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บุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ”



ทุกคนมีสวนชวยสืบสวนสอบสวน
เรื่องราวอาชญากรรมคดีพิเศษไดอยางไร?

Call center 1202 

เว็บไซต : www.dsi.go.th

 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน การปราบปราม การสืบสวน

และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ตองดําเนนิการสืบสวนและสอบสวนโดยใชวิธีการ

พิเศษตามพระราชบัญญ ัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนความผิดทางอาญาที่มี

ความซับซอน มีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการ

คลังของประเทศ มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ หรือมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญ

เปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญกระทํา

ความผิดอาญา หรือเปนผูถูกกลาวหา

 การกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ประชาชนมีสวนสําคัญ

อยางมากในผลสําเร็จของคดีที่ตองอาศัยกลไกภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง 

เปนหูเปนตา และใหความรวมมือในการผลักดันใหงานคดีพิเศษประสบความสําเร็จ

 ทั้งนี้ ท านสามารถมีสวนชวยสืบสวนสอบสวนเรื่องราวอาชญากรรมพิเศษ 

โดยแจงเบาะแสไดที่ 

จดหมายถึง  หนวยบริการประชาชนและบริการขอมูลขาวสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

  128 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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Talk

   วารสาร “DSI ไตรสาร”ปที่ 6 ฉบับที่ 4 
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 มาพบกันในไตรมาส

สุดท  ายของป นี้ ซึ่ ง เป นช  ว งสิ้ นป  งบประมาณท่ี

กรมสอบสวนคดีพเิศษดําเนนิงานปองกนัและปราบปราม

อาชญากรรมคดีพิเศษผานพนไปอีกวาระหนึ่ง

 คานิยมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ “เกียรติศักด์ิ 
เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย” เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนจะตอง

ใหความสําคัญและยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติตน ควบคูไปกับนโยบายการบริหารงานของ

ผู บริหารท่ีตองการสงเสริมและผลักดันใหค านิยม

ดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จึงไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคานิยมรวมองคกร

ประกอบดวยคณะทํางานการพัฒนา 3 ดาน คือ คณะ

ทํางานการพัฒนาดานเกียรติศักด์ิและซ่ือสัตย ดาน
ความเชี่ยวชาญ และดานวัฒนธรรมองคกรซึ่งไดมี

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและกําหนดกิจกรรม

ในการสงเสริมคานิยมรวมขององคกร จึงเปนที่มาของ

กิ จกรรมการ คัด เลื อกข  าราชการและบุคลากร

ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับรางวัลบุคคล

ตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนการยกยองและสงเสริมขาราชการและบุคลากร 
ที่เปน “คนเกง คนดี” สมควรที่จะไดรับการประกาศ

เกียรติคุณเปนแบบอยางท่ีดี ติดตามรายละเอียด

ไดภายในเลมคะ

 หากทานผูอานมีขอเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับ
วารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถสงมาไดที่ 
กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร สวนชวย

อํานวยการและประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง 
อาคารกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ถนนแจ งวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับขอเสนอแนะจากทาน

เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดทําวารสาร DSI ไตรสาร 
ใหดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกขอเสนอแนะและการ

แสดงความคิดเห็นของทุกๆ ทานมา ณ ที่นี้ดวย 
             
          กองบรรณาธิการ
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 1  บก.ทักทาย              

 2  สารบัญ                   

 3  ประมวลภาพกิจกรรม         

 28  บุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ”                           

 34  การเพิ่มมูลคา (Value Added) ในการบริหารคดีพิเศษ     

     38  ตรวจสอบอยางไรกับการเพ่ิมชื่อใน ท.ร.14 ของคนสัญชาติไทย

  ที่เดินทางกลับจากตางประเทศโดยไมมีหลักฐาน             

     42  เชอรรี่แอน ดันแคน จากคดีสะเทือนขวัญช็อกคนไทย 

  สูการจับแพะรับบาป และรอยดางพรอยในวงการตํารวจ

     47  การจัดทําและใหความรูแกประชาชนเม่ือตองทําสัญญาตามกฎหมาย          

  50  การปฏิบ ัติงานการรวบรวมพยานหลักฐาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ตามกรอบสนธิสัญญาและกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา          

  54  แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล        

  65  วงจรกรองความถ่ีสําหรับคล่ืนวิทยุความถ่ีสูง         

  69  100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดลอม       

  78  ขอพูดดวยคน : การสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

    83  วาไรตี้เฮลท สมุนไพรไทยใสใจสิ่งแวดลอมและสุขภาพ   
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·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

2 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION



 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ



4 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

12 »‚ ÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò
 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

4 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON



5¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ
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 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เปนวันครบรอบการสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบ 12 ป ของการทําหนาที่ปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษซึ่งเป นความผิดทางอาญาที่มีความซับซอน มีผลกระทบอยางรุนแรงตอ

ความสงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งส วนใหญกระทําในลักษณะ

อาชญากรรมองคกร (organized crime) ที่มีรูปแบบ/วิธีการท่ีซับซอน และนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการ

กออาชญากรรม ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี

ของประชาชนและความม่ันคงของชาติ ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรช้ันนําดานการสืบสวนสอบสวนท่ีมีมาตรฐาน

ในระดับสากล และไดรบัความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมายดวยความเปนธรรม



12 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

§Ò¹¡ÕÌÒÊÕ§Ò¹¡ÕÌÒÊÕ
 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

12 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON



13¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

§Ò¹¡ÕÌÒÊÕ ÀÒÂã¹¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

13¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ



14 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

14 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON



15¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

15¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ



16 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

16 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON



17¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

17¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานในงานกีฬาสีภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ณ สนามกีฬา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
 การจัดงานกีฬาสีภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดหันมา
ออกกําลังกายดูแลสุขภาพของตนเองใหมากข้ึนและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน จะสงผลใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงลดโอกาสในการไปด่ืมสุรา
หรือมัวเมายาเสพติด และยังสงผลใหพนักงานมีความสามัคคีและมีสมาธิ
ในการทํางานมากข้ึน การจัดการแขงขันกีฬาภายในเพ่ือเปนการกระตุนให
ขาราชการ เจาหนาท่ีที่มีความสามารถทางดานกีฬาไดแสดงความสามารถ
อยางเต็มที่ และเพ่ือเปนการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของกรมฯ ไวเขารวมงาน
กีฬาของกระทรวงยุติธรรมในโอกาสตอไป
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สัมมนาวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาอุปกรณพิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน 
ประจําปงบประมาณ 2557

 เ มื่ อ วั นที่  4  กั นยายน  2557 
พล .ต .อ .ชัชวาลย   สุขสมจิตร   อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิ เศษมอบหมายให  
พ .ต .ท .วรรณพงษ คชรักษ รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมงานสัมมนา

วิชาการดานการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ

พิเศษเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน 
ประจาํปงบประมาณ 2557 หรอื Innovation 
for Crime Combating Conference 
and Contenst 2014 ( I4C 2014) 
ณ หองธาราเทพฮอลล โรงแรมเจาพระยาปารค 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 งานสมัมนาวชิาการนี ้เปนความรวมมอื
ระหว าง กรมสอบสวนคดีพิ เศษ และ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันนํา

ของประเทศ ไดแก สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยในปนี้เปนการจัดงานตอเนื่องเปนปที่สอง 
ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนเจาภาพรวม

ในการจัดงาน

 กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การบรรยายเกี่ยวกับมุมมองและ

ประสบการณในการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน การอภิปราย

แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน และ
แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยดานการสืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ ภายในงาน

ยังมีการจัดแสดงผลงานประกวดนวัตกรรมดานการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ

พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ตางๆ ดวย
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 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 พ.ต.ท.มนตรี 
บุณยโยธิน ผู บัญชาการสํานักเทคโนโลยีและ

ศูนย ข อมูลการตรวจสอบ  ได จัดโครงการ

ปลูกจิตสํานึกบุคลากรในองค กรวันละบาท 
ณ โรงเรียนบานคลองโตะนุ ย ตําบลบางขุนศรี 
จังหวัดนนทบุรี

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางชุรีวรรณ จินตกวิวัฒน ผูบัญชาการสํานักบริหารกลาง ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกลาครบรอบ 16 ป ณ หองประชาธิปก สถาบันพระปกเกลา 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกลา เปนผูรับมอบ

โครงการปลูกจิตสํานึก
บุคลากรในองคกรวันละบาท

DSI รวมแสดงความยินดีวันครบรอบการสถาปนา 16 ป สถาบันพระปกเกลา



20 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

โครงการสัมมนาการบูรณาการแนวทางปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
ฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน (แชรลูกโซ)

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายนิคม สุวรรณรุงเรือง ผู บัญชาการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เปนประธานในโครงการสัมมนาการบูรณาการ

แนวทางปองกันและปราบปรามการกระทําผิดฐาน กูยืมเงินที่เปนการฉอโกง

ประชาชน (แชรลูกโซ) จัดโดย ศูนยเครือขายและพันธมิตรภาคประชาชน สํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร ณ หองอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
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 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 พ.ต.ท.มนตรี 

บุณยโยธิน ผู บัญชาการสํานักเทคโนโลยีและ

ศูนยขอมูลการตรวจสอบ ไดจัดใหมีโครงการ 

“การประชุมรับ-สงขอมูลธุรกรรมทางการเงิน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส” ณ หองประชุม 1 

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

โดยมีตัวแทนจากธนาคารและสถาบันการเงิน

เขารวมสัมมนาโครงการ

โครงการ “การประชุมรับ-สง ขอมูลธุรกรรมทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส”
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 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.ชัชวาลย 

สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานในโครงการ DSI 

Network Hearing การบูรณาการเครือขายกับงานสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษ ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม

 เพื่อใหการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสรางความ

สัมพันธที่ดีกับสมาชิกเครือขายกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกภาคสวน เพื่อนํา

ไปปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย

ในการพัฒนาเครือขาย จึงไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมเครือขายกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดกิจกรรมในวันนี้ 

เปนการรบัฟงความคิดเหน็ของเครือขาย ผูรบับรกิาร และผูมสีวนไดสวนเสีย

ที่เขาใจระบบงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งถือเปนการทํา Focus 

Group โดยใชวิธี Public Hearing ดวยการใหผู เขารวมกิจกรรม

เสนอแนะแนวทางการบูรณาการการจัดกิจกรรมเครือขายกับงานสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษ และการจัดทําระบบการใชประโยชนของชองทางการ

ติดตอกับเครือขายการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อนํามาจัดทํา

ยุทธศาสตร  ในการจัดกิจกรรมเ พ่ือบูรณาการงานเครือข ายของ

กรมสอบสวนคดีพเิศษ ใหมปีระสทิธภิาพและบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

