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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงระดบัความรู้ของต ารวจชั้นสัญญาบตัร (ระดบันายร้อย)
ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความรู้
ของต ารวจชั้นสัญญาบตัร (ระดบันายร้อย) ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 และเพื่อศึกษา
ถึงปัจจยัเก่ียวกบังานกบัระดบัความรู้ของต ารวจชั้นสัญญาบตัร (ระดบันายร้อย) ต่อพระราชบญัญติัส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นสัญญาบตัรระดบั
นายร้อย สงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาลในต าแหน่งสายงานป้องกนัปราบปราม ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาก
สูตร Yamane จ านวน 349 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชค่้าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานการศึกษาโดยใช้
ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE - WAY ANOVA) โดยก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคญั : การส่งผูร้้ายขา้มแดน พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551  

Abstract 
The objective of this research is to study the knowledge level of commissioned officers 

(lieutenants) about the Extradition Act B.E. 2551 (2008), the relationship between personal factors and 
knowledge level of commissioned officers (lieutenants) about the Extradition Act B.E. 2551 and the 
relationship between experience and knowledge level of commissioned officers (Lieutenants) about the 
Extradition Act B.E. 2551 (2008). The samples of this study is officers (lieutenants) of Metropolitan 
Police Bureau; Crime Prevention and Suppression were 349 officers by the Yamane’s formula. Data 
were collected by using questionnaires. The statistical methods used were ; percentage, mean, standard 
deviation and testing the hypothesis by t-test and ONE - WAY ANOVA, with the significance level of 0.05. 
 
Keywords : Extradition, The Extradition Act B.E. 2551 (2008) 
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1. บทน า 

 ปัจจุบนัการพฒันาในดา้นการคมนาคมขนส่ง และดา้นเทคโนโลยี ไดส่้งผลถึงพฤติกรรมของ
อาชญากรท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรูปแบบขององคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ซ่ึงมีรูปแบบการกระท าความผิด
ท่ีอาศยัการพฒันาดา้นคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี ในการหลบหนีการจบักุม และการรับโทษตาม
กฎหมาย อนัส่งผลเสียต่อการน าตวัผูก้ระท าความผิดมาเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม ความศกัด์ิสิทธ์ของ
กฎหมาย ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ เลง็เห็นถึงปัญหาของการหลบหนีการจากประเทศท่ีตนไดก้ระท าความผิด
ไปอยูใ่นอีกประเทศหน่ึง จึงเกิดเป็นมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาข้ึน ในการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญามีอยู่ดว้ยกนัหลากหลายแนวทาง ในการศึกษา
คร้ังน้ีผูศึ้กษาศึกษาในเร่ืองของ “การส่งผูร้้ายขา้มแดน” ซ่ึงเป็นรูปแบบวิธีการท่ีอาศยัการประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ในการร้องขอให้ประเทศปลายทางด าเนินการจบักุมหรือส่งตวับุคคลซ่ึงถูกร้อง
ขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนกลบัมาด าเนินคดีในประเทศตน้ทาง โดยอาศยัการประสานความร่วมมือระหว่าง
กนัในการจบักมุบุคคลท่ีหลบหนีใหก้ลบัมาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมในประเทศท่ีตนไดก้ระท าความผิด 
ประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของกระบวนการส่งผูร้้ายขา้มแดน จึงไดมี้การท าสนธิสัญญาส่ง
ผูร้้ายขา้มแดนกบัประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน 
ประเทศไทยไดต้รากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนข้ึนฉบบัแรก ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน พทุธศกัราช 2472 ข้ึนเป็นฉบบัแรก ซ่ึงต่อมาไดมี้การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการส่งผูร้้าย
ขา้มแดน เรียกวา่ พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ข้ึน 

 ปัญหาการหลบหนีจากการกระท าความผิดไปพักอาศัยอยู่ในประเทศอ่ืน ส่งผลเสียต่อ
กระบวนการยติุธรรมเป็นอยา่งมาก การออกกฎหมายเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนของประเทศไทยจึงเป็น
การก าหนดแนวทางปฏิบติัใหก้บัหน่วยงานดา้นการปราบปรามอาชญากรรมภายในประเทศไดถื้อปฏิบติั
ตาม ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการส่งผูร้้ายขา้มแดนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายการส่ง
ผูร้้ายขา้มแดนเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้ทางของกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีหน้าท่ีในการจบักุมผูก้ระท าความผิด จึงตอ้งมี
ความรู้ในหลกัการปฏิบติั เพ่ือเกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังานในกระบวนการส่งผูร้้ายขา้มแดน เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกนัทางสงัคมและความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย ใหต้วัผูก้ระท าความผิดตอ้งไดรั้บโทษ 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ ถึง ระดบัความรู้ในการส่งผูร้้ายขา้ม
แดนของหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานต ารวจ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึง ระดบั
ความรู้ของต ารวจชั้นสัญญาบตัรในการส่งผูร้้ายขา้มแดน ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการส่งผูร้้าย
ขา้มแดน พ.ศ. 2551 โดยงานเอกสารฉบบัน้ีจะแสดงให้เห็นถึงระดบัความรู้ของต ารวจชั้นสัญญาบตัร
ระดบันายร้อย ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงหรือ
พฒันาความรู้เก่ียวกบักระบวนการส่งผูร้้ายขา้มแดนแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจต่อไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงระดบัความรู้ของเจา้หน้าท่ีต ารวจชั้นสัญญาบตัร สังกดักองบญัชาการต ารวจนครบาล 
ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ต ารวจในการใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงและพฒันาองค์ความรู้ให้แก่เจา้หน้าท่ีต ารวจชั้น
สญัญาบตัร เก่ียวกบัการด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดน และการปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ  

ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ืองความรู้ของต ารวจชั้นสญัญาบตัรต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 
คร้ังน้ี  มีประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจชั้ นสัญญาบัตรระดับนายร้อย สังกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาลในต าแหน่งสายงานป้องกนัปราบปราม จ านวน 2,726 คน และค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากสูตร Yamane จ านวน 349 คน โดยจะท าการศึกษาจ านวน 14 สถานีต ารวจนคร
บาล ใน 3 กองบงัคบัการต ารวจนครบาล ไดแ้ก่ 
 1. กองบงัคบัการต ารวจนครบาล   1  จ  านวน  4  สถานีต ารวจนครบาล  112  คน 
 2. กองบงัคบัการต ารวจนครบาล   6  จ  านวน  4  สถานีต ารวจนครบาล  110  คน 
 3. กองบงัคบัการต ารวจนครบาล   7  จ  านวน  6  สถานีต ารวจนครบาล  127  คน 

2. การตรวจเอกสาร 

ความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 การส่งผูร้้ายขา้มแดน คือ การส่งมอบตวับุคคลอยา่งเป็นทางการ โดยรัฐหน่ึงใหแ้ก่อีกรัฐหน่ึง เพ่ือ
การฟ้องร้องคดีหรือเพ่ือลงโทษ ทั้งน้ี รัฐไม่มีพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศท่ีจะตอ้งส่งผูร้้ายขา้ม
แดนซ่ึงกนัและกนัเวน้แต่จะมีสนธิสัญญาระหว่างรัฐท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่างฝ่ายต่างยึดถือหลกัถอ้ยทีถอ้ย
ปฏิบติั (Reciprocity) (พรชยั ด่านวิวฒัน์ 2551) หรือกระบวนการท่ีบุคคลท่ีตอ้งสงสัยหรือถูกกล่าวหาเร่ือง
การกระท าความผิดทางอาญา ถูกส่งจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึง เพ่ือการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
หรือเพื่อไปรับโทษในความผิดท่ีไดรั้บการตดัสินจากศาลแลว้ (Prisoners Abroad)  

 สรุปไดว้า่การส่งผูร้้ายขา้มแดนหมายถึงกระบวนการหรือขั้นตอนความร่วมมือระหว่างประเทศท่ี
เป็นทางการในการด าเนินการร้องขอให้มีการส่งบุคคลซ่ึงกระท าความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดทางอาญาแลว้หลบหนีไปอยูอี่กประเทศหน่ึง ใหก้ลบัมาด าเนินคดีในประเทศท่ีความผิดเกิดข้ึนเพ่ือ
น าตวัไปฟ้องร้องคดีหรือรับโทษตามค าพิพากษา 

แนวความคิดเกีย่วกบัความรู้ 

 “ความรู้” คือส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้ ง
ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ส่ิงท่ีไดรั้บมา
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จากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติัองค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
(2542))  

 ความรู้เกิดจากการไดรั้บขอ้มูลผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 6 เกิดจากการไดส้ัมผสัดว้ยตนเองและจาก
ค าบอกเล่าของผูอ่ื้น โดยความรู้คือ บรรดาขอ้เท็จจริง หรือรายละเอียดของเร่ืองราวอนัเป็นประสบการณ์
ของบุคคล หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่าง ๆ ซ่ึงสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัไป 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม 

มาตรการในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมตามความคิดของส านักทางอาชญาวิทยา 
(นวลจนัทร์ ทศันชยักลุ (2548 : 332)) 

ส านกัอาชญาวิทยาดั้งเดิม (The Classical school of criminology) มีความเห็นว่าการลงโทษ
ผูก้ระท าความผิดตอ้งใหส้าสมกบัความผิดจึงสามารถยบัย ั้งอาชญากรรมได ้โดยเช่ือว่าผูก้ระท าความผิดจะ
เกิดความเกรงกลวั หลาบจ าและไม่ก่ออาชญากรรมอีก 

