษาปญหาและอุปสรรคในงานสงผูรายขามแดนของพนักงานอัยการและนิติกร ท่ี

ปฏิบัติงานในสํานักงานตางประเทศ เฉพาะประเด็นปญหาการขาดผูเช่ียวชาญในงานสงผูรายขาม

แดนบุคลากรยายเขาออกทุกป ทําใหความรูและความเช่ียวชาญติดตัวผูยายออกไป ศึกษาปญหาเร่ือง

ระบบกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ท่ีไทยจะตองรองขอใหสงผูรายขามแดน ซ่ึงแตละประเทศ

มีความแตกตางกัน ทําใหยากตอการทํางานและตองใชเวลานานในการศึกษา การรวบรวมเอกสาร

รวมท้ังการแปลเอกสารเปนภาษาทองถ่ิน ศึกษาการสรางและรวบรวมองคความรูใหเปนหมวดหมู

และงายตอการคนหาและการเพิ่มประสบการณ ทักษะในการทํางานตางๆและการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนในงานสงผูรายขามแดนซ่ึงจะไดนําระบบการจัดการความรู (KMS) มาใช

ในการแกปญหาดังกลาว  

โดยไดแบงขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

- ระบบการจัดการความรู (KMS) สามารถจัดเก็บองคความรูทางดานการสงผูรายขามแดน            

ท้ังความรูท่ีเดนชัด (Explicit Knowledge) ท่ีเปนความรูท่ีอยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร กฎหมาย คํา

พิพากษา/คําส่ังของศาล ตํารา คูมือตางๆ หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีสามารถศึกษาและจับตองได และความรู

ซอนเรน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีอยูในตัวผูปฏิบัติงานท่ีไดจากประสบการณในการทํางาน

มาเปนเวลานาน 

- การสราง ระบบการจัดการความรู (KMS) ใหสามารถสนับสนุนการทํางานตามข้ันตอน

การสงผูรายขามแดน โดยผูคนควาจะไดทําการสรางระบบการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มศักยภาพของ

พนักงานอัยการในงานสงผูรายขามแดน สวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจะประยุกตใช

มาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใชโดยปรับลดกระบวนการเหลือ 15 กิจกรรม (Task) ท่ีสําคัญจาก 48 
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กิจกรรม (Task) และจะทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common 

KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)   

               -พนักงานอัยการและนิติกรรวมท้ังผูปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ สามารถใชงานระบบการ
จัดการความรูไดอยางดีและสนับสนุนงานสงผูรายขามแดน 
              - เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถดูแลและพัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อการสงผูราย
ขามแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              - ระยะเวลาศึกษา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2554) 
 


