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ขอควรปฏิบัติ มิฉะนั้นเจาของบานอาจตกเปนผูตองหาในคดีอาญา

 1. สอบถามประวัตินายหนาหรือชาวตางชาติ ที่มาติดตอขอเชาบานใหชัดเจน โดยอาจตรวจสอบจากผูใหเชารายอื่น

 2. เจาของบาน ซึ่งรับคนตางดาวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่ตํารวจในทองที่ 

ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522

 3. ควรสังเกตพฤติการณชาวตางชาติวามีพฤติการณการเชาพักอาศัย ตรงกับที่ตกลงกันไวขณะติดตอขอเชาบานหรือไม หากพบ

สิ่งผิดปกติ ควรแจงเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่ตํารวจทราบทันที

หากมีขอมูลชาวตางชาติตองสงสัย แจงเบาะแสไดที่ 

สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 และศูนยบังคับใชกฎหมายดานอาชญากรรมขามชาติ 

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

โทร. 0 2975 9849

- แกงคอลเซ็นเตอร
- สํานกังานบอนออนไลน
- แกงปลอมบัตรเครดิต
- แกงปลอมพาสปอรต
ฯลฯ

ระวังภัย !!! 
คนตางชาติเชาบานหรู
เพื่อใชเปนสถานที่กระทําความผิด

กลวิธีของมิจฉาชีพ 

1. โปรไฟล/รูปสวนตัว เปนชาวยุโรปผิวขาว หนาตาดี แตมีรูปนอย และ ไม Update 
2. เปดฉากขอเปนเพื่อน โดยใชถอยคําหวานสุดโรแมนติก 
3. อางทําธุรกิจในประเทศมาเลเซีย หรือมีเหตุตองเดินทางมาประเทศมาเลเซีย
4. จะเรียกคูสนทนาวา Honey ,Darling,  Babe หรือ Sweetheart เนื่องจากแชทกับเหยื่อหลายคน จึงใชสรรพนาม

เรียกโดยรวม
5. จะเริ่มขอยืมเงินโดยอางปญหานานัปประการ เชน ธุรกิจขาดทุน  เจ็บปวย ภาษี คาธรรมเนียมที่จะสงของขวัญ

มาใหเหยื่อ
6. จะหวานลอมใหเหยื่อถอดเสื้อผา และบันทึกภาพไวเพื่อขมขูในภายหลัง หากไมโอนเงิน 
7. จะติดตอทางกลองขอความของ Facebook หรือ อีเมล และขอเบอรโทรศัพท เพื่อติดตอพูดคุย โดยจะโทร

มาจากประเทศ มาเลเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา

ขออยาไดหลงเชื่อ มิฉะนั้น อาจเสียเงิน จนเจ็บใจ ไปอีกนาน

ระวัง โลกออนไลน 
ภัยใกลตัว
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Talk

วารสาร “DSI ไตรสาร”ปที่ 6 ฉบับที่ 2 
เดอืนเมษายน – มถินุายน 2557 มาพบกนัในไตรมาสท่ี 2 
ของปนี้คะ เหตุการณตางๆ เริ่มคล่ีคลาย เราเริ่มหันมา
มองรอบๆ ตัวอยางมีสติ และยิ้มใหกันมากขึ้น หวังวา
ประเทศไทยของเราจะกลับมาเปนสยามเมืองยิ้มได
เชนเดิม อยางไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงใช
ความพยายามมากข้ึนกวาเดิมในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ
ประชาชนและประเทศชาติดงัจะเหน็ไดจากความคืบหนา
ของการดําเนินงาน ในทุกๆ มิติซึ่งไดถายทอดออกมา
ใหทานผูอานไดติดตาม ไมวาจะเปนหลักการดําเนินงาน
และยุทธศาสตรตางๆ ที่นาสนใจในหลากหลายแงมมุ            
 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดทําการสํารวจความ
เชื่อมั่นต อกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ
กรมสอบสวนคดีพเิศษจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูรบับรกิาร 
และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดรับความรวมมือในการ
จัดเก็บรวบรวมแบบสํารวจจากภายในกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และหนวยงานภายนอก เพื่อศึกษาวิเคราะห
เสนอแนวทางการพัฒนาการแจงความคืบหนาใหกับ
ผู มีสวนไดสวนเสียใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยังมีอีก
บทความท่ีอยากจะแนะนําเพราะเปนประโยชนกับสังคม

ในยุคปจจุบันในโลกที่ไรพรมแดน การประกอบธุรกิจ
บานใหเชามีการประกาศโฆษณาชักชวนใหลูกคาเชา
พักอาศัยทางเว็บไซตเปนจํานวนมากโดยเฉพาะกลุม
ลกูคาชาวตางชาต ิ เพราะมกีาํลงัจายเงนิคาเชาราคาสงู   
แตหารูไมวาอาจเปนกลุมแกงอาชญากรรมขามชาติ 
ซึ่งใชบานเชาเปนสถานที่กระทําความผิด หรือแหลง
มั่วสุม ของกลุมแกงชาวตางชาติในลักษณะตาง ๆ  
ทําใหเจาของบานไดรับความเดือดรอนตามมาภายหลัง 
ไมมากก็นอย ติดตามอานไดภายในเลม
 หากทานผู อานมีขอเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับ
วารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถสงมาไดที่ 
กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร สวนชวยอาํนวยการ
และประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง อาคารกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการ
ยินดีที่จะรับขอเสนอแนะจากทานเพ่ือนําไปปรับปรุง
การจัดทําวารสาร DSI ไตรสาร ใหดียิ่งขึ้น และขอ
ขอบคุณทุกขอเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น
ของทุกๆ ทานมา ณ ที่นี้ดวย
          กองบรรณาธิการ
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 3  บก.ทักทาย              

 4  สารบัญ                   

 5  ประมวลภาพกิจกรรม         

 28  การสํารวจความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                        

 34  ขอพิจารณาเร่ืองการคืนของกลางระหวางการดําเนินคดี ในคดีบางประเภท    

     37  การจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหอาชญากรรมเบ้ืองตนของศูนยปฏิบ ัติการคดีพิเศษภาค 4             

     45  การบริหารงานพัสดุเบื้องตน

     51  บทบาทอํานาจหนาท่ีของศาลปกครองในการควบคุมตรวจสอบคําสั่งทางปกครอง         

  55  คนตางชาติเชาบานหรู ราคาแพง อาจเปนแกงอาชญากรรมขามชาติ 

  สรางปญหาใหเจาของบานเชา ไมมากก็นอย           

  62  ตองดําเนนิการกับผูถูกกลาวหาในช้ันสืบสวนขอเท็จจริง (วินัย) อยางไร        

  67  ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง         

  71  โลกออนไลน ภัยใกลตัว          

  76  กลองโฟม : บานใหมของยุงลาย

    80  องคการมืออาชีพ: ขาราชการไทยยุคใหม กับความคาดหวังของประชาชน (2)            

  84  โรคเซลฟ เสพติดโพสตรูปแลกกดไลค                

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  ¹Ò§ªØÃÕÇÃÃ³ ¨Ô¹μ¡ÇÕÇÑ²¹ �
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  Ê‹Ç¹ª‹ÇÂÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ
·ÕèÍÂÙ‹   ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ 128 ¶¹¹á Œ̈§ÇÑ²¹Ð á¢Ç§·Ø‹§ÊÍ§ËŒÍ§ 
  à¢μËÅÑ¡ÊÕè ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10210
â·Ã.   0 2831 9888 
â·ÃÊÒÃ  0 2975 9889 
àÇçºä«μ�  www.dsi.go.th
e-mail : pr@dsi.go.th
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 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2557 พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ 
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการ

ในตําแหนงที่ปรึกษาเฉพาะดานนโยบายและการบรหิารงานยตุธิรรม 
กระทรวงยุติธรรม (เลขานุการศูนยชวยเหลือ ลูกหน้ีและประชาชน

ที่ไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม) เปนประธานเปดงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพประชาชนดานกฎหมาย

และการเขาถึงความเปนธรรม (ครั้งท่ี 8) จังหวัดชลบุรี โดยมี

นายอํานาจ ปรัชญาพันธ ผูบัญชาการเรือนจํากลางชลบุรี ใหเกียรติ

รวมพิธีเปดพรอมทั้งกลาวตอนรับคณะทํางานกระทรวงยุติธรรม 
ณ หองรัตนแกรนดบอลรูม โรงแรมรัตนชลบุรี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการเพ่ิมศักยภาพประชาชนดาน
กฎหมายและการเขาถึงความเปนธรรม (ครั้งที่ 8) จังหวัดชลบุรี
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 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมแสดงความยินดี 

เนื่องในโอกาส วันครบรอบ 24 ป ของการกอตั้งหนังสือพิมพขาวสด และไดรวมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน

รวมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน ณ สํานักพิมพขาวสด

24 ป หนังสือพิมพขาวสด



6 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 พ.ต.ท.วรรณพงษ คชรักษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมแสดงความ

ยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 37 ป ของการกอตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนอสมท. โดยรวมบริจาคเงินใหกับศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูปวยอัมพฤกษ-อัมพาตและปฏิบัติธรรม วัดทุงบอแปนสามัคคธีรรม จังหวัดลําปาง

37 ป อสมท.
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คณะผูบริหาร DSI เขารดนํ้าขอพร รมว.ยธ. ในโอกาสปใหมไทย
 
 เม่ือวนัที ่10 เมษายน 2557 คณะผูบรหิารกรมสอบสวนคดพีเิศษ เขารดน้ําดาํหัว 
นายชัยเกษม นิติศิริ รมว.ยุติธรรม เนื่องในวันสงการณ ณ หองรับรองรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม

 วันที่ 13 เมษายน 2557 ผูบริหาร และขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขารวมรดนํ้าขอพร นายธาริต เพ็งดิษฐ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานตขึ้นปใหมไทย ป 2557

ขาราชการ DSI รวมสืบสานประเพณีสงกรานต
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 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นางศิวาพร ชื่นจิตตศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานในการประชุม

สัมมนาผูปฏิบัติงาน คณะทํางานรวมเครือขายกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
ในการเฝาระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตาม ประเมินกระบวนการทํางาน ผลลัพธของกิจกรรม

การดําเนินงาน และประเมินความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งปญหา และแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมภาคประชาชน

ในการเฝาระวังอาชญากรรมพิเศษ ณ หองประชุม 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 และ 
พ.ต.ท.บรรฑูรย ฉิมกรา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมแสดงความยินดีกับ 
นายอภินันท จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 81 ป กรมประชาสัมพันธ

DSI ประชุมผูปฏิบั ติงานเครือขายฯ

DSI รวมแสดงความยินดี 81 ป กรมประชาสัมพันธ
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 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน ผู บัญชาการสํานักสํานักเทคโนโลยี

และศูนยขอมูลการตรวจสอบ เปนประธานเปดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) เสวนาในหัวขอเรื่องการวิเคราะหและ

ประมวลผลภาพ สําหรับการสืบสวนคดีพิเศษจัดขึ้นโดยสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ณ หองรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ กระทรวงยุติธรรม 

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

กิจกรรมการจัดการความรู (KM)
เสวนาในหัวขอเร่ืองการวิเคราะหและประมวลผลภาพ สําหรับการสืบสวนคดีพิเศษ
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 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.วรรณพงษ คชรักษ รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม “ DSI รักษโลก ปลูกตนไม เริ่มที่บาน 

ปูพื้นฐาน รักษสิ่งแวดลอม” ณ บริเวณหนาอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจัดขึ้น

เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2557 ที่เห็นชอบให

สวนราชการตางๆ จดักจิกรรมวันตนไมประจาํปของชาต ิ2557 โดยคณะผูบรหิาร ประกอบดวย 

นางศิวาพร ชื่นจิตตศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศเมือง รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพเิศษ พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสทิธิ ์ผูบญัชาการสํานกัคดอีาญาพเิศษ 3 ไดรวมกนั

ปลูกตนไมมงคล สรางภูมิทัศนกรมสอบสวนคดีพิเศษใหสวยงามในโอกาสวันส่ิงแวดลอมโลก

ดวยและไดมอบพันธุกลาไมใหกับเจาหนาที่นําไปปลูกในสถานที่พักอาศัยของตน รวมจํานวน 

699 ตน ซึ่งเปนการปูพื้นฐานความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 พล.ต.อ.ชัชวาลย  สุขสมจิตร รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ปฏิบัติ

หนาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะผูบริหาร  ขาราชการ และเจาหนาที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  รวมพิธีทําบุญอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนน

แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2557

คณะผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมพิธีทําบุญ
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

“DSI รักษโลก ปลูกตนไม เร่ิมที่บาน ปูพื้นฐาน รักษสิ่งแวดลอม”



11¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 
พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รองผบ.ตร. 
ปฏิบั ติ หน  าที่ อ ธิ บดี กรมสอบสวน

“พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร” เปดโครงการความรวมมือ ระหวาง UNODC และ DSI

 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เปนประธานในพิธีเปดหลักสูตร “การดูแลเหย่ือ” ตามโครงการความรวมมือระหวาง UNODC และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.ชชัวาลย กลาววา ปญหาการคามนุษยเปนปญหาสําคัญไมเฉพาะ
แตเพียงประเทศไทยแตเปนปญหาระดับสากล ที่เกิดขึ้นแกหลายๆ ประเทศ โดยประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ประสบปญหาดังกลาว 
หนวยงานของไทยหนวยงานหน่ึงท่ีมีบทบาท ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยก็คือ ศูนยตอตานการคามนุษย (ศคม.) ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI จากการทํางานที่ผานมา กรมสอบสวนคดีพเิศษเห็นวา มีความจําเปนที่ ศคม.จะตองมีมาตรฐานในการ
ทํางานท่ีดี เปนสากล เพื่อใหสามารถรองรับกับภารกิจที่สําคัญนี้ได สํานักงานองคการสหประชาชาติดานยาเสพติดและอาชญากรรม 
(UNODC) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไดตกลงดําเนินการโครงการรวมกันเพื่อยกระดับการทํางานของศูนยตอตานการคามนุษยใหมี

การฝกอบรมหลักสูตร 
“เจาหนาที่คดีพิเศษรุนที่ 16”

คดีพิเศษ เปนประธานในพิธีเปด โครงการการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่คดีพิเศษ รุนที่ 16 ณ หองแสตมปเงิน หอประชุม
ไปรษณียไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
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ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหนวยใหมีมาตรฐานเปนสากล 
มรีะบบฐานขอมลูทีท่นัสมยัสามารถสนับสนนุ
การทาํงานดานสบืสวนสอบสวนไดเปนอยางดี 
จดัใหมทีีป่รึกษาประจาํหนวยงานใหคาํปรกึษา
ในดานการบริหารหนวยงานและการดําเนนิคดี 
โดย UNODC ไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริกา 500,000 เหรียญสหรัฐ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ไดรวมสนับสนุนโครงการนี้เปนเงินอีก 200,000 
เหรียญสหรัฐ รวมงบประมาณท่ีใชในโครงการทั้งสิ้น 700,000 เหรียญสหรัฐ (คิดเปนมูลคาประมาณ 22 ลานบาทเศษ) เปนโครงการ 
2 ป โดยไดเร่ิมโครงการนี้มาแลวตั้งแตตนป 2557 ที่ผานมา
 การดําเนินการตามโครงการดังกลาว ไดจัดฝกอบรมมาแลวทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คือ (1) Investigation of trafficking, policy 
books, and risk assessing a victim rescue (2) Senior Managers intelligence training (3) Intelligence training for 
frontline officers (4) Intelligence logs, grading and handling และ (5) Operational security และหลักสูตรการดูแลเหยื่อ 
(victim care) ในวันน้ีเปนหลักสูตรที่ 6 ดําเนินการสอนโดยนาย Sean McKenna เจาหนาที่ของ UNODC ซึ่งทําหนาที่เปน ที่ปรึกษา
ประจําของศูนยตอตานการคามนุษยดวยการอบรมหลักสูตร “การดูแลเหย่ือ” มีวัตถุประสงคใหผูเขารับการอบรมทราบถึงขบวนการ
ขั้นตอนในการดูแลเหยื่อที่ถูกตองตามหลักสากล และหลักมนุษยธรรม เพื่อนําไปสูการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดไดอยางมี
ประสิทธภิาพ ในการน้ีผูจดัการฝกอบรมไดเลง็เห็นถึงการทํางานรวมกันแบบบูรณาการจึงไดเชญิหนวยงานท่ีเกีย่วของ เขารวมการอบรม
ดวย ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบังคับการปรามปราม การกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ International Organization for Migration และ NGO ไดแก Alliance Anti-Traffic และ 
Labor Rights Protection Network เพื่อจะไดอภิปรายรวมกันถึงปญหาอุปสรรค ที่ผานมา และกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน
อยางบูรณาการตอไป

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นางศิวาพร

ชื่นจิตตศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝกอบรม 
“หลักสูตร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ”

เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร การฝกอบรม “หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอรพอรต กรุงเทพฯ
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 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผูบัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
พรอมดวยขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เพื่อพัฒนาความรูในดานการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร และเรียนรูความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมี ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ผูอํานวยการ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ใหเกียรติกลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ

 นอกจากนั้น ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ยังไดอนุเคราะหจัดใหมีวิทยากร

บรรยายพิเศษเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และสารสนเทศแกขาราชการและเจาหนาที่สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาทิ

 “การประยุกตเทคโนโลยีเสียงพูดในการพิสูจนหลักฐานดิจิตอล” (Speech Technology Applications in Digital 
Forensics) บรรยายพิเศษโดย ดร.ชัย วุฒิวัฒนชัย

  “หองปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร” (Cybersecurity Laboratory) บรรยายพิเศษโดย ดร.ชาลี 
วรกุลพิพัฒน CISSP,CISA หัวหนาหองปฏิบัติการ

 ในโอกาสน้ี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผูบัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดเปนตัวแทนกรมสอบสวน

คดีพิเศษ มอบของที่ระลึกใหแกศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และวิทยากร

สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงาน 
ณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
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 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร  รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติหนาที่อธิบดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษเปดเผยภายหลงัการประชมุผูบรหิารกรมสอบสวนคดพีเิศษ ณ หองประชมุกรมสอบสวนคดพีเิศษ ชัน้ 1 
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษวา ในวันนี้ไดนัดประชุมเพื่อมอบนโยบายแกผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยไดมอบนโยบาย

การทํางานแกผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนกรมสอบสวน

คดีพิเศษท่ีเปน“องคกรชั้นนําดานการสืบสวนสอบสวนท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลและไดรับความเช่ือมั่นในการบังคับใช

กฎหมายดวยความเปนธรรม โดยมีพันธกิจ“ปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยความเปนธรรม” ภายใตยุทธศาสตรของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน 4 มิติ คือ
  (1)  เสริมสรางความม่ันคงของประเทศในมิติของการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ     
  (2)  สรางความเช่ือถือในระดับสากลในมิติของการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  (3)  สรางเครือขายความรวมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  (4)  สรางความเช่ือมั่นใหกับสาธารณชนและพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ใหเกิดความเปนธรรม 
ซึ่งกําหนดคานิยมรวม คือ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย”
  การมอบนโยบายการดําเนินงานในคร้ังนี้ ไดกําหนดกรอบการดําเนินงานไว 4 ดาน คือ (1) งานบริหาร 
(2) งานคดีพิเศษเฉพาะดาน (3) งานคดีพิเศษภูมิภาค และ (4) งานสนับสนุนคดีพิเศษ กลาวคือ
 (1)  งานบริหาร มีแผนดําเนินการ ดังนี้     
  -  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของบุคคลากรเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูปฏิบัติ เกิดประโยชน

“พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร” มอบนโยบาย DSI 
เนนความเปนมืออาชีพ ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ตรวจสอบได
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ตอองคกร เชน การพิจารณาเล่ือนระดับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ

  -  การแกไขปญหาของขาราชการ Thai Marshals
  -  การพิจารณาความดีความชอบตามหลักความรู ความสามารถ
  -  การปรับปรุงระบบการบริหารและโครงสรางภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
มีความเปนมืออาชีพ มีมาตรฐานระดับสากล โดยจะมี 16 สํานัก  1 กอง 5 กลุมงาน และ 3 ศูนย
  -  การประชาสัมพันธและประสานงานส่ือมวลชน เชน การแตงต้ังโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ การปรับปรุง

เว็บไซตเพ่ือเปดชองทางในการรับแจงเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชนและการรับแจงเหตุผานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข 
(Hotline) 1202
  -  การจัดงานครบรอบ 12 ป โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษไดกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2545
  (2)  งานคดีพิเศษเฉพาะดาน มีแผนดําเนินการ ดังนี้  
  -  เรงรัดติดตามคดีความมั่นคงและคดีคางเกา ใหมีการดําเนินการตามขอเท็จจริงโดยปราศจากการครอบงํา

ของทุกฝาย

  -  การกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหมีความชัดเจนในเร่ืองคดีพิเศษ

  -  กําหนดนโยบายและมาตรการการสอบสวนใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ตรวจสอบได 
โปรงใส และปราศจากการคอรรัปชั่น

  (3)  งานคดีพิเศษภูมิภาค มีแผนดําเนินการ ดังนี้
  -  เนนการสืบสวนสอบสวน หาขาว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักคดี หรือศูนยจากสวนกลาง

 (4)  งานสนับสนุนคดีพิเศษ มีแผนดําเนินการ ดังนี้
  -  มอบใหสํานักที่รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือพิเศษจัดทํารายละเอียดอุปกรณเครื่องมือพิเศษที่พนักงาน

สอบสวนและเจาหนาที่คดีพิเศษจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน อาทิ การพัฒนาแมขายแผนท่ีผานระบบอินเทอรเน็ต (DSI 
MAP) อากาศยานไรคนขับ เพื่อใชบันทึกภาพถายทางอากาศ

 นอกจากน้ียังคงเนนการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในลักษณะการทํางานเชิงบูรณาการอยางตอเนื่อง 
ดังจะเห็นไดว า ที่ผ านมา ศูนยต อตานการคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมกับกองพลทหารราบท่ี 11 และ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และมูลนิธิพิทักษสตรี ไดเขาตรวจคนรานคาราโอเกะ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ที่สืบทราบวามีการ
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 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
รับมอบกระเชาแสดงความยินดี จากนายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในโอกาส

เขารับตําแหนงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ หองประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผูบริหารกรมพินิจฯ เขาแสดงความยินดีตออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คามนุษยและคาประเวณีจับผูตองหาไดจํานวน 14 คน และสามารถชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยสาวชาวลาวที่ถูก

ลอลวงมาคาประเวณีไดจํานวน  5 คน
 สวนการเรงรัดติดตามคดี ไดมีการเรงรัดการดําเนินคดีรถหรูที่ยังไมไดนํารถเขามาใหกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจ

สอบอีก 127 คัน ทั้งนี้หากพบวามีการกระทําที่หลีกเลี่ยงภาษีจะไดดําเนินคดี เพื่อนําภาษีคืนกลับสูประเทศชาติตอไป

 สําหรับส่ือมวลชนท่ีประสงคขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับบทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือติดตามความ

คืบหนาการสืบสวนสอบสวนคดีตาง ๆ  ประสานงานไดที่พันตํารวจโทไพศิษฎ สังคหะพงศ ผูอํานวยการศูนยตอตานการ

คามนุษย ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.081 682 6233 และคุณอุมาพร แพรประเสริฐ ผูอํานวยการสวนชวย

อํานวยการและประชาสัมพันธ โทร. 089 785 7824 เพื่อใหการประชาสัมพันธ เผยแพร ขาวสารในภาพรวมของกรมสอบสวน

คดีพิเศษเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รองผบ.ตร.
ปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
มอบนโยบายในการปฏิบัติหนาที่แกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมอบนโยบายแกพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษสังกัดสํานักคดีตางๆ เพ่ือทราบปญหาอุปสรรค ในการ
ทํางาน พันธกิจ ภายใตยุทธศาสตรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ สถาบันสงเสริม

งานสอบสวน สํานักงานกฎหมายและสอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติ อ.ศาลายา 
จ.นครปฐม

 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 พล.ต.อ. 
ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติหนาที่ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานในพิธี

เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางคานิยม

พล.ต.อ.ชัชวาลย มอบนโยบายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และเจาหนาที่คดีพิเศษ สังกัดสํานักคดีฯ

การประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่ อเสริมสราง
คานิยมรวมองคกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

องคกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการพัฒนาองคกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
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 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มอบนโยบายในการปฏิบัติหนาที่แกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ ในสวนที่สังกัดสํานักปฏิบัติการ

คดีพิเศษภาค ประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 1 – ภาค 9 และศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ สามจังหวัดชายแดนใต 
ณ หองสัมมนา ชั้น 2 อาคาร บมจ.ทีโอที โดยมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาท่ีคดีพิเศษ เขารวมรับฟงนโยบาย

ดวยกันทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน
 สืบเน่ืองมาจากการประชุมผูบริหาร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร.
ปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมอบนโยบายการทํางานแกผูบริหาร โดยไดกําหนดกรอบการดําเนินงานไว 
4 ดาน คือ (1) งานบริหาร (2) งานคดีพิเศษเฉพาะดาน (3) งานคดีพิเศษภูมิภาค และ (4) งานสนับสนุนคดีพิเศษ

 ทั้งน้ี ไดมีดําริใหจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
และเจาหนาที่คดีพิเศษ” ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมอบนโยบายการทํางานแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ

เจาหนาที่คดีพิเศษ ในสวนที่สังกัดสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 1 – ภาค 9 และ
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ สามจังหวัดชายแดนใต พรอมทั้งใชโอกาสนี้เปนเวทีรับฟงปญหา อุปสรรคในการทํางานของพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษ จากสํานักปฏิบัติคดีพิเศษภาค โดยมุงหวังใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนองคกร

ชัน้นําดานการสบืสวนสอบสวน ทีม่มีาตรฐานในระดับสากลและไดรบัความเช่ือมัน่ในการบงัคบัใชกฎหมายดวยความเปนธรรม

 พล.ต.อ.ชัชวาลยกลาววา ตนไดกําชับใหศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย โดยใหเนน

การทํางานสืบสวนในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกนําเสนอสวนกลางเปนหลัก พรอมกําชับมิใหเรียกรับผลประโยชน

ในพื้นที่ หากผูใดพบเห็นหรือมีเบาะแส และรองเรียนเขามา ตนจะสั่งใหจะดําเนินการข้ันเด็ดขาด ทันที สวนกรณีที่ 
ประเทศไทยถูกประเทศสหรัฐอเมริกาลดอันดับสถานการณคามนุษยวา  ในฐานะที่ดีเอสไอรับผิดชอบคดีคามนุษย ซึ่งเปน

บัญชีแนบทายตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ จะเรงดําเนินการแกไข ในสวนของปญหาแรงงานประมง โดยจะเรียก
สมาคมผูประกอบการประมงมาหารือวันที่  7 มิถุนายนนี้ และในสัปดาหหนาจะเชิญผูประกอบการประมงมาหารือเพื่อหา

ทางแกปญหาแรงงานเถ่ือนและการคามนุษย โดยเฉพาะกลุมนอกนานนํ้าซึ่งพบวาเปนกลุมที่มีปญหาลักษณะดังกลาว

“พล.ต.อ.ชัชวาลย” มอบนโยบาย DSI ภาค เนนการสืบสวนเชิงลึกในพ้ืนที่
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 เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2557 ศนูยตอตานการคามนษุย ไดจดัการประชุมกบัสาํนกังานปราบปรามดานตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร (Immigration and Customs Enforcement – ICE) และสํานักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) 
ประจําสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ตามโครงการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับกรณีการกระทําความผิดฐานคามนุษย (TIPNET) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด  วัตถุประสงคในการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน

ขอมูลเชิงลึกดานการคามนุษย นโยบายและความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 ในการประชุมคร้ังน้ี พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติหนาท่ี อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ไดใหเกียรติเปนประธานในการประชุม  ประกอบกับจะมีเจาหนาที่อาวุโสของสํานักงานปราบปรามดานตรวจคนเขาเมือง

โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกับกรณีการกระทําความผิดฐานคามนุษย