ส านกัอาชญาปฏิฐานนิยม (The Positive school of criminology) ส านกัน้ีคดัคา้นความเห็นของ
ส านกัอาชญาวิทยาดั้งเดิมโดยมีแนวคิดวา่การลงโทษควรใหส้มเหตุผลกบัการกระท าความผิด การลงโทษ
ควรเป็นการสร้างสรรค์ไม่ใช่เพ่ือการแก้แคน้ควรลงโทษเพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ การแก้ไข 
ปรับเปล่ียนบุคลิกภาพเพ่ือใหโ้อกาสผูก้ระท าความผิดกลบัมาด ารงชีวิตใหม่ในสงัคมต่อไป 

การพฒันาคุณธรรมในการลงโทษมีความเปล่ียนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ
ส านกัอาชญาปฏิฐานนิยม ในระยะเวลาต่อมาการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดจึงเป็นการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผูก้ระท าความผิดให้สามารถช่วยตวัเองไดท้ั้งในการเปล่ียนแนวคิด พฤติกรรม อารมณ์
และพฒันาความสามารถในการประกอบอาชีพ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเป็นการอธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกบัการหา
มาตรการในการป้องกนัและควบคุมการกระท าความผิดในสังคม โดยอาศยัการบงัคบัทางกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และกรณีการกระท าผิดขา้มชาติ รวมถึงการปราบปรามโจรผูร้้ายและหมายรวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะควบคุมการกระท าต่าง ๆ ในทางอาชญากรรม ตลอดจนบทบาทของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในการน าตวัผูก้ระท าผิดมาด าเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลโดยวิธีการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา (International Legal Cooperation in 
Criminal Matters) 

ในปัจจุบนัรูปแบบอาชญากรรม มีรูปแบบท่ีสลบัซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน เป็นไปตามสภาวการณ์ทาง
สังคม รูปแบบการกระท าความผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรม และเป็นไปในลักษณะของ
อาชญากรรมขา้มชาติ ท่ีการกระท าความผิดจะเกิดข้ึนในพรมแดนของรัฐมากกว่าหน่ึงรัฐการป้องกนัและ
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ปราบปรามอาชญากรรมจึงเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากอ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ขตแดน
ของตนเท่านั้น ดงันั้น อ  านาจในการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ (International Cooperation) ในการท่ีจะร่วมมือกนัปราบปราม และจดัการกบัอาชญากรรมขา้ม
ชาติ ในลกัษณะของความร่วมมือกนัในทางอาญา โดยมีมาตรการท่ีส าคญั ๆ ไดแ้ก่ การใหค้วามช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในทางอาญา (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) การส่งผูร้้ายขา้มแดน 
(Extradition) และการโอนตวันกัโทษ (Transfer of Sentenced Persons) 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) 

ในการส่งผูร้้ายขา้มแดนมีหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้เป็นไปตามหลกัสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศและเป็นไปตามหลกัความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาเก่ียวกบักรณีการส่งผูร้้ายขา้มแดน 
 1) ค านึงถึงในการส่งผูร้้ายขา้มแดน คือ การมีสนธิสัญญาหรือไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกนัในเร่ือง
ของการส่งผูร้้ายขา้มแดนระหวา่งประเทศทั้งสอง ส าหรับการด าเนินการตามสนธิสญัญาในกรณีท่ีประเทศ
ไทยมีสนธิสัญญากบัประเทศนั้น ประเทศไทยตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีระบุไวใ้นสนธิสัญญา 
ส าหรับกรณีท่ีไม่มีสนธิสญัญาระหวา่งกนัตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัต่างตอบแทน (Reciprocity)  

 หลกัต่างตอบแทน หมายถึง กรณีของประเทศไทยท่ีด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนให้แก่ประเทศท่ี
ร้องขอ และได้ท าข้อตกลงร่วมกันว่ากรณีท่ีประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องร้องขอให้ประเทศนั้ น 
ด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนให้กบัประเทศไทย ประเทศนั้นจะตอ้งด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนให้กบั
ประเทศไทยเป็นการตอบแทนท่ีประเทศไทยเคยส่งผูร้้ายขา้มแดนใหก้บัประเทศนั้น   

2) ความผิดซ่ึงประเทศทั้งสองก าหนดใหเ้ป็นความผิด ซ่ึงทั้งประเทศท่ีร้องขอ และประเทศผูรั้บค า
ร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดน มีการก าหนดโทษส าหรับความผิดท่ีร้องขอไวใ้นกฎหมายอาญาของทั้งสอง
ประเทศ ซ่ึงเรียกช่ือฐานความผิดเหมือนกนัหรือต่างกนักต็าม  

 3) การไม่ลงโทษซ ้าในความผิดเดียวกนั (double jeopardy) หมายความวา่ จะไม่มีการส่งผูร้้ายขา้ม
แดน ถา้บุคคลท่ีร้องขอไดรั้บการพิจารณาคดีและถูกพิพากษาลงโทษ หรือถูกปล่อยตวัในประเทศผูรั้บค า
ร้องขอในความผิดท่ีร้องขอใหมี้การส่งผูร้้ายขา้มแดน  