โครงการ DSI Network Hearing การบูรณาการเครือขายกับงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
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โครงการพัฒนากลยุทธการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและงานดานการสนับสนุน
การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2557

 เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2557 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดการสัมมนาโครงการ

พัฒนากลยุทธการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน

คดีพิ เศษและงานด  านการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจํา

ปงบประมาณ 2557 พรอมท้ังมีการจัดงาน

เกษียณอายุราชการใหกับขาราชการท่ีเกษียณใน

ป 2557 ดวย ณ สวนนงนุช และโรงแรม

เอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี
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โครงการพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
และงานดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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 ในวันที่ 21 กันยายน 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดเขารวมพิธีพุทธาภิเษก 
เหรียญพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ เวลา 13.19 น. ณ มณฑลพิธีวัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
โดยมีพระเกจิอาจารยผูทรงคุณทางจิตตานุภาพน่ังปรกอธิษฐานจิต

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ 

         ณ มณฑลพิธีวัดเสมียนนารี
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 คานิยมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย” เปนสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนควรใหความสําคัญและ

ยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ประกอบกับแนวนโยบายการบริหารของผูบริหารระดับสูงของกรมสอบสวน

คดีพิเศษที่ตองการสงเสริมและผลักดันใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาคานิยมรวมองคกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามคําส่ัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 365/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ประกอบดวยคณะทํางานการพัฒนา 3 ดาน 

คือ คณะทํางานการพัฒนาดานเกียรติศักดิ์และซื่อสัตย ดานความเชี่ยวชาญ และดานวัฒนธรรมองคกรซึ่งไดมีการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการและกําหนดกิจกรรมในการสงเสริมคานิยมรวมองคกรขางตน โดยเฉพาะขอเสนอของคณะทํางานการพัฒนา

ดานเกียรติศักด์ิและซื่อสัตย ไดจัดทําขอเสนอในรูปแบบของกิจกรรมการคัดเลือกขาราชการและบุคลากรในสังกัด

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับรางวัลบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองและสงเสริม

ขาราชการและบุคลากร ที่เปน “คนเกง คนดี” สมควรท่ีจะไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนแบบอยางท่ีดี ในการยึดมั่น

ในคุณธรรม ความถูกตอง ความกลายืนหยัดในจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่มีความประพฤติที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ

จรรยาขาราชการและคานิยมสรางสรรค 5 ประการ ตามที่สาํนักงาน ก.พ. กําหนด โดยคณะทํางานการพัฒนาดานเกียรติศักดิ์

และซื่อสัตยนี้ ไดเสนอแนวทางและวิธีการดําเนินการในกิจกรรมดังกลาวตออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดพิจารณาแลวเห็นวา กิจกรรมดังกลาวเปนการริเริ่มที่สรางสรรค เหมาะสม

กับสถานการณปจจุบันและนโยบายการบริหารราชการ สมควรใหการสนับสนุน ผลักดัน และสงเสริมการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง จึงไดพิจารณาเห็นชอบตามแนวทางและวิธีการดําเนินการตามที่คณะทํางานฯ เสนอและเพื่อใหการดําเนินกิจกรรม

การคัดเลือกขาราชการและบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับรางวัลบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ของคณะ

ทํางานการพัฒนาดานเกียรติศักด์ิและซ่ือสัตยเปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดผลเปนรูปธรรม และมีมาตรฐานการปฏิบัติที่

ชัดเจน เปนธรรม และเสมอภาค อันจะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันของทุกสวนราชการในองคกร จึงกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการคัดเลือกขาราชการและบุคลากร เพื่อรับรางวัลดังกลาวขางตนโดยไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เปนปงบประมาณแรก

 แนวทางการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” นั้น มีเจตนารมณของ

การคดัเลือกบคุลากรเพือ่รบัรางวลับคุคลตนแบบ “คนด ีดเีอสไอ” ทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเพยีงรายเดยีวทีม่าจากการลงคะแนนเลอืก

ของบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับของแตละหนวยงานท้ังขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางเหมาบริการอันจะเห็นได

วาผูไดรับเลือกนั้นมาจากฉันทามติและการยอมรับของบุคลากรในหนวยงานหรือกลุมหนวยงานอยางแทจริงและเพ่ือใหเกิด

บุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ”
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ความโปรงใส เปนธรรม และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดจัดทําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

บุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ขึ้น ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 ซึง่ในประกาศนี ้กาํหนดหนวยงานในสงักดัท่ีจะตองดาํเนนิการคัดเลอืกตามหลกัเกณฑและวิธกีารดงักลาว ประกอบดวย 

หนวยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการ จํานวน 19 หนวยงาน หนวยงานที่เทียบเกาตรงและขึ้นตรง

ในการบังคับบัญชาตออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 6 หนวยงาน และศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 1 – 9 และจังหวัด

ชายแดนภาคใต จํานวน 10 หนวยงานรวมทั้งสิ้น 35 หนวยงาน

 สําหรับในสวนของบุคลากรที่สมควรจะไดรบัการคัดเลือก ในประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษฉบับเดียวกัน ไดกําหนด

คุณสมบัติของบุคลากรผูสมควรจะไดรับการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกยองเปนบุคคลตนแบบน้ัน ควรจะเปนผูมี

คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่ประกาศกําหนด อาทิ เปนผูมีความรูความสามารถและมีผลงานเปนท่ีประจักษมีความ

รบัผดิชอบในหนาที ่อทุศิเวลาใหแกทางราชการ ไมละทิง้งาน มคีวามมุงมัน่ ทุมเท เสยีสละ อทุศิและปฏบิตัตินเปนแบบอยางท่ีดี

อยางสม่ําเสมอ มีมนุษยสัมพันธดี ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตบริการ และเปนท่ีรักใครช่ืนชมของเพ่ือนรวมงานสามารถทํางาน

เปนทีมไดดี สามารถผลักดันใหทีมงานประสบความสําเร็จ เปนตน และผูที่สามารถลงคะแนนเลือก ไดแก บุคลากร

ทุกประเภทในสังกัดนั้นๆ ไมวาจะเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางเหมาบริการ และรางวัลดังกลาวสามารถ

มอบใหแกบุคลากรที่ไดรับคัดเลือกจากแตละหนวยงาน ไมวาจะเปนบุคลากรประเภทใดก็ตาม 

 นอกจากน้ี ประกาศฉบับนี้ ยังไดกําหนดในรายละเอียดตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด เพื่อให

เกิดความชัดเจนและปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งประกาศดังกลาวไดกําหนดใหครอบคลุมถึงผูรับผิดชอบในระดับ

หนวยงานท่ีจะตองดําเนินการคัดเลือก วิธีการสําหรับการจัดลงคะแนน เชน การจัดทําบัญชีผูมาใชสิทธิ์ การลงคะแนน 

การนับคะแนนการวินจิฉยับตัรลงคะแนน การประกาศรายช่ือผูไดรบัคดัเลอืก การดําเนนิการในสวนของคณะทํางานการพัฒนา

ดานเกียรติศักดิ์และซื่อสัตย การรองคัดคานผูไดรับการคัดเลือกและการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองคัดคาน สิทธิประโยชนของ

ผูไดรับคัดเลือก เปนตน ซึ่งผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดไดในประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีกลาวอางถึงได

 สําหรับผลการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรของแตละหนวยงานเพ่ือรับรางวัลบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” นั้น 

ปรากฏวา มีหนวยงานในสังกัดดําเนินการคัดเลือกบุคลากร จํานวน 27 หนวยงาน ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ 

มีบุคลากรที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองเปนบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” รวม 27 ราย ซึ่งบุคลากรทั้ง 27 รายนี้ 

โดยเขารับเกียรติบัตรและเข็มเคร่ืองหมายบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” จาก พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในโอกาสวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 12 ป เมื่อวันศุกรที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ที่ผานมา ณ หองวายุภักษ 5-6-7 โรงแรมเซนทราศูนยราชการและคอนเวนชัน เซนเตอร ชั้น 5 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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 มีขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ตามที่กําหนดไว กลาวคือ 

ผูไดรับการคัดเลือกในแตละปงบประมาณ สามารถไดรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกลาวไดมากกวาหนึ่งครั้ง ซึ่งหากคราว

ตอมาไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานหรือกลุมหนวยงานที่ตนสังกัดเพื่อรับรางวัลอีก ก็ถือวา เปนผูมีสิทธิไดรับรางวัลดังกลาว 

และหากบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลนี้ ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานเกินกวา 3 ปงบประมาณ 

ใหคณะทํางานการพัฒนาดานเกียรติศักดิ์และซ่ือสัตยพิจารณากําหนดแนวทางหรือวิธีการในการประกาศเกียรติคุณใหแก

บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเชนวานี้เปนกรณีพิเศษไดตามความเหมาะสมและเสนอตออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบ โดยใหทําการมอบรางวัลท่ีไดกําหนดข้ึนเปนกรณีพิเศษเชนวานี้ในโอกาสเดียวกับการมอบรางวัล

บุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ในโอกาสวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ วันที่ 3 ตุลาคม ของป พ.ศ. นั้น หรือในโอกาส

สําคัญอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นสมควร

 ผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวยผูมีรายช่ือ

ดังตอไปน้ี
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 จะเห็นไดวา แนวนโยบายการสงเสริม “คนเกง” ควบคูกับการเปน “คนดี” ของผูบริหารระดับสูงของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ใหสอดคลองกับคานิยม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย” แมวาจะบังเกิดผลเปนรูปธรรมในรูปของกิจกรรม

การคัดเลือกบุคคลตนแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น เพื่อใหแนวนโยบายนี้

ยังคงอยู เปนขวัญและกําลังใจ รวมถึงเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรท่ัวท้ังองคกรยึดมั่นในคานิยมขององคกร

ในการครองตน ครองคน และครองงาน ผูบริหารจึงไดมอบนโยบายใหดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป โดยปรับปรุงแนวทาง

การดําเนินการใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการทํางานของบุคลากร เพื่อใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวม

ในการดําเนินการพรอมท้ังมอบฉันทามติใหแกผู ที่สมควรไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณดังกลาวในปงบประมาณ

ตอๆ ไป  ซึ่งกลุมพัฒนาระบบบริหารจะไดนําเสนอในรายละเอียดและแนะนํา “คนดี” ของ “ดีเอสไอ” มาประชาสัมพันธ

ใหทราบทั่วกันในโอกาสหนา
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“ขาราชการ ขาของแผนดิน 
ตองเปนคนดี คนเกง”



34 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION34 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION
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 ก า ร จั ด ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( P r o c e s s 
Management) เปนสวนสําคัญในการดําเนินการเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพขององคกรภาครัฐ ในกรณีนี้กรมสอบสวน