 ในชวงท่ีผานมาการจัดหาแรงงานจะดําเนินการผานนายหนา ซึ่งสวน
ใหญไมสามารถตรวจสอบท่ีมาได จึงตองมีการปรับแกในหลายสวน โดยกลุมนาย

หนาตองมีการจัดระบบใหถูกกฎหมาย มีใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้อยู ระหวางการ

ดําเนินการของกระทรวงแรงงาน ขณะที่แรงงานประมงที่เปนปญหานั้น จะหารือ

ใหปรับระบบการใชแรงงาน จากเดิมที่ตองออกเรือนานเปนปเปล่ียนเปนการสลับ

แรงงานทุก 6 เดือน ซึ่งเช่ือวาจะแกปญหาแรงงานบังคับได

 “ผมขอยกตัวอยางแรงงานประมงท่ีมหาชัย ไมมีปญหาแรงงานบังคับ 
เพราะเปนการใชแรงงานแบบออกทะเลเชากลับเย็น  ทําใหแรงงานมีเวลาไดพัก

ผอน และสมัครใจทํางาน แตที่เปนปญหาคือ กรณีผูประกอบการสวนใหญมักมุง

แตปริมาณสินคา แตไมสนใจการไดมาของแรงงาน และสภาพการใชงาน” 
พล.ต.อ.ชัชวาลยกลาว
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 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตต รอง ผบ.ตร. 
ปฏิบัติหนาท่ี อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับเกียรติเขารวมเสวนาในงาน
วันตอตานการคามนุษย ประจําป 2557 โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวง
การพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปฏิบตัหินาท่ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง
การพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย เปนประธานในพิธีเปด และรวม
เสวนา ในหัวขอ “เยาวชนกับการมีสวนรวม ในการตอตานการคามนุษย” ดวย 
ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.ชัชวาลย รวมเสวนา 
“เยาวชนกับการมีสวนรวม ในการตอตานการคามนุษย”

และศุลกากร (ICE) 2 ทานซึ่งจะครบวาระประจําการในประเทศไทย คือ Mr. Barry TANG, Regional Attache และ Mr. 
Timothy YORK, Deputy Regional Attache  พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร จึงไดเลี้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกแสดง

ความขอบคุณที่ใหความรวมมือประสานงานดวยดีตลอดมา  นอกจากนี้ ยังเปนโอกาสอันดีที่ไดตอนรับ   Mr. John 
Schachnovsky, Legal Attache หัวหนาเจาหนาที่ FBI คนใหม ที่จะมาประจําในประเทศไทยดวย
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 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ผูแทนจากมูลนิธิเบาะแส และประชาชน

ผูเสียหาย เขายื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษขอให DSI สืบสวนและดําเนินคดี

หากพบความผิดกับ บริษัทอีซี่แคช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สัญชาติอินโดนีเซีย 
กรณอัีนอาจเขาขายความผดิ เรือ่งฉอโกงประชาชน โดยมนีายธงชยั สมบัตจิริาภรณ 
ผูอํานวยการสวนรับเร่ืองรองทุกข ศูนยบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เปนผู รับหนังสือรองทุกขดังกลาว ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 8 อาคาร

รัฐประศาสนภักดี

 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร. 
ปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมบันทึกเทปรายการ Business Talk 
กรุงเทพธุรกิจทีวี ตอน ประเทศไทยแหลงคามนุษยจริงหรือ โดยถกประเด็นปญหา

การลดอันดับปญหาแรงงานประมงไทยที่ถูกมองวาเข าข ายการคามนุษย 
ณ ชั้น 30  อาคารเนช่ันทาวเวอร โดยมี นายกําจร มงคลตรีลักษณ นายกสมาคม
การประมงรวมรายการ โดยมี นายมนตชัย วงษกิตติไกรวัล เปนผูดําเนินรายการ

พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รอง ผบ.ตร. ปฏิบั ติหนาที่อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมบันทึกเทปรายการ Business Talk 
ตอน ประเทศไทยแหลงคามนุษยจริงหรือ

ประชาชนเขารองทุกข DSI กรณีถูกอีซ่ีแคชฉอโกง
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 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายเพ่ิมพูน พึ่งประสิทธิ์ 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับหนังสือรองเรียนจากนายอารีย สืบวงค 
ผูเชีย่วชาญ 4 องคการคาของ สกสค. กรณมีรีานคายานสาํเพง็หางสรรพสนิคาช้ันนาํ 
จําหนายเครื่องหมายตราแบบสัญลักษณเกี่ยวกับสินคาลูกเสือ และบุคลากร

ทางการลูกเสือ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ณ ชั้น 28 อาคารซอฟแวรปารค ถ.แจงวัฒนะ

องคการคา สกสค. รอง DSI สอบหางจําหนายสินคาลูกเสือละเมิดลิขสิทธิ์

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินทางเขาสงสํานวน

การสอบสวนที่มีความเห็นควรสั่งฟองนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกแกนนํา กปปส.ชุดแรกรวม 58 คน โดยมีพยานเอกสาร

ประมาณ 300 แฟม ไปสงมอบใหอธิบดีอัยการคดีพิเศษจะไดเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในเดือนพฤษภาคม 
2557 นี้

DSI สงสํานวนการสอบสวนคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณกับพวกแกนนํา กปปส.
พรอมความเห็นควรสั่งฟองผูตองหาชุดแรก รวม 58 คน

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ
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 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมกับศูนยชวยเหลือ

ลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ 

กระทรวงยุติธรรม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรการเชิงรุกดานการปองกัน

และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแมขายแผนที่ผานอินเทอรเน็ต (DSI 

MAP) ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล จังหวัดเพชรบูรณ

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายภูวิช  ยมหา  ผอ.ศูนยปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมและกากขยะอุตสาหกรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พรอมดวยเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ตํารวจ สภ.เมือง สมุทรสาคร สนธิกําลังเขาตรวจคนโรงงานที่มี
พฤติกรรมลักลอบนําเขาขยะอุสาหกรรมจากตางประเทศมาคัดแยกและปลอยสารพิษ
ลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ โดยจุดแรกเปนการตรวจคนโรงงานไมมีเลขที่ของนักลงทุน
ชาวมาเลเซีย ตั้งอยูในพ้ืนที่สภ.เมืองสมุทรสาคร ผลการตรวจคนพบคนงานตางดาวและ
ชาวไทย จํานวนกวา 30 คน กําลังคัดแยกขยะอุสาหกรรม และลางในบอนํ้ากรดเพื่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ เรื่ องมาตรการเชิงรุกดานการปองกัน
และปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ โดยระบบแมขายแผนที่
ผานอินเทอรเน็ต (DSI MAP) จังหวัดเพชรบูรณ

DSI รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สนธิกําลังตรวจคน
โรงงานรีไซเคิล ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร

คัดแยกขยะกอนสงเขาโรงงานรีไซเคิล
โดยการคัดแยกขยะอุตสาหกรรมที่ไมได
มาตรฐานสงผลใหนํ้าปนเปอนสารตะกั่ว
ถูกปลอยทิ้งลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ
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 สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอรแลนด ประจําประเทศไทย รองขอใหสํานักกิจการ
ตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนกรณี
กลุมชาวตางชาติ สัญชาติรัสเซียและโมร็อกโก มีพฤติการณปลอมหนาเว็บไซตของ
สถาบันการเงิน เพื่อใหไดขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงินของผูเสียหาย และนําขอมูล
ที่ไดจากการกระทําความผิดจองโรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และใชบริการตามสถานที่
ตางๆ ในประเทศไทย มูลคาความเสียหาย 600,000,000 บาท
 พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล ผูบัญชาการฯ สั่งการให ร.ต.อ.เขมชาติ ประกาย-
หงษมณี  ผูอํานวยการสวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 ผูอํานวยการศูนยบังคับ
ใชกฎหมายดานอาชญากรรมขามชาติ และคณะ สืบสวนรวมกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ประเทศสวิตเซอรแลนด ใชเวลาสืบสวนในประเทศไทยกวา 2 ป จนทราบวา
กลุ มแกงคนรายที่มีความเคล่ือนไหวในประเทศไทย คือ นายฟาริดเอสเซ็บบาร 
(Mr.Farid ESSEBBAR) สัญชาติ รัสเซีย  นายโมฮัมเหม็ดยัสซิน การิบ (Mr.Mohamed 
Yassine GHARIB) สัญชาติ โมร็อกโก และ นายยัสซินเชอรคาอุย (Mr.Yassine 
CHERQAOUI) สัญชาติ โมร็อกโก จึงสงพยานหลักฐานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ขอหมายจับกลุมผูตองสงสัยดังกลาว
 ตอมา ศาลประเทศสวิตเซอรแลนด ออกหมายจับนายฟาริดเอสเซ็บบาร กับพวก
รวม 3 คน ดังกลาว และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอรแลนด ประจําประเทศไทย ได
ประสานงานมายังรัฐบาลไทยขอสงผูรายขามแดน ซึ่งศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับ
นายฟาริดฯ กับพวกรวม 3 คน ในความผิดฐาน เปนผูรายขามแดน แลว
 จนกระทั่งวันท่ี 11 มีนาคม 2557  ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษมณี ผูอํานวยการ
สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 / ผูอํานวยการศูนยบังคับใชกฎหมายดาน
อาชญากรรมขามชาติ และสวนปฏิบตักิารพิเศษ สนธกิาํลังกบัสาํนกังานตรวจคนเขาเมือง 

จบักมุนายฟารดิเอสเซ็บบาร สญัชาตริสัเซยี 
ไดทีค่อนโดมเินียมแหงหนึง่ยาน ถ.พระราม 9 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ -
มหานคร ซึ่งศาลอาญาไตสวนและมีคําสั่ง
ใหสงนายฟาริดฯ ไปดําเนินคดีในประเทศ
สวิตเซอรแลนดแลว และเจาหนาที่ตํารวจ
สวิตเซอร แลนด ได รับตัวนายฟาริดฯ 
ไปดําเนินคดี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
 และเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  
สนธิกําลังกับสํานักงานตรวจคนเมือง
จับกุมนายโมฮัม เหม็ดยั สซิน  การิบ 
สัญชาติ โมร็อกโก ไดที่โรงแรมแหงหนึ่ง
ย  าน  ถ .สามเสน  แขวงบ านพานถม 
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร ซึง่เม่ือวนัท่ี 
8 พฤษภาคม 2557 ศาลอาญาไตสวนและ
มีคําส่ังใหสงนายการิบฯ ไปดําเนินคดีใน
ประเทศสวิตเซอรแลนดแลว อยูระหวาง
ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสวิต
เซอรแลนดประจาํประเทศไทย สงเจาหนาที่
มารับตัวนายการิบฯ ตอไป
 สวนบุคคลตามหมายจับและผูรวม
กระทําความผิดรายอ่ืน สํานักกิจการตาง
ประเทศฯ ไดแยกดําเนินการอีกสวนหน่ึง
แลว

ดีเอสไอ รวบแฮกเกอรโมร็อกโก สงผูรายขามแดนไปสวิตเซอรแลนด
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 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
พ.ต.อ.ไพสิษฐ วงศเมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พรอมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รับการรายงานตัวของ 
13 แกนนํา ในคดีกบฏจากการรวมชุมนุม กับกลุม กปปส. 
อันประกอบดวย

 1. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

 2. นายสาธิต วงศหนองเตย

 3. นายชุมพล จุลใส
 4. นายพุทธิพงษ ปุณณกันต

 5. นายถาวร เสนเนียม
 6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

 7. นายเอกนัฏ พรอมพันธ

 8. นางสาวจิตภัสร กฤดากร
 9. นางทยา ทีปสุวรรณ

 10. นายสุริยะใส กตะศิลา

 11. นายนิติธร ลํ้าเหลือ

 12. นางสาวอัญชะลี ไพรีรัก

 13. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
 พรอมกันนี้มี ผู ต องหาซ่ึงยังไมไดมีคําส่ังใหมา

รายงานตัว เดินทางเขามารายงานตัวเพิ่มเติม อีก 3 ราย คือ
 14. นายอุทัย ยอดมณี

 15. พระพุทธอิสระ

 16. พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

 รวมทั้งสิ้น 16 ราย ซึ่งพนักงานงานสอบสวน

พิจารณาแลวใหประกันตัวออกไป โดยใช หลักประกัน 
จํานวน 1 แสนบาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษพรอมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รับการ
รายงานตัวของ 13 แกนนํา ในคดีกบฏจากการรวมชุมนุมกับกลุม กปปส.
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 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รองผบ.ตร. ปฏิบัติหนาที่

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับการรองขอจากมูลนิธิพิทักษสตรี 

(Alliance Anti Traffic) ขอใหชวยเหลือหญิงสาวชาวลาวจํานวนหน่ึง

ที่ถูกหลอกมา บังคับขูเข็ญใหคาประเวณีอยูที่รานคาราโอเกะในพื้นที่ 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนการกระทําความผิดฐานคามนุษย

 พล.ต.อ.ชัชวาลยฯ จึงไดมอบหมายให พ.ต.ท.ไพศิษฎ  

สังคหะพงศ ผอ.ศูนยตอตานการคามนุษย  และ พ.ต.ต.จตุพร 

อรุณฤกษถวิล ผอ.สวนปองกันและปราบปราม 2  ตรวจสอบกรณี

ดังกลาว  ตอมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 พ .ต .ต .จตุพรฯ 

พรอมดวย จนท.ศคม.สนธิกําลังกับกรมทหารราบท่ี 112 (ร.112 

พัน.1) โดยพล.ต.พิชิต ฟูฟุ ง ผู บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 11 

(ผบ.พล.ร.11)  ไดส่ังการให พ.อ.บรมวิช วารุณประภา รอง ผบ.ร.

111 ชุดปฏิบัติการพิเศษและพ.ต.อ.ธนาวุฒิ จงจิระ ผกก.เมือง 

ฉะเชิงเทรา หนวยตอตานการคามนุษย (CTU) มูลนิธิพิทักษสตรี 

ไดรวมกันสืบสวนทราบวารานโอเคคาราโอเกะ ภายในอําเภอเมือง 

ฉะเชิงเทรา เปนสถานที่ที่หญิงสาวจากประเทศลาวถูกนํามาบังคับ

คาประเวณี

 เวลา 19.00 น. ในวันดังกลาว ชุดปฏิบัติการจึงเขาชวยเหลือ

ผู เสียหายฯ โดยพ.ต.ต.จตุพร ไดนํากําลังเขาตรวจคนรานโอเค

คาราโอเกะ เลขที่ 14/12 หมู 5ตําบลคลองนา อําเภอเมือง จังหวัด

ศูนยตอตานการคามนุษย (ศคม.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ฉะเชิงเทรา โดยเมื่อไปถึงเจาหนาที่จึงไดจับกุมเจาของ

สถานบริการและหญิงที่คาประเวณีไดรวม 14 คน โดย

เจาของสถานประกอบการถูกแจงขอกลาวหาคามนุษยดวย

เน่ืองจากการตรวจคน พบหญิงลาวที่รองขอความชวยเหลือ 

และหญิงลาวซึ่งถูกหลองลวงมาบังคับคาประเวณี รวม 

5 คน ( ซึ่งเปนเด็กอายุ ตํ่ากวา 18 ป 2 คน)  เขาขายกระทํา 

ความผิดฐานคามนุษย

 ในเบื้องตนพนักงานสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

ไดรับคดีไวทําการสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อยูระหวางตรวจสอบเพ่ิมเติม หากพบวากรณีนี้มีการดําเนิน

เปนลักษณะองคกรอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษจะ

ไดขอโอนสํานวนมาเปนคดีพิเศษตอไป สําหรับผูเสียหายฯ 

ทั้งหมดขณะนี้อยู ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนา

สังคม ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
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 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 พ.ต.ต.วรณัน ศรีลํ้า ผูอํานวยการศูนยบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ไดรับมอบหมายจากพล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องรองทุกขจาก นายอิมรอน เชษฐวัฒน 
ผูประสานงานเครือขายผูปกครองในสถานศึกษา พรอมดวนแกนนําเครือขายเด็กรุนใหมไมพนันกวา 30 คน ณ บริเวณ

โถงกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 สืบเนื่องจากเม่ือวันที่ 1  มีนาคม  2557 ทางเครือขายผูปกครองในสถานศึกษา ไดเขารองเรียนกับทางดีเอสไอ เพื่อ

ใหดําเนินคดีปญหาเว็บไซดพนันออนไลน และการลงโฆษณาเว็บพนันทางหนาหนังสือพิมพ ซึ่งทางดีเอสไอไดรบัเรื่องรองเรียน

ดังกลาวไวเปนคดีพิเศษ ในการน้ีทางผูประสานงานเครือขายผูปกครองในสถานศึกษา เขาขอพบกับทางกรมสอบสวนคดี

พิเศษเพื่อติดตามความคืบหนากรณีตามท่ีไดยื่นเรื่องรองทุกข พรอมขอใหเรงดําเนินคดีใหปรากฏในชวงฟุตบอลโลก 2014  

เครือขายผูปกครองในสถานศึกษา ไดเขารองเรียนกับทางดีเอสไอ เพ่ือใหดําเนินคดีปญหาเว็บไซตพนันออนไลน
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การสํารวจความเชื่อมั่น

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวน
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 สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (สวนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ) ไดทําการสํารวจความเช่ือม่ัน

ตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามตัวช้ีวัดกระบวนการสรางคุณคา ซึ่งสํารวจความคิดเห็น

จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผู รับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กระบวนการ

สรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบดวย 
(1) ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนผูรองทุกข/กลาวโทษ หนวยงานภาครัฐ-เอกชนท่ีเก่ียวของ (ทั้งในและตางประเทศ) ผูตองหา 
พนักงานอัยการ/อัยการทหาร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)/
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และบุคลากรในสังกัดกรม 
(2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ-เอกชนท่ีเก่ียวของ 
 ในการสํารวจคร้ังนี้เก็บขอมูลระหวางวันที่ 3 – 24 กันยายน 2556 โดยไดรับความรวมมือในการจัดเก็บรวบรวมแบบ

สํารวจจากสํานัก/กอง/กลุมงาน/ศูนย ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ มีผูตอบแบบสํารวจ 
รวมจํานวน 531 ราย
 ผูตอบแบบสํารวจ พบวา สวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 50.09 และโดยสวนใหญอายุ 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 
35.03 รองลงมา คือ อายุ 26 – 35 ป อายุ 46 – 60 ป และตํ่ากวา 26 ป คิดเปนรอยละ 30.13, 27.31 และ 5.46 ตามลําดับ 
ดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมา คือ ปริญญาโท ตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 33.33, 14.12 และ 0.95 ตามลําดับ ทั้งนี้ อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ/
เจาหนาที่ของรัฐ คิดเปนรอยละ 49.91 รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ พนักงาน/ลูกจางเอกชน และอื่น ๆ เชน 
แมบาน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 23.54, 19.77 และ 4.14 ตามลําดับ โดยสวนใหญมีความเกี่ยวของกับกระบวนการสืบสวน

หรือกระบวนการสอบสวนในฐานะเปนพยาน คิดเปนรอยละ 23.17 รองลงมา คือ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (ทั้งในและ

ตางประเทศ) ผูรองทุกข/กลาวโทษ/ผูเสียหาย และบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 22.41, 21.28 และ 
20.34 ตามลําดับ 
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ÇÑªÃÒ  äªÂÊÒÃ1

การสํารวจความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

( ) ู

ในการสํารวจครงนเก

สํารวจจากสํานัก/กอง/กลุมงาน/ศูนย 
รวมจํานวน 531 ราย

ผูตอบแบบสํารวจ พบวา สว
3355..0033 รองลงมา คือ อายุ 26 – 35 

ดดาาานนกการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ปปรริิิญญญญญาโโท คิดเปนรอยละ 33.33
เจจาาหหนาททีี่ของรัฐ คิดเปนรอยละ 
แมบานน นักศึกษา คิดเปนรอยละ

หหหรรือกรระบวนการสอบสวนในฐานหหรรอกรระบวนการสอบสวนในฐา

ตางประเทศ) ผูรองทุกข/กลาวโ
20.34 ตามลําดับ 
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วิเคราะหความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 73.67 
(χ=3.68) โดยการบันทึกถอยคําผูที่เกี่ยวของเปนกระบวนการสืบสวนท่ีกลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
75.44 (χ=3.77) รองลงมา คือ การรับคํารองทุกข/คํากลาวโทษ/การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา 
คิดเปนรอยละ 75.29 (χ=3.76) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เชน การออกหมายเรียกหนวยงานหรือ

บุคคลมาใหถอยคําหรือมอบเอกสาร รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เปนตน คิดเปนรอยละ 74.70 (χ=3.73) และการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 74.01 (χ= 3.70) ตามลําดับ ทั้งนี้กระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษที่กลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นตํ่าที่สุด คือ การแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 70.0 (χ= 3.50) 
ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการกระบวนสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 (1) ควรพัฒนาใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษมีความรูเฉพาะดานที่เก่ียวของกับคดี มีความ
เชี่ยวชาญในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แสวงหาขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญอยางตอเนื่อง 
อันเปนการยกระดับสูมาตรฐานสากลเพ่ือการเขาสูอาเซียน
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 (2) ควรมีการบริการเขียนสํานวนใหเร็วกวานี้ และควรมีแบบฟอรมการรายงานการสืบสวนที่ใชสะดวก ตลอดจน
แบบฟอรมการใหถอยคําของพยานหรือผูเสียหาย และองคกรควรใหความสําคัญกับการสืบสวนมากกวานี้ โดยควรจัดใหมี

งบประมาณในการสืบสวนเรื่องทั่วไปในทองถิ่น

 (3) ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนรวมการปฏิบัติการทุกคร้ังและควรจัดใหมีการประชุม

หนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะเขาปฏิบัติการ เนื่องจากที่ผานมายังไมมีความชัดเจน

 (4) ซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใส เปดเผย ใหเกียรติแก stake holder ที่รวมงานในกระบวนการยุติธรรม ลดขั้นตอน
การทํางาน ทําสํานวนใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหครบถวน และอํานวยความยุติธรรมแกทุกฝายดวยความ

เปนกลาง 
 (5) ควรแจงผลการดําเนินการใหผูเกี่ยวของ/ผูรองทุกขกลาวโทษทราบโดยตรงในเวลาที่สมควร และเปดเผย

ผลการพิจารณาตอ partner ตางๆ ที่มีในคดี ทั้งนี้ ผลการดําเนินการดังกลาวควรสอดคลองกับการเบิกจายงบประมาณดวย

 (6) ควรมีชองทางในการสื่อสารใหมากกวาน้ี และเปดรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของอยางรอบดาน และ
ควรชี้แจงทําความเขาใจถึงผลสรุปในการสั่งคดี รวมทั้งใหโอกาสหนวยงานที่เก่ียวของรวบรวมหลักฐานที่ยังขาดหรือตองการ

กอนสรุปสั่งคดี

 (7) การแจงรายละเอียดใหพยานเขาใจในเหตุที่เขามามีสวนรวม และใหนําหลักฐานมาเพื่อใหราชการตรวจสอบ 
พรอมกับใหขอเท็จจริงที่รูทั้งหมด การสอบสวนเปนแบบเรียบงายและสอบขอเท็จจริงท้ังหมดและวิเคราะหใหขอคิดเห็น

แนะนําในทางที่ดี เปนกันเอง 
 (8) ควรมีการวางแผนท่ีรัดกุมในการสืบสวนสอบสวน ประหยัดเงิน คน และเวลา และควรประสานหนวยงานใน

พื้นที่เบื้องตนเพื่อขอทราบขอมูลพื้นฐาน นํามาพิจารณากอนลงไปดําเนินการสืบสวน

 (9) ควรใชเครื่องมือพิเศษ เชน การดักฟงทางโทรศัพท การขอขอมูลผานโทรศัพทมือถอื เชน ไลน การทําหลักฐาน

การแฝงตัว ซึ่งควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง

 (10) การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวผานสื่อ กอนคดีถึงท่ีสุดตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดอาจยังไมใชขอเท็จจริง

วิเคราะหความเชื่อมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 
72.72 (χ= 3.63) โดยการสอบสวนปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย และพยาน เปนกระบวนการสอบสวนที่

กลุมตวัอยางมีความเช่ือมัน่มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 74.09 (χ= 3.70) รองลงมา คอื การรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย เชน 
การออกหมายเรียก การเขาตรวจ การคนและยดึ เปนตน คดิเปนรอยละ 73.89 (χ= 3.69) การบูรณาการและการประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การสนธิกําลัง เปนตน คิดเปนรอยละ 73.89 (χ=3.69) และการมีพนักงานอัยการ/อัยการทหาร 
รวมสอบสวน หรือการมีบุคคลซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาคดีพิเศษ (คิดเปนรอยละ 73.18 (χ=3.66) และ
การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การคนโดยไมมีหมาย การดักฟง และการแฝงตัว เปนตน (คิดเปนรอยละ 73.18 
(χ= 3.66) ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการกระบวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 (1) การบรรจุบุคลากรเขาสูตําแหนง ควรมีมาตรฐานที่ดีกวานี้ โดยบุคลากรควรมีความรูทางกฎหมายพอสมควร 
และเคยมีประสบการณในดานการสอบสวนอยางนอยไมตํ่ากวา 5 – 10 ป และควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงานสอบสวน

ตามกฎหมายและประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสวนของเทคนิคการซักถาม 
 (2) ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน ควบคูไปกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ดวยความเปนกลาง และตองไมถูกแทรกแซงจากการเมือง โดยเฉพาะการทําสํานวนการสอบสวนอยางตรงไปตรงมา 
และรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนการกระทําความผิดและพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองหาอยางเทาเทียมกัน และเต็ม
ความสามารถขององคกร 
 (3) ทบทวน กระบวนงาน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ระบบการควบคุมคดีพิเศษและตรวจสอบการใช

ดุลพินิจในการทําความเห็นทางคดี (โดยเฉพาะคดีที่มีนักการเมืองหรือนักธุรกิจเปนผูตองหา) และประกาศใหประชาชนทราบ 
เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงความเชื่อมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ดวยความเปนกลาง และตองไมถูกแทรกแซงจากการเมือง โดยเฉพาะการทําสํานวนการสอบสวนอยางตรงไปตรงมา 
และรวบรวมขอเท็็จจริิงเพ่ืือพิิสูจนการกระทํําความผิิดและพิิสูจนความบริิสุทธิิ์ของผูตองหาอยางเทาเทีียมกััน และเต็็ม
ความสามารถขององคกร

(3) ทบทวน กระบวนงาน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ระบบการควบคุมคดีพิเศษและตรวจสอบการใช

ดดุลลพพินนิจจใในนกกาารรททําาคคววาามมเเหห็นนททาางงคคดดี ((โโดดยยเเฉฉพพาาะะคคดดีทที่มมีนนักกกกาารรเเมมือองงหหรรืออนนักกธธุรรกกิจจเเปปนนผผูตตอองงหหาา)) แแลละะปปรระะกกาาศศใใหหปปรระะชชาาชชนนททรราาบบ

เพื่อสรางความเช่ือมั่นตอกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 (4) พัฒนาความทันสมัยของอุปกรณ และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย รวมท้ังขยายองคกรใหครอบคลุม

ทั่วประเทศ

 (5) ขอใหเรงสอบสวนและแจงผลการดําเนินการในเว็บไซตของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนระยะ ๆ
 (6) ควรจัดใหมีกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูและสรางสัมพันธภาพระหวางหนวยงานที่เก่ียวของใหมากขึ้น เนื่องจาก
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมักจะไมคอยไดรับความรวมมือ เชน การขอขอมูลการสอบสวนพยานท่ีเก่ียวของกับ

คดีเดียวกัน แตไดรับคําตอบวาเปนความลับ ทําใหคดีลาชา และการมีอัยการรวมสอบสวน ไมทําใหการสอบสวนเร็วขึ้น แต
ทําใหเสียเวลาอยางนอย 2 ครั้ง
 (7) ประชาชนไมทราบวิธีการแจงความ รองเรียน ติดตอ จึงควรเพ่ิมชองทางการรับเรื่องเพิ่มขึ้น เชน ตามสํานักงาน
เขต เทศบาล หรือหนวยงานตางๆ

 (8) การเปดเผยขอมูลแกสื่อมวลชนแพรภาพและขาวทางสื่อหลายทาง กอนคดีถึงท่ีสุดอาจจะกอใหเกิดความเสีย