 ขอ้ยกเวน้ในการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

1) ความผิดซ่ึงร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนเป็นความผิดทางการเมือง (Political offences) ประเทศ 
ผูรั้บค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนอาจไม่ส่งบุคคลนั้นเป็นผูร้้ายขา้มแดนได ้เพราะถือว่าความผิดทางการ
เมืองไม่เป็นความผิดอาชญากรรมท่ีแทจ้ริง แต่เป็นการกระท าอนัเน่ืองมาจากแนวความคิดทางการเมืองท่ี
ไม่ตรงกบัผูมี้อ  านาจซ่ึงบริหารประเทศ  

2) คดีความผิดซ่ึงขาดอายคุวาม หรือคดีท่ีมีค าพิพากษาให้ปล่อยตวัหรือพน้โทษ จะไม่สามารถ
ด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้ 
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ขั้นตอนการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในบริบทของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 1) กรณีมีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายงัประเทศไทย 

ขั้นตอนของการสืบสวนและจบักมุบุคคลตามหมายจบัของศาล 
กระทรวงการต่างประเทศหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ผูป้ระสานงานกลางตามพระราชบญัญติั

ส่งผูร้้ายข้ามแดน) จะแจ้งให้ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติทราบถึง ค าร้องขอให้จับกุมชั่วคราว 
(Provisional arrest) ผูต้อ้งหาตามค าร้องขอเพ่ือส่งเป็นผูร้้ายขา้มแดน โดยอยัการสูงสุดจะมีหนงัสือแจง้
พร้อมส่งหมายจบัใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการสืบสวนหาตวัและด าเนินการในการจบักุม
บุคคลท่ีถูกร้องขอตามหมายจบั กองการต่างประเทศ มีหนา้ท่ีในการประสานงานระหว่างหน่วยท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ อยัการสูงสุด และหน่วยงานของประเทศท่ีร้องขอ ซ่ึงเม่ือจบักุม
บุคคลตามหมายจบัได ้ให้หน่วยรับผิดชอบ น าส่งตวับุคคลตามหมายจบัให้กบัอยัการสูงสุด (ส านกังาน
ต่างประเทศ ส านกังานอยัการสูงสุด) และรายงานใหผู้บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติทราบโดยเร็ว 

ขั้นตอนการส่งตวับุคคลใหก้บัประเทศผูร้้องขอ 
ขั้นตอนการส่งตวับุคคลในบริบทของส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ิมตน้ดว้ยอยัการสูงสุด แจง้ให้

องคก์รต ารวจทราบว่า ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลใหมี้ค าสั่งขงับุคคลซ่ึงถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักุมเพ่ือเตรียมการ
ส่งผูร้้ายขา้มแดนไวก่้อน เพ่ือรอค าร้องขออยา่งเป็นทางการใหส่้งตวับุคคลซ่ึงถูกร้องขอใหเ้ป็นผูร้้ายขา้ม
แดน กรณีท่ีศาลมีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนตามค าร้องขอ โดยศาลมีค าสัง่ขงับุคคลซ่ึงถกูร้องขอให้
ส่งผูร้้ายขา้มแดนเพ่ือด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนต่อไป  

จากนั้น กองการต่างประเทศ ประสานผูแ้ทนประเทศผูร้้องขอเพ่ือก าหนดวนั เวลารับมอบตวั
บุคคลซ่ึงถกูร้องขอ และรายช่ือผูแ้ทนท่ีจะเดินทางมารับตวัจากทางการไทย โดยกระบวนการส่งผูร้้ายขา้ม
แดนตามค าร้องขอจะเสร็จส้ินเม่ือเคร่ืองบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานไทย เม่ือด าเนินการส่งผูร้้ายขา้ม
แดนเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ให้กองการต่างประเทศด าเนินการรายงานผลการส่งผูร้้ายขา้มแดนให้อยัการ
สูงสุดทราบต่อไป 

 2) กรณีองค์กรต ารวจมคีวามประสงค์จะร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ขั้นตอนการด าเนินการร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนกลบัมาด าเนินคดีในประเทศไทยนั้น เร่ิมตน้ให้

พนกังานอยัการ หรือหน่วยงานท่ีประสงคจ์ะร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนเสนอเร่ืองต่อผูป้ระสานงานกลาง 
(อยัการสูงสุดหรือผูซ่ึ้งอยัการสูงสุดมอบหมาย ตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 
2551) และในกรณีเร่งด่วน ประเทศไทยสามารถด าเนินการร้องขอใหจ้บักมุหรือคุมขงับุคคลซ่ึงตอ้งการตวั
ไวช้ัว่คราวก่อนได ้(Provisional arrest) โดยพนกังานสอบสวนด าเนินการสอบสวนตามอ านาจหนา้ท่ี ผล
การสอบสวนพบว่า ผู ้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการรวบรวม
พยานหลกัฐานส่งใหผู้บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติผา่นกองการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
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โดยกองการต่างประเทศ จะมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลท่ีร้องขอว่าเขา้หลกัเกณฑ์ท่ีสามารถ
ด าเนินการร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนไดห้รือไม่ แลว้รวบรวมพยานหลกัฐานให้ครบถว้น รวมทั้งแปล
เอกสารเป็นภาษาองักฤษ เสนอใหผู้บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติลงนามไปถึงอยัการสูงสุดเพ่ือพิจารณามีค า
ร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนต่อไป เม่ือกองการต่างประเทศไดรั้บผลการพิจารณาจากอยัการสูงสุดแลว้ผล
เป็นประการใด ใหแ้จง้หน่วยท่ีร้องขอทราบดว้ย 