คดีพิเศษ (DSI) ไดทําการสัมมนาเพ่ือทบทวนกระบวนการ

จนกระทัง่ไดผลออกมาเปน สถาปตยกรรมเชงิระบบ ทีเ่รยีกวา 
“DSI Happy Home”ประกอบดวย การออกแบบ
กระบวนการหลักตามภารกิจของ DSI ดังนี้

 จากความสัมพันธของกระบวนการหลักที่ประกอบ

ด วย  กระบวนการสร าง คุณค าที่ส  งมอบบริการ ท่ีมี

ประสิทธิภาพใหผูรับบริการ (Customer) ดวยความถูกตอง 
รวดเร็ว และเป นธรรม สงผลให ผู มีส วนได ส วนเสีย 
(Stakeholders) เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการอํานวย

ความยุติธรรมของ DSI และกระบวนการสนับสนุนที่ทําให

การดําเนินการตามภารกิจหลักคอื การปองกันการกระทําผิด

พ.ต.ท. พงศอินทร  อินทรขาว1

1 พ.ต.ท.พงศอินทร  อินทรขาว ผูบัญชาการสํานักคดีความม่ันคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

คดีพิเศษ และการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มีความคลองตัว
ในการดําเนินการ ตามสถาปตยกรรมเชิงระบบ “DSI Happy 
Home” จะนําไปสูการออกแบบระบบงานแบบบูรณาการ
เพื่อระบุถึงความสัมพันธของการสงตอผลผลิตระหวาง

กระบวนการหลัก และอาจเกิดการไหลเวียนผลผลิตตอกัน

ภายใตการดําเนินการหลายกระบวนการ ซึ่งความสัมพันธใน

ลักษณะดังกลาว เรียกวา หวงโซคุณคา (Value Chain)
โดยแตละจุดของการสงตอผลผลิตเรียกวาจุดบูรณาการใน

การทํางาน และจําเปนที่จะตองเพิ่มมูลคา (Value Added)
ในการดําเนินกระบวนการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต

ทรัพยากรที่มีอยู  ซึ่งถือเป นความทาทายเชิงกลยุทธ  
(Strategic Challenges) ที่ทุกองคกรตองเอาชนะ เพื่อ

สรางผลลัพธที่ดีในการจัดการกระบวนการ
 โดยมุ  ง เน นการส งมอบบริการที่สร างคุณค า 
(Value Creation) ใหผูรับบริการพึงพอใจในประสิทธิภาพ

ของการบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความเชื่อมั่นใน

การอํานวยความยุติธรรม

 กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานท่ีกอต้ังขึ้นมา

ทามกลางความคาดหวังของสังคมท่ีจะเปนหนวยงานบังคับ

ใชกฎหมายท่ีสามารถบังคับใชกฎหมายดวยความเปนธรรม 
เปนท่ีพึ่งของประชาชน ซึ่งอาจจะเปนความคาดหวังท่ี

มากกวาหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยู  เดิม ดังนั้น
เจ าหน าที่ของกรมสอบสวนคดีพิ เศษนอกจากจะต อง
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ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังของประชาชนดังกลาวมาแลว ยังจะตองสรางความพิเศษจากการปฏิบัติงานไดดวย

สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในงาน ซึ่งเม่ือกลาวถึงการเพิ่มมูลคาในงานเรามักกลาวถึง ความทันเวลา 
ความถูกตอง ความคุมคา เปนตน ซึ่งจําเปนตองสรางมาตรฐานไวเพื่อควบคุมประสิทธิภาพ แตอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ 
คือ การเพิ่มมูลคา (Value Added) ในงาน ซึ่งสามารถจะสรางความแตกตาง และเสนหในการทํางานในเชิงสรางสรรคได

อยางเปนรูปธรรม การเพ่ิมมูลคาในงาน จะเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการในข้ันตอนใดก็ได แตขอใหสามารถสรางคุณคา

ในงานไดเพิ่มเติมจากการดําเนินการปกติ เชน การจัดทําขอเสนอแนะใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ การกอใหความเปล่ียนแปลง

แกไข ระเบียบ กฎหมาย หรือ สามารถผลักดันใหหนวยงานที่เก่ียวของทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนตน สําหรับ

กลไก เครื่องมือ ในการสรางประสิทธิภาพและเพิ่มมูลคาในงานนั้นหนวยงานของรัฐอาจจะใชทางเลือกไดหลายวิธี เชน 
การสรางเครือขายในการทํางาน การทํางานแบบบูรณาการ ก็เปนทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพและ

เพ่ิมมูลคาในงานได เนื่องจากหนวยงานของรัฐอาจแสวงประโยชนจากศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อนํามาเสริมศักยภาพของตนเองที่มีอยู 

แผนภูมินี้แสดงใหเห็นวา การเพิ่มมูลคา (Value Added) ในงาน สามารถดําเนินการไดในทุกขั้นตอนของกระบวนงาน

แผนภูมิแสดงการสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) ในงานและการเพิ่มมูลคา (Value Added) ในงาน
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 หากกลาวถึงหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เรามักจะหมาย
ถึงการดําเนินคดี รวบรวมพยานหลักฐานตามท่ีมีการกลาวหา 
กลาวโทษ ภาพสุดทายท่ีเรามักจะเห็นหรือรับทราบคือการท่ีผูถูก
กลาวหาถูกแจงขอกลาวหา ฟองคดี และถูกตัดสินใหจําคุกหรือไม 
ซึ่งเปนภาพที่เหลาผูบังคับใชกฎหมายคุนเคย จนกระทั่งอาจละเลย
ไมดําเนินการในส่ิงอ่ืนที่สามารถกระทําไดเพื่อแกไขปญหาของ
สังคม เพราะแทที่จริงแลวการบังคับใชกฎหมายก็เปนเพียงสวน
หนึ่งของการแกไขปญหาของสังคม ดังนั้นหากหนวยงาน องคกร 
ผู บังคับใชกฎหมายสามารถดําเนินการไดมากกวาการทําให
ผูกระทําผิดติดคุกก็นาจะมีประโยชนมากกวา ตัวอยางท่ีสามารถ
นํามากลาวเปรียบเทียบไดก็คือ ปญหายาเสพติด มีการแกปญหา
กันในทุกดานทั้งดานการปองกัน ปราบปราม แตหากพูดถึงเรื่อง
การปราบปราม จากสถิติจะเห็นไดวามีการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเปนจํานวนมาก โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ ตองการกักกัน
ผูกระทาํความผิดออกจากสังคมและลงโทษผูกระทาํความผดิ ทายท่ีสดุ
ผูกระทําความผิดเหลานั้นก็จะติดคุกและไปรวมตัวอยูที่เรือนจํา 
แตวัตถุประสงคที่ตั้งไวอาจไมไดเปนเชนน้ัน แตกลับปรากฏวา
ผูกระทาํผดิบางคนกลบัใชเรอืนจาํเปนสถานทีใ่นการกระทาํผดิตอไป
หรือหลังพนโทษออกมาแลวก็กระทําผิดซํ้าอีก ดังน้ันคุกจึงอาจจะ
ไมใชคําตอบสุดทายในการแกไขปญหาใหกับสังคม การท่ีเรามา
คิดถึงประเด็นอื่นๆ ที่เชื่อมโยงและสอดคลอง รวมทั้งสามารถ
ดําเนินการไดในระหวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพ่ือเพ่ิม
มูลคาในงานจึงเปนสิ่งที่ตองกลับมานั่งคิดทบทวนวา สามารถ
กระทําไดและบางทีการดําเนินการเชนนี้อาจสงผลตอการ
แกปญหาใหกับสังคมไดมากกวานําผูกระทําความผิดไปติดคุก 
เสียดวยซํ้าไป
 ตัวอยางของการเพ่ิมมูลคาในงานท่ี สํานักคดีความม่ันคง
ไดดําเนินการจากการบังคับใชกฎหมาย คือ กรณีการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษการทุจริตเบิกจายยาระบบสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ ซึ่งในกรณีนี้สํานักคดีความมั่นคงเริ่ม
ดําเนินการจากการไดรับการประสานงานจากกรมบัญชีกลางให
ทําการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการทุจริตการเบิกจายจากระบบ
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ซึ่งพบวามีการเบิกจายผิด
ปกติและบางสวนมีการทุจริต เชน การช็อปปงยา คือ เบิกยา
มากกวาความเปนจริง การยิงยา คือ การท่ีเจาหนาที่สั่งจายยาท่ีมี
ราคาแพงและมากกวาความเปนจริง และการเบิกจายยาเท็จ คือ 
การเบิกจายยาใหกับผู ที่ไมมีสิทธิ เปนตน จากผลการสืบสวน

สอบสวนไดพบขอเท็จจริงซ่ึงนําไปสูการดําเนินการควบคุมการเบิก
จายยาท่ีไมจําเปนของกรมบัญชีกลางและผูกระทําผิดเกิดความ
เกรงกลัวทําใหงบประมาณการเบิกจายยาในสวนนี้มีจํานวนนอยลง 
ขอมูลท่ีบงช้ี คือ เมื่อเร่ิมระบบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในป 
พ.ศ. 2547 มีการตั้งงบประมาณไว 17,000 ลานบาท แตมกีารเบิก
จายมากกวางบประมาณที่ตั้งไวเปนจํานวนมาก คือ เบิกจายท้ังสิ้น 
26,043.11 ลานบาท และนับจากนั้นมีการเบิกจายสูงมากขึ้นทุกป
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2554 มีการตั้งงบประมาณไวทั้งสิ้น 62,000 
ลานบาท แตเมื่อมีการตรวจสอบโครงการนี้รวมกันระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษและกรมบัญชีกลาง ทําใหการเบิกจายลดลง
เหลือเพียง 61,844.26 ลานบาท ซึ่งนับเปนปแรกที่เบิกจายนอย
กวางบประมาณที่ตั้งไวและมีแนวโนมลดลง ซึ่งเปนส่ิงที่ชี้ใหเห็น
วานอกจากการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพจนสามารถพบ
การกระทําความผิดแลว ยังสามารถเพิ่มมูลคา (Value Added) 
ในการทํางานโดยนําขอมูลท่ีไดถูกคนพบจากการสืบสวนสอบสวน 
ไปแกไขและควบคุมข้ันตอนการเบิกจายยาท่ีไมถูกตองและทุจริต 
และยงัทาํใหรฐับาลสามารถประหยัดงบประมาณไปไดเปนจาํนวนมาก 
นอกจากน้ียงัสามารถขยายผลการสืบสวนไปสู การสบืสวนสอบสวน
คดีพิเศษการทุจริตการเบิกจายยาแกหวัด (ซูโดอีเฟรดรีน) 
 จากผลการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพทําใหพบวาการ
ทุจริตเบิกจายยาแกหวัดมีความเกี่ยวของกับขบวนการคา
ยาเสพตดินาํไปสูการดาํเนนิคดีเจาหนาท่ีของรัฐและขบวนการคา
ยาเสพติด รวมถึงสามารถเพิ่มมูลคา (Value Added) ในการ
ทํางานไดโดยการนําขอเท็จจริงที่เปนชองวางใหเกิดการทุจริต
และถูกคนพบระหวางการสืบสวนสอบสวนเสนอไปยังกระทรวง
สาธารณสุข จนกระท่ังสามารถผลักดันให  เกิดการแก ไข 
ยาแกหวัด (ซูโดอีเฟรดรีน) จาก ยาควบคุมพิเศษ เป น 
วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ซึ่งมีผลในการปองกันให
การกระทําความผิดเกิดไดยากมากข้ึน
 ดังนั้น จากกรณีศึกษาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีได
ยกตัวอยางมา แสดงใหเห็นวา การเพิ่มมูลคา (Value Added) 
เปนแนวคิดที่มุ งเนนประสิทธิภาพในการดําเนินการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ และเกิดการบูรณาการไปสู ประสิทธิภาพ
ในการปองกันการกระทําผิดคดีพิเศษ เพื่อผลลัพธที่ดีตอผู มี
ส วนไดส วนเสีย ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการอํานวยความ
ยุติธรรมของ DSI และจะสงผลให DSI บรรลุเปาหมายในการ
เปนองคกรชั้นนําในการสืบสวนสอบสวน
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ตรวจสอบอยางไรกับการเพิ่มชื่อใน ท.ร.14 
ของคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศโดยไมมีหลักฐาน
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ตรวจสอบอยางไรกับการเพิ่มชื่อใน ท.ร.14 
ของคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศโดยไมมีหลักฐาน

 หลังจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เปดในปลายป พ.ศ. 2558 
ยอมจะมีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ หรือเกิดในตางประเทศแลวเดินทางเขามาในประเทศไทย โดยไมมี
หลักฐานที่แสดงวาเปนคนสัญชาติไทย กลับเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงบุคคลตางดาวไมวาจะเปน พมา ลาว 
เขมร อางสิทธิ์เพื่อการเพ่ิมช่ือใน ท.ร.14 อยางแนนอน ซึ่งจะเปนชองทางสูการทุจริตของเจาหนาท่ี ที่รับผิดชอบ หากรัฐ

ไมเรงรีบวางมาตรการ กฎ ระเบียบใหชัดเจน ก็ยอมจะเกิดปญหาการทุจริตดังกลาวตามมา ตามหลักกฎหมายเจาหนาที่

ผูปฏิบัติตองยึดหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติ สญัชาติ พ.ศ. 2508 และแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 และแกไขเพิม่เติม ระเบยีบสาํนกัทะเบยีนกลางวาดวยการจดัทาํทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 และแกไขเพิม่เตมิ และ
คําสั่ง หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับสัญชาติ ทะเบียนราษฎร เปนสําคัญ โดยมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่เก่ียวของ ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 และแกไขเพิ่มเติม 
  มาตรา 7 บุคคลดังตอไปนี้ ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด

 ผูเกิดโดยบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทยไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย 
 ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง

 คําวาบิดาตาม (1) ใหหมายความรวมถึงผู ซึ่งไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผูเกิดตามวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง แมผูนั้นจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม 
 มาตรา 7 ทวิ “ผูเกิดในอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ยอมไมไดรับสัญชาติไทย...”
 ผูใดเกิดในราชอาณาจักรไทยซ่ึงไมไดสญัชาติไทยตามวรรคหน่ึงจะอยูในราชอาณาจักรไทยในฐานะใด ภายใตเงือ่นไขใด 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงความมั่นคงแหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน 
ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวาผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย

คนเขาเมือง

 พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม

  หมวด 1 สํานักทะเบียนและนายทะเบียน

  มาตรา 8 ภายใตบังคับมาตรา 8/1 ใหมีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
            (1) สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง รองผูอํานวยการทะเบียนกลาง และผูชวยผูอํานวยการ

ทะเบียนกลาง เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร

ทั่วราชอาณาจักร
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ธนันทพงศ ปยะวรรณะกูล1

1พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ สํานักปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 (2) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีอํานวยการทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 (3) สํานักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดและผูชวยนายทะเบียนจังหวัด เปนนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนจังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
 (4) สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอและผูชวยนายทะเบียนอําเภอ เปนนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ
 (5) สํานักทะเบียนทองถิ่น มีนายทะเบียนทองถ่ินและผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน เปนนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตปกครองทองถิ่นนั้นๆ 
 หมวด 5 ทะเบียนบาน
  มาตรา 36  “ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทําทะเบียนบานไวทุกบานสําหรับผูมีสัญชาติไทย
และคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร.....” 
  มาตรา 38 ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทะเบียนบานสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับ
อนุญาตอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว และคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตามที่รฐัมนตรีประกาศกําหนด และบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดใน
ราชอาณาจักร ในกรณีผูมีรายการในทะเบียนบานพนจากการไดรับอนุญาตหรือผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักร ใหนาย
ทะเบียนจําหนายรายการทะเบียนของผูนั้นโดยเร็ว
 ใหผู อํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บัญญัติไวตาม
วรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
 รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด 
 ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม
 สวนที่ 3 การจัดทําทะเบียนราษฎร ตอนที่ 1 ทะเบียนบาน
 ขอ 44 ทะเบียนบาน (ท.ร.14) ใชลงรายการของคนท่ีมีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มีใบสาํคัญประจําตัวคนตางดาว
เทานั้น
 ขอ 45 ทะเบียนบาน (ท.ร.13) ใชลงรายการของคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราวหรือ
เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
 สวนที่ 4 การควบคุมทะเบียนราษฎร 
 ตอนที่ 1 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
 ขอ 95 คนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ หรือเกิดในตางประเทศแลวเดินทางเขามาในประเทศไทย
โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาเปนคนสัญชาติไทย ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นแหงทองที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองใหดําเนินการ ดังนี้
 (1) สงตัวผูรองใหตรวจคนเขาเมืองแหงทองที่ที่เดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อขอพิสูจนสัญชาติ เมื่อตรวจคนเขา
เมืองดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบแลวหากเช่ือวาเปนบุคคลสัญชาติไทยก็จะมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 (2) หากไดรับแจงจากตรวจคนเขาเมืองวาผู ร องเปนคนสัญชาติไทย ใหสอบสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมใหได
รายละเอียดกับตัวผูรอง
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 (3) เมื่อนายทะเบียนอนุญาตแลว ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมทั้งหมายเหตุ
ในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่... ลงวันที่...” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
 (4) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134(22) 
 (5) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ 132(5)
 หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0322/ว 53 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 กําหนดใหการพิจารณาอนุมัตแิกไข
สัญชาติอื่นเปนสัญชาติไทย เปนอํานาจเฉพาะตัวของนายอําเภอ เพราะเปนเรื่องสําคัญไมใชเรื่องเรงดวน 
 เมื่อพิจารณาจากระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 จะเห็นไดวาระเบียบได
วางหลักเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน ไวในขอ 95 กรณี คนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจาก
ตางประเทศ หรือเกิดในตางประเทศแลวเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานท่ีแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย ใหยื่น
คํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาในปจจุบัน 
 แนวทางการสืบสวน พนักงานสืบสวนผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตรวจสอบเอกสารจากนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ผูขอ ดังนี้
 1. คํารองขอขอเพ่ิมชื่อ สัญชาติไทย ตองเปนเจาบาน หรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
 2. หลักฐานประกอบการแจง
  (1) สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานที่จะขอเพ่ิมชื่อ
  (2)  บัตรประจําตัวประชาชนของผูรองขอ (ถามี)
  (3) หลักฐานทะเบียนที่มีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อ (ถามี)  เชน หนังสือเดินทาง หลักฐานการเกิด
  (4) พยานบุคคลที่นาเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันบุคคลได เชน ทายาทโดยธรรม (บิดา มารดา บุตร 
คูสมรส เปนตน) ญาติพี่นอง  เจาบาน  ผูนําชุมชน  ขาราชการท่ีรูจัก  ผูรูเห็นการเกิด การตาย เพื่อนบานคนสนิทหรือขางเคียง 
เปนตน
 3.  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูรองนํามาแสดง
 4.  ตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีชื่อในทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม
 5.  ตรวจสอบเอกสารที่สงตัวผูขอเพิ่มช่ือใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองแหงทองที่ที่เดินทางเขามาในประเทศเพื่อขอ
พิสูจนสัญชาติ และหนังสือตอบกลับจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง   
 6.  ตรวจสอบเอกสารการสอบปากคําผูยืน่รองขอเพ่ิมชือ่ เจาบาน และบคุคลท่ีนาเชือ่ถือเก่ียวกบัประวัตคิวามเปนมา
และรายการบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อ และความยินยอมใหเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน (กรณสีอบสวนเจาบาน) 
 7.  ตรวจสอบการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14) และการกําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภทใด (ประเภท 5) และการลงลายมือชื่อ
 8. ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติของนายทะเบียน ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งตางๆ ที่เก่ียวของ เปนตน
 จากกรณีการเพิ่มชื่อใน ท.ร.14 ของคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศโดยไมมีหลักฐานจะเห็นไดวาการ
ที่บุคคลสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศแลวเดินทางเขามาในประเทศไทย โดยไมมี
หลักฐานที่แสดงวาเปนคนสัญชาติไทย มายื่นเรื่องขอแกไข เปลี่ยนแปลงใหเปนสัญชาติไทยซ่ึงเปนดุลพินิจของนายอําเภอ
เฉพาะโดยไมมีการตรวจสอบจากจังหวัด อาจเปนชองวางในการทุจริตในการแกไขคนสัญชาติอื่นเปนสัญชาติไทย ซึ่งจะนําไปสู
ความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศได กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงควรที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ใหชัดเจนโดยการสพิสูจนอัตลักษณของบุคคลโดยวิธีทางนิติวิทยาศาสตรดวยเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตรวจสอบสัญชาติ

ตอไป  
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 หากยอนไปเมื่อในชวงป 2529 คดีการหายตัวไปของนางสาวเชอรรี่แอน ดันแคน ดูจะเปนท่ีสนอกสนใจของผูคน

ในสมัยนั้น เนื่องจากเปนการฆาตกรรมเด็กสาวลูกคร่ึงผูบริสุทธิ์อยางเลือดเย็น นําไปสูการจับกุม 5 ผูตองหาท่ีชาวบานรวม

ประณามใหนําไปประหารชีวิต แตแลวคดีกลับพลิก !!! เมื่อพบวาผูตองหาท่ีตํารวจจับกุมมานั้น เปนผูบริสุทธิ์ พวกเขาเปน