หายแกผูถูกกลาวหา เพราะขอมูลที่สืบคนไดมายังไมใชขอเท็จจริง

 (9) ควรมีหลักเกณฑที่รัดกุมในการรับคดีใดคดีหนึ่งเปนคดีพิเศษ ไมรับคดีตามกระแสนิยม การพิจารณาทําความ

เห็นและสรุปรายงานการสอบสวนควรใหแนใจไดวาจะไมถูกตีตกในชั้นอัยการ

 (10) ควรสํารวจจํานวนคดีที่รับเปนคดีพิเศษเทียบเปนรอยละกับผลคดีพิเศษที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษ เทียบกับ

งบประมาณกรมสอบสวนคดีพิเศษในแตละปวา มีความคุมคาหรือไม

  
สรุปขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนสําคัญๆ  ดังนี้
 (1) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ รวมท้ังทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควบคูกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
 (2) ควรพัฒนาระบบการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงาน
 (3) ควรทบทวนการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอสาธารณะ เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอการดําเนินคดี และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

 (4) ควรดําเนินการทั้งในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว

 (5) ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ และ
กํากับดูแลการใชงบประมาณ

การบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษไดนําผลการวิจัยนี้ไปพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวน โดยไดมีคําส่ัง
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 1785/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการ

ดําเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาวิเคราะหเสนอแนวทางการ

พัฒนาการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป และ
คณะทํางานฯ ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสืบสวนและ

สอบสวนคดีพิเศษ และทําตัวอยาง TEMPLATE สําหรับการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและ

ผูที่เกี่ยวของผานระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว
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กรมสอบสวนคดีพิเศษที 1785/2556 เรือง แตงตังคณะทํางานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการ

ดํําเนิินงานใในกระบวนการสืืบสวนและสอบสวนคดีีพิิเศษ ลงวัันทีี่ 4 พฤศจิิกายน 2556 เพืื่อศึึกษาวิิเคราะหเสนอแนวทางการ

พัฒนาการแจงความคืบหนา/ผลการดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป และ
คณะทํางานฯ ดังกลาวไดทําการศึกษากระบวนการแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานในกระบวนการสืบสวนและ

สสออบบสสววนนคคดดีพพิเเศศษษ แแลละะททําาตตัววออยยาางง TTEEMMPPLLAATTEE สสําาหหรรับบกกาารรแแจจงงคคววาามมคคืบบหหนนาา//ผผลลกกาารรดดําาเเนนินนงงาานนใใหหกกับบผผูมมีสสววนนไไดดสสววนนเเสสียยแแลละะ

ผูที่เกี่ยวของผานระบบอินเทอรเน็ต นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาดวยแลว

(4) พัฒนาความทันสมัยของอุปกรณ และการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย รวมท้ังขยายองคกรใหครอบคลุม

ท่ัวประเทศ

(5) ขอใหเรงสอบสวนและแจงผลการดําเนินการในเว็บไซตของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนระยะ ๆ
((66)) คคววรรจจัดดใใหหมมีกกิจจกกรรรรมมแแลลกกเเปปลลี่ยยนนคคววาามมรรูแแลละะสสรราางงสสัมมพพันนธธภภาาพพรระะหหววาางงหหนนววยยงงาานนทท่ีเเกก่ียยววขขอองงใใหหมมาากกขข้ึนน เเนนื่อองงจจาากก

การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของมักจะไมคอยไดรับความรวมมือ เชน การขอขอมลการสอบสวนพยานท่ีเกี่ยวของกับ
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ขอพิจารณาเรื่องการคืนของกลางขอพิจารณาเรื่องการคืนของกลาง
ระหวางการดําเนนิคดี ในคดีบางประเภทระหวางการดําเนนิคดี ในคดีบางประเภท
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ขอพิจารณาเรื่องการคืนของกลาง
ระหวางการดําเนินคดี ในคดีบางประเภท

 ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวนมีอํานาจท่ีจะยึดไวซึ่งสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือได
มาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือสงสัยวาไดใชในการกระทําผิด หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  85  วรรคสาม  บัญญัติวาสิ่งของใดท่ียึดไว เจาพนักงานมีอํานาจยึดไว
จนกวาคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแลวก็ใหคืนแกผูตองหาหรือแกผูอื่นซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนส่ิงของนั้น เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอ่ืน
 บทบัญญัติมาตราดังกลาว เปนการใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจยึดส่ิงของตางๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานไดจนกวาคดี
ถึงที่สุด แตแมคดีจะยังไมถึงที่สุด หากผูมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของน้ัน และพนักงานสอบสวนเห็นวาสิ่งของน้ันไมจําเปนตองใช
เปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี พนักงานสอบสวนก็อาจคืนส่ิงของดังกลาวไดกอนคดีถึงที่สุด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที่ 436/2530, 241/2531) แตในทางตรงขาม หากของกลางดังกลาวมีความจําเปนตอการพิสูจนความผิด เชน เปนของกลาง
ใดเกี่ยวของกับการวินิจฉัยประเด็นสําคัญแหงคดีโดยตรง และไมอาจใชพยานหลักฐานอื่นแทนไดดีกวาทั้งในดานความนาเชื่อถือหรือ
ความสะดวกแกการสืบพยาน หรือของกลางใดท่ีศาลรับไวเปนพยานวัตถุหรือพยานเอกสารในสํานวนแลว ถือวามีความจําเปนตอการ
พิสูจนความผิด หรือเปนของกลางท่ีศาลสั่งริบไดเพราะมีไวเปนความผิดหรือไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด ก็ไมควรคืนให
 ของกลางท่ีมีขอตกลงในการยึดหรือการเก็บรักษาระหวางสวนราชการท่ีเกี่ยวของเปนกรณีพิเศษ ตองถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑนั้นๆ เชน ของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม ตองถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ
ที่กรมปาไมกําหนดโดยเครงครัด2 หรือการยึดหรืออายัดของกลางอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยแร ตองสง
ใหทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูดูแลและเก็บรักษาตามระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน แตอยางไรก็ตาม อํานาจ
ในการจัดการเก่ียวกับของกลางเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ สวนการดูแลรักษาของกลางในระหวาง 
การสอบสวน ถือวาหนวยงานดังกลาวกระทําการดูแลรักษาของกลางแทนพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเทานั้น หนวยงาน
ดังกลาวไมมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับของกลางแตอยางใด (คําพิพากษาฎีกาที่ 2311/2543)
 เมื่อมีการกระทําความผิดกฎหมายวาดวยปาไม มาตรา 64 ทวิ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2518 บัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดา เครื่องมือ เครื่องใช 
สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ที่บุคคลไดใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด เพื่อใชเปนหลัก
ฐานในการพิจารณาคดีได จนกวาพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินน้ันจะเปนของ
ผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่พนักงานเจาหนาที่
ไดยึดไวไมใชของของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดมาตรา 64 ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ 
บัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสินใหแกเจาของกอนพนักงานอัยการจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือกอน
คดีจะถึงที่สุดได หากปรากฏวาทรัพยสินน้ันไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เปนเหตุใหทรัพยสินนั้นถูกยึด หรือ
เปนทรัพยสินที่ไดมาจากเจาของโดยการกระทําความผิดอาญา
 มีประเด็นขอพิจารณาวา หากในระหวางการสอบสวน ผูที่มีสิทธิมารองขอคืนสิ่งของซึ่งเปนของกลางเพื่อไปดูแลรักษา 
พนักงานสอบสวนจะมีขอพิจารณาอยางไร จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไมฯ มาตรา 64 ตรี หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 85/1 หรือไมอยางไร

¾.μ.·.ËÞÔ§ ¾Ã·Ô¾Â� Å.ÇÕÃÐ¾ÃÃ¤1
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 กรณีที่เปนการคืนของกลางระหวางการสอบสวน เจตนารมณของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 
ที่ใหอํานาจเจาพนักงานยึดสิ่งของตางๆท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานไดจนกวาคดีถึงที่สุด บางกรณีอาจตองยึดสิ่งของดังกลาวไวเปน
เวลานาน ทําใหสิ่งของน้ันชารุดบกพรอง เสื่อมประโยชนหรือเส่ือมราคา กอความเสียหายแกผูเสียหาย ผูตองหา จําเลยหรือผูอื่นซึ่งมี
สิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น สมควรกําหนดใหเจาพนักงานมีอํานาจใชดุลพินิจผอนผันใหบุคคลดังกลาวรับส่ิงของไปดูแลรักษาหรือใช
ประโยชนในระหวางการดําเนินคดีอาญาเพื่อเปนการบรรเทาความเสียหาย และเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนผูสุจริต ตลอดจน
ลดภาระของเจาพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งของนั้น ซึ่งเปนการรับของกลางไปดูแลรักษา หรือใชประโยชนระหวางการสอบสวน
เทานั้น มิใชเปนการคืนของกลางใหเปนสิทธิขาดแกผูรองขอคืน
 ในการคืนทรัพยสินของกลางที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดไวระหวางการดําเนินคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม เปน
กระบวนการหน่ึงในระหวางการดําเนินคดี โดยเจาพนักงานมีอํานาจใชดุลพินิจผอนผันใหบุคคลดังกลาวรับส่ิงของไปดูแลรักษาหรือใช
ประโยชนในระหวางการดําเนินคดีอาญาเพื่อเปนการบรรเทาความเสียหาย และเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนผูสุจริต ตลอดจน
ลดภาระของเจาพนกังานในการดูแลรกัษาสิง่ของนัน้ ซึง่เปนการรบัของกลางไปดูแลรกัษา หรอืใชประโยชนระหวางการสอบสวนเทานัน้ 
 ดังนั้น หากมีผูรองขอคืนของกลางระหวางการดําเนินคดี พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะรองขอรับของกลางจาก
กรมปาไมเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 ไดซึ่งมิใชเปนกรณีการคืนทรัพยของกลางให
แกเจาของโดยเด็ดขาด จึงไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 64 ตรี ที่ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอํานาจคืนทรัพยของกลางที่ยึดไวกอนพนักงานอัยการจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือกอนคดีจะถึงที่สุดได ซึ่งในกรณีหลังน้ี
เปนการคืนทรัพยของกลางใหแกเจาของโดยเด็ดขาด (บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 529/2554)
 คดีอีกประเภทหน่ึงที่จะนามากลาวถึงในที่นี้ คือ การดําเนินการเก่ียวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา(ลิขสิทธิ์) ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 75 บัญญัติวา บรรดาส่ิงของท่ีไดทําขึ้นหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเปนกรรมสิทธ์ิของผูกระทําความผิด
ตามมาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหตกเปนของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนส่ิงที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น
 บทบัญญัติดังกลาว เปนการกําหนดวิธีจัดการกับทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดไวเปนการเฉพาะ คือบรรดา
ส่ิงของที่ไดทําขึ้นอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเปนกรรมสิทธ์ิของผูกระทําความผิด
ตามมาตรา 69 หรือมาตรา 70 ตองสงมอบใหกับเจาของลิขสิทธิ์ สวนส่ิงที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น
 มีกรณีตัวอยางการขอคืนของกลางซ่ึงเปนสินคาที่มีขอพิพาทเก่ียวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดยึดไวระหวาง
การดําเนินคดี ตอมาในชั้นพิจารณาคดี ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางพิพากษายกฟองและใหคืนของกลาง
แกจําเลย จําเลยจึงมาขอรับของกลางคืน แตเน่ืองจากคดีนี้ อัยการไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง คดีจึงยังอยูระหวางการพิจารณา ทั้งยังมีความเห็นของพนักงานอัยการที่เห็นวา ของกลางดังกลาวก็เปนวัตถุ
พยานที่สําคัญสําหรับการตรวจพิสูจนความเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามนัยของกฎหมาย หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคืนทรัพยสินของ
กลางใหแกเจาของกอนคดีถึงท่ีสุด ภายหลังศาลฎีกามีคําวินิจฉัยไปในทางอื่น ก็จะมีผลให การจัดการทรัพยสินของกลางเปลี่ยนแปลง
ไปได ประกอบกับเหตุผลท่ีเจาของอางขอคืนทรัพยสินของกลาง อาจทําใหทรัพยสินไมคงอยู หากภายหลังศาลฎีกามีคําสั่งอยางอ่ืน 
ก็จะทําใหไมสามารถจัดการทรัพยสินไดตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไมสามารถบังคับไดตามคําพิพากษา ดังนั้น ในคดีนี้แมศาล
จะพิพากษายกฟองและใหคืนของกลางใหจําเลย แตเมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดพิจารณาจากเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลว จึงยังไม
คืนของกลางใหแกจําเลย
 แตอยางไรก็ตาม ในเร่ืองการขอคืนของกลางในระหวางการสอบสวน หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่ง
ไมอนุญาต ผูยื่นคํารองขอคืนของกลางมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังนี้ตอศาลชั้นตนที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกลาวได
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการไมอนุญาตและใหศาลพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําสั่งของ
ศาลใหเปนท่ีสุด และในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตศาลอาจเรียกประกันหรือกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดไดตามที่เห็นสมควร 
ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายในสวนนี้ จึงเปนการสรางหลักประกันในการคุมครองสิทธิในทรัพยสินของผูที่เกี่ยวของมิใหถูกละเมิด
เกินสัดสวนแหงความจําเปน
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การจัดทําฐานขอมูลการจัดทําฐานขอมูล
และวิเคราะหอาชญากรรมเบื้องตนและวิเคราะหอาชญากรรมเบื้องตน
ของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4ของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4
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  ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน มีความแตกตางจากอาชญากรรมในอดีต ปจจุบันการสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเจริญกาวหนาและมีบทบาทในชีวิตประจําวันแกประชาชนท่ัวไป ในขณะเดียวกัน อาชญากรรมกลับนําเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการกระทําความผิด ทําใหปญหาอาชญากรรมรุนแรงมากขึ้น ทั้งรูปแบบและวิธีการ รวมทั้ง
มีความสลับซับซอนมากกวาเดิม ทําใหยากตอการปองกันและปราบปราม โดยเฉพาะสวนท่ีมีความเกี่ยวของกับการสืบสวน
สอบสวนในอดีต พนักงานสอบสวนโดยท่ัวไปมักมุ งเนนการสอบสวนไปที่การหาพยานและบุคคลสําคัญในท่ีเกิดเหตุ 
แตในทางกลับกัน ในบางครั้งผูกระทําความผิดกระทําความผิดจริง แตพนักงานสอบสวนไมมีหลักฐานและพยานดานเอกสาร
หรือวัตถุเขามาประกอบการพิจารณาคดี ทําใหผูกระทําความผิดไดรับการยกฟองหรือปลอยตัวเนื่องจากขาดพยานหลักฐาน
ที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาคดีอาญาตางๆ พนักงานสอบสวนตองใชความพยายามในการสืบสวนและติดตามจับกุมตัว
ผูกระทําความผิดมาทําการฟองรองแกศาล และนอกจากจะตองใชวิชาความรูทางดานวิทยาการสืบสวนสอบสวนตางๆ แลว 
พนักงานสืบสวนสอบสวนยังตองมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา รวมทั้งวิธีการของคนรายในประเภทตางๆ อีกดวย
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การจัดทําฐานขอมูลการจัดทําฐานขอมูล
และวิเคราะหอาชญากรรมเบื้องตนและวิเคราะหอาชญากรรมเบ้ืองตน
ของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4ของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4
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 ระบบฐานขอมลูอาชญากรรมหรอืทะเบยีนประวตัอิาชญากร เปนสาขาหนึง่ของงานทางดานวทิยาการ ทีส่ามารถอาํนวย
ประโยชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตามจับกุมตัวผูกระทํา
ความผดิใหไดผลและมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้  โดยปกตงิานดานขอมลูทะเบยีนประวตัอิาชญากร มกัดาํเนนิ
การควบคูกับการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือซึ่งสามารถดําเนินการควบคูไปดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะการชี้ระบุตัว
บุคคล ตองอาศัยงานทางดานพิมพลายพิมพนิ้วมือเปนเคร่ืองยืนยันหลักฐาน และอาศัยวิธีการดานการทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมเปนแนวทางเอื้ออํานวยในการตรวจสอบ ซึ่งขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมเปนการใชความรูทางดาน
วทิยาการและระบบคอมพวิเตอรในการชีช้ดัและระบตุวัผูกระทาํความผดิและนาํตวัผูกระทาํผดิมาลงโทษ เพือ่ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการสืบสวนสอบสวน ขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีพนักงานสอบสวนใชในการตรวจสอบประวัติ
ผูกระทําความผิด และใชในการพิจารณาในการลงโทษ ลดโทษหรือปองกันปราบปราม ตลอดจนใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
เฉพาะหนา โดยปกติแลวบุคคลธรรมดาสามารถจดจําและแยกแยะคนรายไดเฉพาะในทองท่ีของตนเองเทานัน้ การจดจําใบหนา
และลักษณะของคนรายทั้งหมดโดยใชความทรงจําของแตละบุคคลเปนสิ่งที่จําเปนในการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน
สอบสวน
 การเก็บขอมลูประวัตบิคุคล ขอมลูเก่ียวกบัแผนประทุษกรรมหรือวธิกีารของผูกระทําความผิด หรอืขอมลูอาชญากรรม
อื่นๆ  โดยใชการเก็บแยกขอมูลออกเปนประเภทตางๆ เชน อาจเก็บบันทึกขอมูลในรูปแบบของสารบบ ดัชนีหรือแฟมโดย
เรยีงคาตามรหสัหรอืตามลาํดับตวัอกัษร เพือ่นํามาใชประโยชนในการดาํเนนิการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมเพือ่ใหได

 ระบบฐานขอมลูอาชญากรรมหรอืทะเบยีนประวตัอิาชญากร เปนสาขาหนึง่ของงานทางดานวทิยาการ ทีส่ามารถอาํนวย
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ประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการดังกลาวคือการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ ทําใหขอมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรม ซึ่งเปนงานหลักทางดานวิทยาการที่มีความสําคัญอีกหนวยงานหนึ่งถือกําเนิดขึ้น
                   ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 ไดรับมอบหมายใหดําเนินภารกิจปองกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน วิเคราะห
และพิสูจนความผิดและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทางอาญาท่ีเปนคดีพิเศษ ตามท่ีผูบังคับบัญชามีคําสั่งมอบหมายและ
งานอื่นที่เกี่ยวของ ดําเนินการจัดทําสารบบการจัดเก็บขอมูลทางเทคโนโลยี การสรางฐานขอมูล การประมวลผลขอมูล เพื่อใช
ในการสืบสวน สอบสวน วิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีอาญา และการขาวกรองของศูนยฯ จึงไดจัดตั้งเปน สวนขอมูล
และวิเคราะหอาชญากรรมขึ้น ตั้งแตเร่ิมกอตั้งศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อป 2553
                  
                   ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 พบวาการดําเนินการกับปญหาอาชญากรรมท่ีมีความสลับซับซอน จําเปนตอง
มเีคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบตังิานใหมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน หนึง่ในเคร่ืองมือดังกลาว คอื การจัดทําฐานขอมลูบคุคล และขอมลู
ทางดานเทคนคิ (ความเชือ่มโยงทางโทรศพัท) เพือ่นาํมาใชประกอบการวเิคราะหกลุมเครอืขายอาชญากรรม และใชเปนเบาะแส
ในการสืบสวนสอบสวน ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 จึงไดนํารูปแบบท่ีเคยดําเนินการมาปรับใชกับงานสืบสวนสอบสวน 
การขาวกรอง งานท่ีเกีย่วกับความม่ันคง  ประกอบกับกรมสอบสวนคดีพเิศษ ไดจดัทําโครงการจัดตัง้ศนูยขอมลูอาชญากรรมระดับ
พื้นที่ โดยกําหนดใหเปนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหนาหนวยงาน คือ ตัวชี้วัด DSI-2 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานฯ ตัวชี้วัดเรื่อง ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการศูนยขอมูลอาชญากรรมระดับพื้นท่ี โดยกําหนดใหดําเนินการจัดทํา/ทบทวนผังโครงสรางการจัดการศูนยขอมูล
อาชญากรรมระดับพ้ืนที่ ดําเนินการลงขอมูลแหลงขาวบุคคลตามที่ขออนุมัติจัดตั้งแหลงขาวบุคคลลงในฐานขอมูล IBASE/
ฐานขอมูลรูปแบบ EXell นําขอมูลจากแหลงอื่นๆ มาลงในฐานขอมูล IBASE/ฐานขอมูลรูปแบบ EXell ไมนอยกวา 100 ขาว 



41¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

นาํขอมลูทีม่อียูในระบบฐานขอมลูไปใชใหเปนผลในการสืบสวนและหรือสอบสวนคดีพเิศษไมนอยกวารอยละ 10 และสุดทายคือ
การสรุปการใชขอมูลแหลงขาวที่มีอยูในระบบฐานขอมูลในการสืบสวนและหรือสอบสวนคดีพิเศษรายงานตอผูบังคับบัญชา
                    การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสามารถนําไปใชงานไดจริง มีความจําเปนตองใหการสนับสนุนกับ
เจาหนาทีผู่ดาํเนนิการ รวมทัง้ไมปดกัน้การพฒันารปูแบบ ตองรบัฟงความคิดเหน็และสนบัสนนุอยางเตม็ท่ี การดาํเนนิการดงักลาว 
มีปจจัยสําคัญที่สุด คือ คนหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ซึ่งตองมีคุณสมบัติพิเศษลําดับแรกคือ ตองมีความอดทนในการรวบรวม
ขอมูลอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลายาวนาน ลําดับถัดมาคือตองเปนผูสนใจใฝรูในขอมูลขาวสาร เหตุการณที่เกิดข้ึน เปนคน
ขีส้งสัย ชางสังเกตและจดจํา มคีวามกระตือรือรนตองการตรวจสอบ พสิจูนทราบขอมูลท่ีไดรับมา  ลาํดับตอมา คอื ตองเปนผูมี
ความสามารถในเชงิการวเิคราะหมตีรรกะในความคดิ มเีหตผุล มคีวามรอบครอบ รบัฟงขอมลูอยางรอบดาน และลาํดบัสุดทาย 
คอื มคีวามรูพืน้ฐานในเชิงเทคนิค การใชเคร่ืองมือ โปรแกรม ซอฟแวร ตางๆ ทีใ่ชในการจัดเก็บและชวยการวิเคราะห โดยบุคคล
คนเดียวกันอาจมีความสามารถไมครบถวนตามท่ีกลาวมา แตสามารถนํามาฝกอบรมและบริหารจัดการโดยแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบตามความสามารถของแตละคน ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนไปตามสถานการณและการโยกยาย จึงมีการกําหนดขั้นตอน
ในตวัชีว้ดัตามขางตน ในสวนของการดําเนนิการจดัทํา/ทบทวนผงัโครงสรางการจัดการศูนยขอมลูอาชญากรรมระดับพืน้ที ่ และ
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ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 ไดมอบหมายหนาที่ใหเจาหนาที่คดีพิเศษ นักสืบสวนสอบสวน และเจาหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมาย ทําหนาที่เปนเจาหนาที่การขาวไปในตัวพรอมกัน
                   ที่กลาวมาตามขางตนเปนเพียงการเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ผูจัดทําฐานขอมูล และเจาหนาที่การขาว
ในระดับศูนยฯ รวมทั้งการวางผังโครงสรางใหทันตอสถานการณ สวนที่สําคัญมากตอมา    คือ การจัดตั้งแหลงขาว ผูใหขาว 
โดยมีเปาหมายใหครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 12 จังหวัดของภาค 4 ซึ่งตองดําเนินการตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาดวยการใชแหลงขาวบุคคล พ.ศ. 2550 ตองมีการขออนุมัติใชและจัดตั้งแหลงขาว การเก็งตัวบุคคล สืบสวน คัดเลือกและ
ชักชวน ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญ  เมื่อดําเนินการตามระเบียบครบถวนจนไดแหลงขาวแลว ผูควบคุมแหลงขาวจะมีภาระหนาที่
ในการประสานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารสําคัญหรือตามหัวขอขาวสารที่กําหนด และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
                   ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 ไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลหลักอยูสองฐานขอมูล คือ ฐานขอมูลบุคคล และ
ฐานขอมูลความเช่ือมโยงทางโทรศัพท โดยการกําหนดแหลงที่มาของขอมูลคือ ขอมูลจากเจาหนาท่ีการขาวของศูนยฯ เอง
และเจาหนาทีห่นวยงานอืน่ ขอมลูจากผูควบคมุแหลงขาว ขอมลูจากการสบืสวน สอบสวน และ แหลงขาวเปดตางๆ เมือ่ไดรบัขอมลู
จากแหลงขอมลูมาแลวจะมกีารดาํเนินการพสิจูนทราบบุคคลทางทะเบียน และทางอืน่ตามความเหมาะสม รวมทัง้สบืคนขอมลู
อื่นท่ีเกี่ยวของ และการดําเนินกรรมวิธีดานขาวกรองตามความจําเปน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําฐานขอมูลบุคคลของศูนยปฏิบัติ
การคดพีเิศษภาค 4 ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส โดยมวีตัถุประสงคในการลดการใชกระดาษและรักษาสิง่แวดลอม เมือ่ดาํเนนิการ
แลวเสร็จนําแปลงขอมูลดังกลาวใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถนําเขาฐานขอมูล IBASE เพื่อใหมีการใชงานรวมกันของขอมูลกับ
สวนกลาง ปจจบุนัศนูยปฏบิตักิารคดีพเิศษภาค 4  มฐีานขอมลูบุคคลรวมท้ังสิน้ ประมาณกวา 2,100 ราย และนําลงฐานขอมลู 
IBASE บุคลแลวจํานวนกวา 1,150 ราย IBASE โทรศัพทประมาณ 150 หมายเลข และ IBASE เลขท่ีบัญชีธนาคารประมาณ
กวา 50 บัญชี
                   สวนการจัดทําฐานขอมูลความเชื่อมโยงทางโทรศัพท เมื่อไดขอมูลจากแหลงท่ีมาตามขางตนแลว ศูนยฯ จะทํา
คํารองขอตรวจสอบขอมูลไปยังสวนตรวจ 3 สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลรายการ
ใชโทรศัพทรวมท้ังขอมลูการจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพทและขอมูลอืน่ทีจ่าํเปน เมือ่ไดขอมูลมาแลวข้ันตอไปตองนํามาจัดทํา
ในรูปแบบ EXCELL เพือ่ใหสามารถนําเขาโปรแกรม i2 ใหอยูในไฟลเดยีวกันทัง้หมด เพือ่ใหเกดิความเช่ือมโยงของโทรศัพทเมือ่มี
ขอมูลซํ้ากันกับขอมูลเดิม สําหรับใชวิเคราะหความเชื่อมโยงของเครือขายอาชญากรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
พื้นที่อื่น ปจจุบันฐานขอมูลความเชื่อมโยงทางโทรศัพท ดังกลาวมีขนาดประมาณ 110 MB ดําเนินการมาแลวตั้งแตป 2553 
สามารถนํามาใชวเิคราะหเครือขายหรือผูตองสงสัยไดหลายกรณี อาทิ ขบวนการคาอาวุธสงครามพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับจังหวัดชายแดนภาคใต ขบวนการลักลอบ ตัด ขน ไมพะยูง เครือขายฮั้วประมูล ฯลฯ เปนตน
                   ปญหาอุปสรรคที่พบ ณ ปจจุบันพบวามีความยุงยากในการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติใชและจัดตั้ง
แหลงขาวในแตละปงบประมาณมคีวามลาชามาก ทาํใหมผีลตอการเบิกจายคาตอบแทนแหลงขาว และไมสามารถเบกิไดในชวง
ของเดอืนตนปงบประมาณ ทัง้ทีว่ตัถปุระสงคของโครงการจดัตัง้ศนูยขอมลูอาชญากรรมระดบัพืน้ทีน่าจะเปนการแสวงหาความ
มสีวนรวมของประชาชนในพ้ืนที ่เพือ่จดัตัง้ผูใหขาวสาร ในการแจงขาวสารและเบาะแส ซึง่ไมจาํเปนตองมเีปาหมายในการสืบสวน
สอบสวน เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนมีงบประมาณในสวนน้ีโดยตรงอยูแลว หากนําระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษวาดวย
การใชแหลงขาวบุคคล พ.ศ. 2550 มาใชโดยเครงครัดตั้งแตชั้นการจัดทําเอกสารขออนุมัติใชและจัดตั้งแหลงขาว จะทําใหเกิด
ปญหาอุปสรรคไดซึ่งเกิดขึ้นทุกปงบประมาณ การดําเนินการในเรื่องดังกลาวควรปรับใชเทาที่จําเปน โดยควรเครงครัดในสวน
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ของการตรวจสอบการเบิกจายผลตอบแทนแหลงขาวใหเขมขนข้ึนกวาเดิม แลวลดข้ันตอนอ่ืนท่ีไมจําเปนลง จะทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวและเปนไปตามวัตถุประสงคตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
            นอกจากน้ีลักษณะของการเก็บขอมูลอาชญากรรมในพ้ืนที่ ยังเปนการเก็บรวบรวมจากเอกสารหลักฐานตางๆ ที่
ไดรบัจากเจาหนาทีพ่นกังานสืบสวนสอบสวน หรอืเจาหนาทีต่าํรวจทองที ่หรอืหนวยงานในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วของ หรอืแหลงขาว หรอื
ผูที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานสอบสวน โดยนํามาจัดเก็บเปนสารบบ หรือเก็บแบบแฟมและจัดเรียงตามรหัสหรือหมายเลข
ทะเบยีน หรือจดัเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษร แลวแตตามหลกัวธิกีารตางๆ ซึง่ขอมลูตางๆ ทีท่าํการจดัเกบ็นอกจากฐานขอมลูบคุคล 
และฐานขอมูลความเช่ือมโยงทางโทรศัพท อีกสวนหนึ่งไดแก เอกสารหมายจับและตําหนิรูปพรรณผูกระทําความผิด หรือ
ผูตองขังในเรือนจํา เปนตน
 สวนลักษณะของการตรวจสอบและแจงผลของการตรวจสอบผูกระทําความผิด เปนการปฏิบัติงานดานขอมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากร จะมีลักษณะของการเก็บขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหมีขอมูลภายในฐานขอมูลเปนจํานวนมากและมีการ
ตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของและมีการตรวจสอบและแจงผลตลอดเวลา สําหรับวิธีการตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวสวนใหญ จะตองขอตรวจสอบไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ เปน
หนวยงานดําเนินการ ซึ่งจะใชวิธีการตรวจสอบดวยระบบดัชนีและลายพิมพนิ้วมือ ซึ่งเปนระบบเดียวกันกับ เอฟ.บี.ไอ 
นอกจากนี้ยังมีการนําเอาไมโครฟลมและเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใชงานอีกดวย ในสวนของศูนยปฏิบัติคดีพิเศษภาค 4 
ซึ่งในฐานขอมูลอาชญากรรมบางประเภทหรือบางสวน จะเช่ือมโยงกับฐานขอมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หากตรวจสอบ
พบเจาหนาที่ก็จะเสนอขออนุมัติผูอํานวยการศูนยฯ เพื่อทําการแจงผลเปนหนังสือลับ-ลับท่ีสุดไปยังผูขอตรวจสอบตอไป
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ประโยชนของการจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหอาชญากรรม
 1. ดานการสืบสวน ระบบฐานขอมูลประวัติอาชญากร มีประโยชนในดานการสืบสวนเชนในกรณีที่เจาทุกขหรือพยาน 
สามารถจดจําลักษณะและใบหนาของผูกระทําความผิดได สามารถชวยสืบคนหาตัวผูกระทําความผิดไดจากงานดานทะเบียน
ประวตัอิาชญากร ในลกัษณะของงานดานสารบบ ภาพถายคนราย หรอืสมดุภาพคนราย การสเกต็ซภาพคนรายและการประกอบ
ใบหนาบุคคล หรอืในกรณทีีท่ราบช่ือผูกระทาํความผิดหรอืสามารถจดจําตําหนริปูพรรณบางอยางของผูกระทาํความผดิได หรอื
ทราบเพียงขอมูลและวิธีการดําเนินการของผูกระทําความผิด ก็สามารถใชงานทะเบียนประวัติอาชญากรในการชวยสืบคนได
จากการคนหาดัชนีชื่อกลาง ดัชนีตําหนิรปูพรรณ ตําหนิแผลเปน รอยสักหรือสิ่งพิกลพิการภายในรางกาย หรือคนหาดวยดัชนี
วิธีการ เชน ในกรณีที่ผูกระทําความผิดนําทรัพยสินไปจํานํา งานดานระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถชวย
ตรวจสอบและคนหาไดจากการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือในตนขั้วของต๋ัวจํานํา คนหาดวยดัชนีลายพิมพนิ้วมือเดียวและ
ตรวจสอบรายชื่อไดจากดัชนีชื่อกลาง หรือในกรณีที่พบทรัพยสินของกลางแตไมทราบตัวผูเปนเจาของ และถามีการแจงความ
ไวทีส่ถานตีาํรวจ กส็ามารถสบืคนหาไดจากดชันทีรพัยสนิท่ีถกูประทษุราย การตรวจสอบตวัผูกระทาํความผดิท่ีหลบหนจีากการ
จับกุมตัวของเจาหนาที่ งานดานทะเบียนประวัติอาชญากรก็สามารถชวยสืบหาตัวดวยการออกประกาศหมายจับและจัดสง
ใหแกสถานีตํารวจทั่วราชอาณาจักรเพื่อติดตามจับกุมตัวผูกระทําความผิดตอไปได
 2.  ดานการสอบสวน ระบบฐานขอมูลประวัติอาชญากร จะชวยในการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมื้อของผูตองหา เพื่อที่
ตองการทราบวาผูตองหานั้น เคยกระทําความผิดหรือมีคดีเคยตองโทษมากอนหรือไม และชวยในการตรวจสอบประวัติการ
ทาํแผนประทุษกรรมของผูตองหา เพือ่ตรวจสอบผูตองหาวาเคยกระทําความผิดมากอนดวยวธิกีารใด และเคยตองโทษคดีความ
ใดบาง นอกจากนั้นระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ยังชวยตรวจสอบดัชนีการประกาศสืบจับตัวผูกระทําความผิด
ทางคดีอาญา หรืออยูในระหวางหลบหนีจากการจับกมุ และชวยตรวจสอบสายพิมพนิว้มอืของศพ เพือ่ใชในการสืบสวนสอบสวน
หาตัวผูกระทําผิดตอไป
 3.  ดานการปองกันปราบปราม กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ จะมีหนาที่
ความรบัผดิชอบในการจดัทาํประวตัผิูตองหาตามหมายจบั ผูตองขงัในเรอืนจาํ และบคุคลทีพ่นโทษ พรอมจดัสงไปยงัสาํนกังาน
ตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่บุคคลท่ีพนโทษมีภูมิลําเนาอยู เพื่อเปนการแจงใหเจาหนาที่ตํารวจทองที่รับทราบ 
และจัดเก็บขอมลูของบคุคลทีพ่นโทษเอาไว พรอมกบัคอยสอดสองดแูลพฤตกิรรมและความเคล่ือนไหว ถาหากบุคคลท่ีพนโทษ
ไปแลวกระทําความผิดอีกครั้ง ก็สามารถนําเอาขอมูลและรายละเอียดตางๆมาใชในการสืบสวนและปราบปรามตอไป
  ปจจุบัน”รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” (e-Government) คือวิธีการในการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายสื่อสาร เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐ รวมท้ังปรับปรุง
การใหบริการแกประชาชน บรกิารงานทางดานขอมลู และสารสนเทศ เพือ่สงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ทาํใหประชาชน
ไดรบับรกิารจากภาครฐัทีด่ขีึน้ มคีวามใกลชดิจากภาครฐัมากขึน้ อกีทัง้ทาํใหประเทศมคีวามสามารถในการแขงขนักับนานาชาติ
ไดดีขึ้นดวย ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจและพนักงาน
สอบสวนสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็ว
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การบริหารงานการบริหารงาน