ขั้นตอนการรับตวัผูต้อ้งหากลบัมายงัประเทศไทย เม่ือประเทศท่ีประเทศไทยร้องขอให้มีการส่ง
ผูร้้ายขา้มแดนไดแ้จง้ใหป้ระเทศไทยทราบวา่ไดด้  าเนินการจบักมุหรือคุมขงับุคคลซ่ึงถกูร้องขอใหส่้งผูร้้าย
ข้ามแดนไวแ้ล้วให้ด าเนินการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนได้ อัยการสูงสุดจะแจ้งให้องค์กรต ารวจทราบถึง
ก าหนดการเดินทางไปรับตวัผูต้อ้งหา เพ่ือให้กองการต่างประเทศ จดัเจา้หน้าท่ีต ารวจเดินทางไปรับตวั
บุคคลซ่ึงถูกร้องขอพร้อมกบัพนกังานอยัการ โดยมีขอ้ก าหนดว่า เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 2 นาย ต่อ บุคคลซ่ึงถูก
ร้องขอ จ านวน 1 คน  

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติส่งผูร้้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายท่ีว่าดว้ยหลกัการ ขั้นตอน และ
กระบวนการในการด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดน โดยเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัน้ี เน่ืองจาก
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัของนานาประเทศไดพ้ฒันาเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน สมควรท่ีประเทศ
ไทยจะปรับปรุงพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2472 ซ่ึงเป็นกฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกบัการ
ส่งผูร้้ายขา้มแดนฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีบงัคบัใชม้ายาวนาน และไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 

โดยพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญติัให ้ผูป้ระสานงานกลาง หมายความถึง 
อยัการสูงสุดหรือผูซ่ึ้งอยัการสูงสุดมอบหมายหน้าท่ีในการประสานงานเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน
ใหก้บัประเทศท่ีร้องขอและการร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนใหก้บัประเทศไทย ส าหรับความผิดท่ีสามารถ
ส่งผูร้้ายขา้มแดนไดต้อ้งเป็นความผิดอาญา ซ่ึงกฎหมายของประเทศผูร้้องขอและกฎหมายไทยก าหนดให้
เป็นความผิดอาญาซ่ึงมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจ าคุกหรือโทษจ ากดัเสรีภาพในรูปแบบอ่ืนตั้งแต่ หน่ึง
ปีข้ึนไป และความผิดท่ีจะร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนไดน้ั้นจะตอ้งเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ของประเทศผูร้้องขอและประเทศผูรั้บค าร้องขอ 

ช่องทางในการด าเนินการส่งค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน การยื่นค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน
ผ่านวิธีทางการทูต ในกรณีของประเทศท่ีไม่มีสนธิสัญญาว่าดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดนกบัประเทศไทย 
กรณีของประเทศท่ีมีสนธิสญัญาวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดนกบัประเทศไทย ใหป้ระเทศผูร้้องขอส่งค าร้อง
ขอมายงัผูป้ระสานงานกลาง หากกรณีท่ีสนธิสัญญาระบุไวใ้นกรณีท่ีจะด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดน
ระหวา่งกนัใหด้  าเนินการผา่นทางช่องทางใดใหด้ าเนินการผา่นทางช่องทาง 



8 
 

การพิจารณาคดีส่งผูร้้ายขา้มแดนให้ศาลพิจารณาคดีอย่างต่อเน่ือง โดยค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด ภายหลงัจากศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหข้งับุคคลซ่ึงถูกร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน
และรัฐบาลไทยพิจารณาให้ส่งบุคคลนั้นเป็นผูร้้ายขา้มแดนแลว้ การส่งมอบตวับุคคลซ่ึงถูกร้องขอให้ส่ง
ผูร้้ายขา้มแดนใหแ้ก่ประเทศผูร้้องขอจะตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่ง
ถึงท่ีสุด หรือในกรณีท่ีรัฐบาลไม่อาจด าเนินการไดท้นัโดยมีเหตุผลสมควร พนกังานอยัการจะตอ้งยื่นค า
ร้องขอต่อศาลภายในเวลาท่ีก าหนดดังกล่าวเพ่ือศาลจะได้พิจารณามีค าสั่งขังบุคคลนั้ นต่อไปตาม
ก าหนดเวลาเท่าท่ีจ  าเป็น  