เพียงแพะรับบาปที่ตองมารับโทษจากสิ่งที่ไมไดกอ ซํ้ารายสภาพหลังออกจากคุกยังนาเวทนา บางคนติดโรครายจนเสียชีวิต 
จนทําใหคดีนี้ กลายมาเปนคดีแพะรับบาปชิ้นใหญ และกลายเปนตราบาปครั้งสําคัญของกระบวนการยุติธรรม วันนี้เราจะมา
ยอนรอยคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ เชอรรี่แอน กันคะ
 ในชวงเย็นของวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 นางสาวเชอรรี่แอน ดันแคน เด็กสาวลูกครึ่งไทย-สหรัฐอเมริกา วัย 16 ป 
ไดขึ้นรถแท็กซี่ที่หนาโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ซอยสุขุมวิท 101 เพื่อกลับบาน แตเธอเองกลับหายตัวไปอยางลึกลับ 
สรางความกังวลใจใหครอบครัวเปนอยางมาก จนตองไปแจงความคนหายไวกับตํารวจ

 กระทั่งวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 นางสงัดกับนางสายหยุด ศรีเมือง ชาวบานในละแวกตําบลบางปูใหม 
จงัหวดัสมุทรปราการ ไดไปชวยกนัจบัปแูถวปาชายเลนเพ่ือนาํไปขาย แตปรากฏวา ในวนันัน้ทัง้สองคนเจอศพของผูหญงิคนหนึง่

ในรองน้ําบริเวณปาชายเลน ทั้งสองคนจึงรีบไปแจงความกับตํารวจ สภอ.สมุทรปราการ ซึ่งในตอนแรกตํารวจคาดวาอาจเปน

สาวโรงงานในละแวกนั้น แตเมื่อสืบไปสืบมากลับพบวา ศพของหญิงสาวคนนั้น คือ นางสาวเชอรรี่แอน ดันแคน
 เมื่อตํารวจเร่ิมสืบสวน จึงมีการคาดการณวา นางสาวเชอรรี่แอน ถูกฆาตกรรมอยางเลือดเย็น โดยการบีบคอ และ
สภาพศพนั้นไมพบบาดแผลใด ๆ ตํารวจจึงเริ่มสอบสวน มิสเตอรโจ และนางกลอยใจ ดันแคน พอแมของ นางสาวเชอรรี่แอน 
กอนจะสอบสวน นายวินัย ชัยพานิช เจาของธุรกิจกอสราง ซึ่งเปนผูใหการอุปการะ นางสาวเชอรรี่แอน
 ทั้งนี้ จากการสอบสวนเพื่อนสนิทของ นางสาวเชอรรี่แอน เจาหนาที่ก็พบวา นางสาวเชอรรี่แอน ไดเดินขึ้นแท็กซี่ที่มา

จอดรับเธอหนาโรงเรียน แตไมมีใครจํารูปพรรณสัณฐานและทะเบียนของแท็กซี่ไดเลย ทําใหตํารวจไดรับความกดดัน

อยางหนัก เนื่องจากหาหลักฐานและพยานไมได ขณะที่หนังสือพิมพในขณะนั้นก็กัดขาวนี้ไมปลอย เพราะเปนคดี

สะเทือนขวัญที่ไดรับความสนใจอยางมากจากประชาชน ตํารวจจึงตองเรงปดคดีใหเร็วที่สุด

 ทีมสอบสวนใชเวลาประมาณ 1 เดือนในการสืบคดี ก็สามารถจับกุมผูตองหาได โดยมีพยานปากสําคัญคือ นายประเมิน 
โพชพลัด สามลอรับจางท่ีไดเขามาใหการวา วันเกิดเหตุเห็นนายวินัย ชัยพานิช และพรรคพวก ไดแก นายรุงเฉลิม 
กนกชวาลชัย, นายพิทักษ คาขาย, นายกระแสร พลอยกลุม, นายธวัช กิจประยูร ทั้งหมดเปนลูกนองของนายวินัย ไดลงมาจาก
รถแท็กซี่ โดยที่นายรุงเฉลิม และนายพิทักษ กําลังประคองเหยื่อออกมาในสภาพสลบ สวนนายวินัย นายกระแสร นายธวัช 
เดินตามมาขางหลัง ตนจึงเขาไปถามวา มีอะไรใหชวยหรือไม แตทั้งหมดก็ปฏิเสธ ซึ่งเมื่อนายประเมินไดอานขาวจาก

หนังสือพิมพ ก็เริ่มจําได เพราะเด็กผูหญิงที่ถูกประคองนั้นหนาตาสวยเปนลูกครึ่ง เขาจึงเดินทางมาเพื่อเปนพยานในคดีนี้ 

àªÍÃ�ÃÕèáÍ¹ Ñ́¹á¤¹ ¨Ò¡¤ ṌÊÐà·×Í¹¢ÇÑÞªçÍ¡¤¹ä·Â àªÍÃ �ÃÕèáÍ¹ ´Ñ¹á¤¹ ¨Ò¡¤´ÕÊÐà·×Í¹¢ÇÑÞªçÍ¡¤¹ä·Â 
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 จากปากคําของนายประเมิน คนขับสามลอรับจาง 
ก็ทําใหเจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมตัวผูตองสงสัยทั้ง 5 คน
โดยทนัท ีในวนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2529 พรอมกบัแถลงขาว

การจบักมุ ซึง่เมือ่ขาวน้ีแพรสะพดัออกไป กม็เีสยีงเรยีกรองจากประชาชนใหประหารชีวติฆาตกรกลุมนี ้เพราะมพีฤตกิรรมทีโ่หดราย 
 และเมื่อคดีเขาสูกระบวนการพิจารณา นายวินัยกลับถูกปลอยตัวออกมา ในวันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 เนื่องจาก
อัยการพิจารณาแลววา หลักฐานและสํานวนนั้นออนเกินไป สวนจําเลยที่เหลือ ไดแก นายรุงเฉลิม กนกชวาลชัย, นายพิทักษ 
คาขาย, นายกระแสร พลอยกลุม, นายธวัช กจิประยูร ถูกศาลชั้นตนสั่งตัดสินประหารชีวิต

 ทั้งนี้ จําเลยท้ัง 4 คน ไดอุทธรณคําพิพากษาตอศาลจังหวัดสมุทรปราการ และศาลอุทธรณไดรับไวพิจารณา 
แตระหวางที่พวกเขาถูกคุมขังอยูนั้น พวกเขากลับตองเจอสภาพที่เลวรายภายในคุก ทั้งการทุบตีทํารายจากเจาหนาที่ 
สุขอนามัย โรคระบาด และทําใหนายรุงเฉลิม กนกชวาลชัย เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ขณะที่ถูกคุมขังอยูใน

เรือนจําบางขวาง ระหวางที่รอศาลอุทธรณพิจารณาคดี

 ตอมานายวินัย และญาติพี่นองของผูเสียหาย ไดรวมตัวกันรองเรียน พล.ต.อ.เภา สารสิน อธิบดีกรมตํารวจในขณะน้ัน 
เพื่อขอความเปนธรรม จึงมีการมอบหมายใหกองปราบปรามเรงสืบคดีนี้ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตํารวจเจาของคดี

มองขาม มารวมสืบสวนใหม รวมทั้งภายหลังไดมีการสืบทราบวา นายประเมิน คนขับรถสามลอที่ใหการเปนพยานวา

เห็นกลุมคนรายประคองผูตายออกมานั้น แทจริงแลวคือพยานเท็จที่ไดรับการวาจางจากตํารวจ สภอ.เมืองสมุทรปราการ 
มาในราคา 500 บาท

 จากขอมูลการสืบสวนใหม ก็ทําใหในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535 ศาลอุทธรณไดพิพากษายกฟอง นายพิทักษ คาขาย, 
นายกระแสร พลอยกลุม, นายธวัช กิจประยูร แตใหขังไวพิจารณาขณะท่ีคดีอยูในศาลฎีกา และวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2536 
ศาลฎีกาไดพิจารณาแลวยืนคําสั่งตามศาลชั้นอุทธรณ สั่งยกฟองคดีดังกลาว จึงทําใหนายพิทักษ คาขาย, นายกระแสร 
พลอยกลุม, นายธวัช กิจประยูร ถูกปลอยตัวออกมารับอิสรภาพ หลังจากท่ีทั้ง 3 คน ตองเปนแพะรับบาปชดใชกรรมในคุก

มาเนิ่นนาน 
 อยางไรก็ตาม อิสรภาพที่พวกเขาแลกมา ก็มาพรอมกับความขมข่ืน เพราะนายพิทักษ คาขาย เสียชีวิตเมื่อปลายป พ.ศ. 
2536 หลังจากที่ติดโรครายมาจากในคุก ขณะที่นายธวัช กิจประยูร เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งไมนานหลังจากนั้น

 สวนนายกระแสร พลอยกลุม ผูเหลือรอดจากคดีนี้เพียงคนเดียว ไดออกมาเลาใหฟงวา ชีวิตหลังไดรับอิสรภาพของเขา

ก็เหมือนกับตายทั้งเปน ในตอนน้ันเขาบอกกับตํารวจวาไมไดฆา แตก็ไมมีใครเชื่อ นักขาวเองก็ประโคมขาว ระหวางที่อยูในคุก

ก็ถูกซอมเพื่อใหรับสารภาพ ถูกซอมจนกระดูกสันหลังราว ซึ่งในตอนนั้นเปนชวงที่รอใหศาลชั้นตนตัดสิน เมื่อศาลชั้นตนตัดสิน
แลวก็เขาคุกเลย พอออกมากลับไปหาฟลมเอกซเรยก็ไมมี หมอก็หาย เวลาเดินเร็วๆ ก็ไมได นอนหงายก็ไมได กอนที่ตน

จะเขาคุกไปก็มีครอบครัว มีภรรยา ลูกชายและลูกสาวอยางละ 1 คน แตในระหวางท่ีอยูในคุกนั้น ภรรยาเองก็เครียด
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จนเสียชีวิต สวนลูกสาวก็ถูกฆาขมขืน ทั้ง ๆ ที่ในตอนนั้น

ลูกสาวกําลังจะสอบชิงทุนไปเรียนท่ีประเทศญ่ีปุน และ
พอออกมาจากคุกแลว ตํารวจกลับบอกวา เรื่องนี้เปน

เรื่องของเวรกรรม

 จากนั้น ตํารวจจึงเริ่มสอบสวนคดีนี้ใหมทั้งหมด 
และมาทราบวา นายวินัย ชัยพานิช หรือ เสี่ยแจ็ค 
ซึ่งในขณะนั้นมีภรรยาคือ นางสาวสุวิบูลย หรือ กุง ที่อยู