พัสดุพัสดเุบื้องตนเบื้องตน
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วารสารฉบับที่แลวไดนําเสนอรายละเอียดในการกระทําความ
ผิดตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2542 ไปพอสังเขปแลว ในการพิจารณาการกระทําความ
ผิดมักจะเก่ียวของกับการบริหารงานพัสดุซึ่งจะใชระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนสวนใหญ 
แตในความเปนจริงแลวยังมีระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีก
หลายฉบับตามที่แตละหนวยงานบังคับใชอยู  โดยหลักการแลวมี
แนวทางในการดําเนินการคลายๆ กันหากเขาใจในหลักการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แลวก็จะ
สามารถทําความเขาใจในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในหนวยงาน 
อื่นๆ ไมวาจะเปนองคกรสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจไดไมยาก 
 ในการจัดหาสินคาและบริการของหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความจําเปนตองใชระเบียบสํานักนายก
รฐัมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิม่เตมิในการดาํเนนิการ
เพราะเปนระเบียบท่ีใชกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ
โดยท่ัวไป และขาราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษหลีกหนีไมพน
ที่จะตองเก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาวโดยอาจไดรับการแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการไมวาจะเปนกรรมการกําหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะของสินคาและบริการที่จะจัดซ้ือสําหรับหนวยงานหรือ
ที่เรียกวา Terms of Reference (TOR) กรรมการเปดซองสอบราคา 
กรรมการรับและเปดซองประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา กรรมการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ กรรมการตรวจรับ
พัสดุ กรรมการตรวจการจาง เปนตน แตละกรรมการในระเบียบฯ 
จะกําหนดไวเปนการเฉพาะวาตองทําหรือหามทําอยางไร เชน 
เจ าหนาที่พัสดุต องทํารายการการจัดซื้อจัดจางเสนอผู มีอํานาจ
พจิารณาอนมุตักิอน หามแตงตัง้กรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือ หามแตงตั้งผูที่
เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรืออกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน แตละกรรมการ
มีอํานาจหนาที่ ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินการอยางไรจะระบุ
ในระเบียบฯ ดังกลาว ซึ่งตรงน้ีตองดูใหดีเพราะการกระทําผิดระเบียบฯ 
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1ผูบัญชาการสํานักคดีอาญา 2

พ.ต.ท.อนุรักษ โรจนนิรันดรกิจ1

นั้นบางกรณีไมเพียงแตมีความผิดในทางวินัยขาราชการหรือตองรับผิด
ในทางละเมิดเทานั้น แตอาจเปนการกระทําผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ. 
วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ได
เชน มีการกําหนดคุณลักษณะสินคาและบริการเปนการเฉพาะที่เขา
ลักษณะเพื่อใหเอกชนรายใดรายหนึ่งไดไปซึ่งการเปนคูสัญญาของรัฐ
หรือที่เรียกกันทั่วไปวาล็อกสเปค เปนตน ซึ่งก็จะมีบทกําหนดโทษทาง
อาญาคอนขางรุนแรง บางกรณีอาจเปนเพียงผิดระเบียบฯ แมเพียง
เล็กนอย แตก็จะมีบทกําหนดโทษในการกระทําผิดวินัยขาราชการไว
โดยเฉพาะตามขอ 10 แหงระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 เพิ่มเติมจาก 
พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เชน กําหนดโทษขั้นตํ่าสุดกรณี
ที่กระทําผิดระเบียบฯโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมเปนเหตุใหทาง
ราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือน โดยทํา
คําสั่งเปนลายลักษณอักษร เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวามีความรุนแรง
มากกวากระทําผิดวินัยของขาราชการพลเรือนธรรมดา และหากเขา
กรณีเฉพาะของระเบียบดังกลาวไมอาจใชดุลพินิจพิจารณาความผิด
วินัยตาม พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แตเพียงอยางเดียวได 
 การที่ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 เรื่องกําหนดราย
ละเอียดของลักษณะการกระทําผิดที่เปนคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 
วรรคหน่ึง(1) แหง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ขอ 4 
และ ขอ 6 ของบัญชีทายประกาศ กําหนดให คดีความผิดตามกฏหมาย
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 4-13 แหง 
พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2542 เปนคดีความผิดอาญาทาย พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 จึงเปนความจําเปนประการสําคัญที่เราในฐานะพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษตองรู รายละเอียดความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 เพื่อ
การปฎิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.การสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการศึกษาการ
บริหารงานพัสดุก็เปนสวนหน่ึงที่จะทําใหเขาใจในการดําเนินคดีอาญา
ใหบรรลุวัตถุประสงคสมประโยชนของทางราชการ
 จากท่ีไดกลาวมาแลวจะเห็นไดถึงความสําคัญของการศึกษา

พ.ต.ท.อนุรั

การบริหารงานการบริหารงาน

พัสดุพัสดเุบื้องตนเบื้องตน
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ในเร่ืองกฏหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการของหนวยงานของรัฐ สําหรับในเน้ือหาของเอกสารฉบับนี้
จะพูดถึงการบริหารงานพัสดุเบ้ืองตนของหนวยงานของรัฐเพื่อใหเห็น
ภาพกวางๆ ซึ่งเราจําเปนตองรูเพราะเปนสวนสําคัญที่มักจะเกี่ยวของ
กับการฮั้วอยูเสมอๆ 

¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¾ÑÊ´Øàº×éÍ§μ Œ¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
 การศึกษาความผิดในเรื่องฮ้ัวประมูล เรามีความจําเปนตองมี
ความรูพื้นฐานเบ้ืองตนในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการวา
มีลักษณะอยางไรบาง สามารถทําไดกี่แบบ แตละแบบมีเงื่อนไขอยางไร 
และมีวิธีการดําเนินการอยางไร ใชวิเคราะหลักษณะความผิดเพื่อจะ
ทําใหการวางแผนการดําเนินการสืบสวนและสอบสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยในเอกสารฉบับน้ีจะกลาวถึงหลักการเบ้ืองตน
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพ่ิมเติม ซึ่งเราสามารถนําไปปรับใชในการบริหารพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่
มีหลักฐานพ้ืนฐานคลายๆ กัน ซึ่งจะเห็นไดวาระเบียบดังกลาวใชเฉพาะ
ในการจัดซ้ือจัดจางตางๆ เทานั้น แตไมรวมถึงการใหสิทธิประโยชน 
และการใหไดรับสัมปทานตางๆ ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ
แตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามตองอยูภายใตหลักกฏหมาย พ.ร.บ. 
วาดวยความความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2542 ซึ่งมีเจตนารมณที่ใหการจัดหาสินคาและบริการรวมทั้ง
การใหสิทธิดําเนินการตางๆตองกระทําอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการ
แขงขันกันอยางเสรีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ คําวา “พัสด”ุ นั้น
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด วยการพัสดุ พ .ศ .2535 
หมายความวา “วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่กําหนดไว
ในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงาน
งบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตาง
ประเทศ” โดย “วัสดุ” หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใช
ในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะ
คงทนถาวร เชน วัสดุสํานักงาน เปนตน สวน “ครุภัณฑ” หมายถึง 
สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทนและ
มีอายุการ ใชงานเกินกวา 1 ป (โดยใหบันทึกรับรูครุภัณฑที่มีมูลคา
ตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไปตามราคาทุนเปนรายการสินทรัพยถาวรใน
บัญชีของหนวยงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑในทะเบียนคุม
ทรัพยสินและใหคํานวณคาเส่ือมราคา ประจําป สําหรับครุภัณฑที่มี
มูลคา ไมถึง 5,000 บาท ใหบันทึกเปนคาใชจายประเภทคาครุภัณฑ
มูลคาตํ่ากวาเกณฑ และใหบันทึกรายละเอียดของหลักเกณฑดังกลาว
ในทะเบียนคุมทรัพยสินเพื่อ ประโยชนในการควบคุมรายการทรัพยสิน
ของทางราชการโดยไมตองคํานวณคาเสื่อม ราคาประจําป) การบริหาร
พัสดุนั้นเร่ิมต้ังแตกําหนดความตองการ การจัดซ้ือจัดจาง การนําไปใช
งานตลอดจนการจําหนาย 
 หลักการบริหารพัสดุมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ โปรงใส

ตรวจสอบได และมีการแขงขันอยางเปนธรรมเฉพาะการจัดซ้ือจัดจาง
นั้นตองคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู เสนองานและ
ในแตละขั้นตอนสําคัญผู มีหนาที่ตองบันทึกหลักฐานพรอมเหตุผล
ประกอบในการพิจารณาส่ังการ 
 ในการจัดซื้อจัดจางตามหลักการในการบริหารงานพัสดุโดย
ทั่วไปแบงออกเปน 5 ระยะคือ
 ระยะที่ 1 การกําหนดความตองการและการของบประมาณ
เปนระยะที่หนวยงานของรัฐมีความตองการที่จะจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ในการบริหารงานราชการ และมีการกําหนดความตองและและทํา
คําของบประมาณ 
 ระยะท่ี 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจางเม่ือหนวยงานของรัฐได
วงเงินงบประมาณมาแลวจะตองมีการเตรียมการจัดซอจัดจาง โดยมี
หลักการคือ 1. พิจารณาความจําเปน/ความตองการในการใชงาน 
2. พิจารณากําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/รูปแบบ/รายการละเอียด 
3. พิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจาง 
 ระยะที่ 3 การจัดซ้ือจัดจาง เปนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โดย 1. คัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง 2. แจง/ทําความตกลงหรือทําสัญญา 
ตามรายละเอียดที่กําหนดไวแลวในระยะที่ 2 
 ระยะที่ 4 การบริหารสัญญาหลังจากที่ไดมีการทําสัญญา
ระหวางผูซื้อและผูขายแลวจะเปนขั้นตอนการบริหารโดยควบคุมตรวจ
สอบและดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามสัญญา จนถึงขั้นตอนตรวจรับ
สินคาและบริการ 
 ระยะท่ี 5 การควบคุมและจําหนายพัสดุเปนข้ันตอนหลังจาก
ที่ไดมีการทําตามสัญญาเสร็จแลวจะตองมีการตรวจรับ ลงบัญชี/
ทะเบียน และสงมอบผู ใชงาน รวมถึงการตรวจสอบความชํารุด
บกพรองในระหวางรับประกัน
 ทั้งนี้ในแตละขั้นตอนมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการที่เปน
พื้นฐานจะอยู ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ ขอบังคับ ของแตละหนวย
งานของรัฐท่ีไมไดอยู ในบังคับของในสวนของระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แตสวนใหญก็จะแนวทางในการ
ดําเนินการตามหลักการดังกลาว การกระทําความผิดในทางอาญาอาจ
เกิดขึ้นไดในทุกระยะการบริหารงานพัสดุ แตตาม พ.ร.บ.วาดวยความ
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 สวน
ใหญจะอยูในระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 3 ในสวนของระยะท่ี 4 อาจมีบาง 
ไดแกการกระทําผิดตามมาตรา 8 กรณีเสนอราคาสูงหรือตํ่าเกินกวา
ปกติจนไมอาจปฏิบัติตามสัญญาได และกรณีอื่นๆเชน การควบคุม 
การจําหนายพัสดุ เปนตนหากมีการกระทําผิดกฏหมายอาญาอาจเปน
เรื่องของการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือ
โดยทุจริตของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน
นั้นๆ อยางไรก็ตามในการกระทําผิดอาญาในระยะท่ี 1 ถึง ระยะท่ี 3 
นั้นนอกจากจะผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 แลวอาจจะมีความผิดตามมาตรา 



48 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION

210, 309,310 และ 337 แหงประมวลกฏหมายอาญาพวงไปดวย และ
หากเปนเจาหนาที่ของรัฐมักจะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา
ในหมวดความผิดของเจาพนักงานดวยแลวแตกรณี
 หลังจากที่หนวยงานของรัฐไดมีการกําหนดความตองการและ
การของบประมาณแลว จะตองมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจางโดยมี
หลักการคือพิจารณาความจําเปน/ความตองการในการใชงานในสินคา
และบริการตามที่หนวยงานมีความตองการ แลวมีการดําเนินการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/รูปแบบ/รายการละเอียดของ
สินคาและบริการท่ีตองการซ่ึงในข้ันตอนน้ีโดยท่ัวไปเรียกวา การ
กําหนด TOR (Terms of Reference) ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงการไดแก ความเปนมา วัตถุประสงค คุณสมบัติผูเสนอราคา แบบ
รูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาสง
มอบของหรืองาน วงเงินในการจัดหา และสถานท่ีติดตอเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 
เปนตนจากนั้นจะมีการพิจารณาวิธีการซื้อการจางซึ่งในขั้นตอนนี้จะมี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติมกําหนด หรือระเบียบในการจัดซื้อจัดจางในลักษณะอ่ืนๆ
กําหนดวาการซื้อการจางสินคาและบริการอยางไร มีวิธีการและ
เงื่อนไขในการดําเนินการอยางไรบาง เชน การซื้อการจางโดยทั่วไปมี 
อยู 5 วิธี คือ 1. วิธีตกลงราคา 2. วิธีสอบราคา 3. วิธีประกวดราคา 
4. วิธีพิเศษ และ 5. วิธีกรณีพิเศษ แตละวิธีมีเงือนไขและวิธีการดําเนิน
การแตกตางกันไป, การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑก็จะมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม
เปนการเฉพาะอีก, การจางที่ปรึกษาสามารถทําได 2 วิธี คือ 1. วิธีตกลง 
2. วิธีคัดเลือก, การจางออกแบบและควบคุมงานกระทําได 5 วิธีคือ 
1. วิธีตกลง 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
4.วิธีพิ เศษ , การแลกเปลี่ยนและการเช า(สิงหาริมทรัพย และ
อสังหาริมทรัพย) ก็จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการดําเนินการแตก
ตางกันไป เปนตน นอกจากน้ียังมีการประมูลที่ใชกันโดยทั่วไปคือ การ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) ซึ่งใชในกรณีที่มีการจัด
ซื้อจัดจางที่มีวงเงินตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไปซึ่งตามระเบียบพัสดุ 
พ.ศ.2535 กรณีวิธีประกวดราคา (การซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึงซึ่งมี
ราคาเกิน 2,000,000 บาท) ตองดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Auction) เพิ่มเติมอีกสวนหน่ึงดวย 
 นอกจากนี้ในการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอื่นๆก็จะมีระเบียบปฏิบัติที่เฉพาะ
ตางหากจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
แตทั้งนี้ในหลักการพ้ืนฐานก็จะมีลักษณะคลายกัน โดยในการจัดซ้ือ
จัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
แกไขตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2538 มีอยู 5 วิธี คือ
 1. วิธีตกลงราคาไดแกการซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคา
ไมเกิน 100,000 บาท 
 2. วิธีสอบราคาไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 