การส่งผูร้้ายขา้มแดนแบบยอ่ คือการท่ีบุคคลท่ีถกูร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนยนิยอมใหด้ าเนินการ
ส่งผูร้้ายขา้มแดนโดยสมคัรใจ และแสดงความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหส่้งบุคคลท่ีถูกร้องขอใหส่้ง
ผูร้้ายขา้มแดน  

ในกรณีท่ีประเทศไทยร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนซ่ึงมีความผิดอนัเป็นมลูเหตุท่ีขอใหส่้งผูร้้ายขา้ม
แดนนั้นต้องระวางโทษประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของ
ประเทศผูรั้บค าร้องขอ รัฐบาลไทยจ าเป็นตอ้งใหค้  ารับรองวา่จะไม่มีการประหารชีวิต  

กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยตวั
แปรอิสระประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุชั้นยศ ระดบัการศึกษา สาขาท่ีจบการศึกษา อายุ
ราชการ สายการปฏิบติังาน และการอบรมเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้ของ
ต ารวจชั้นสญัญาบตัร (ระดบันายร้อย) ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 

3. ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล : กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาย ุ30 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 53.6) ชั้นยศร้อยต ารวจโท 
(ร้อยละ 39.2) มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 71.6) จบการศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ (ร้อยละ 
62.2) และมีอายรุาชการ 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 46.2)  
 ปัจจัยเกี่ยวกับงาน : กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติังานป้องกนัปราบปราม (ร้อยละ 45.5) ซ่ึงส่วน
ใหญ่ไม่เคยอบรมเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน (ร้อยละ 94.8) 
 ความรู้ต่อพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 : กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบั
พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ในระดบัมาก ( x  = 0.72) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม 
พบว่า มี 43 ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 0.51 - 1.00) และมี 7 ประเด็นท่ีมีความรู้
ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 0.00 - 0.50) 
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ส าหรับประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ.2551ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ประเด็นการส่งผูร้้ายขา้มแดนเร่ิมดว้ยการมีค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนจากประเทศผู ้
ร้องขอ ประเดน็วิธีการด าเนินคดีส่งผูร้้ายขา้มแดน ใหป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีระบุไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประเด็นพระราชบญัญติัน้ีให้ยกเลิกพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2472 
ประเด็นการแสดงความยินยอมใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประเด็นค าร้องขอใหส่้ง
ผูร้้ายขา้มแดนของประเทศท่ีมีสนธิสัญญาร่วมกบัประเทศไทย ใหจ้ดัส่งผ่านผูป้ระสานงานกลาง ประเด็น
หากสนธิสัญญาส่งผูร้้ายขา้มแดนก าหนดให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนโดยวิถีทางการทูต ค าร้องขอส่งผูร้้ายขา้ม
แดนตอ้งท าผา่น วิถีทางการทูตเท่านั้น และ ประเด็นค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนของประเทศผูร้้องขอท่ี
ไม่ไดมี้สนธิสญัญา ร่วมกบัประเทศไทยใหด้ าเนินการผา่นวิถีทางการทูต เป็นตน้ 

ส าหรับประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ใน
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ประเดน็พนกังานอยัการ ไม่ถือวา่เป็นเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายฉบบั
น้ี (ขอ้ค าถามเชิงลบ) ประเด็นความผิดท่ีสามารถร้องขอใหมี้การส่งผูร้้ายขา้มแดน จะตอ้งเป็นความผิดซ่ึง
กฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงระบุใหเ้ป็นความผิด (ขอ้ค าถามเชิงลบ) ประเด็นความผิดท่ีมีลกัษณะ
ทางการเมือง รัฐบาลไทย สามารถด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้(ขอ้ค าถามเชิงลบ) ประเด็นประเทศไทย
สามารถส่งผูร้้ายขา้มแดนใหก้บัประเทศผูร้้องขอได ้ถึงแมค้ดีนั้นขาดอายคุวาม (ขอ้ค าถามเชิงลบ) ประเด็น
ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธค าร้องขอให้มีการส่งผูร้้ายข้ามแดนได้ (ข้อค าถามเชิงลบ) ประเด็น
กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถเสนอความคิดเห็น ใหผู้ป้ระสานงานกลางเพื่อประกอบการพิจารณา
คดีได ้(ขอ้ค าถามเชิงลบ) และประเดน็ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สาขาที่จบการศึกษา ต  ารวจชั้นสัญญาบัตรมีสาขาท่ีจบการศึกษาต่างกันจะมีความรู้เก่ียวกับ
พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 แตกต่างกนั (Sig = 0.003*) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยพบวา่ต ารวจชั้นสญัญาบตัร ท่ีจบสาขานิติศาสตร์ (  = 0.54) และ สาขารัฐศาสตร์(  = 0.56) มีความรู้
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 น้อยกว่า ต ารวจชั้นสัญญาบตัรท่ีจบสาขา อ่ืน ๆ 
(มธัยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีสาขาอ่ืน) (  = 0.68)  