ดวยกนัแตไมไดแตงงานกนั โดยนายวนิยัเองเปนคนทีเ่จาชู 
เมื่อมาพบกับนางสาวเชอรรี่แอน ก็รูสึกหลงใหลไดปล้ืม 
และแอบเลี้ยงนางสาวเชอรรี่แอนเอาไว อยางลับๆ 
โดยความยินยอมของคุณแมของนางสาวเชอรรี่แอน 
เน่ืองจากคุณแมของนางสาวเชอรรี่แอน ทนไมไดที่พอมี

พฤติกรรมในเชิงชู สาวกับลูกหลายต อหลายครั้ ง 
โดยเฉพาะตอนเมา

 จากน้ัน ตํารวจไดเขารื้อคดีเชอรรี่แอนขึ้นมาใหม โดยสืบเสาะจากนิสัยเจาชูของนายวินัย และเริ่มแกะรอยคูขา
แตละคนของนายวินัยไปเรื่อยๆ จนสามารถจับกุมฆาตกรคือ นายสมัคร ธูปบูชาการ ไดเปนรายแรก และนายสมัคร 
ก็ไดซักทอดไปถึงทีมสังหารและผูบงการ ไดแก
             นางสาวสุวิบูลย พัฒนพานิช ภรรยาของนายวินัย (ผูบงการ)
             นายสมใจ บุญญฤทธิ์ (ผูรูเห็น)
             นายสมพงษ บุญญฤทธิ์ (ผูลงมือ)
             นายสมัคร ธูปบูชาการ (ผูลงมือ)
             นายพีระ วองไววุฒิ (ผูรูเห็น)
 ทั้งน้ี คดีนี้ไดถูกไขไปสูความกระจาง เมื่อตํารวจผูสืบคดีนี้ใหม ไดรูวา นางสาวสุวิบูลย หรือ กุง ภรรยาของนายวินัย 
เกิดอาการหึงหวงนางสาวเชอรรี่แอนท่ีนายวินัยเล้ียงเอาไว จึงสั่งลูกนองใหไปฆานางสาวเชอรรี่แอน นายสมพงษและ

นายสมใจเอง กม็คีวามสนทิสนมกบันางสาวเชอรรีแ่อน จงึไดใหนายพรีะ วองไววุฒ ิโชเฟอรมรณะ ขบัรถไปรบันางสาวเชอรรีแ่อน 
ที่โรงเรียน จากน้ันจึงใชอุบายอางชื่อนายวินัย จนนางสาวเชอรรี่แอน เชื่อสนิท แลวจึงหลอกขับรถไปท่ีบางปู ระหวางทาง

เมื่อนางสาวเชอรรี่แอนพบความผิดปกติ ก็พยายามขัดขืน กลุมฆาตกรจึงบีบคอเธอจนหมดสติ และนํารางไปทิ้งไวที่รองนํ้า

จนจมนํ้าตาย กอนที่จะพบศพในอีก 2 วันตอมา
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 จากน้ัน ในอีก 2 ปตอมา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
ศาลช้ันตนไดมีคําสั่งประหารชีวิตนางสาวสุวิบูลย พัฒนพานิช 
ผู จ างวาน รวมทั้ งนายสมพงษ  บุญญฤทธิ์ และนายสมัคร 
ธูปบูชาการ และศาลอุุทธรณไดพิจารณายืนตามศาลช้ันตน แตใน
ชั้นศาลฎีกานั้น นางสาวสุวิบูลย ถูกตัดสินใหปลอยตัว เนื่องจาก
หลกัฐานไมเพยีงพอ ไมมปีระจกัษพยานวาเปนผูจางวาน สวนนายสมพงษ
และนายสมัครนั้น ถูกตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิต เนื่องจากนายสมัคร 
ใหการรับสารภาพกับตํารวจในช้ันสอบสวนและจับกุม ขณะที่

นายสมใจ ไดเสียชีวิตไปกอนหนานี้แลว

 สวนฝงตํารวจ สภอ.เมืองสมุทรปราการ ที่สืบสวนคดีนี้และ

ปนพยานเท็จนั้น ศาลตัดสินวา นายตํารวจ 5 คน ทําไปตามหนาที่ 
ไมไดมีสวนเกี่ยวของรูเห็นกับเรื่องนี้ มีเพียง พ.ต.ท.มงคล ศรีโพธิ์ 
รอง ผกก. ทีส่าํนกังานตาํรวจแหงชาตไิดมคีาํสัง่ใหไลออกจากราชการ

 ในสวนของผูบริสุทธิ์นั้น ไดมีการตอสูเรียกรองสิทธ์ิตางๆ 
รวมแลวกวา 10 ป ทั้งทางแพงและอาญา ซึ่งศาลแพงชั้นตนได

พิพากษาใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย

ในคดีนี้กวา 26 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย 7.5% ตอป รวมเปน 38 
ลานบาท

 เบื้องตนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้งใจจะอุทธรณคดี 
แตนายกระแสร พลอยกลุม หนึ่งในแพะรับบาป ไดยื่นหนังสือตอ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เพื่อขอรองไมให

สํานักงานตํารวจแหงชาติอุทธรณคดีดังกลาว โดยในหนังสือ

ขอความเปนธรรมระบุวา นายกระแสรและพวกไดรับความเสียหาย

มาเปนเวลานาน แตกลับไมไดรับความชวยเหลือใดๆ จากหนวยงาน

ราชการ ซึ่งคดีนี้มีขอยุติแลววา เจาหนาที่ตํารวจไดปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบ ศาลแพงจึงไดมีคําสั่งพิพากษาใหชดใชเงิน เมื่อเทียบกับ

ความเสียหายแลวกไ็มอาจคํานวณเปนเงนิได แตกเ็พยีงพอท่ีจะนาํไป

ใชจายในชีวิตประจําวันและครอบครัว จึงขอใหนายกรัฐมนตรี 
ไดพิจารณาขอความเห็นใจและส่ังการใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ไมยื่นอุทธรณในคดีนี้

 ถือไดวาเรื่องนี้คืออีกหนึ่งบทเรียนของสังคมไทย และคดีนี้ได
กลายมาเปนคดีตัวอยางในการออก พ.ร.บ. คาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
ในที่สุด
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับเรื่องราวรองทุกขของพี่นองประชาชนที่เดินทางไปขายแรงงานที่ตางประเทศจํานวนมาก 
ประชาชนที่ไปขายแรงงานในตางประเทศไดรับการขายฝนวา การเดินทางไปขายแรงงานจะทําใหไดรับผลตอบแทนที่ดี  
จะสามารถไดรับเงินจํานวนมากกลับบานและผลตอบแทนจํานวนมากนั้นแรงงานสามารถนํากลับมาสรางบาน ซื้อรถยนต 
ซื้อเคร่ืองมือทางการเกษตร เพื่อการศึกษาของบุตร หรือพูดงายๆ คือ สามารถกลับมาสรางอนาคตในประเทศไทย 
แตผูชักชวนหรือนายหนาไมไดบรรยายวาการทํางานที่ตางประเทศน้ัน มีความยากลําบากขนาดไหน ตองมีความอดทน

อยางสูง การใชชีวิตในตางประเทศมีสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกับสภาพแวดลอมตามปกติของประเทศไทย  ตองหางไกลจาก

ครอบครัว และญาติมิตร  และที่สําคัญอยางย่ิงจะเดินทางเพื่อไปเก็บเก่ียวฝนนั้นได ตองมีขั้นตอนและตนทุนในการเดินทาง 
          ขอมูลของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไดจําแนกการไปทํางาน

ยังตางประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย  มี 5 วิธี คือ 
 1. บริษัทจัดหางานจัดสงไป    
 2.  กรมการจัดหางานเปนผูจัดสงไปทํางาน

 3. ผูที่จะไปทํางานติดตอหางานเอง 
 4.  นายจางในประเทศไทยพาลูกจางของตนไปทํางาน 
 5. นายจางในประเทศไทยสงลูกจางของตนไปฝกงาน โดยมีรายละเอียดของคาใชจายดังนี้
  5.1 คาทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต 1,000 บาท หากประสงคจะรับหนังสือเดินทาง ทางไปรษณียเพ่ิมอีก 
40 บาท รวมเปน 1,040 บาท

  5.2  คาตรวจสุขภาพเพ่ือไปทํางานตางประเทศไมเกิน 1,500 บาท

  5.3 คาทดสอบฝมือครั้งละไมเกิน 500 บาท หากคาทดสอบฝมือมีคาใชจายสูงเกิน 500 บาท ใหผูไดรับอนุญาต

ดําเนินการทดสอบฝมือ เรียกเก็บไดตามอัตราท่ีอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด  ทั้งนี้ตองครั้งละไมเกิน 1,000 บาท

  5.4  คาบริการและคาใชจาย (คาหัว) ไปทํางานไตหวัน เสียคาบริการและคาใชจายไมเกิน 56,000 บาท

  5.5  ไปทํางานประเทศอื่นๆ เสียคาบริการ เทากับคาจางท่ีทานไดรับไมเกิน 1 เดือนและคาใชจายอ่ืนๆ ในการ

จัดสงไมเกิน 15,000 บาท  เชน ไปทํางานท่ีสิงคโปร ไดรับเงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บเงินคาบริการได

ไมเกิน 8,000 + 15,000 บาท

           สวนใหญประชาชนที่ไปขายแรงงานยังตางประเทศมักจะมีปญหาในดานการเงินมีงบประมาณไมเพียงพอในการ

เดินทาง  หนทางที่จะไดเงิน คอื การขายทรัพยสินสวนตัวที่ตนเองมี  เชน ที่ดินที่ใชในการทํามาหากิน  ขายอาคารบานเรือน
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ของตนเอง  หากไมมีทรัพยสินสวนตัวหรือขายแลวยังไมเพียงพอ จําเปนตองกูหนี้ยืมสินเพ่ือนํางบประมาณมาใชจายในการ

เดินทาง  นายทุนที่หางายและยินดีที่จะใหกูหนี้ยืมสิน คือ เจาของบริษัทท่ีเปนผูจัดหาคนงานไปทํางานที่ตางประเทศนั้นๆ 
           ปญหาที่สําคัญตามมา คือ การทําสัญญาตางๆ ของแรงงานที่ไปตางประเทศนั้น มีการลงนามในเอกสารตางๆ โดยไม
ไดมีการอานเอกสารตางๆ อยางรอบคอบ หรือบางครั้งลงนามในเอกสารโดยไมรูวาเปนเอกสารการเปนหนี้ของตนเอง  เนื้อหา

ของสัญญาไมตรงกับที่ไดรับการชี้แจง หรือบางครั้งที่เปนปญหาที่หนักหนา คือ ยอมลงนามในเอกสารกระดาษเปลา เมื่อการ
จัดทําเอกสารเสร็จสิ้นและเดินทางไปทํางานเรียบรอยแลว  แรงงานสวนใหญพบวาตนเองไมไดรับคาตอบแทนตามท่ีไดมีการ