100,000 บาทแตไมเกิน 2,000,000 บาท 
 3. วิธีประกวดราคาไดแกการซื้อหรือการจางคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคา
เกิน 2,000,000 บาท 
 4. วิธีพิเศษไดแกการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 
และกระทําไดเฉพาะกรณีตามที่กําหนดในระเบียบฯขอ 23 ไดแก 
ขายทอดตลาดโดยสวนราชการ เรงดวนและหากลาชาอาจเสียหายตอ
ทางราชการ เพือ่ใชในราชการลับ จาํเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ 
ลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคเฉพาะ (รวมถึง
อะไหล รถประจําตําแหนง ยารักษาโรคตามที่กําหนด) ที่ดินหรือ
สิ่งกอสรางเฉพาะแหง หรือไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 
เปนตน และการจางเปนไปตามขอ 24 ไดแก ตองจางชางฝมือโดย
เฉพาะ การจางซอมตองถอดตรวจกอนจึงทราบความชํารุดกอนจึง
ประมาณคาซอมได เปนงานเรงดวนและลาชาอาจเสียหายตอทาง
ราชการ งานปกปดความลับของทางราชการ หรือเปนงานท่ีจางโดยวิธี
อื่นแลวไมไดผลดี เปนตน 
 5. วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการ
หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีคือ 1. เปนผูผลิตพัสดุ
หรือทํางานจางนั้นเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติให ซื้อหรือจ าง 
2. มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และรวมถึง
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
 สําหรับกรณีการจัดซื้อจัดจางที่มูลคากิจกรรม โครงการ หรือ
การกอสรางตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไปนั้น การดําเนินการนั้นมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2549 ขอ 4 กําหนดใหนําวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(E-Auction) มาใชประกอบไปดวย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวย
วิธีการการอื่นไดโดยใชบังคับกับการจัดหาพัสดุของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด 
การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฏหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ ขอ 5 กําหนดใหการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นๆของหนวยงานนั้นไปดวย 
เวนแตคณะกรรมการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
จะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนอยางอื่นจากขอที่ 4 และ 5 ดังกลาวผลก็คือ 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มูลคากิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางตั้งแต 
2 ลานบาทขึ้นไปซึ่งไดแก วิธีการประกวดราคา มีความจําเปนตองนํา
วิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) มาใชประกอบ
ไปดวย โดยสําหรับวิธีอื่น เชน วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถ
ทําไดตามระเบียบอ่ืนนอกจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 ยกเวนไมใชวิธีนี้ไดเพราะในระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
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คําวา “การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา “การ
จัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติมดวยวิธีการซ้ือหรือการจาง แตไมรวมถึงการ
จางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซ้ือหรือการจาง
โดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดย
กําหนดให ผู  เสนอราคาได  เสนอราคาแข งขันกันเองด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนดโดยไมเปด
เผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction)” ดังนั้นจึงเห็น
ไดวาวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนหนึ่งของการจัด
ซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
 โดยใน 3 วิธีแรกน้ันเปดโอกาสใหดําเนินการโดยวิธีที่กําหนดไว
สําหรับวงเงินที่สูงกวาได แตหามแบงซ้ือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซ้ือ
หรือจางในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือเพ่ือใหอํานาจส่ังซ้ือส่ังจางเปล่ียนไป การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีใดใน 
3 วิธีแรกนั้นขึ้นอยูกับวงเงินท่ีจะซื้อหรือจะจางในแตละครั้ง สําหรับวิธี
ประกวดราคาซ่ึงใชอยูบอยและมักจะมีปญหาพบการกระทําความผิด
ในทางอาญาในการดําเนินการเน่ืองจากเปนกรณีที่มีการแขงขันกัน
ในการเสนอราคาซึ่งก็จะมีผู ที่เสียประโยชน หากหนวยงานของรัฐ
กระทําดวยความโปรงใสก็จะเกิดประโยชนเปนอยางมาก ในสวนวิธีการ
อื่นๆไมใชจะไมมีปญหาการกระทําความผิดในทางอาญาเพียงแต
ปรากฏทางขาวมีจํานวนนอยรายกวา
 หลักการและเงื่อนไขในการซื้อและการจางในวิธีตางๆที่กําหนด
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ขั้นตอนการดําเนินการเฉพาะวิธีการซ้ือและการจางในภาพรวมทุกวิธี 
เพื่อใหเห็นภาพจะไดทําความเขาใจในเบื้องตนวาเปนอยางไร ดังนี้
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 1. เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานการขอซ้ือ ขอจางพัสดุทั่วไป 
ซึ่งมีรายละเอียดเปนไปตามขอ 27 หรือรายงานการขอซื้อที่ดิน ซึ่งเปน
ไปตามขอ 28 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 เพ่ือเสนอตามลําดับไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
 2. หัวหนาสวนราชการหรือผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ พิจารณา
ใหความเห็นชอบรายงานตาม 1.ซึ่งมีรายละเอียดเปนไปตามขอ 29 
และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจางตามขอ 34 แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
 3. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามหลักเกณณวิธีตางๆ ทั้ง 5 วิธี
ดังกลาวตามที่มีการขออนุมัติแลวแตกรณีโดยในแตละวิธีก็มีขั้นตอน
และวิธีการในการจัดซื้อจัดจางแตกตางกันไป โดยวิธีตกลงราคาเปนไป
ตามขอ 12 และ ขอ 39, โดยวิธีสอบราคาเปนไปตามขอ 13 และ 
ขอ 40-43, โดยวิธีประกวดราคาเปนไปตามขอ 14 และขอ 44-56, 
โดยวิธีพิเศษเปนไปตามขอ 15 ประกอบขอ 57 และ ขอ 16 ประกอบ
ขอ 24, 27-58, โดยวิธีกรณีพิเศษเปนไปตามขอ 17 และ ขอ 59 แหง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยในแตละ
วิธีใน 5 วิธีนี้มีรายละเอียดดําเนินการเฉพาะแตกตางกันตามราย
ละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯไวดังกลาวแลว ซึ่งการจะดําเนินการจัด
ซื้อจัดจางโดยวิธีใดไดมีการอนุมัติไวใน 2. แลว
 4. เจาหนาที่พัสุดทํารายงานขออนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามที่
ไดมีการดําเนินการในขอ 3 แลว ซึ่งเปนไปตามขอ 18 -20 แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 5. ผูมีอํานาจจัดทําสัญญาตามท่ีไดมีการอนุมัติแลวซ่ึงเปนไป
ตามขอ 26 - 27, ขอ 133 -134 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
 6. ขั้นตอนในกาตรวจรับสินคาหรือบริการตามที่จัดซื้อหรือ
จัดจาง ซึ่งการซื้อหรือการจางทั่วไปเปนไปตามขอ 71 และการกอสราง
เปนไปตามขอ 72-73 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งในขั้นตอนน้ีหากไมเปนไปตามสัญญาอาจมีการ
บอกเลิกสัญญา ซึ่งเปนไปตามขอ 137 และ 138 หรืออาจมีการงดหรือ
ลดคาปรับหรือขยายเวลาในการดําเนินการซึ่งเปนไปตามขอ 26 แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
 7.ขั้นตอนในการเบิกจายเงินใหักับผูขายหรือผูรับจาง
 ขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจางดังกลาวขางตนพอใหเห็นในภาพ
รวมคราวๆ เทานั้นโดยในรายละเอียดหากไดรับมอบหมายให
ดําเนินการเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมีความจําเปนตองดูใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม เพื่อความรอบคอบ ไมเกิดความบกพรองและเสียหายตอทาง
ราชการ
 สําหรับการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐนั้น มีระเบียบ
เฉพาะของหนวยงานของตนเชน การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดและเทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2538 การจัดซื้อจัดจางของกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และ
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาด วยการพัสดุของการพาณิชยของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538 การจัดซื้อจัดจางของเมืองพัทยาถือ
ปฏิบัติตามขัอบัญญัติวาดวยการพัสดุของเมืองพัทยา เรื่องการพัสดุ 
พ.ศ.2545 การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐวิสาหกิจตางๆก็จะมี
ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆกําหนดไวเปนการเฉพาะ เปนตน แตทั้งน้ีแลว
ในหลักการพื้นฐานมีที่มาจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 มีวิธีการจัดซื้อจัดจางในลักษณะเดียวกัน อาจ
แตกตางกันบางในขั้นตอนบางประการ ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติตาม
วงเงินของแตละหนวยงาน การศึกษาในหลักการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ใหเขาใจแลวก็
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จะสามารถทําความเขาใจในระเบียบของหนวยงานตางๆแลวนําไปใช
ในการสืบสวนสอบสวนไดเปนอยางดี 
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 1. การกําหนดวงเงินในการซื้อการจาง โดยการแบงซื้อแบง
จางซ่ึงเปนการลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในคราวเดียวกัน ออกเปน
หลายคร้ัง โดยไมมีเหตุผลความจําเปนและมีเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยง
ระเบียบฯโดย 1. แบงวงเงินใหลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุ 2. ใหผูมี
อํานาจส่ังซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป
 2. การกระทําผิดในขั้นตอนการคัดเลือกคูสญัญา ขั้นตอนการ
ประกาศจัดซ้ือ / จางไดแก มีการล็อคสเปกกําหนดผลงานสูงเกิน
สมควรไมประกาศใหทราบโดยเปดเผยไมยอมขายแบบเลือกใชวิธี
พิเศษทําใหไมมีโอกาสเขาแขงขันราคา, ขั้นตอนกอนการเปดซองไดแก
ไมรับซองเสนอราคา (ยื่นเกินกําหนด/เอกสารไมครบ ฯลฯ)การ
พิจารณาวาผูเสนอราคามีผลประโยชนรวมกันการพิจารณาวามีการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม,ขั้นตอนการพิจารณาผลไดแก 
การรูผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปนการภายใน การยกเลิก
การประกวดราคา ไมคืนหลักประกันซองกรณีไมผานขอเสนอทาง
เทคนิค,ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจางไดแก การยกเลิกการประกวดราคา
การสั่งซื้อสั่งจางไมชอบดวยกฎหมาย
 3. การกระทําผิดในข้ันตอนการทําสัญญา ไดแก การลงนาม
ในสัญญาในลักษณะที่ไมตรงตามแบบ ไมผานเงื่อนไขในกระบวนการ
รางสัญญา เชน ไมใหอัยการตรวจรางสัญญาตามเง่ือนไขในระเบียบฯ 
เปนตน
 4. การกระทําผิดในการบริหารสัญญา มีการกระทําผิด
หลักการ ไดแก ขั้นตอนของการบริหารสัญญาไดแกการบอกเลิกสัญญา
เงินคาปรับการใหทํางานพิเศษมติ ครม. ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯ
การสั่งเปนผูทิ้งงานเปนตน, การคิดคาปรับ ไดแก ระยะเวลาการคิดคา
ปรับที่ใหนับถัดจากวันครบกําหนดสัญญา/ขอตกลง จนถึงวันที่ผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบสิ่งของหรืองานจางถูกตองครบถวนหรือจนถึง
วันที่ไดมีการบอกเลิกสัญญา/ขอตกลง ไมมีการหักดวยระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจางใชไปในการตรวจรับออก
จากจํานวนวันที่ตองถูกปรับดวย, การแจงและการคิดคาปรับตาม
สัญญา โดยหลักการแลวเม่ือครบกําหนดสัญญา/ยังไมมีการสงมอบ
ตองแจงการปรับ,การนับวันปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสัญญา/ขอ
ตกลงเม่ือสงมอบของ/งาน เกินกําหนดตามสัญญาตองสงวนสิทธิปรับ
เงื่อนไขสัญญาซื้อเปนชุดใหปรับรวมทั้งชุดสิ่งของรวมติดตั้ง/ทดลอง/
ปรับตามราคาของท้ังหมด
 5. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาไมเปนไปตามหลักการ
ในระเบียบฯ โดยหลักการแลวหามแกไข เปลี่ยนแปลงยกเวนกรณี
จําเปนไมทําใหราชการเสียประโยชน และ กรณีแกไขเพ่ือประโยชน
ของทางราชการ, อํานาจอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยหัวหนา

สวนราชการโดยหลักการแลวการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสามารถที่
จะพิจารณาดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในชวงเวลาใดก็ไดแม
จะลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตามแตอยางชาจะ
ตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงกอนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ตรวจการจาง ไดทําการตรวจรับพัสดุหรืองานจางไวใช
 6. การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
ไมเปนไปตามหลักการในระเบียบฯ โดยหลักการแลวเปนอํานาจ
อนุมัติของหัวหนาสวนราชการ โดยมีสาเหตุตามที่กําหนดในขอ 139 
แหงระเบียบฯ คือ 1. เหตุเกิดจากความผิด ความบกพรองของราชการ 
2. เหตุสุดวิสัย 3. เหตุเกิดจากพฤติการณที่คูสัญญาไมตองรับผิดโดยมี
วิธีการดําเนินการคือคูสัญญาตองแจงเหตุใหสวนราชการทราบภายใน 
15 วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากไมแจงตามท่ีกําหนด จะยกมาก
ลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได และ
กรณีความผิดความบกพรองของสวนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือ
สวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตนพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีเหตุ
เกิดขึ้นจริง
 7. การบอกเลิก ตกลงกันเลกิสญัญาหรอืขอตกลง การบอกเลิก
มีหลักการคือ 1. มีเหตุเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด 2. ไมปฏิบัติตามสัญญา/ขอตกลง และคาปรับ
จะเกิน 10 % ของวงเงินทั้งสัญญา เวนแตจะยินยอมเสียคาปรับ 
ก็ใหผอนปรนไดเทาที่จําเปน, การตกลงเลิกสัญญาตอกัน ทําไดเฉพาะ
เปนประโยชน/หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของราชการ หากปฏิบัติ
ตามสัญญา/ขอตกลงตอไป
 การกระทําผิดอาญาที่มักจะเกี่ยวของกับการดําเนินการซื้อและ
การจางดังกลาวซ่ึงบางกรณีก็เปนเพียงทําผิดระเบียบมีโทษทางวินัย
หรือตองรับผิดในทางละเมิด และบางกรณีก็อาจเปนความผิดในทาง
อาญาเพิ่มเติมขึ้นมาโดยตองพิจารณาดูจากขอเท็จจริงในเปนรายกรณี
ไปโดยในสวนการกระทําผิดทางอาญาไดมีนําเสนอไปแลวสําหรับกรณี
กระทําผิดวินัยน้ันมักจะมีโทษที่คอนขางจะหนักกวาการกระทําผิด
วินัยโดยทั่วไปโดยเห็นไดจากขอ 10 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 นั้นไดกําหนดโทษไวเปนเฉพาะโดยเปด
โอกาสใหใชดุลพินิจในการพิจารณานอยมาก ตัวอยางเชน ตามขอ 
10(3) กําหนดไววาถาผูหนึ่งผู ใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบน้ีถาการกระทําไมเปนเหตุใหทาง
ราชการเสียหายใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือน โดยทําคําสั่ง
เปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะเห็นไดวาถามีการกระทําที่ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แมจะกระทําโดยประมาทและไมเปนเหตุใหทางราชการเสีย
หายก็ยังตองมีการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรเปนอยาง
นอย หากเราไดรับหนาที่อยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการดําเนินการจัด
ซื้อจัดจางดังกลาวมีความจําเปนตองมีความรอบคอบเปนพิเศษไมเชน
นั้นอาจตองโทษทางอาญาหรือตองโทษทางวินัยหรือตองรับผิดในทาง
ละเมิดได
  



51¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

บทบาทอํานาจหนาที่อํานาจหนาที่
ของของศาลปกครองศาลปกครอง

ในการควบคุมตรวจสอบควบคุมตรวจสอบคําสั่งทางปกครองคําสั่งทางปกครอง
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 อํานาจหนาที่หลักของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 223 นี้ ไดใหความสําคัญและยึดหลักเกณฑในเรื่อง

ขององคกรหรือหนวยงานของรัฐ และเรื่องการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐเปนเกณฑพิจารณา โดยให

ศาลปกครองมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีซึ่งเปน

ขอพิพาทอันเนือ่งมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา

ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยแยกคดีออกเปน 2 ประเภท ไดแก
 ประเภทท่ีหน่ึง คดีระหวางหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่

1นบ.,นม.(กฎหมายอาญาฯ),ป.บัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)

ของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในการกํากับดูแลของรัฐบาล

กับเอกชน เชน การฟองขอเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง

ที่ไมชอบดวยกฎหมายที่เจาหนาที่ของรัฐสั่ง

 ประเภทท่ีสอง คดีระหวางหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาท่ี ของรัฐดวยกันเอง หมายถึงระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ

เจ าหนาที่ของรัฐที่อยู ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล

ของรัฐบาลดวยกัน 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดคดีที่อยูในอํานาจของศาล

บทบาทบทบาทอํานาจหนาที่อํานาจหนาที่
ของของศาลปกครอง

ในการควบคุมตรวจสอบคําสั่งทางปกครอง
นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ1
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ปกครอง มีดังตอไปนี้

 1.) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวา
จะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือกระทําการใดเน่ืองจากกระทํา

โดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตอง

ตามกฎหมายหรือไมถูกตองตามรูปแบบหรือข้ันตอนหรือ

วิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น 
หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่

ไม เป นธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดย

ไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร 
หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ

2.) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด

ใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร

 3.) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความ

รับผิด อยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ

รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎคําสั่ง

ทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลย ตอหนาที่

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน

สมควร

 4.) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

 5.) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคล

ตองกระทํา หรือละเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใด

 6.) คดีพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองที่มีกฎหมายกําหนดใหอยู

ในเขตอํานาจศาลปกครอง

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 ยังไดบัญญัติวา ในการพิจารณา

พิพากษาคดีศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหน่ึง

อยางใด ดังตอไปนี้

 1.) สั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หามการกระทํา

ทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย

กฎหมาย ทั้งนี้ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผลยอน

หลังหรือไมยอนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะ

หนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไขอยางใดก็ไดเพื่อความเปน

ธรรมแกกรณี 
 2.) สั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง หรือ

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ีภายในเวลาที่

ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติ

หนาที่ลาชาเกินสมควร

 3.) ส่ังใหชดใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสิน หรือให

กระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจะกําหนดระยะเวลา

และเงื่อนไขอื่นๆ ไวดวยก็ไดในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการ

กระทําละเมิด หรือความรับผิดชอบของหนวยงานทาง

ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเก่ียวกับสัญญา

ทางปกครอง

 
4.) สั่งใหถือปฏิบัติต อสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล

ที่ เกี่ ยวข องในกรณีที่มีการฟ องให ศาลมีคํ าพิพากษา

แสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น

 
5.) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหน่ึง

อยางใด เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย

อํานาจหนาท่ีของศาลปกครอง
 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 
วินิจฉัย ชี้ขาดขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือ

เจ าหนาที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหวางหนวยงานทาง

ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง ตามท่ีบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 223 และ มาตรา 9 แหงพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ขอพิพาทที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการท่ีหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมาย 
ออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ

หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือมีการกระทํา

ละเมิดหรือตองรับผิดอยางอ่ืน อันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย รวมทั้งคดีที่เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง อีกนัยหนึ่ง
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ภาระหนาที่ของศาลปกครองน้ัน คือการควบคุมตรวจสอบ

การใชอํานาจของฝายบริหารหรือฝายปกครองวาไดใชอํานาจ

ตามกฎหมายและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย

หรือไมการเพิกถอนคําสั่งหรือการกระทําของหนวยงานหรือ

เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
หมายถึง การกระทําโดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจ

หนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตาม

รูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว

สําหรับการกระทํานั้น หรือกระทําโดยไมสุจริต หรือมี

ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหรือมีลักษณะ

เปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับ

ประชาชน เกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ

ความรับผิดกรณีไมปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครอง
1.) ความรับผิดทางอาญา

 การท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูมีหนาที่ปฏิบัติตามคําพิพากษาจงใจฝาฝนคําส่ังของศาล

ปกครอง หรือมีเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล

ปกครอง รวมท้ังการละเลยไมปฏิบัติตามคําพิพากษาดวย 
เจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นมีความรับผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 157 ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

 2.) ความรับผิดทางวินัย

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปน

ขอปฏิบัติดังตอไปนี้ (2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปน

ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ 
 มาตรา 84 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติ

ตามขอปฏิบัติตามมาตรา 81 และ มาตรา 82 หรือฝาฝน

ขอหามตามมาตรา 83 ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 

 มาตรา 85 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (7) ละเวนการกระทําการใดๆ 
อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝาฝนขอหามตาม

มาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 ความรับผิดทางวินัยอยางรายแรง ผูกระทําความผิด

มีโทษถึงไลออก หรือถูกปลดออกจากราชการ ดังนั้นจึงอาจ

พิจารณาความผิดวินัยของเจาหนาที่ (ฝายบริหาร) ผูจงใจ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครองไดจาก

บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ 
 แตอยางไรก็ตาม ในคําเห็นของผูเขียน คําพิพากษา

ของศาลปกครองไมใชกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ

หรือมติรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การจงใจ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของเจาหนาท่ีของรัฐอาจ

ไมเขาขายความผิดทางวินัยตามมาตรา 85 นี้ได เวนแตจะมี
ระเบียบกําหนดใหขาราชการผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามคําพิพากษา

ตองปฏิบัติตามคําพิพากษาอยางเครงครัด หรือ มีมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ

ตามคําพิพากษาตองปฏิบัติตามคําพิพากษาอยางเครงครัด 
ถามีระเบียบห รือมติคณะรัฐมนตรีเชนนั้น การที่เจาหนาที่

ของรัฐฝ าฝ นหรือละเลยไมปฏิบัติตามคําพิพากษาศาล

ปกครอง จะมีความรับผิดทางวินัยอยางรายแรง

 3.) ความรับผิดตามระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
 ความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐ ผูฝาฝนคําพิพากษาศาลปกครอง อาจเกิดข้ึนไดคือ

ในกรณีที่เจาหนาท่ีหรือหนวยงาน ผู มีหนาท่ีปฏิบัติตาม

คําบังคับศาลปกครองจงใจท่ีจะไมปฏิบัติตามคําบังคับของ

ศาลปกครอง ไมวาจะในกรณีที่ศาลส่ังใหชําระเงิน หรือ

ในกรณีที่ศาลส่ังใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ คูความ
ในคําพิพากษาอาจนําเหตุที่หนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐจงใจไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครอง

มาฟองหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้นตอไป



คนตางชาติ
เชาบานหรู ราคาแพง

อาจเปนแกงอาชญากรรมขามชาติ
สรางปญหาใหเจาของบานเชา ไมมากก็นอย
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 ในโลกท่ีไรพรมแดนในปจจุบัน การประกอบธุรกิจ

บานใหเชามีการประกาศโฆษณาชักชวนใหลูกคาเชาพักอาศัย

ทางเว็บไซตเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง บานเดี่ยว

ใหเชาที่มีขนาดใหญ จํานวนอยางนอย 4 - 5 หองนอน ขนาด
ตั้งแต 150 ตารางวา จนถึงขนาดใหญเปนไร เจาของบาน

มักเจาะกลุมลูกคาชาวตางชาติ เพราะมีกําลังจายเงินคาเชา

1ผูอํานวยการสวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ร.ต.อ.เขมชาติ  ประกายหงษมณี1

ราคาสูง และสวนใหญมักเขาใจวา หากปลอยใหชาวตางชาติ

เปนผูเชาแลว แนใจวาไดรับเงินคาเชาโดยไมผิดนัดอยาง

แนนอน และชาวตางชาติจะรักษาสภาพบานเปนอยางดี 
จะใชชีวิตในบานอยางทะนุถนอมของใชตางๆ ที่อยูในบาน 
อีกทั้งกําลังทรัพยของผูบริโภคชาวไทย ที่จะจายคาเชาบาน

หลังใหญในราคาแสนแพงตอเดือน เปนไปไดยากเต็มที 

คนตางชาติเชาบานหรู ราคาแพง
อาจเปนแกงอาชญากรรมขามชาติ
สรางปญหาใหเจาของบานเชา ไมมากก็นอย
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เพราะสนนราคาตอเดือนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บานที่อยู

ในสภาพดี ในทําเลที่พอเดินทางสัญจรไดสะดวก โดยเฉล่ีย
อยางตํ่า ก็ไมตํ่ากวาหลังละ 50,000 บาท 
 แนวคิดใหชาวตางชาติเชาบานนี้ ปฏิเสธไมไดวา

เปนแนวคดิทีด่ ีสาํหรบัคนกลุมใหญกลุมหนึง่ ทีไ่ดรบัผลตอบแทน

เปนคาเชาบานท่ีแสนคุมกับการลงทุน แตอีกมุมหนึ่ง การท่ี
ชาวตางชาติมีกําลังทรัพยจายคาเชาบานในราคาแสนแพง 
อาจเปนกลุมแกงอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งใชบานเชาเปน

สถานที่กระทําความผิด หรือแหลงมั่วสุม ของกลุมแกง

ชาวตางชาติในลักษณะตางๆ ทําใหเจาของบานไดรับความ

เดือดรอนตามมาภายหลัง ไมมากก็นอย 
 จากการท่ี สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 
และศูนยบังคับใชกฎหมายดานอาชญากรรมขามชาติ สํานัก
กิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดสืบสวนจับกุมแหลงกบดานกลุม

แกงอาชญากรรมขามชาติ ที่ใชบานเดี่ยวขนาดใหญเปน

สถานท่ีกระทําความผิดจํานวนหลายคดี ไมวาจะเปนพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต และเมืองพัทยา เมื่อได
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เขาไปตรวจคนจับกุมผู ตองหาในบานหรูแตละแหง พบ

ลักษณะสภาพบานที่เมื่อเจาของบานมาพบเห็นแลว พูดเปน

เสียงเดียวกันวา แตกตางจากสภาพกอนใหเชาโดยสิ้นเชิง 
ตัวอยางเชน 
 1. แกงชาวจีนและจีนไตหวัน เชาบานเปนสํานักงาน

คอลเซ็นเตอร ใชพูดคุยโทรศัพทระหวางประเทศผานระบบ

อินเทอรเน็ต เพื่อหลอกลวงใหผูเสียหายในประเทศจีนและ

จีนไตหวัน ทําธุรกรรมทางการเงินที่เคานเตอรธนาคารหรือ

ตูเอทีเอ็ม หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา แกงคอลเซ็นเตอร 
 ความเสียหายของบาน เริ่มจากบริเวณโดยรอบ

อาคารบาน พื้นปูนจะมีรองรอยน้ําหมาก (ชาวไตหวันบาง

กลุ มนิยมเคี้ยวหมาก) ที่สมาชิกแกงถมนํ้าหมากลงพื้น 
และชําระลางไมสะอาด สนามหญาจะปลอยใหหญายาว

จนรก หรือแหงตาย เพราะไมรดนํ้าตนไม เน่ืองจากกลุม

ชาวตางชาตินี้ ตองการเชาบานไวเปนสํานักงานทํามาหากิน

ผิดกฎหมาย ไมไดตองการเชาบานเพื่อพักอาศัยตามที่ตกลง

ทําสัญญากับเจาของบาน ดังนั้น การดูแลรักษาบริเวณบาน

ใหดูสวยงาม ไมตองพูดถึง บางหลังพบคราบเขมาจากการเผา

กระดาษใหบรรพบุรุษอีกดวย 
 เมื่อเขาไปในตัวอาคารบาน จะพบเห็นรองรอย

การติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคมเยอะแยะเต็มบานไปหมด 
เมื่อถอดอุปกรณออกมาทําใหสีและวอลเปเปอรที่เจาของ

บานตบแตงอยางดีลอกติดออกมาดวย เครื่องปรับอากาศจะ

เปดใชงานทุกหองตลอด 24 ชั่วโมง คาไฟฟาจะสูงกวาปกติ

หลายเทาตัว ในบานเหม็นบุหรี่มาก ไมเวนแมแตในหองนอน 
ประตูหนาตางจะถูกปดทับดวยกระดาษลังไขหรือฟองน้ํา 
เพื่อกันเสียงจากภายนอกบานรบกวนขณะสมาชิกแกงพูด

โทรศัพทหลอกผูเสียหายในตางประเทศ 
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 2. แกงชาวเกาหลีใต เชาบานเปนสํานักงานบอน

ออนไลน ใหลูกคาเลนการพนันผานอินเทอรเน็ต จากประเทศ

เกาหลี โดยผูควบคุมดูแลระบบอยูในบานเชาในประเทศไทย

 กลุมแกงชาวเกาหลีใตนี้ หากเปรียบเทียบกับแกง

คอลเซ็นเตอรจีนและจีนไตหวัน จะทําความเสียหายกับบาน

เชานอยกวา เพราะจํานวนคนพักอาศัยในบานนอยกวา (แกง
เกาหลีจะพักอาศัยในบานประมาณ 5 - 10 คน แตแกงจีนจะ
พักอาศัยในบานประมาณ 20 - 30 คน) และใชอุปกรณ

ในการกระทําความผิดนอยกวา ที่เสียหายอยางชัดเจนก็คือ

เรื่องขยะ กลิ่นบุหรี่ และคราบสกปรกตาง ๆ 
 3. แกงชาวทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา 
รวมกันกระทําความผิดในลักษณะเชาบานเปนสํานักงาน

คอลเซ็นเตอร หลอกลวงใหผูเสียหายในตางประเทศซื้อหุน

ผิดกฎหมาย หรือ ขายสินคาในลักษณะขายตรง อันมีลักษณะ

เปนการฉอโกงระหวางประเทศ 
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 กลุมแกงน้ี จะใชอุปกรณในการกระทําความผิด

มากกวา 2 แกงที่ผานมา คือ มีโตะ เกาอี้ ฉากกั้นระหวางโตะ 
เคร่ืองโทรศัพทประจําโตะ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํามา

ติดตั้งในบาน มีการออกแบบการติดตั้งจากผูเช่ียวชาญดาน

คอมพิวเตอรโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม บานเชายังคงไดรับ

ความเสียหายจากการติดต้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
อยูดี และท่ีหลีกเล่ียงไมไดคือ กลิ่นบุหรี่ บางหลังพบวา

นําสัตวเลี้ยงเขามาใชชีวิตรวมกันในสํานักงานอีกดวย 
 4. นอกจากน้ีแลว ยังมีกลุมแกงอีกหลายชาติ เชน 
แกงรัสเซีย เชาบานเพ่ือเปนสถานท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับ

บัตรอิเล็กทรอนิกส ความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร หรือ

เปนสถานท่ีหลบหนีคดี  แกงปากีสถานผลิตหนังสือเดินทาง

และเอกสารเก่ียวกับการเดินทางปลอม ซึ่งทําใหบานเชาได

รับความเสียหายหลายรายการ 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบานเชานั้น ทําใหเจาของ

บานตองเสียคาใชจายปรับปรุงซอมแซม ไมมากก็นอย บาง

รายตองเสียเวลาไปใหปากคําช้ีแจงตอพนักงานสอบสวนหรือ

อาจเสียเวลาไปเบิกความชั้นศาล เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจวา

ไมไดเก่ียวของกับกลุมแกงชาวตางชาติที่เชาบานเพื่อกระทํา

ความผิดในลักษณะตาง ๆ 
 เจาของบานบางราย ตองเสียเงินคาซอมแซมบาน 
คาไฟฟา คานํ้าประปา ที่กลุมแกงตางชาติไมไปชําระเงินตาม

กําหนด เพราะบางกรณีสมาชิกแกงไหวตัวทัน ทราบวา

เจาหนาที่เริ่มจับตามอง ก็จะพาพรรคพวกสมาชิกในกลุมแกง

หลบหนไีปหาที่อยูแหงใหมอยางรวดเร็ว และยังไมจายคาเชา
บานที่คางชําระอยูอีกดวย

 ถาเจาของบานหรทูัง้หลายไมอยากเสยีเวลาภายหลงั 
หรือไดรับความเสียหาย หากมีชาวตางชาติมาติดตอเชาบาน 
ไมวาจะผานนายหนาหรือไมก็ตาม มีขอควรปฏิบัติ คือ 
 1. สอบถามรายละเอียดนายหนาหรือชาวตางชาติ 
ที่มาติดตอขอเชาบานใหชัดเจน เชน นายหนาเคยมีประวัติ

เสียหายมากอนหรือไม (พบวามีนายหนาบางราย เปนนาย
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หนาใหกลุมแกงอาชญากรรมโดยเฉพาะ) อาจตรวจสอบจาก

ผูใหเชารายอื่น ถึงพฤติกรรมของนายหนาที่มาติดตอ 
 2. หากเปนชาวตางชาติติดตอเขาหาเจาของบาน

โดยตรง เปนเรื่องยากมากที่เจ าของบานจะตรวจสอบ

รายละเอียดของชาวตางชาติแตละราย (สมัยนี้ขนาดคนไทย

ดวยกันยังดูยาก เรียกวารูหนาไมรู ใจ เปนตางชาติยิ่งแลว 
ไมรูจะไปหาขอมูลที่ไหน) มีวิธีงายที่สุด และเปนกฎหมายท่ี

เจาของบานตองทําอยูแลว คือ 
 ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 
38 ไดกําหนดไววา “เจาบาน เจาของบานหรือผูครอบครอง

เคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซ่ึงรับคนตางดาวซ่ึงไดรับ

อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว เขาพักอาศัย 
จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขา

เมืองซ่ึงต้ังอยูในทองท่ี เคหสถาน หรือโรงแรมน้ันอยู ภายใน

ยี่สิบส่ีชั่วโมง นับแตเวลาที่คนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองที่

ใดไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู ใหแจงตอเจาพนักงาน

ตํารวจ ณ สถานีตํารวจในทองที่นั้น 
 ในกรณีที่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนตางดาว

เขาพกัอาศยั ตามวรรคหนึง่ตัง้อยูในเขตทองทีก่รงุเทพมหานคร 
ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง 
(สํานักงานตรวจคนเขาเมือง)

 การแจงตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด

 หากไมดําเนินการก็อาจตกเปนผูตองหาในคดีอาญา

ดวยเชนกัน 
 ซึ่งหากชาวตางชาติที่เขามาติดตอขอเชาบานมี

พฤติการณตองสงสัย ก็แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบใน

คราวเดียวกัน เพื่อขอใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบชาวตางชาติ

ที่ขอเชาบานดังกลาว หรือตรวจตราบอยครั้งเปนพิเศษ 
 3. เมื่อใหเชาแลว ควรแวะเวียนมาดูบานเปนระยะ 
หรือฝากเพ่ือนบานคอยสังเกตพฤติการณชาวตางชาติวามี

พฤติการณการเชาพักอาศัย ตรงกับท่ีตกลงกันไวขณะติดตอ

ขอเชาบานหรือไม อีกท้ังควรสังเกตวามีการติดตั้งอุปกรณ

สื่อสาร อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ

อุปกรณโทรคมนาคมเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูแลวหรือไม หากพบ

สิ่งผิดปกติ หรือตองสงสัย ควรแจงเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง

หรือเจาหนาที่ตํารวจทราบทันที 
 4. หากมีขอมูลชาวตางชาติตองสงสัย สามารถ

แจงเบาะแสไดที่ สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 
สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวาง

ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 0 2975 9849 
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 หลายๆ ทาน คงจะเคยไดรับการแตงตั้งใหเปน

กรรมการสอบสวนทางวินัย หรือกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง

กอนการดําเนินการทางวินัยเพื่อทําการสืบสวนขอเท็จจริงวา 
ขาราชการที่ถูกกลาวหา หรือถูกรองเรียนกลาวหาไดกระทํา

การใดๆ อันมีมูลความผิดทางวินัยตามที่มีการรองเรียน

กลาวหา หรือไม 
 ถาทานไดรับการแตงตั้ง ทานเคยประสบปญหา 
หรือมีขอสงสัย หรือมีคําถามกับตัวเองหรือกับคณะกรรมการ

สบืสวนฯ บางหรือไมวา ในข้ันตอนของการสืบสวนขอเท็จจริงนัน้ 
จําเปนหรือสมควรจะตองสอบสวนบันทึกถอยคํา หรือเปด

โอกาสใหผูถูกรองเรียนกลาวหา ไดทราบขอเท็จจริงอยาง

เพียงพอ ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน เพื่อมี

โอกาสชี้แจงขอกลาวหาตามที่ถูกรองเรียน หรือไม อยางไร
หากคณะกรรมการสืบสวนฯ ไม  ได กระทํา จะทําให 

กระบวนการสืบสวนขอเท็จจริงที่ไดรวบรวมพยาน หลักฐาน

เบื้องตน และสรุปความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ

1 ผูอํานวยการสวนที่ปรึกษากฎหมาย 3 กองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 
  มาตรา 57 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 53 มาตรา 55 
มาตรา 56 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65และมาตรา 66 ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
  (1) – (9)   ฯลฯ
  (10) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
และอาวุโส ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
  (11)   ฯลฯ

ตองดําเนินการกับ

ผูถูกกลาวหาในชั้นสืบสวนขอเท็จจริง (วินัย) อยางไร
พ.ต.จรัล  แสงหิรัญ1 

สั่งบรรจุ2 ใหดําเนินการทางวินัยกับขาราชการผูนั้น จะมีผล
ตามกฎหมายหรือไม (สวนใหญจะเสนอความเห็นในลักษณะ

วา พยานหลักฐานที่มีอยูนั้น นาเชื่อวามีมูลเพียงพอที่ควร

กลาวหาวามกีารกระทําผดิวินยั เห็นควรต้ังกรรมการสอบสวน
ในทางวนิยั สวนจะเปนวนิยัรายแรงหรอืไมรายแรง กแ็ลวแตละ
กรณีไป)  
ประเด็นดังกลาวนี้ เคยมีเพื่อนขาราชการของสํานักคดีตางๆ 
ไดมาหารือพูดคุยกับผูเขียน ในฐานะท่ีทาํงานอยูกองกฎหมาย 
และแลกเปล่ียนความเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีความเห็น

แตกเปนสองฝาย ฝายหน่ึงเห็นวาจําเปนตองสอบสวนบันทึก

ถอยคําหรือใหโอกาสผูถูกรองเรียนกลาวหา ไดมีโอกาสชี้แจง
แสดงพยานหลักฐาน สวนอีกฝายหน่ึงเห็นวาไมจําเปนตอง

สอบสวนบันทึกถอยคํา หรือใหโอกาสช้ีแจง โดยใหผู ถูก

รองเรียนกลาวหาไปใชสิทธิ์ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานในช้ัน

ของการสอบสวนทางวินัย 
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 ฝายที่เห็นวาจําเปนไดใหเหตุผลสนับสนุน สรุปได

วาการสืบสวนขอเท็จจริงถือไดวาเปนการเตรียมการและ

วิธีการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง

หรือกฎ ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง3 และในกรณีที่

คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่

ตองใหคูกรณี ไดมีโอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ 
และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน4

 ฝายที่เห็นวาไมจําเปนไดโตแยงวา การสืบสวน

ขอเท็จจริงน้ันเปนกระบวนการทํางานท่ียังไมถึงข้ันเปน

การเตรียมการและวิธีการดําเนินการของเจาหนาที่ เพื่อจัด

ใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ ตามวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง จึงไมอาจถือเปนคําสั่งทางปกครองที่จะไปกระทบ

ถึงสิทธิของคูกรณี ดังนั้น จึงยังไมจําตองใหคูกรณีมีโอกาสที่

จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ หรือมีโอกาสไดโตแยง

และแสดงพยานหลักฐานของตน ตามวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองแตอยางใด

 ขัน้ตอนการดําเนินการดังกลาวน้ี นบัวาเปนประเด็น
ที่สําคัญและนาสนใจ เพราะอาจสงผลใหเกิดความเขาใจ

ที่คลาดเคลื่อนตอแนวทางการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวเนื่อง

ตอการสืบสวนขอเท็จจริงก อนการดําเนินการทางวินัย 
ผูเขียนจึงอยากจะรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหา

ดังกลาว โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประกอบ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ขอ 5(2)5 ไดเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ

ตามมาตรา 57 ที่จะดําเนินการทางวินัยกับผูใตบังคับบัญชา 
ไดพิจารณาในเบื้องตนกอนที่จะดําเนินการทางวินัย ดวยการ
แตงตั้งกรรมการสืบสวนฯ เพื่อใหไดขอเท็จจริงในช้ันตนวา 
กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการผูใตบังคับบัญชา นั้น 
กระทาํผดิวนิยัหรอืไม6 กอนทีจ่ะดาํเนนิการทางวนิยัเตม็รปูแบบ

3 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
 “คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
  (1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ 
การวินิจฉัยอุทธรณ   การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
  (2)   ฯลฯ 
4 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 บัญญัติวา ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่
ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
5 กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
  ขอ 5 เมื่อไดรับรายงานตามขอ 2 หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 วามีการกลาวหาหรือมีกรณี
เปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยเร็ว
  (1)  ฯลฯ
  (2) ดําเนินการสืบสวนหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวน และพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ในการนี้ 
ผูบงัคบับญัชาซ่ึงมอีาํนาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 อาจสืบสวนเองหรือใหขาราชการพลเรือนสามัญหรือเจาหนาทีข่องรัฐทีเ่ก่ียวของดําเนินการสืบสวน
แลวรายงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได  ฯลฯ 
6 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 
  มาตรา 91 เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา 90 หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ใหผูบังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 รีบดําเนินการหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเรื่องได 
  ในกรณทีีเ่หน็วามมีลูท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรอืนสามญัผูใดกระทาํผดิวินยัโดยมีพยานหลกัฐานในเบือ้งตนอยูแลว ใหดาํเนนิการ
ตอไปตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 แลวแตกรณี
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ตามกฎหมายตอไป โดยที่กฎหมายขาราชการพลเรือน 
และ กฎ ก.พ. ดังกลาว ไมไดกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนไว 
แตสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2547 เร่ืองวิธีการกอนดําเนินการทางวินัยและ

การสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติ เพื่อใหสวนราชการถอืเปนหลักปฏิบัติ7 
 การสืบสวน8 หมายถึง การสืบหาขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานในเบื้องตน เพื่อพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควร

กลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม 
 การสืบสวนฯ ดังกลาว กําหนดเพียงใหทําการ

รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบ้ืองตนเปน

สํานวนการสืบสวนเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตอไป9 
แตไมมกีารกําหนดรปูแบบหรอืวธิกีารปฏบิตัใินการสบืสวนฯ ไว 
การดําเนินการของคณะกรรมการสืบสวนฯ จึงตองพิจารณา

จากขอเท็จจริงตามรูปเร่ืองเปนกรณีไป บางกรณีอาจจะตอง

รับฟงจากพยานบุคคล บางกรณีอาจจะตองรับฟงจากพยาน

เอกสาร บางกรณีตองรับฟงทั้งจากพยานบุคคลและพยาน

เอกสาร บางกรณีจําเปนตองดําเนินการสืบสวนในทางลับ 
เพื่อมิใหผู ถูกกลาวหาหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดรูตัว หรือเขาไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานที่สําคัญ 
หากเปนเชนนั้น ก็คงไมจําเปนตองใหผู ถูกกลาวหาไดรับ

ทราบขอเท็จจริงหรือใชสิทธิโตแยงแสดงพยานหลักฐาน

ประกอบในชั้นการสืบสวนฯ แตอยางใด 
 หนังสือเวียนดังกลาวไดกําหนดใหทําการรวบรวม

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตนเพื่อพิจารณา

เพยีงวา กรณีมมีลูทีค่วรกลาวหาวากระทําผดิวนิยัหรือไมเทานัน้ 
หากกรณีพยานหลักฐานไมมีมูลเพียงพอท่ีจะกลาวหาก็ให

ยตุเิรือ่ง หรอืถาเหน็วากรณยีงัมชีองทางทีจ่ะสบืหาขอเทจ็จรงิ

และพยานหลักฐานเพิ่มเติม จะดําเนินการหรือสั่งใหดําเนิน

การสืบสวนเพิ่มเติมเสียกอนก็ได10 หากเห็นวาพยานหลักฐาน

เทาที่มีเพียงพอแสดงใหเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวา

ผูนั้นกระทําผิดวินัย ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย

ตามที ่พ.ร.บ. ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติ

ไวในหมวด 5 ทันที11 
 การสืบสวนขอเท็จจริง จึงเปนเพียงการแสวงหา

พยานหลักฐานเบ้ืองตน เพื่อพิจารณาวา กรณีมีมูลเพียงพอ

กลาวหาวามีการกระทําผิดวินัยหรือไม เมื่อรวบรวมพยาน

หลักฐานเบื้องตนแลวเห็นวา มีมูลเพียงพอกลาวหาวากระทํา

ผิดวินัย ก็ยังมีกระบวนการในการสอบสวนทางวินัยดวยการ

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อดําเนินการ

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตอไปอยูอกี มไิดยตุแิครบัฟง

พยานหลักฐานจากการดําเนินการในช้ันสืบสวนขอเท็จจริง 
ผลการสืบสวนขอเท็จจริงก็ไมผูกพัน ตอการใชดุลพินิจ

ในการรับฟงพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนวินัย

แตอยางใด

 การดําเนินการของคณะกรรมการสืบสวนฯ จึงไม
อาจถือไดวาเปนการดําเนินการใดๆ ทีถ่งึข้ันเปนการเตรียมการ 
และวิธีการดําเนินการของเจ าหนาที่ เพื่อจัดให มีคําสั่ง

ทางปกครองหรือกฎ ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวยังมีระยะหางกับขั้นตอน

เตรียมการ และวิธีการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมี

คําสั่งทางปกครองหรือกฎ ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และยังไมอาจทราบไดวา คณะกรรมการสอบสวนวินัยจะสรุป

ผลการสอบสวนอยางไร การดําเนินการของคณะกรรมการ

7 ปจจุบันยังคงใชแนวทางตามหนังสือฉบับนี้ 
8 หนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ขอ 1.2 (1)
9 หนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ขอ 1.2 (2) 
10 หนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ น1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ขอ 1.3 วรรคสอง 
11 หนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ขอ 1.3 วรรคสาม 
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สืบสวนฯ จึงเปนเพียงแคกระบวนการในการดําเนินการ

ภายใน เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตน มาประกอบการ

พิจารณาสั่งการของผู บังคับบัญชาผู มีอํานาจส่ังบรรจุวา 
ควรพิจารณาดําเนินการทางวินัยกับผู ถูกกลาวหาตอไป

หรือไมอยางไร 
 ประการสําคัญขอเสนอของคณะกรรมการสืบสวนฯ 
ดังกลาว ยังมิไดมีผลถึงขั้นเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น

ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูถูก

รองเรียนกลาวหา อันเปนคําสั่งทางปกครอง ตาม มาตรา 5    
แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
แตอยางใด ประกอบกับศาลปกครองสูงสุด12 ไดเคยวินิจฉัย
ในประเด็นที่พอนําเทียบเคียงไววา “...การออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของผูถูกฟองคดี ที่ 1 ไมเปน

คําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539...”  
 การส่ังการของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ทายรายงานการสืบสวนขอเท็จจริงที่ใหแตงตั้งกรรมการ

สอบสวนทางวินัย จึงไมถือเปนคําสั่งทางปกครองที่ไปกระทบ

สิทธิของผูถูกกลาวหา ดังนั้น ในกระบวนงานของการสืบสวน

ขอเท็จจริง จึงไมบังคับใหตองทําการสอบสวนบันทึกถอยคํา 
หรือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยาง

เพียงพอ หรือมีโอกาสไดโตแยง และแสดงพยานหลักฐานของ

ตน ตามมาตรา 30 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 แตอยางใด 
 จากหลักการและเหตุผลดังที่ไดกลาวมา ผูเขียน
จึงเห็นวากรณีที่เกี่ยวของกับการสืบสวนขอเท็จจริงนั้น คงมี
ประเด็นที่คณะกรรมการสืบสวนฯ จะตองคนหาความจริง

และพิจารณาเพียงวา ผูถูกกลาวหา ไดกระทําการใดๆ ตามที่

มีการรองเรียน หรือถูกกลาวหาหรือไม หากการรวบรวม

พยานหลกัฐานในเบือ้งตน ไมวาจะไดดาํเนนิการบนัทกึถอยคาํ 
หรือใหผูถูกกลาวหาไดแสดงพยานหลักฐานใดๆ หรือไมก็ตาม 
ถาเห็นวาพยานหลักฐานท่ีมีอยูนั้น นาเชื่อวามีมูลเพียงพอที่

ควรกลาวหาวามีการกระทําผิดวินัย (โดยที่ยังมิไดชี้มูลวา

มีความผิดวินัย) ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนฯ 
ดังกลาว ก็เปนเพียงความเห็นเสนอตอผูบังคับบัญชา ซึ่งมี
อํานาจส่ังบรรจุ เพื่อใหมีคําส่ังอนุมัติให ทําการแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัย อันเปนการดําเนินการทางวินัย

ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติ

ไวในหมวด 7 เทานั้น ไมถือเปนคําสั่งทางปกครองที่ไป

กระทบสิทธิของผูถูกกลาวหา ตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 ดังนั้น การสืบสวนขอเท็จจริงจึงไมมีรูปแบบการ

ดําเนินการที่แนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับการที่จะแสวงหาความ

เปนจริงในแตละกรณี หากพยานหลักฐานที่ไดมาเพียงพอ

ที่เห็นวามีมูลทางวินัยก็ไมจําตองสอบสวนบันทึกถอยคํา หรือ

ใหผูถกูกลาวหามโีอกาสทีจ่ะไดทราบขอเทจ็จรงิอยางเพยีงพอ 
หรือมีโอกาสไดโตแยง และแสดงพยานหลักฐานของตน 
ตามมาตรา 30 แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 แตอยางใด แตถาเหน็วาพยานหลกัฐานยงัไมเพยีงพอ 
จะแสวงหาขอเท็จจริงหรือเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดชี้แจง

ก็สามารถกระทําไดเชนกัน   
 ผูเขียนคาดหวังวาบทความน้ี จะเกิดประโยชนและ

สรางความม่ันใจใหกับหลายๆ ทาน ที่ยังมีความกังวลใจใน

สวนท่ีเกี่ยวของกับตัวผูถูกกลาวหาในข้ันตอนของการสืบสวน

ขอเท็จจริงไดมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับ

ผูที่เก่ียวของทุกฝาย 

12 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คํารองท่ี 747/2549 คําสั่งที่ 125/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550
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ÃÐºº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¼ÙŒÁÕ¼ÅÊÑÁÄ·¸ÔìÊÙ§
(High Performance and Potential System : HiPPS)

นายพิพัฒน  เพ็ญภาค1 

1 ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) เปนเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการกําลังคนที่มีคุณภาพ (Talent Management) เพื่อสรางความพรอมใหกับขาราชการผูมีศักยภาพ

สูงอยางเปนระบบและตอเน่ือง ผานกลไกการเรียนรู การพัฒนา และการส่ังสมประสบการณที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง คนดี มีผลงานที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐใหอยูในระบบราชการ และพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ โดยมีเปาหมาย

ตองไมเกินจํานวนตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ

ทรงคุณวุฒิ ซึ่งใน กสพ. สามารถมี HiPPS ไดไมเกิน 22 คน ทั้งนี้ อสพ. มอบหมายให อ.ก.พ. กรม เปนผูพิจารณา

คัดเลือกขาราชการผูมีคุณสมบัติเขาสูระบบ HiPPS 
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การสรรหา/การดําเนนิงาน

ขั้นตอนการดําเนนิการ

1. ผูบังคับบัญชาเสนอชื่อขาราชการ
2. ขาราชการผูมคีณุสมบตัสิมัครดวยตนเอง
 รับสมัครภายใน 21 เม.ย. 57

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ใน กสพ.

ภายใน 23 พ.ค. 57

กสพ. แจงชื่อผูผานการคัดเลือก
ไปยังสํานกังาน ก.พ. 
ภายใน 30 พ.ค. 57

เสนอ อ.ก.พ.กรม พิจารณา
1. คัดเลือกผูสมัครตามหลักเกณฑที่กําหนด
2. ใหความเหน็ชอบกรอบการสัง่สมประสบการณของ กสพ.
 ภายใน 15 พ.ค. 57

สํานกังาน ก.พ.ดําเนนิการคัดเลือก
1. ทดสอบความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
2. การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ HiPPS
3. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกอยางเปนทางการ
4. ผูผานการคัดเลือกเขาสูระบบการพัฒนาตามแนวทางของ 
 HiPPS 

กบค .  จัดทํ าบัญชีรายชื่อผู ส มัครแล ะ
รายละเอียด เพื่อเตรียมเสนอ อ.ก.พ.กรม
พิจารณา ภายใน 30 เม.ย. 57

กบค./คณะทํางานกล่ันกรองฯ จัดทํา (ราง) 
กรอบการสั่งสมประสบการณของ กสพ. 
ภายใน 30 เม.ย. 57
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คุณสมบัติผูสมัคร
 1. เป นข าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ
  1.1 กรณีบรรจุและแตงตั้งดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอยางอื่น ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ตองมีอายุ
ราชการไมนอยกวา 2 ป หรือ
  1.2 กรณีบรรจุและแตงต้ังดวยคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ตอง
มีอายุราชการไมนอยกวา 1 ป หรือ
  1.3 กรณีไดรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเพ่ิมข้ึน ตองมีอายุ
ราชการไมนอยกวา 1 ป
 2. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการในสวนราชการเจาสังกัด
อยางนอย 1 ป นับถึงวันปดรับสมัครของสํานักงาน ก.พ. (วันที่ 
30 พฤษภาคม 2557)
 3.  มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ และมีผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบปที่ผานมาโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีมากข้ึนไป
 4.  มีความรู และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 
และทางคอมพิวเตอรในระดับใชงานไดดี
 5.  เปนผูที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
 6.  เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยูในจรรยาและ
ระเบียบวินัย
 7.  เปนผูมีความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด คือ
  7.1 CU-TEP ไมตํ่ากวา 60 คะแนน หรือ
  7.2  TOEFL ไมตํ่ากวา 500 คะแนน (paper-based) 
หรือ 173 คะแนน (computer-based) หรือ 61 คะแนน (inter-
net-based) หรือ
  7.3  IELTS ไมตํ่ากวาระดับ 6 หรือ
  7.4  สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
(DVIFA) ประเภท Practical Test ไมตํ่ากวารอยละ 60
 ทั้งนี้ ผลคะแนนภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

หลักเกณฑการพิจารณา คํานึงถึงมิติตางๆ อาทิ
 1. ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา

 2. คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของขาราชการผูมผีลสมัฤทธิส์งู

 3.  ศักยภาพในการพัฒนา

 4.  ความสามารถทางคอมพิวเตอรในระดับที่สวนราชการ

เห็นวาเหมาะสม

 5. การนําเสนอโครงการ (Project Presentation) และ

การแสดงขอเสนอในการพัฒนางานองคกรของผู สมัครตอ

ผูบริหารหรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ประโยชนที่จะไดรับ

 1. สวนราชการมีระบบ/มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร 

 2. สวนราชการมีภาพลักษณที่ดีและมีความนาเช่ือถือ

 3. สวนราชการมีการเตรียมความพรอมเร่ืองกําลังคน

คุณภาพ พรอมรับการเปล่ียนแปลง และการสูญเสียกําลังคนจาก

กรณีตางๆ อาทิ การเกษียณอายุราชการ การโอน การยาย ฯลฯ

 4. สวนราชการไดผูนํารุนใหมที่มีทักษะ รูลึก รูรอบ และ

หลากหลาย

 5. เปนการกระตุนวัฒนธรรมการทํางานภาครัฐแนวใหมที่

เนนการเรียนรูและการส่ังสมประสบการณอยางเปนระบบ

 6. เกิดระบบการสอนงาน ระบบพี่เล้ียงในการทํางาน

อยางเปนรูปธรรม

 7. ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจะมีมุมมองที่หลากหลาย 

เพราะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องตามกรอบการ

สั่งสมประสบการณของสวนราชการ

 8. ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงที่มีผลการปฏิบัติงานใน

ระดับดีเดนของสวนราชการ จะไดรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นจากการ

เลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ ในอัตรารอยละ 1 ของฐานในการ

คํานวณตอรอบการประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการเล่ือนเงินเดือน

กรณีปกติกับกรณีพิเศษแลว ตองไมเกินรอยละ 6 ของฐาน

ในการคํานวณ

 9. มีการเสริมสรางแรงจูงใจในเสนทางกาวหนาในสาย

อาชีพของขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยสวนราชการอาจ

ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงได

ถงึระดบัชํานาญการพเิศษ โดยสวนราชการดาํเนนิการตามหลกัเกณฑ

และเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.
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นายวสวัต ชวลิตธํารง1 

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหโลกของเราเล็กลง หลาย ๆ คนกําลังตกอยูใน “สังคมกมหนา”  กมหนามอง

โทรศัพทมือถือในมือ หวงใยความรูสึกของคนในโลกออนไลน จนลืมท่ีจะเงยหนาขึ้นมา เติมเต็มความรูสึกใหกับคนใกลตัว 

หรือคนในครอบครัว บางครอบครัวใชคอมพิวเตอรเลี้ยงลูก ความกาวราว หรือการตกเปนเหย่ือ จึงตามมา สังคมออนไลน

ทําให “คนไกลใกลกัน” แตบางคร้ังการใชเครื่องมือสื่อสาร หรือสังคมออนไลนจนเกินพอดี อาจทําให “คนใกลไกลกัน” 

 เมือ่หลายเดอืนกอนกรมสอบสวนคดพีเิศษไดรบัการตดิตอจากเหยือ่หลายคนทีถ่กูมจิฉาชพีในโลกออนไลนหลอกลวง 

ผานโปรแกรมเฟสบุค (facebook) บางรายสูญเสียเงินสองแสนบาท สวนรายท่ีสูญเสียมากท่ีสุดคือ 16,000,000 บาท 

(สิบหกลานบาท) บางรายสูญเสียเงินเก็บสะสมทั้งชีวิต หลายรายเปนผูมีการศึกษา มีหนาที่การงานที่ดี แตทําไมคนเหลานี้

จึงถูกหลอก บทความน้ีจึงขอทําหนาที่ตีแผความจริง เพื่ออยางนอยจะไดเปนการเตือนภัย ใหคนในสังคมทราบ และรูเทาทัน

มิจฉาชีพเหลานี้

 “Hello dear, you interest me about because of your good looking and lovely outlook, I so much 

like your profile, please can we have good relationship and become good friends. Hope to hear back from 

you.” คําทักทายสุดประทับใจจากเทพบุตรตาสีนํ้าขาวในโลกออนไลน ที่มีหนาตาดี มีอาชีพหนาที่การงานดี อาจจะเปน

นักธุรกิจดานน้ํามัน วิศวกร ชาวอังกฤษ ชาวอเมริกัน ชาวแคนนาดา ที่ทํางานในประเทศมาเลเซีย หรือบางครั้งอาจจะเปน

นายทหารอเมริกนั ทีป่ระจําการอยูในอฟักานสิถาน อยากจะขอเปนเพือ่นคณุ เมือ่คณุยอมรบัเปนเพือ่กบัเทพบตุรแลว จะไมคอย

ไดติดตอกันทางหนาจอหลักเหมือนคนเลนเฟสบุคทั่วไป  แตจะมาทางกลองขอความแทน และจะรบเราขอเบอรโทรศัพทคุณ 

(เมื่อคุณใหไปมิจฉาชีพก็ประเมินไดแลววาคุณมีโอกาสที่จะตกเปน  “เหยื่อ”)  เทพบุตรเหลานี้มีครอบครัวท่ีเกือบอบอุน 

มีลูกนอยที่นารัก มีคุณแมสูงวัยอาศัยอยูในบานเกิด สวนตัวเทพบุตรเองตองละทิ้งถ่ินฐานมาทํางานไกลที่มาเลเซีย หรือมารบ

ที่อัฟกานิสถาน หรือบางครั้งก็ตองมารับมรดกของคุณพอซึ่งเสียชีวิต หรือเกษียณ ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อใหนาติดตามยิ่งขึ้น 

เทพบุตรเหลานี้ภรรยาเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง หรือกําลังปวย ฯลฯ เมื่อเหย่ือตายใจหลังจากรับเปนเพ่ือนกันในโลกออนไลน

ประมาณ 1 เดือน ก็มีเหตุใหเทพบุตร ตองเดินทางมาประเทศมาเลเซีย หรือมาหาเหย่ือท่ีประเทศไทย แนนอนท่ีสุดเร่ืองราว

âÅ¡ÍÍ¹äÅ¹ �âÅ¡ÍÍ¹äÅ¹�  ÀÑÂã¡ÅŒμÑÇÀÑÂã¡ÅŒμÑÇ
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ความรักระหวางเทพบุตรกับเหยื่อคงไมไดจบลงดวยความ