สายการปฏิบัติงาน ต ารวจชั้นสัญญาบตัร ท่ีมีสายการปฏิบติังานในปัจจุบนัต่างกนัจะมีความรู้
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 แตกต่างกนั (Sig = 0.014*) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้โดยพบว่า ต ารวจชั้นสัญญาบตัร ท่ีปฏิบติังานดา้นการสืบสวน ( x = 0.59) มีความรู้เก่ียวกบั
พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 มากกว่า ต ารวจชั้นสัญญาบตัรท่ีปฏิบติังานดา้นการสอบสวน 
( x = 0.57) และสายงานป้องกนัปราบปราม ( = 0.54)  

โดยการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสาขาท่ีจบการศึกษา และสายการ
ปฏิบติังานในปัจจุบนัท่ีต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 แตกต่างกนั 

x x

x

x
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ ชั้นยศ 
ระดบัการศึกษา อายุราชการ และการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนท่ีต่างกนัมีความรู้
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

4. ข้อวิจารณ์ 

จากผลการศึกษาเร่ือง ความรู้ของต ารวจชั้นสัญญาบตัร (ระดบันายร้อย) ต่อพระราชบญัญติัส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 จากผลการศึกษา พบว่า ความรู้ของต ารวจชั้นสัญญาบตัร ต่อพระราชบญัญติัส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 0.72) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พระราชบญัญติัส่งผูร้้าย
ขา้มแดน พ.ศ. 2551 มีหลกัการในการปฏิบติัเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบักฎหมาย
อาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
สืบสวน สอบสวน และจบักุมตวัผูก้ระท าความผิด รวมทั้ง การไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน 
ผ่านทางส่ือต่าง ๆ ซ่ึงใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัหลกัพ้ืนฐานในการส่งผูร้้ายขา้มแดน ตามพระราชบญัญติัส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ในคดีส าคญั ๆ จึงส่งผลใหมี้ความรู้อยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ในพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 
2551 ในประเดน็การส่งผูร้้ายขา้มแดนเร่ิมตน้ดว้ยการมีค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนจากประเทศผูร้้องขอ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 0.97) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประเดน็ดงักล่าวเป็นหลกัพ้ืนฐานทางกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเน่ืองดว้ยการท่ีจะจบักมุบุคคลใดได ้ประเทศผูรั้บค าร้องขอตอ้งไดรั้บการประสานจากประเทศ
ผูร้้องขอเสียก่อน มิเช่นนั้น ประเทศผูรั้บค าร้องขอยอ่มไม่ทราบถึงการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ผูร้้องขอและไม่มีอ  านาจในการจบักมุบุคคลท่ีหลบหนี  

ขอ้มูลเก่ียวกบัค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีสุด มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x = 0.35) ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองดว้ยในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลในระบบศาลยติุธรรมของไทยประกอบดว้ยศาลชั้นตน้ ศาล
อุทธรณ์ และศาลฎีกา ในการพิจารณาพิพากษา แต่ในกรณีของการส่งผูร้้ายขา้มแดนตามพระราชบญัญติัส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดใหค้  าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีสุด จึงเป็นแนวทางปฏิบติั
ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

ประเด็นขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยสามารถส่งผูร้้ายขา้มแดนใหก้บัประเทศผูร้้องขอถึงแมค้ดีนั้น
จะขาดอายคุวาม มีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ( x = 0.41) ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้ม
แดนได ้มีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ( x = 0.41) ความผิดท่ีสามารถร้องขอใหมี้การส่งผูร้้ายขา้มแดนไดจ้ะตอ้งเป็น
ความผิดซ่ึงกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงระบุใหเ้ป็นความผิด มีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ( x = 0.43) และ
กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถเสนอความคิดเห็น ใหผู้ป้ระสานงานกลางเพื่อประกอบการพิจารณา
คดีได ้มีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ( x = 0.45) ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะประเด็นดงักล่าว เป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั
เก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะ ตามพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 จึงแสดง
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ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติเก่ียวกับการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนน้อย เน่ืองจาก
พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ก าหนดว่า หากคดีขาดอายคุวามจะไม่สามารถด าเนินการส่ง
ผูร้้ายขา้มแดนได ้การปฏิเสธค าร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนเป็นอ านาจของประเทศผูรั้บค าร้องขอในการ
พิจารณาส่งผูร้้ายขา้มแดน ความผิดท่ีสามารถส่งผูร้้ายขา้มแดนไดต้อ้งเป็นความผิดอาญาซ่ึงกฎหมายของ
ทั้ งสองประเทศก าหนดให้เป็นความผิด และกระทรวงต่างประเทศสามารถเสนอความเห็นให้ผู ้
ประสานงานกลางเพื่อประกอบการพิจารณาคดีได ้