ตกลงกอนการเดินทางมายังตางประเทศ และพบวาตนเองมีหนี้สินกอนโต  เมื่อเดินทางกลับจากตางประเทศพบวาทรัพยสินที่

ตนเองใชคํ้าประกันในการกูยืมตกเปนของนายทุนหรือเจาของบริษัทนายจางของแรงงาน

            ดังนั้นเพื่อใหประชาชนที่ตองการไปขายแรงงานยังตางประเทศและจําเปนตองทําสัญญา มีความรู ความเขาใจ
ที่เพียงพอ ในการจัดทําสัญญา สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคจึงมีการจัดทําโครงการการใหความรูแกประชาชนเม่ือตอง

ทําสัญญาตามกฎหมาย  เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการจัดทําสัญญาอยางถูกตอง เหมาะสมตรงกับความเขาใจ

ของคูสัญญา

ความหมายของสัญญา

ขอมูลที่สําคัญในสัญญา

ขอพึงระวังในการทําสัญญาขอควรปฏิบัติในการทําสัญญา

 สัญญา คือ การท่ีบุคคลอยางนอย 2 ฝาย 
มาทําความตกลงกัน เพ่ือที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
โดยใหมีผลตามกฎหมายผูกพันบุคคลท้ัง 2 ฝาย
ขางตน

 1. ชื่อสัญญา
 2. วันท่ีทําสัญญา
 3. สถานที่ทําสัญญา
 4. ชื่อ - นามสกุล คูสัญญา
 5. เนื้อหาของสัญญา ซึ่งจะระบุขอตกลงตางๆ 
ตามเจตนาของคูกรณีไว
 6. ข อความระบุว  า  สัญญาได ทําขึ้น เป น
สองฉบับและคูสัญญาไดเขาใจขอความในสัญญา
ถูกตองตรงกัน
 7. การลงลายมือของคูสัญญาและพยาน

 1. กอนจะตัดสินใจทําสัญญาใดๆ ควรคนควา
หาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ประสงคจะทํา
สัญญากอน โดยควรสอบถามจาก
บุคคลใกลชิด คนหาขอมูลจาก
หนังสือ หรืออินเตอรเน็ต เปนตน
 2. กอนทําสัญญา ควรนําร างสัญญาไปศึกษา 
ทําความเขาใจเสียกอนวาสิ่งที่ระบุไว ในสัญญาเปน
สิ่งที่ตรงกับเจตนาหรือความตองการของตัวเราหรือไม 
มีสิ่งใดบางที่เปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ และตัวเรามี
ความพึงพอใจและยอมรับในขอสัญญาท่ีระบุไวไดหรือไม 
เพียงใด
 3. หากศึกษารางสัญญาแลว เห็นวามีสวนหนึ่ง
สวนใดในสัญญาท่ีไมถูกตองตรงกับความประสงค หรือ
เนื้อหาใดที่เราไมสามารถยอมรับได ก็ใหจัดการใหมีการ
แกไขเสียกอน
 4. ควรจัดเตรียมเอกสารสําคัญที่ ใช ในการทํา
สัญญาใหครบถวน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบาน เปนตน
 5. ศึกษาขอมูลและทําความเขาใจเน้ือหาสาระท่ี
ปรากฏในสัญญาอยางรอบคอบ กอนตัดสนิใจทาํสญัญาใดๆ

 1. อ  า น แ ล ะ ทํ า ค ว า ม เข  า ใ จ เ น้ื อ ห า ส า ร ะ ใ น สัญญ า
อยางถองแทกอนที่จะลงนามในสัญญาใดๆ
 2. หากไม  เข  า ใจ เนื้ อหาที่ ป รากฏในสัญญาก็ อย  า เพิ่ ง
ลงนามในสัญญาน้ันๆ โดยเด็ดขาด
 3. หากมีขอสงสัย ใหปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากผูที่มีความรู
เสียกอน โดยอาจสอบถามหรือขอคําแนะนําจากหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ ที่เช่ือถือได หรือสอบถามจากบุคคลอื่นกอนการตัดสินใจทํา
สัญญา
 4. ผูที่เราไปปรึกษา สอบถาม หรือขอคําแนะนํา ไมควรเปนผูที่
มีสวนเก่ียวของกับคูสัญญาของเรา โดยควรเปนผูที่มีความรอบรูในเร่ือง
ที่จะทําสัญญา หรือเปนผูมีความรูทางกฎหมาย และเปนผูที่เราไววางใจ
ไดจริงๆ
 5. การทําสัญญาตองดําเนินการใหถูกตองตามแบบที่กฎหมาย
กําหนดไว มิฉะนั้นสัญญาอาจไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย
 6.  เมื่อคูสัญญาไดลงนามในคูสัญญาแลว ยอมมีภาระผูกพัน
ตามเน้ือหาสาระท่ีปรากฏในสัญญา และเปนหนาที่ตองปฏิบัติตามท่ี
สัญญาระบุไว
   7. หากคูสัญญาไมปฏิบัติตาม หรือกระทําการใดๆ
       อันเปนผิดสัญญาบอกเลิกสัญญา
   8. กอนลงนามทําสัญญาใดๆ ควรไตรตรองให
      รอบคอบเสียกอน  เพราะเมื่อลงนามในสัญญาไปแลว 
        คูสัญญายอมมีความผูกพันตามสัญญาดังกลาว
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  บทความน้ีนําเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน และประสบการณในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ

เจาหนาที่คดีพิเศษ ในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษที่เกี่ยวของกับตางประเทศ ซึ่งจําเปนตอง

อาศัยความรูความเขาใจในเร่ืองกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา (MLAT) สนธิสัญญาระหวาง

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา วาดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา และการประสาน

งานโดยใกลชิดกับสํานักงานอัยการสูงสุดในฐานะผูประสานงานกลางฝายไทย ซึ่งจะตองดําเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน 

และวิธีการ ตลอดจนประสบการณและเทคนิคในการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสาร การวิเคราะหขอมูลเพ่ือพิสูจน

การกระทําความผิด จึงเปนสิ่งสําคัญในการบรรลุวัตถุประสงคของการรวบรวมพยานหลักฐานในตางประเทศเพื่อนํามา

ประกอบสํานวนการสอบสวนการใชมาตรการทางกฎหมาย เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในคดีอาญานับเปนสวนสําคัญ

ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติที่กําลังทวีความรุนแรงอยางมากในสังคมท่ัวโลก ประเทศตางๆ ไดให

ความสําคัญกับมาตรการทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของอันประกอบดวยกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน กฎหมาย

วาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา และกฎหมายการโอนตัวผูกระทําความผิดในตางประเทศระหวางกัน

และกัน ตลอดจนการยึดและอายัดทรัพยสินที่ผูตองหาใชหรือไดมาจากการกระทําความผิด เพื่อปองกันมิใหผูกระทําความผิด

มีอํานาจทางการเงินในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัย

สาธารณะและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ อาชญากรรมในปจจุบันเปนการกระทําความผิดท่ีเกิดจากการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีและมีลักษณะเปนความผิดที่กระทําขามพรมแดนระหวางประเทศ ประเทศตางๆ จึงพยายามรวมมือกัน

อยางใกลชิด เพื่อติดตามตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษและแสวงหาหลักฐานที่จะใชในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

มีการทําสนธิสัญญาระหวางกันวาดวยการสงผู รายขามแดนและการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 

ตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศ

 ในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 (MLAT : Mutual Legal Assistance in Criminal Matter) ที่ไดมีการประกาศ

ใชบังคับแลว โดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คาดวาจะมีผลกระทบที่จะเกิดเพิ่มขึ้น

ตามการเปล่ียนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจ หาวิธีรับมือ หรือปรับตัวเพื่อรองรับการกอ

อาชญากรรมระหวางประเทศที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
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 สําหรับประเทศไทย นอกจากจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนแลว ยังมีกฎหมายวาดวยความรวมมือ

ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาตามที่กลาวแลว โดยมีอัยการสูงสุดหรือผูซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเปนผูประสานงานกลาง

ฝายไทยในการดําเนินงาน ทั้งกรณีการสงผูรายขามแดน และการขอความชวยเหลือจากตางประเทศและการใหความ

ชวยเหลือแกตางประเทศในเร่ืองตางๆ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการนําผูกระทําความผิด

มาลงโทษได และในทางกลับกันผูประสานงานกลางฝายตางประเทศก็ใหความรวมมือในการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีอยูใน

ตางประเทศสงใหประเทศไทยตามที่รองขอไดเชนเดียวกัน โดยหลักเกณฑการใหความชวยเหลือทางอาญาและการขอ

ความชวยเหลือทางอาญาจากตางประเทศ ที่สําคัญ คือ

 1) การรองขอความชวยเหลือทําได 2 วิธี คือกรณีมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ือง

ทางอาญาระหวางกัน ใหสงคํารองขอไปยังผูประสานงานกลาง หรือหากไมมีสนธิสัญญาดังกลาวตองปรากฏวาประเทศ

ผูรองขอจะใหความชวยเหลือทํานองเดียวกันเมื่อประเทศไทยรองขอ ใหดําเนินการโดยวิถีทางการทูต 

 2) การกระทําผิดที่เปนมูลกรณีของการรองขอ ตองเปนความผิดตามกฎหมายของไทย เวนแตจะมีสนธิสัญญา

ระบุเปนอยางอื่น

 3) ประเทศไทยอาจปฏิเสธไดถาการชวยเหลือกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคงหรือสาธารณะประโยชน

ที่สําคัญของประเทศไทย หรือเกี่ยวกับความผิดทางการเมืองหรือการทหารนอกจากนั้น วิธีการใหความชวยเหลือหรือขอความ

ชวยเหลือกําหนดใหมีผูประสานงานกลาง โดยผูประสานงานกลางฝายไทย ไดแกอัยการสูงสุด เมื่อผูประสานงานกลางจะ

รับคํารองขอความชวยเหลือฯ จะตองพิจารณาเบ้ืองตนวาการรองขอดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย

หรือไม ถาเห็นวาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายก็จะสงเรื่องใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจดําเนินการ ซึ่งหมายถึง

เจาหนาที่ตามที่กฎหมายภายในประเทศน้ันไดกําหนดอํานาจหนาที่ไว เชน ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) หรือ

อธิบดีกรมราชทัณฑ เมื่อเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการเสร็จแลวก็จะสงเร่ืองกลับมาใหผูประสานงานกลางเพ่ือสงใหผูรองขอ

ตอไป อยางไรก็ดี ในการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการดําเนินคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญา พ.ศ.2535 (MLAT : Mutual Legal Assistance in Criminal Matter) กรมสอบสวนคดีพิเศษได

ประสานความรวมมือกับสํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุดอยางใกลชิดในการรวบรวมพยานหลักฐานและ