สวยหรู ตองมีปญหาอุปสรรคบางประการ เชน เช็ค หรือ

เอกสารมรดกท่ีไดรับ มีความผิดพลาด ไมสามารถข้ึนเงินได 

เทพบุตรหมดเนื้อหมดตัวในตางแดน ประกอบกับเทพบุตร

เกิดอาการปวยกะทันหัน ไมรูจะพึ่งใคร แถมมีโทรศัพทจาก

ผูบริหารธนาคารในประเทศมาเลเซียโทรมายืนยัน หรืออาจมี

หญิงไทยที่ทํางานในธนาคารในมาเลเซียบังเอิญเปนเจาหนาที่

รับผิดชอบพอดีโทรมายืนยันวาเช็คมีปญหาจริง ๆ สรุปคือ 

ใหเราโอนเงินใหเทพบุตร เพื่อเปนคาธรรมเนียมในการ

แกเอกสารแลวธนาคารจะจายคืนใหทั้งหมดภายหลัง หรือ

เช็คนั้นตองเสียคาธรรมเนียมในการแลกเงินซึ่งเทพบุตร

เตรียมเงินมาแคสองลานบาทไมพอ ขาดไปอีกเจ็ดแสนบาท 

แลวใหเหย่ือโอนเงินไปใหบัญชีของเจาหนาที่ธนาคารไดเลย

เพื่อไมตองเสียคาธรรมเนียม   

 หรืออาจจะมีอีกกรณีหนึ่ง หากไมไดสรางเรื่องมรดก

หรือเช็คตามที่เลาใหฟงแลว เทพบุตรจะสรางเรื่องบอกวา

ส งของขวัญราคาแพงมาใหได  และสงรูปถายของเช น 

โทรศัพทมือถือไอโฟน กระเปาแบรนดเนม เครื่องเพชร หรือ

ทองคําแทง มาใหคุณ พรอมกับถามวาไดรับของแลวหรือยัง 

เลขที่ใบสงของเลขท่ีนี้ เลขที่นั้น โดยสงของทางบริษัทชิปปง 

พอเทพบุตรวางสายไป จะมีเจาหนาท่ี (รอยละ 99.99 เปน

เจาหนาที่ผู หญิง) โทรมาหาคุณบอกวา โทรมาจากชิปปง 

ขณะนี้มีของสงมาถึงคุณ แตเนื่องจากของดังกลาวเปนของมี

คาราคาสูง เปนการผิดระเบียบศุลการกรบาง ผิดระเบียบ

สํานักงานใหญที่ตางประเทศบาง คุณจําตองเสียคาปรับ

เปนเงนิ 200,000 บาท ซึง่เมือ่คณุมาวเิคราะหราคาของท่ีสงมา 

ก็พบวาของทั้งหมดราคามากกวา 2,000,000 บาท มันก็คุม

ที่จะเสียไป และเหมือนเดิมคือคุณตองโอนเงินเขาบัญชี

พนักงานเพื่อไมตองเสียคาธรรมเนียม เมื่อคุณตัดสินใจ

โอนเงินให เรื่องยังไมจบ (เพราะมิจฉาชีพประเมินไดแลววา

เหยื่อหลงเช่ือ) พนักงานชิปปงคนเดิมจะโทรศัพทกลับมา

ตัวอยางคําทักทาย

ตัวอยาง Passport ปลอมที่สงมาใหเหย่ือ มิจฉาชีพบางรายไม
แนบเนียน ใชรูปซึ่งหาไดทั่วไปในโลกออนไลนมาตัดปะ ซึ่งในความ
เปนจริงตองเปนรูปถายหนาตรง และมีฉากหลังเทานั้น

ตัวอยาง Passport ปลอมที่สงมาใหเหยื่อ มิจฉาชีพบางราย ใชรูปซึ่งหา
ไดทั่วไปในโลกออนไลนมาตัดปะ และแตงสีฉากดานหลังใหเปนสีพื้น



74 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION

บอกวา ยังออกของใหไมไดเพราะจากการตรวจสอบแลว 

มีเงินอีก 500,000 ดอลลาร (คูณสามสิบเขาไปก็ประมาณ 15 

ลานบาท) ผิดระเบียบคุณตองเสียคาปรับคิดเปนเงินไทยอีก 

700,000 บาท 

 ยังมีตัวอยางอีกเรื่องหน่ึงคือ สุดทายพอเทพบุตร

ตัวดีจะบินมาหาคุณที่ประเทศไทย มาพักรอน เพื่อทําความ

รูจักกัน สงตั๋วเคร่ืองบินมาใหดูวามาจริง (ทําไมไหงไมมีเงิน

จายคาตั๋ว) แตติดภารกิจวุนหลายเร่ืองจึงใหคุณสํารองเงิน

คาตั๋วไปกอนเด๋ียวมาถึงเมืองไทยจะเอาเงินมาคืนให ในท่ีสุด

ดวยความเชื่อใจ เหยื่อทุกรายก็ยอมโอนเงิน โอนแลวโอนอีก 

บางรายโอนไปหลายสิบครั้ง ดวยความหวังที่วาเสียเงินไป

เยอะแลว ขอเสียเพ่ิมอีกนิดเผ่ือจะไดเงินทั้งหมดคืน “ซึ่งไมมี

ทางเปนไปได”

ขอสังเกตวาจะเปนมิจฉาชีพมาหลอกลวง

 1. โปรไฟล/รูปสวนตัว เปนชาวยุโรปผิวขาว แต

จํานวนรูปมีไม มาก และ ไม  Update เหมือนคนเลน 

Facebook ทั่วไป 

 2. อยากรูจักมาขอเปนเพื่อน บอกเลาเรื่องราวชีวิต

ที่เหมือนนิยายสุดโรแมนติก แตมีเพ่ือนไมมาก และเพ่ือน

สวนใหญเปนผูหญิง ใชคําพูดหวานซ้ึงเหมือนเทพบุตรหลุดมา

จากเทพนิยาย

 3. ทําธุรกิจในประเทศมาเลเซีย หรือมีเหตุตองเดิน

ทางมาประเทศมาเลเซีย

 4. จะถามชื่อทาน แตไมสนใจเรียกชื่อ จะเรียก

ทานวา Honey, Darling,  Babe หรือ Sweetheart 

(เนื่องจากเกรงวาจะเรียกผิด เพราะทุกวันตองคุยกับเหยื่อ

จํานวนมาก) 

 5. จะขอใหทานเปดกลอง หวานลอมตาง ๆ นานา 

ให เหยื่อถอดเสื้อผ า และบันทึกภาพของเหยื่อไว ข มขู  

ในภายหลังหากไมโอนเงิน (ในกรณีนี้ระวังรูปทางฝงตรงขาม

จะเปนรูปแอบบันทึกคลิปคนอื่น ใหลองบอกใหฝายตรงขาม

ยกมือ จะไดรับการตอบกลับวาinternetคาง แลวตัดสายไป)

ตัวอยางเอกสารทางการเงินปลอม

ตัวอยางตัวเครื่องบินปลอม
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 6. จะติดตอทางกลองขอความของ Facebook 

หรือ อีเมล และขอเบอรโทรศัพท เพื่อติดตอพูดคุย หมายเลข

โทรศัพทที่โทรกลับมาจะเปนจากประเทศ มาเลเซีย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา แคนนาดา

 7. จะสงเพลงเพราะ ๆ  เพลงอกหัก สงเรื่องราว

ซึ้ง ๆ มาให

 8. เมื่อติดตอกันสักพัก  ก็จะเริ่มขอยืมเงินโดยอาง

ปญหาทางธุรกิจ เจ็บปวย ภาษี คาธรรมเนียม โดยจะสง

เอกสารเชน เช็ค รูปเงินในกระเปาเดินทาง เงินประกันชีวิต 

หรืออางวาสงของมาใหเหยื่อ

 9. ถาเลาวาไดบอกเร่ืองน้ีใหกับคนอ่ืน เชน พอแม 

เพื่อน  พี่นอง กจ็ะโกรธ

 มาถึงตรงนี้ผู อ านหลาย ๆ ทานคงสงสัยวาแลว

เทพบุตรเหลานี้ตัวจริงคือใคร ตัวจริงของเทพบุตรเหลานี้คือ 

คนแอฟริกันผิวดํา มีถิ่นฐานพํานักอยูในประเทศมาเลเซีย

ใกล ๆ กับกรุงกัวลาลัมเปอร  ทํางานเปนกลุมเปนขบวนการ 

รวมกับหญิงไทยท่ีไปทํางานในประเทศมาเลเซีย โดยในการ

หลอกลวงจะสรางเร่ืองราวตาง ๆ นานา จะเปล่ียนเรื่อง

ไปเร่ือย ๆ มีการสงเอกสารทางการเงินปลอม สง  Passport 

ปลอมมาใหเพื่อใหเหยื่อมั่นใจ แตสุดทายจบดวยการใหเหยื่อ

โอนเงิน 

 การกระทําของกลุ มมิจฉาชีพดังกลาวเปนการ

กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ซึ่งเปน

ความผิดตามทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.

2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษไดจับกุม

ผูตองหาแลว และศาลอาญายังอนุมัติหมายจับผูตองหาอีก 

2 ราย ขณะนี้อยู ระหวางการติดตามจับกุมตัวผู ต องหา

ทั้งหมดมาดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม และยังมีการ

สืบสวนขยายผลไปยังกลุมผูกระทําความผิดอีกหลายกลุม

 รักแทในโลกออนไลนมีอยูจริง แตนอยกวา มิจฉาชีพ

ในโลกแหงความเปนจริงหลายรอยหลายพันเทา พึงระลึก

ไวเสมออยาไดเผลอไวใจ “สัตวหนาขน คนหนาคอม”

การจับกุมผูตองหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เทพบุตรตัวจริง เทวดาเดินดิน
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 ผูเขียนไปปกนิกริมลําธารดวยการหออาหารใสปนโตไปรับประทาน ขณะท่ีกําลังเพลิดเพลินหันไปเห็นครอบครัวอื่นๆ 

พกอาหารใสกลองโฟมมานั่งกินเยาะเยยธรรมชาติ ก็เกิดคําถามขึ้นมาในใจวา ทําไมคนอื่นๆ ไมกินอาหารจากปนโตหรือกลอง

ใสอาหารเหมือนเรา   ทั้งที่โฟมไมดีตอสุขภาพไมใชหรือ? และถาโฟมลอยลงไปในน้ําก็ไมดีตอปลาไมใชหรือ?  โฟมพลาสติก

ที่เราใชกันแพรหลายทุกวันนี้ เรียกอีกอยางหน่ึงวา โพลิสไตรีนโฟม หรือสไตโรโฟม มีลักษณะเปนเนื้อพอง เปนเม็ดกลม

เบียดอัดกันแนนอยูในแผนโฟม แข็งแรง ยืดหยุนได ใชมีดตัดแตงได เบา และราคาไมแพง จึงนิยมใชเปนหีบหอกันกระเทือน 

กันความรอน ใชเปนภาชนะใสอาหาร  

               แมเราจะปาวประกาศกองบอกใครตอใครวาเม็ดโฟมที่แตกออกมาเปนอันตรายตอปลาในนํ้า แตคนสวนมากก็อาจ

จะยังคงซ้ืออาหารใสกลองโฟมพกพาไปไหนตอไหนอยูเหมือนเดิมเพราะเหตุผลส้ันๆ วา “สะดวก” และปลาท่ีตายก็ไมได

เกี่ยวของกับชีวิตของคนมากนัก แตถาลุกขึ้นมาประกาศวา การกินอาหารจากกลองโฟมมีผลเก่ียวของทําใหประชากร

ในรัฐสลังงอรประเทศมาเลเซียปวยและเสียชีวิตเพราะโรคไขเลือดออกจํานวนมาก จะสรางความตื่นตัวใหหันมาเก็บกลองโฟม

กันหรือไม แต ! กลองโฟมเกี่ยวของยังไงกับไขเลือดออกละ?

 นับเปนเรื่องใกลตัวที่นึกไมถึงเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลว คนมักจะโยนกลองโฟมทิ้งอยางไมใสใจ เมื่อถึงฤดูฝน 

นํ้าฝนไหลรินลงไปขังอยูในกลองโฟม จนกลายเปนแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายอยางดี เพราะเจากลองเหลานี้ไมเปอยไมยอย

สลาย แถมยังสะทานแดดและฝนไดตราบนานเทานาน

 แมวาที่ประเทศมาเลเซียจะมีระบบควบคุมโรคไขเลือดออกท่ีนาสนใจและเปนรูปธรรม คือ เม่ือใดก็ตามท่ีมีผูปวย

โรคไขเลือดออกเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ทางรัฐจะจัดรถรมควันออกมาพนยาฆายุงในพื้นที่โดยรอบบริเวณหมูบาน

ของผูปวยคนน้ัน พรอมกับสงเจาหนาที่สาธารณสุขออกมาตรวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ําตามบานเรือนตางๆ พรอมจัดการ

เก็บจานรองกระถางตนไมเพื่อเปนการตัดโอกาสนํ้าฝนขัง แตก็ยังไมวายมีคนที่มองขามความสําคัญในการปราบปรามยุงลาย 

เชนเม่ือกลางเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ทางการสงเจาหนาท่ี “ชุดปฏิบัติการแมมมอธ” ของสํานักงานสาธารณสุข

แหงรัฐสลังงอร เขาตรวจสถานท่ีกอสราง 18 แหงทั่วรัฐ และพบวาสถานกอสราง 6 แหง ไดแปลงรางเปนแหลงเพาะพันธุลูกนํ้า 

พบทั้งในแองน้ําตามพ้ืน และตามวัสดุกอสรางที่ทิ้งไวทั่วบริเวณ เจาหนาที่จึงออกคําสั่งใหหยุดพักทําการ 5 วัน เพื่อใหเจาของ

โครงการเหลานี้จัดการลางบางในพื้นที่ของตัวเองเสีย พรอมทั้งยังตองเสียคาปรับรายละ 5,000 บาทดวย ครบ 5 วันแลว 

เจาหนาที่จะกลับมาตรวจสอบความเรียบรอยกอนที่จะเซ็นใบอนุญาตใหดําเนินการกอสรางตอไป
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 การรณรงคใหผูคนหันมาเร่ืองดูแลส่ิงแวดลอม รักษาพ้ืนที่ปา ประหยัดพลังงานและน้ํา หรือชวนอนุรักษพื้นท่ี

สวนรวมเพื่อปกปองโลกและทะนุถนอมทรัพยากรธรรมชาติ ดูจะกลายเปนเรื่องยากที่ไมคอยมีใครใหความสนใจและติดตาม  

แตถามีการนําเสนอขาวลือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ผูคนจะจดจําไดดี เชน หากกินอาหารรอนจากกลองโฟม รางกายจะ

ไดรับสารสไตรีน (Styrene) ที่ทําลายฮอรโมนในรางกายและสงผลตอระบบประสาท ตับไต สวนเจาถุงกอบแกบนั้น 

ก็มีสารโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) ซึ่งคนงานท่ีสัมผัสสารเหลานี้มีโอกาสเปนมะเร็งตับสูง ดังนั้น ปาทองโก กลวยทอด ที่ใสลงไป

ในถุงเหลาน้ีไดชวยละลายสารพีวีซีออกมาปนๆ ไปกับความกรอบอรอย ชวยเพิ่มโอกาสในการเปนมะเร็งตับโดยไมตองดื่ม

เหลาไปเรียบรอยแลว

     ที่นาสนใจคือขวดนมเด็กที่นิยมใชกันในชวง 30-50 ปที่ผานมานั้น เปนขวดที่ทํามาจากพลาสติกประเภทโพลีคารบอเนตซึ่ง

มีสาร Bisphenol A (BPA) อันมีโครงสรางคลายฮอรโมนเอสโตรเจนท่ีพบในเพศหญิง หากขวดนมมีรอยขูดขีด สาร BPA ก็จะ

ออกมาปนเปอนกับนมอุนๆ รอนๆ ที่อยูในขวดไดงายข้ึน เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กชายท่ีไดรับสาร BPA สะสมมากจะทําให

ปริมาณฮอรโมนเพศชายลดลง สงผลใหมีพฤติกรรมกระเดียดมาทางเด็กหญิง ชวง 2-3 ปที่ผานมา ขวดนม ขวดนํ้าพลาสติก

จากทางยุโรปจึงมีสติ๊กเกอรติดกํากับขวดรุนใหมๆ ชัดเจนวา “NO BPA” 

สถิตินาสนใจ 

 ปริมาณขยะกลองโฟมและสารพิษจากกลองโฟม คนไทยสรางขยะประเภทกลองโฟมเฉล่ีย 2.3 กลอง/คน/วัน 

นั่นหมายถึงในแตละวันมีกลองโฟมที่ถูกทิ้งใหเปนขยะรวมกันไมตํ่ากวา 138 ลานกลอง

กลองโฟมเหลานี้ไปไหน?

 กลองโฟมเหลาน้ีไมไปไหน แตจะตกคางตามกองขยะ ถูกฝงกลบอยูในดิน ซึ่งตองใชระยะเวลาประมาณ 1,000 ป 

กวาที่จะยอยสลาย ในขณะที่กลองโฟมถูกออกแบบใหใชเปนภาชนะบรรจุอาหาร แตไมเหมาะกับอาหารรอน ซึ่งอาหารไทย

สวนใหญเปนอาหารรอน เชน กวยเตี๋ยว แกงรอน ผัดตางๆ หากนํากลองโฟมไปใสอาหารรอน สารสไตรีน ซึ่งเปนสารเคมีที่ใช
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ในขั้นตอนการผลิต และเปนสารกอมะเร็ง ก็อาจละลายปะปนกับอาหารได ทํานองเดียวกันหากปรุงรสอาหารดวยนํ้าสมสายชู 

ซึ่งมีฤทธ์ิเปนกรด ก็จะไปกระตุนใหสารพิษสไตรีนออกมามากข้ึนเชนกันทางออกอยางไมยาก คือ ลดการสรางขยะ และ

เปลี่ยนมาใชภาชนะที่ยอยสลายไดงายซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ขอมูลอางอิง

มูลนิธิโลกสีเขียว

http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=24

http://www.greenworld.or.th/relax/statistic/1728
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องคการมืออาชีพ : 
ขาราชการไทยยุคใหม

กับความคาดหวังของประชาชน (2)

¢Í¾Ù´´ŒÇÂ¤¹
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 ขอพูดดวยคน ฉบับที่แลว ผูเขียนไดเกริ่นนําถึงแนวคิดเกี่ยวกับองคการมืออาชีพไปแลวในมุมมองของการนํา

ความเปนมืออาชีพมาปรับใชกับองคการภาคราชการ โดยมีเปาหมายสุดทายคือความผาสุกของประชาชนในสังคม

เปนที่ตั้ง ดีเอสไตรสารฉบับนี้ ผูเขียนขอตอเนื่องเกี่ยวกับความหมายขององคการ มืออาชีพ คุณลักษณะของ

องคการมืออาชีพ 

ความหมายขององคการมืออาชีพ
 คําวา ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) มีผูใหความหมายไวหลากหลายมุมดวยกัน เชน

Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged 
(1962)2 ไดใหความหมายของความเปนมืออาชีพสรุปไดความวา เปนงานที่จําเปนตองอาศัยความรูพิเศษ ที่ผานการ

ศึกษามาอยางเขมขนและยาวนาน รวมถึงการถายทอดทักษะและวิธีการตางๆเชนเดียวกันกับวิธีการทางวิทยาศาสตร

หรือหลักวิชาการท่ีเปนที่ยอมรับ การรักษามาตรฐานการปฏิบัติและผลสัมฤทธ์ิของงาน สมาชิกองคการมีการศึกษา

เรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนของสาธารณะเปนสําคัญ

Longman Basic English Thai Dictionary with Thai – English Glossary and New 
Appendices3 ไดแปลความหมายของความเปนมืออาชีพไววา เกี่ยวกับอาชีพท่ีตองมีการศึกษาระดับสูง และมีการ
ฝกฝนเปนพิเศษ มีระดับมืออาชีพตามวิชาชีพ หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนอาชีพ มิใชเพื่อความเพลิดเพลิน

องคการมืออาชีพ : 
ขาราชการไทยยุคใหมกับความคาดหวังของประชาชน (2)

ศิริพงศ  บรรจงแกว1

81¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

1 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชวยราชการ
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
 Cert  IV in Correctional Practice, The Brush Farm Corrective Services Academy, New South Wales, 
 Sydney, Australia. M.A. In Criminology, The University of Kent, Canterbury, United Kingdom. 
2 Gove. B. Phillip, Webster’s Third New International Dictionary of English Language Unabridged. (Massachusetts: 
 Webster, 1986).
3  วิภา ญาณวังศะ. Longman Basic English Thai Dictionary with Thai-English Glossary and New Appendices (Bangkok: Pearson 
 Education Indochaina. 2009). หนา 393
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 Institute of Learning4 ไดอธิบายวา ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดความเปนมืออาชีพมีวิวัฒนาการตลอดมา 
โดยเริ่มจากการเปนผูมีความรูความชํานาญเฉพาะดานใดดานหนึ่งจนปจจุบันเนนไปที่การเรียนรูอยางไมรูจบ ตอยอดความรู
ความชํานาญจนเปนที่เชื่อถือ 
 Pellegrino E. D.5 ไดกลาวถงึความหมายของคําวามอือาชพีไวโดยสรปุคอื ความเปนมอือาชพีตองเปนผูทีม่อีงคความรู 
ที่เปนพิเศษ มีการฝกฝนจนมีความชํานาญเปนพิเศษภายใตมาตรฐานของการศึกษาและจริยธรรมของวิชาชีพนั้น

 Dr. John-Mary Kauzya (Phd)6 กลาววา ความเปนมืออาชีพในภาคราชการคือ ความสามารถหรือศักยภาพ

ในการปฏิบตังิานตามหนาทีอ่ยางเปนระบบดวยความมุงมัน่ เสยีสละ มสีมรรถนะสงู มคีวามรู มทีกัษะ มปีระสบการณภาคสนาม

 นอกจากน้ี นักวิชาการท่ีสําคัญที่ไดใหความหมายและแนวคิดดานความเปนมืออาชีพเขากับระบบความคิดของ

ภาคราชการไดเปนอยางดีคือ 
 Eliot Freidson (in Krogt, 2007)7 ซึ่งถือไดวาเปนตนแบบแนวคิดดานการปฏิรูปสังคมในยุคที่ 3 ถัดจาก Adam 
Smith ที่เปนตนแบบแนวคิดเร่ืองการปฏิรูปสังคมในยุคที่ 1 เรื่องตลาดการคาเสรี (Free Market) และ Max Webber ซึ่ง
เปนตนแบบแนวคิดดานการปฏิรูปสังคมยุคที่ 2 เรื่องระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่ง Freidson ไดเสนอแนวคิดเรื่องความ
เปนมืออาชีพไวในหนังสือหลายเลม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกระบวนการสูความเปนมืออาชีพขององคการแพทย 
และไดเขียนหนังสือที่โดงดังมากกอนที่เขาจะเสียชีวิตในป พ.ศ. 2548 ชื่อ “Professionalism” ซึ่งไดใหความหมายของความ

เปนมืออาชีพไววา เปนแนวคิดที่องคการใชในการบริหารจัดการหรือควบคุมการทํางานโดยมุงไปท่ีอาชีพมากกวาที่จะคํานึงถึง

ดานการตลาดหรอืการบงัคับบญัชาตามลําดับชัน้ นอกจากนี ้Freidson ยงัเชือ่วา ประเดน็ท่ีสาํคญัทีส่ดุสองประการท่ีจะสามารถ

บอกไดวางานใดมีความเปนมอือาชพีหรอืไมนัน้ คอื ประการทีห่นึง่ งานนัน้เปนงานทีม่ลีกัษณะพเิศษ หากไมไดรบัการฝกอบรม 
การศึกษาอยางเพียงพอ หรือมีประสบการณที่ยาวนานพอสมควร ก็จะไมสามารถท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จได และ
ประการท่ีสอง งานน้ันไมอาจจะท่ีจะทาํใหเปนมาตรฐานแบบเดียวกันหมดหรอืใชหลกัเหตผุลเดียวกันได อนัเปนผลมาจากความ
แตกตางของสภาพปญหาและการแกไขปญหาในแตละเรื่องที่จําเปนตองอาศัยความชํานาญที่แตกตางกัน

 จากทีก่ลาวมาทัง้หมด จงึพอจะสรปุไดความวา ความเปนองคการมืออาชพีนัน้ บคุลากรในองคการนัน้ๆ ตองมคีวามรู
เฉพาะดานที่ผานการศึกษามาอยางเขมขน ผานการฝกฝน ฝกอบรมจนเกิดเปนทักษะพิเศษ มีประสบการณในการทํางาน

มายาวนาน จนสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาในการปฏิบตังิานไดอยางถูกตอง และมุงเนนทีป่ระโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ

¢Í¾Ù´´ŒÇÂ¤¹

4 Institute for Learning, Professionalism and the Role of Professional Bodies; A Stimulus Paper from the Institute for 
 Learning, [Online]. Available : http://ifl .ac.uk/_data/assets/pdf_fi le/0005/5981/professionalism-and-proof-bodie.pdf; 
 (Access date : January 25, 2011).  
5 Pellegrino E. D., Professionalism, Profession and the Virtue of the Good Physician. The Mountsinai Journal of Medicine, 
 69 (6) (Washington: n.P, 2002), pp. 378-384 
6 Kauzya M. J, Strengthening Public Sector Human Resource Management Capacities in Africa (New York: 2011). 
7 Krogt, T. P. W. M. van der, Toward a New Professional Autonomy in the Public Sector: A pledge for re-professionalization 
 on a collective level, [Online]. Available: http://Soc.kuleven.be/io/egpa/hrmMadrid/vanderkrogt2007.pdf; (Access date: 
 January 26, 2011).
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คุณลักษณะขององคการมืออาชีพ
 จากการที่ผูเขียนมีประสบการณปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ กระทรวงยุติธรรม มาเปนระยะเวลากวา 20 ป 
ไดเคยทําการศึกษาคุณลักษณะขององคการภาคราชการในตางประเทศ ซึ่งมีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และพอท่ี

จะนํามาเทียบเคียงใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณากับองคการภาคราชการอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรมของไทยได ดังนี้
 Koichi Hamai และ Renaud Ville´8 ไดกลาวไวในหนงัสอื Probation Round the World: A Comparative Study 
ซึ่งไดทําการศึกษาระบบงานคุมประพฤติจํานวน 12 ระบบงานใน 10 ประเทศ ไดแก รัฐนิวเซาทเวลล รัฐเซาทออสเตรเลีย 
รัฐเวสเทิรนออสเตรเลียในประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนนาดา ประเทศฮังการี ประเทศอิสราเอล ประเทศญ่ีปุน ประเทศ

ปาปวนิวกินี ประเทศฟลิปปนส ประเทศสวีเดน ประเทศอังกฤษ และประเทศสก็อตแลนดวา ประเทศท่ีเปนสมาชิกของสมาคม

แหงความเปนมืออาชีพในงานคุมประพฤติระบุวา ความเปนมืออาชีพขององคการใดๆ อยางนอยตองมีคุณลักษณะอยางหนึ่ง

อยางใด ดังน้ี 
 1. ตองมีสมาคมหรือสหภาพแรงงาน (Professional Association) เพื่อทําหนาที่ในการตอรองดานคาจางแรงงาน

และสวัสดิการ โดยจะมีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาตางๆอยูทั่วประเทศ

 2. ตองมีหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics) และสามารถนําไปกําหนดเปนขอปฏิบัติได ถึงแมบางประเทศยังไมได

มกีารกาํหนดหลกัจรรยาบรรณไวกต็าม แตในคูมอืการปฏิบตังิานและแนวนโยบายก็ไดกาํหนดกฎ ระเบยีบ มาตรฐานการปฏิบตังิาน
ตางๆ ที่คาดหวังวาเจาหนาที่สามารถปฏิบัติตามได

 3. มีการกําหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Qualification) ของบุคคลกอนบรรจุเขาทํางานหรือฝกอบรมกอนการเขา

ปฏิบัติงาน ซึ่งสวนใหญระบุวาผูที่จะเขามาปฏิบัติงานตองจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และมีบางคน

ที่อาจจะมีการศึกษาสูงกวาไปจนถึงระดับปริญญาเอก

 4. การฝกอบรม (Training) จะมีการกําหนดใหมีการเขารับการฝกอบรมกอนการปฏิบัติงานเปนภาคบังคับที่จําเปน

อยางยิ่ง และตองมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องในระดับท่ีสูงข้ึนไป

 5. ผลตอบแทนหรือเงินเดือน (Salary) ไมจําเปนวาตองเปนอัยการหรือผูพิพากษาเทานั้น แตอาชีพผูปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม จะจัดอยูในกลุมอาชีพท่ีมีอัตราผลตอบแทนหรือเงินเดือนสูง 3-4 อันดับแรกและมีอัตราที่

ใกลเคียงกัน

 6. เสนทางความกาวหนาในอาชพี (Career Advancement) ความกาวหนาในเสนทางสายอาชีพอยูในระดบัทีส่งูมาก 
โดยพจิารณาจากสมรรถนะสวนบคุคลเปนสาํคญั พืน้ฐานการศึกษา ประสบการณในการฝกอบรม ประสบการณในการปฏิบตังิาน 
ทักษะในการบริหารงาน การจัดการทรัพยากร และจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานมีสวนสําคัญอยางยิ่ง

 ฉบับหนา จะเปนการนําเสนอกุญแจสําคัญที่สงเสริมตอความเปนมืออาชีพในองคการภาคราชการ และอุปสรรค