นอกจากนั้น ผลการศึกษา พบว่า ต ารวจชั้นสัญญาบตัรท่ีจบการศึกษาอ่ืน ๆ (มธัยมศึกษาตอน
ปลายและปริญญาตรีสาขาอ่ืน) ( x  = 0.67) จะมีความรู้ในพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 
มากกว่าต ารวจชั้นสัญญาบตัรท่ีจบการศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ( x  = 0.56) และสาขานิติศาสตร์ ( x  = 0.54) 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พ้ืนฐานทางการศึกษาและการมีประสบการณ์ท่ีสั่งสมในการปฏิบติังานมา จึงส่งผลให้
ต ารวจกลุ่มน้ีมีความรู้ ในพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 แตกต่างกนั 

 ปัจจยัเก่ียวกบังาน ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ต ารวจสัญญาบตัรท่ีมีสายการปฏิบติังานดา้นการ
สืบสวน ( x  = 0.59) จะมีความรู้ในพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 มากกว่าต ารวจสัญญาบตัรท่ี
มีสายการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปราม ( x  = 0.54) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสายงานสืบสวนเป็นสาย
งานท่ีตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ในการสืบสวนแสวงหาสถานท่ี
พกัพิงของบุคคลท่ีถูกร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดน และเป็นสายการปฏิบติังานท่ีตอ้งติดตามข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา ตอ้งมีความรู้รอบดา้นเพ่ือใหท้นัต่อรูปแบบการกระท าความผิด  

5. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เร่ือง ความรู้ของต ารวจชั้นสัญญาบตัร (ระดบันายร้อย) ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้ม
แดน พ.ศ. 2551 ผูศึ้กษาขอเสนอขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา พบวา่ มีบางประเด็นท่ีต ารวจชั้นสัญญาบตัรมีความรู้ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้าย
ขา้มแดน พ.ศ. 2551 ในระดบันอ้ย ซ่ึงส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. ใหก้องบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ จดัโครงการอบรม สัมมนา โดยก าหนดให้
พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 เป็นขอ้มลูท่ีตอ้งมีการนิเทศงานแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหม่ทุกคน 
และจัดโครงการอบรม สัมมนาเก่ียวกับการส่งผูร้้ายข้ามแดน เป็นประจ าทุกปี โดยเน้นในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 ในประเด็นท่ีมีความรู้ต่อพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ในระดบันอ้ย 
ไดแ้ก่ ประเดน็ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีสุด ( x = 0.35) ประเทศไทยไม่สามารถส่งผูร้้ายขา้ม
แดนใหแ้ก่ประเทศผูร้้องขอไดห้ากคดีนั้นขาดอายคุวาม ( x = 0.41) ประเทศไทยสามารถปฏิเสธค าร้องขอให้
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ส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้( x = 0.41) ความผิดท่ีสามารถส่งผูร้้ายขา้มแดนไดจ้ะตอ้งเป็นความผิดซ่ึงกฎหมาย
ของทั้งสองประเทศระบุใหเ้ป็นความผิด ( x = 0.43) กระทรวงต่างประเทศสามารถเสนอความคิดเห็นใหผู้ ้
ประสานงานกลางเพื่อประกอบการพิจารณาคดีได ้( x = 0.45) และความผิดทางการเมือง ประเทศไทย
สามารถปฏิเสธค าร้องขอส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้( x = 0.47)  
  1.2 การจดัอบรม สัมมนา เก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนแก่ต ารวจชั้นสัญญาบตัรท่ี
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปราม เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าต ารวจชั้นสัญญาบตัรท่ีปฏิบติังานดา้น
การป้องกนัปราบปราม จะมีความรู้ในพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 นอ้ยกว่าต ารวจสัญญา
บตัรท่ีปฏิบติังานดา้นการสืบสวน  

 2. กองการต่างประเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการจดัเสวนาร่วมกนัระหว่างหัวหนา้
หน่วยงานในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีทุกหน่วยงาน
ในแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการส่งผูร้้ายขา้มแดน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้สภาพปัญหาการส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

 3. กองการต่างประเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มลูการส่งผูร้้ายขา้ม
แดน โดยการเผยแพร่หลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการส่งผูร้้ายข้ามแดน ผ่านทางเว็บไซต์ของกองการ
ต่างประเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และจดัท าโปสเตอร์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขั้นตอนใน
การส่งผูร้้ายขา้มแดน โดยน าโปสเตอร์ดงักล่าวไปติดตามสถานีต ารวจทัว่ประเทศ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจ
และประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ใจในหลกัเกณฑใ์นการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

 4 กองการต่างประเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ จดัท า บทความ หรือวารสาร เพ่ือส่งเสริมให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจเกิดความรู้เก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน โดยการน าขอ้คิดแนวทางการปฏิบติัในคดีการส่ง
ผูร้้ายขา้มแดน ท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้และเป็นคดีส าคญั ๆ ของประเทศ มาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบติั
ท่ีส าเร็จผลเพื่อเป็นการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า
ประสบการณ์ท่ีสัง่สมในการปฏิบติังานมามีส่วนส าคญัท าใหเ้กิดความรู้  
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