ทีม่อิาจมองขาม รวมทัง้แนวทางการกาวสูความเปนองคการมอือาชพี พรอมหยบิยกตวัอยางการเปนองคการมอือาชพี ตลอดจน
ขอเสนอแนะตอระบบราชการไทยตอการเปนองคการมืออาชีพ 
 พบกับใหมฉบับหนา ครับ  

8  Hamai, K. and Ville´, R. Probation as a Profession: Probation Round the World (Devon: Routledge. 1995), pp. 133-151
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 เซลฟ คืออะไร โรคเซลฟ Selfie พฤติกรรมเปนอยางไร คุณโพสตรูปทางโซเชียลแลวหวังคนไลคหรือไม ถาใชอาจเขาขายเปน 
โรคเซลฟ Selfie แลวนิสัยอื่น ๆ ของโรคนี้เปนอยางไร มาดูกัน 
 คําวา “Selfie”  มีรากคํามาจาก self (ตัวเอง)  โดยมีการเพ่ิมใส  ie  เขาไป  ตามแบบฉบับภาษาอังกฤษของออสเตรเลีย 
 เชน  Aussie (คนออสเตรเลีย)  footie   (หมายถึงออสเตรเลียนฟุตบอล)   ซึ่งที่มาของ คําวา เซลฟนี้ วากันวาปรากฎใน Australian 
online forum ในป 2002  ซึง่มคีนออสเตรเลียไดโพสทรปูทีต่นเองไดหกลมปากกระแทกพ้ืน  และปากถกูเจาะเปนร ู โดยไดเขยีนบรรยาย
ใตรูปภาพนั้นวา ‘And sorry about the focus, it was a selfie’
 ตอมาจึงมีคนนําเอาคําวา เซลฟนี้ไปใชกันอยางแพรหลาย   โดยในระยะเวลาสิบสองเดือนมีการใชเพิ่มขึ้นถึง 17000% 
จนพจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอรด (Oxford  Dictionary)  ประกาศใหคําวา เซลฟ  เปน Word of The Year  หรือคําใหม
มาแรงที่สุดในป 2556 
 สังคมกมหนากําลังระบาดไปทั่วโลกเลยวาไหมคะ กับประเทศไทยเองก็ไมเวน เพราะสังเกตเห็นไดชัดเลยวา คนสมัยนี้ไมวา
จะข้ึนรถ นั่งทานอาหาร เดินตามทองถนน หรือแมแตคุยกับเพ่ือนท่ีนั่งอยูขางกันแท ๆ ก็ยังคุยผานหนาจอส่ีเหล่ียมเลย และกิจกรรม
ยอดฮิตของชาวออนไลนก็คือ การถายรูปสารพัดสิ่งอัพลงเฟซ หรืออินสตาแกรม แลวรอใหคนมากดไลคนั่นเอง แตพฤติกรรมเชนนี้ 
ก็ทําใหหลาย ๆ คน มีปญหาสุขภาพจิตตามมาอยางคาดไมถึงเหมือนกัน !
 เรื่องน้ี แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ใหขอมูลวา ในยุคที่คนนิยมใชสื่อสังคมออนไลนมากข้ึน 
ไดทําใหคนจํานวนไมนอย โดยเฉพาะวัยรุน นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมท่ีเรียกวา “เซลฟ” (Selfie) กันมาก โดยเปนพฤติกรรม
ที่ชอบถายรูปตัวเองในอิริยาบถตาง ๆ ไมวาจะไปที่ไหน ทําอะไร กินอะไร แลวนําไปแชรในเครือขายสังคมออนไลน เพื่อรอใหเพื่อน ๆ 
มากดไลค หรือเขียนขอความแสดงความเห็นตาง ๆ 
 สิ่งนี้กลายเปนพฤติกรรมเคยชินของหลายคนไปแลว ซึ่งถาดูเผิน ๆ ก็อาจคิดวาไมเห็นจะเปนอะไรใชไหมละ แตจิตแพทยกลับ
มองวา พฤติกรรมเชนน้ีอาจสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพจิตในอนาคตได โดยเฉพาะเรื่องความเช่ือมั่นหรือความม่ันใจในตนเอง ซึ่งจะ
มีผลตอการใชชีวิตประจําวัน และสงผลตออนาคต การงาน และการพัฒนาประเทศอยางคาดไมถึง  
 “การท่ีเซลฟจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันมากหรือนอย ขึ้นอยูกับแตละบุคคล การลงรูปเพราะอยากได
การตอบรับจากสังคม  และการไดยอดกดไลค ถือวาเปนรางวัล ซึ่งเปนหลักปกติของมนุษยทั่วไป ถาอะไรที่ทําแลวไดรางวัลก็จะทําซํ้า 
แตวารางวัลของแตละบุคคลมีผลกระทบตอความรูสึกไมเทากัน บางคนลงรูปไปแลวไดแคสองไลคเขาก็มีความสุขแลว เพราะถือวา
พอแลว แตบางคนตองใหมียอดคนกดไลคมาก ๆ พอมากแลวก็ยิ่งติด เพราะถือวาเปนรางวัล”
 คุณหมอ บอกดวยวา ในทางตรงกันขาม หากโพสตรูปไปแลวไดรับการตอบรับนอย คนกดไลคนอย ไมเปนอยางที่คาดหวังไว 
และทําใหมแลวก็ยังไมรับการตอบรับ จะทําใหบุคคลน้ันสูญเสียความม่ันใจไปเลยและสงผลตอทัศนคติดานลบของตัวเองได เชน 
ไมชอบตัวเอง ไมพอใจรูปลักษณตัวเอง แตหากบุคคลนั้นสามารถรักษาความสัมพันธกับคนรอบขางใหเปนปกติได เซลฟก็ไม
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
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 แลวรูไหมวาอาการลักษณะนี้เปนปญหาในตางประเทศเชนเดียวกัน อยางที่ประเทศอังกฤษ ก็มีชาวอังกฤษตองเขารับ
การบําบัดทางจิตดวยอาการเสพติดโซเชียลมีเดียมากกวา 100 รายในแตละป โดยสาธารณสุขอังกฤษถึงกับประกาศวา อาการเสพติด
สังคมออนไลนนี้ ถือเปนโรคอยางหนึ่ง
 ดวยเหตุนี้ แพทยหญิงพรรณพิมล จึงแนะนําใหทุกคนตองมีความม่ันใจในตัวเอง เพราะถาขาดความม่ันใจจะทําใหเกิดความ
กังวล ความลังเล ชีวิตไมมีความสุข เม่ือคิดสะสมไปเร่ือย ๆ อาจทําใหเกิดความผิดปกติทางจิตใจและอารมณไดงาย เชน หวาดกลัว 
หวาดระแวง เครียด อิจฉา ชอบจับผิดคนอื่น ซึมเศรา หรืออาจทาํพฤติกรรมแปลก ๆ มีลักษณะตรงขามกับความม่ันใจตัวเอง ซึ่งหาก
เยาวชนขาดความม่ันใจในตัวเองแลว จะทําใหพัฒนาตัวเองยาก ขาดผูนํา โอกาสการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมสรางสรรคตาง ๆ เปน
ไปไดยากขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคตดวย
 สวนวิธีปองกันการเสพติดเซลฟ และการสรางความม่ันใจตัวเองบนโลกความเปนจริงนั้น อาจทําไดโดยตองใหความสําคัญกับ
คนรอบขางท่ีเปนสิ่งแวดลอมจริงในชีวิตประจําวัน  หากิจกรรมยามวางทํากับคนในครอบครัว เพื่อน ๆ เชน ออกกําลังกาย ดูหนัง 
ฟงเพลง เที่ยวพักผอนตองยอมรับในความแตกตางของคน ที่ไมเทากัน ไมเหมือนกัน ขอนี้ถือวาสําคัญมาก เพื่อที่เราจะไดเขาใจ 
ไมนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ตองฝกความอดทนใหกับตัวเอง เพราะการถายเซลฟไมสามารถท่ีจะทําไดตลอดเวลา ครั้งไหน
ที่ทําไมได  ตองยอมฝนใจที่จะไมทํา หากผานจุดนั้นไปได ในครั้งตอ ๆ ไป ก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมการถายเซลฟไดเชนกัน
 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใหสัมภาษณวา ขณะนี้คนทั่วโลกนิยมใช
สื่อสังคมออนไลนมากข้ึน ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส (องคการมหาชน) สํารวจการใชสื่อสังคมออนไลน 
ในป 2556 พบวา ทั่วโลกมีผูใชงานเฟซบุก 1000 ลานกวาคนตอเดือน ใชงานอินสตาแกรมมากกวา 100 ลานคนตอเดือน สวนในไทย
พบวา มีประชาชนใชเฟซบุกถึง 19 ลานคน ใชอินสตาแกรมถึง 8 แสนคนตอวัน และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้น
เดือนละ 10 ลานคน
 เรื่องที่นาหวงขณะนี้ พบวา ประชาชนทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะวัยรุนนักเรียน นักศึกษา นิยมพฤติกรรมที่เรียกวา เซลฟ 
(selfie) กันมาก กลาวคือ ถายรูปตัวเองในอิริยาบถตางๆ แลวนําไปเผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุก อินสตาแกรม ไมวาจะ
ทําอะไร ไปที่ไหน หรือกินอะไร เพื่อใหเพื่อนในสังคมออนไลนรับรู และกดไลค (Like) รูปภาพ และขอความ พฤติกรรมเชนนี้อาจ
สงผลกระทบตอปญหาสุขภาพจิตในอนาคตได โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่น หรือความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะมีผลตอการใชชีวิต
ประจําวัน และสงผลตออนาคต การงาน และการพัฒนาประเทศอยางคาดไมถึง
 “ความม่ันใจในตัวเองเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกคน เพราะจะทําใหคนพอใจในตนเอง มีความสุข มีสมาธิ ไมกังวล ไมโหย
หาความรัก และความสนใจจากคนอื่นๆ กลาทําในสิ่งใหมที่เหมาะสม มีความเปนผูนํา กลาเผชิญความจริง มีบุคลิกภาพด ีเปนมิตรกับ
คนทุกคน หากขาดความมั่นใจในตนเองแลวจะเกิดความกังวล ลังเล ชีวิตไมมีความสุข เมื่อมีความคิดสะสมไปเรื่อยๆ อาจมีความผิด
ปกติทางจิตใจอารมณไดงาย เชน หวาดกลัว หวาดระแวง เครียด อิจฉา ชอบจับผิดคนอ่ืน ซึมเศรา อาจทําพฤติกรรมแปลกๆ มีลักษณะ
ตรงขามกับความม่ันใจตัวเอง เชน การแตงกาย การใชคําพูด หรือประชดชีวิตตนเอง เชน ดื่มสุรา ใชยาเสพติด เปนตน” รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต กลาว
 “เซลฟจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันมากหรือนอย ขึ้นอยูกับแตละบุคคล บางคนลงรูปแลวไดแค 2 ไลค 
เขาก็มีความสุขแลว เพราะถือวาพอแลว แตบางคนตองใหมียอดคนกดไลคมากๆ พอมากแลวก็ยิ่งติด เพราะถือวาเปนรางวัล ในทาง
ตรงกันขาม หากไดรับการตอบรับนอย ไมเปนอยางที่คาดหวัง และทําใหมแลวก็ยังไมรับการตอบรับ จะสงผลตอความคิดของตัวเอง 
ทําใหสูญเสียความม่ันใจ มีทัศนคติดานลบ เชน ไมชอบ ไมพอใจรูปลักษณตัวเอง แตหากบุคคลน้ันสามารถรักษาความสัมพันธกับ
คนรอบขางใหเปนปกตไิด เซลฟกไ็มสงผลกระทบตอการดาํเนนิชีวติ” พญ.พรรณพิมลกลาว และวา ลาสุดหนวยงานสาธารณสขุ ประเทศ
อังกฤษ ไดประกาศวา อาการเสพติดโซเชียลมีเดีย ถือเปนโรคอยางหนึ่ง ในแตละปมีชาวอังกฤษเขารับการบําบัดมากกวา 100 ราย
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 พฤติกรรม “เซลฟ” แชะ แชร เฝาไลก สองคอมเมนต เขาขั้นมีปญหาสุขภาพจิต ชี้กระทบตอความเช่ือมั่นในตนเอง หาก
คาดหวังเกินไปแตรูปแอบแบวไมไดรับการตอบสนองจากเพื่อนโลกออนไลน โดยเฉพาะเด็ก และวัยรุน โตขึ้นเปนคนโลเล จับผิดคนอ่ืน
เกง ขี้อิจฉา พัฒนาตนเองยาก อาจมีความผิดปกติอารมณงายจนตองบําบัด แนะจํากัดการอวดรูปตัวเอง หากิจกรรมอยางอื่นทํา
 พญ.พรรณพิมล กลาวอีกวา นักจิตวิทยาสหรัฐอเมริกาไดใหขอคิดวา เซลฟ สามารถกัดกรอนความม่ันใจ ความภาคภูมิใจ
ในตัวเองได หากถายรูปตัวเองเผยแพรบนโลกออนไลนเปนบางโอกาส ถือเปนการมีสวนรวมในสังคมออนไลน แตหากมากไปและ
คาดหวังจดจอวาจะมีใครเขาดู เขามาแสดงความคิดเห็น แสดงวาเซลฟกําลังสรางปญหา และเปนสัญญาณหน่ึงบอกถึงการขาด
ความมั่นใจในตัวเอง ลาสุด สาธารณสุขประเทศอังกฤษไดออกมาประกาศวา อาการเสพติดโซเชียลมีเดียถือเปนโรคอยางหนึ่ง 
ในแตละปมีชาวอังกฤษเขารับการบําบัดมากกวารอยราย
  ขณะน้ีคนท่ัวโลกนิยมใชสื่อสังคมออนไลนมากข้ึน ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) สํารวจการใชสื่อสังคมออนไลน ในป 2556 พบวา ทั่วโลกมีผูใชงานเฟซบุกกวา 1 พันลานคนตอเดือน ใชงานอินสตาแกรม
มากกวา 1 รอยลานคนตอเดือนสวนในประเทศไทยพบวามีประชาชน ใชเฟซบุกถึง 19 ลานคน ใชอินสตาแกรม ถึง 8 แสนคนตอวัน 
และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้นเดือนละ 10 ลานคน
 พญ.พรรณพิมล กลาวตอวา เรื่องที่นาหวงขณะนี้ พบวาประชาชนท้ังชายและหญิง โดยเฉพาะวัยรุนนักเรียน นักศึกษา นิยม
พฤติกรรมที่เรียกวา เซลฟ (selfie) กันมาก คือถายรูปตัวเองในอิริยาบถตาง ๆ  แลวนําไปเผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลน ทั้งเฟซบุก 
อินสตาแกรม ไมวาจะทําอะไร ไปท่ีไหน หรือกินอะไร เพื่อใหเพื่อนในสังคมออนไลนทั้งที่รูจักจริง และรูจักในสังคมออนไลนไดรับรูมา
กดไลค (Like) ถูกใจในรูปภาพ พฤติกรรมเชนนี้อาจสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพจิตในอนาคตไดโดยเฉพาะเร่ืองความเช่ือมั่นหรือ
ความม่ันใจในตนเอง ซึ่งจะมีผลตอการใชชีวิตประจําวัน และสงผลตออนาคต การงาน และการพัฒนาประเทศอยางคาดไมถึง
 “เซลฟ จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันมากหรือนอย ขึ้นอยูกับแตละบุคคล การลงรูปเพราะอยากไดการตอบ
รับจากสังคม และการไดยอดกดไลค ถือวาเปนรางวัล ซึ่งเปนหลักปกติของมนุษยทั่วไป ถาอะไรท่ีทําแลวไดรางวัลก็จะทําซ้ําแตวา
รางวัลของแตละบุคคลมีผลกระทบตอความรูสึกไมเทากันบางคนลงรูปไปแลวไดแคสองไลคเขาก็มีความสุขแลวเพราะถือวาพอแลว แต
บางคนตองใหมียอดคนกดไลคมาก ๆ พอมากแลวก็ยิ่งติดเพราะถือวาเปนรางวัล ในทางตรงกันขามหากไดรับการตอบรับนอยไมเปน
อยางที่คาดหวังไว ทําใหมแลวก็ยังไมไดรับการตอบรับจะสงผลตอความคิดของตัวเอง บุคคลนั้นสูญเสียความมั่นใจและสงผลตอ
ทัศนคติดานลบของตัวเองได เชน ไมชอบตัวเอง ไมพอใจรูปลักษณตัวเอง แตหากบุคคลนั้นสามารถรักษาความสัมพันธกับคนรอบขาง
ใหเปนปกติได เซลฟก็ไมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต” พญ.พรรณพิมล กลาว
 พญ.พรรณพิมล กลาวตอวา นักจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกาไดใหขอคิดวา เซลฟ สามารถกัดกรอนความม่ันใจความภาคภูมิใจ
ในตัวเองได หากถายรูปตัวเองเผยแพรบนโลกออนไลนเปนบางโอกาส ถือเปนการมีสวนรวมในสังคมออนไลน แตหากมากไปและ
คาดหวังจดจอวาจะมีใครเขาดู เขามาแสดงความคิดเห็น แสดงวาเซลฟกําลังสรางปญหา และเปนสัญญาณหนึ่งบอกถึงการขาด
ความมั่นใจในตัวเอง ลาสุดสาธารณสุขประเทศอังกฤษไดออกมาประกาศวา อาการเสพติดโซเชียลมีเดีย เชน เฟซบุก และทวิตเตอร 
ถือเปนโรคอยางหนึ่ง ในแตละปมีชาวอังกฤษเขารับการบําบัดมาก กวา 100 ราย
 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาวดวยวาหากเยาวชนไทยเปนผูที่ขาดความมั่นใจ จะทําใหไมกลาลงมือทําส่ิงใหมในชีวิต 
มักทําตามคนอ่ืน เปนผูลอกเลียนแบบ หรือทําซ้ํา ๆ ในส่ิงท่ีทํามาแลว พัฒนาตนเองยาก มีผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ทําให
จํานวนผูนํานอยลง ครอบครัวขาดเสาหลักท่ีมั่นคง โอกาสการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมสรางสรรคตาง ๆ เปนไปไดยากข้ึน 
สวนวิธีปองกันการเสพติดเซลฟ และการสรางความม่ันใจตัวเองบนโลกความเปนจริง ตองใหความสําคัญกับคนรอบขางที่เปน
สิ่งแวดลอมจริงในชีวิตประจําวัน หากิจกรรมยามวางทํากับคนในครอบครัว เพื่อน ๆ เชน ออกกําลังกาย ดูหนัง ฟงเพลง และขอสําคัญ
ใหยอมรับในความแตกตางของคน ที่ไมเทากัน ไมเหมือนกัน และที่สําคัญตองฝกความอดทนใหกับตัวเอง เพราะการถายเซลฟ
ไมสามารถท่ีจะทําไดตลอดเวลา ครั้งไหนที่ทําไมไดตองยอมฝนใจที่จะไมทํา หากผานจุดนั้นไปได ในครั้งตอ ๆ ไป ก็จะสามารถควบคุม
พฤติกรรมการถายเซลฟไดเชนกัน.



88 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION888888888 ¡¡¡¡ÃÃÃÁÁÊÊÍÍººÊÊÇ¹¤´́Õ¾¾ÔÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INNVVESTIGATTIIOON

แลวคุณละ เปนโรค เซลฟ (SELFIE) หรือไม?
 โลกปจจุบันเปนโลกแหงยุคโลกาภิวัฒน  ที่เทคโนโลยีนําไปไกลอยางกาวกระโดด  จนปฏิเสธไมไดวายุคนี้  เปนยุคทอง
แหงไอที และเทคโนโลยีดานสารสนเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาดานส่ือสารสังคมออนไลน  ซึ่งเขามามีบทบาทอยางมากตอชีวิตมนุษย  
จนทําใหเกิดนิสัยพฤติกรรมอยางหนึ่งที่เรียกกันวา  “เซลฟ” (selfie) 
 เซลฟ (selfie)  เปนคําที่เพิ่งถูกนิยมข้ึนมาใหม  หมายถึง ผูที่ถายรูปตัวเองดวยกิริยา ทาทางตาง ๆ ผานทางมือถือ
สมารทโฟน หรือเว็บแคม  และนําไปโพสทเผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลนอยาง เฟสบุค (Facebook)  อินสตาแกรม (Instagram) 
หรือไลน (Line) ฯลฯ  เพื่อหวังใหเพื่อนในสังคมออนไลนรบัรู  กดไลค  หรือแสดงความคิดเห็นในรูปภาพ
 ดังนั้นจึงเปนการสะทอนใหเห็นวา  ยุคนี้นิยมการถายภาพตนเองกันมากแคไหน  แตหากจะวิเคราะหเรื่องการถายภาพ
ตนเองนั้น  พบวา  มนุษยเราตั้งแตสมัยโบราณกาลแลวที่มีความรูสึกอยากเห็นหนาตนเอง  เริ่มตั้งแตมีการนําหินและโลหะขัดเงามาทํา
เปนกระจก  หรอือยางในสมัยอยธุยา  ซึง่กระจกถือเปนของทีม่คีาอยางยิง่  โดยมีการนําเขาจากตางประเทศ ทีถ่อืเปนของมคีาและหายาก 
 จนเวลาผานไปเทคโนโลยีไดพัฒนากาวหนามากข้ึน  ทําใหมีการประดิษฐกลองถายรูป  แตในสมัยกอน เปนการถายรูป
อัดลงฟลม  ซึ่งมีการเสียคาอัดภาพ    แตกตางกับปจจุบัน ที่ตนทุนการอัดภาพลดนอยลงไปมาก  เราถายรูปแลวก็สามารถเห็นไดทันที 
หากไมชอบใจก็สามารถปรับแตงหรือลบภาพนั้น ๆ ได
 นอกจากน้ีเทคโนโลยีการถายภาพในปจจุบัน  ยังทําใหเราสามารถควบคุมภาพลักษณตนเองในโลกสังคมออนไลนได  เชน 
โพสทรูปที่อยากโพสท  แตงรูป ลบรูป ซอนรูป  ไดอยางอิสระ  ในมุมมองที่เราอยากใหผูอื่นเห็น  จึงไมแปลกที่พฤติกรรมการถายรูป
ตนเองอยางเซลฟ  จะแพรหลายอยางมากในสังคมยุคปจจุบัน  จนกลายเปนวัฒนธรรมหนึ่งในสังคมยุคดิจิตอลไปแลว 
 แตในขณะเดียวกัน  รูหรือไมคะวา  พฤติกรรมเซลฟนี้ไดสงผลกระทบตอสุขภาพจิตในอนาคตอยางคาดไมถึง  โดยเฉพาะ
ดานความม่ันใจและความเชื่อมั่นในตนเอง !!
 โดยนักจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกา  ไดแสดงความเห็นวา  เซลฟ  สามารถกัดกรอนความม่ันใจและความภาคภูมิใจในตนเองได
 หากรูปที่ถายและเผยแพรแชรออกไปตองการหรือคาดหวังการตอบรับจากสังคมออนไลนเปนอยางมาก  เชน  โพสตรูปแลว
ตองการการยอดไลค  หรือคาดหวังการตอบรับวาจะมีผูเขามาชม เขามาดู  หรือแสดงความคิดเห็น  ซึ่งหากไมไดเปนอยางที่ตนเองก็
ตองการ  ก็จะเกิดความรูสึกเสียใจ  ขาดความมั่นใจ  ซึ่งหากมีการสะสมนาน ๆ ไปอาจทําใหกลายเปนคนมีทัศนคติดานลบแกตนเอง 
ซึ่งเปนลักษณะของ  “Low Self Esteem”  หรือความเคารพในตนเองต่ํา  จนเรียกไดวา เกิดอาการเสพติดสื่อสังคมออนไลน
อยางหนัก  ซึ่งถือปจจุบันเปนโรคอยางหนึ่ง 
 นอกจากน้ียังมีผลวิจัยจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาไดสรปุวา  “คนที่ถายรูปเซลฟขึ้นเฟสบุค  บอย ๆ มีแนวโนมจะ
ถูกคนรังเกียจและแสดงออกวาตัวเองมีปมดอยในใจ”  อีกดวย
 ทั้งนี้นักวิจัยไดวิเคราะหวา  เปนปกติธรรมดาของมนุษยที่อยากจะโพสทรูปที่ตนเองสวยและดูดีที่สุด  แตมนุษยเกิดมา
โดยมีสัญชาติของการแขงขัน  ดังน้ัน   จึงไมชอบเห็นรูปใครสวยกวา  เดนกวา  ดีกวาตนเอง  รวมถึงความรูสึกรําคาญเม่ือเห็นผูอื่น
โพสทรูปภาพแชรบอย ๆ อีกดวย
 ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะปองกันการเสพติดเซลฟและสื่อสังคมออนไลน นั่นคือ  “ตองรูจักความพอดี”  คือรูจักเซลฟแตพอดี
หัดใชชีวิตในโลกแหงความเปนจริง  อยาเสพติดสื่อ เทคโนโลยีมากเกินความจําเปน  รูสึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมี  มีความอดทน  เคารพ
และศรัทธาในตนเอง รวมถึงความกลาเผชิญตอความจริงและทําในสิ่งที่เหมาะสม เพียงเทานี้เราก็จะสามารถใชชีวิตไปกับ
เทคโนโลยีไดอยางมีความสุข  เทคโนโลยีจะมีประโยชนกับเราอยางสูงสุด  ก็ตอเมื่อเราใชมันไปในทางที่ถูกควรที่ควร
 

อางอิง
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ : http://www.thaihealth.or.th/

- สํานักขาวออนไลนไทยพับลิกา : http://thaipublica.org/
- http://www.oknation.net/blog/print.php?id=898349



ขอควรปฏิบัติ มิฉะนั้นเจาของบานอาจตกเปนผูตองหาในคดีอาญา

 1. สอบถามประวัตินายหนาหรือชาวตางชาติ ที่มาติดตอขอเชาบานใหชัดเจน โดยอาจตรวจสอบจากผูใหเชารายอื่น

 2. เจาของบาน ซึ่งรับคนตางดาวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่ตํารวจในทองที่ 

ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522

 3. ควรสังเกตพฤติการณชาวตางชาติวามีพฤติการณการเชาพักอาศัย ตรงกับที่ตกลงกันไวขณะติดตอขอเชาบานหรือไม หากพบ

สิ่งผิดปกติ ควรแจงเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่ตํารวจทราบทันที

หากมีขอมูลชาวตางชาติตองสงสัย แจงเบาะแสไดที่ 

สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 และศูนยบังคับใชกฎหมายดานอาชญากรรมขามชาติ 

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

โทร. 0 2975 9849

- แกงคอลเซ็นเตอร
- สํานกังานบอนออนไลน
- แกงปลอมบัตรเครดิต
- แกงปลอมพาสปอรต
ฯลฯ

ระวังภัย !!! 
คนตางชาติเชาบานหรู
เพื่อใชเปนสถานที่กระทําความผิด

กลวิธีของมิจฉาชีพ 

1. โปรไฟล/รูปสวนตัว เปนชาวยุโรปผิวขาว หนาตาดี แตมีรูปนอย และ ไม Update 
2. เปดฉากขอเปนเพื่อน โดยใชถอยคําหวานสุดโรแมนติก 
3. อางทําธุรกิจในประเทศมาเลเซีย หรือมีเหตุตองเดินทางมาประเทศมาเลเซีย
4. จะเรียกคูสนทนาวา Honey ,Darling,  Babe หรือ Sweetheart เนื่องจากแชทกับเหยื่อหลายคน จึงใชสรรพนาม

เรียกโดยรวม
5. จะเริ่มขอยืมเงินโดยอางปญหานานัปประการ เชน ธุรกิจขาดทุน  เจ็บปวย ภาษี คาธรรมเนียมที่จะสงของขวัญ

มาใหเหยื่อ
6. จะหวานลอมใหเหยื่อถอดเสื้อผา และบันทึกภาพไวเพื่อขมขูในภายหลัง หากไมโอนเงิน 
7. จะติดตอทางกลองขอความของ Facebook หรือ อีเมล และขอเบอรโทรศัพท เพื่อติดตอพูดคุย โดยจะโทร

มาจากประเทศ มาเลเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา

ขออยาไดหลงเชื่อ มิฉะนั้น อาจเสียเงิน จนเจ็บใจ ไปอีกนาน

ระวัง โลกออนไลน 
ภัยใกลตัว
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