สอบปากคําพยานเพ่ือใชในการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาคดีพิเศษท่ีเกี่ยวของกับตางประเทศอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิผลการดําเนินการขอความชวยเหลือในการรวบรวมพยานหลักฐานในตางประเทศตามกฎหมายวาดวยความรวมมือ

ระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา ในคดีพิเศษที่ 77/2549 เนื่องจากพยานหลักฐานในสหรัฐอเมริกาเปนพยานสําคัญในการ

พิสูจนการกระทําความผิด ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดเห็นชอบใหคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการทําคํารอง

ขอความชวยเหลือในการรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังอัยการสูงสุด โดยการรองขอความชวยเหลือ

อยูในหลักเกณฑการขอความชวยเหลือของผูประสานงานกลาง และเพ่ือใหการดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศ

สหรัฐฯ ถูกตองครบถวน และตรงประเด็นกับการขอความชวยเหลือของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานอัยการใหเห็น

ควรใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบ เดินทางไปรวมสังเกตการณรวมกับพนักงานอัยการและเจาหนาที่ของสหรัฐฯ 

และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นขอซักถาม และทําความเขาใจในพยานเอกสารที่ฝายไทยขอใหลูกคาในประเทศสหรัฐฯ

ตรวจสอบและรับรอง รวมถึงตรวจยึดพยานเอกสารอ่ืนเพ่ือนํามาประกอบสํานวนการสอบสวน ทั้งนี้เพ่ือเปนแนวทางการ
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ดําเนินงานตามกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศสหรัฐฯ จะตองดําเนินการดังนี้ แนวทางการปฏิบัติที่

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการในการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคําพยานในตางประเทศเพ่ือนํามาประกอบ

การดําเนินคดี มีดังนี้

 1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานการรวบรวมพยานหลักฐานที่อยูในตางประเทศและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการของสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกาวาดวยความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา พ.ร.บ.ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 (MLAT) กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2537) และระเบียบของผูประสานงานกลางวาดวยการใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือฯ เสนอขอ

ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งตองระบุเหตุผลความจําเปน ระยะเวลาดําเนินการ จํานวนบุคลากร และ

งบประมาณคาใชจายสําหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการ

 2. แจงสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อแจงเหตุผลความจําเปน และรายชื่อเจาหนาที่ของฝายไทยท่ีจะรวมสังเกตการณ

ในคํารองขอความชวยเหลือฯ ใหทางการสหรัฐฯ ทราบ

 3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนการปฏิบัติงานการรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยประสานงานกับผูประสานงานกลางฝายไทย (อัยการสํานักงานตางประเทศสํานักงานอัยการสูงสุด) และผูประสานงาน

กลางฝายสหรัฐอเมริกา (กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อซักซอมความเขาใจใน

รายละเอียดคดีและแนวทางการดําเนินคดีเพื่อรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจนและรัดกุมใชเปนหลักฐานประกอบการ

พิจารณาคดีในชั้นศาล

 4. ปฏิบัติราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามการดําเนินการขอความชวยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการสอบปากคําและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของตาม MLAT (Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matter) ระหวางวันที่ 16 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2556 โดยมีอัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 

ในฐานะผูประสานงานกลางฝายไทย ซึ่งไดประสานงานกับ U.S. Department of Justice, Criminal Division ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในการเดินทางเพ่ือไปรวมสอบปากคําพยานจํานวนหนึ่ง (11 ราย จากลูกคาจํานวน 38 ราย) รวมกับเจาหนาที่

ผูประสานงานกลางฝายสหรัฐฯ และเจาหนาที่จาก FBI ซึ่งทําการจดบันทึกการสอบปากคํา 

 5. ผูประสานงานกลางฝายสหรัฐฯ รวบรวมการจดบันทึกการสอบปากคําพยานจากเจาหนาท่ี FBI และพยาน

เอกสารสงใหสํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ผานทางสถานทูตสหรัฐฯ ในภายหลัง

 6. สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด รวบรวมบันทึกการสอบปากคําพยาน และพยานหลักฐานที่ไดรับ

จากประเทศสหรัฐอเมริกา สงพนักงานสอบสวนคดพีิเศษผูรับผิดชอบ

 7. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดรับเพื่อนํามาประกอบการดําเนินคดีตอไปผลการ

ปฏิบัติงานรวบรวมพยานหลักฐานในตางประเทศตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางกันทางอาญา ทําใหได

พยานหลักฐานที่เปนประโยชนในการพิสูจนการกระทําความผิดของผูกระทําผิดรวมกับพยานหลักฐานที่รวบรวมไดใน

ประเทศไทย 
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แนวคิด
เก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล1

ปกรณ นิลประพันธ2

1 เผยแพรใน www.pub-law.net 2 กรกฎาคม 2555 07:23 น.
2 กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ), สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (มิถุนายน 2555)

 นับแตศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 12/2555 วามาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545 ทีบ่ญัญัตใิหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิคุคลซ่ึงกระทําความผิด

และตองรับโทษตามพระราชบัญญัติดังกลาว ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน

ไดว าตนมิไดมีส วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน เปนอันขัดตอมาตรา 39 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย วงวิชาการดานนิติศาสตรก็ไดมีการอภิปรายถกเถียงในเร่ืองบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญา

ของผูแทนนิติบุคคลอยูมากเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยนี้โดยเสียงขางมาก 5 ตอ 4 อันแสดงใหเห็นวาแนวความคิด

ในเรื่องน้ีของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ยังไมตกผลึก

 ผูเขียนเห็นวาการอภิปรายในเร่ืองดังกลาวเปนสิ่งท่ีดีและนาจะเปนประโยชนตอการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน

เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและผูแทนนิติบุคคลในระบบกฎหมายไทยวาเราสมควรถือวานิติบุคคล

กระทําความผิดอาญาไดหรือไม หากยอมรับวานิติบุคคลกระทําความผิดอาญาไดจะรับโทษอาญาอยางไร เพราะนิติบุคคล

เปนบุคคลสมมุติที่กระทําการตางๆ ผานผูแทนของนิติบุคคล แตหากไมยอมรับวานิติบุคคลกระทําความผิดอาญาได เราจะมี
กลไกในการจัดการกับเรื่องนี้อยางไร

 อยางไรก็ดี สิ่งที่ผู เขียนสนใจคือ คําวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ขอวิพากษวิจารณเทาที่ผู เขียนไดยิน

ไดฟงมาก็ดี กลาวถึงการปรับปรุงวิธีการเขียนบทสันนิษฐาน ความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลและผลท่ีเกิดขึ้นจาก

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสียเปนสวนมาก แทบจะไมมีใครกลาวถึงแนวความคิดทางวิชาการเก่ียวกับความรับผิด

ทางอาญาของนิติบุคคลอันเปนเหตุแหงปญหาเลยผูเขียนจึงไดศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล

ในระบบกฎหมายของตางประเทศและเรียบเรียงเปนบทความนี้ขึ้น โดยบทความนี้จะไมกลาวถึงการกําหนดบทสันนิษฐาน

ความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลในระบบกฎหมายของตางประเทศ เนื่องจากเห็นวาหลังจากศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําวินิจฉัยที่ 12/2555 ไดมีนักวิชาการใหความเห็นในเรื่องนี้ไวมากพอสมควรแลว จึงไมจําเปนที่ตองศึกษาซ้ําอีก
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1 Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford University Press, 1972, pp.60-61.
2  รายละเอียดโปรดดู http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_PD.HTM (ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2555)
3 ค.ศ. 1195-1254

 ผูเขียนพบวาหลักเกณฑเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลเปนผลมาจากการผสมผสานแนวคิดทาง

กฎหมาย 2 เรื่องเขาดวยกัน คือ ความเปนนิติบุคคลเรื่องหนึ่ง กับความรับผิดทางอาญาอีกเรื่องหนึ่ง โดยเรื่องความเปน

นิติบุคคลนั้นปรากฏในทางตําราวาหลักกฎหมายเรื่องนิติบุคคลมิไดพัฒนามาจากหลักกฎหมายโรมัน โดยระบบกฎหมายโรมัน

มีแตเรื่องบุคคลธรรมดา (persona) เทานั้น1 แตหลักกฎหมายเร่ืองความเปนนิติบุคคลเกิดขึ้นจากระบบกฎหมาย

ที่นักนิติศาสตรไม ค อยใหความสนใจมากนัก นั่นคือ “กฎหมายพระ” (Canon Law) ของคริสตจักร โดยเมื่อ

คริสตจักรมีอิทธิพลตอระบบการเมืองการปกครอง และกฎหมายในทวีปยุโรป กฎหมายพระไดกลายมาเปนสวนหนึ่งกฎหมาย

ของอาณาจักรดวย ซึ่งประมวลกฎหมายของศาสนจักร (Code of Canon Law) บรรพ 1 ภาค 6 หมวด 2 ยอมรับวานอกจาก

บุคคลธรรมดา (personas physicas) แลว ยังมี “นิติบุคคล” (personae iuridicae) ดวย โดยนิติบุคคลนี้ เกิดขึ้นโดยการรวม
เขากัน (universitates) ของบุคคลธรรมดาต้ังแตสามคนข้ึนไป (universitatespersonarum) หรือการรวมเขากันของ

กองทรัพยสิน (universitatesrerum) เพื่อดําเนินกิจการอันเปนการจรรโลงพระศาสนา โดยนิติบุคคลจะดําเนินการในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงผานบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล (personae collegiums) ซึ่งมีอํานาจบริหารจัดการ และนิติบุคคลน้ีมีสิทธิ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบเปนของตนเองแยกออกไดจากสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลธรรมดาหรือ

กองทรัพยสินที่มารวมเขากันนั้น2

 การเกิดขึ้นของแนวคิดวาดวยนิติบุคคลดังกลาวกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายตามมาวา ในกรณีที่นิติบุคคล

กระทําความผิดที่มีโทษอาญา นิติบุคคลน้ันตองรับผิดทางอาญาหรือไม ซึ่งในกรณีนี้พระสันตะปาปาอินโนเซนตที่ 43 ซึ่งทรง

เปนผูเชี่ยวชาญกฎหมายพระเน่ืองจากทรงเคยเปนผูสอนกฎหมายพระในมหาวิทยาลัยโบโลนญามากอน ไดมีพระวินิจฉัยใน

เรื่องนี้วาบุคคลธรรมดาน้ันเปนสิ่งมีชีวิตที่จับตองไดและมีชีวิตจิตใจ (Willpower and soul) เปนของตนเองจึงสามารถแสดง

เจตนาราย (mensrea) ได บุคคลธรรมดาจึงกระทําความผิดอาญา (actusreus) ได และบุคคลธรรมดาเปน “พสก” หรือผูอยู

ใตปกครอง (subject) ที่แทจริงของพระเจาและกษัตริย เมื่อบุคคลธรรมดากระทําความผิดอาญา พระเจาและกษัตริยจึงมี

พระราชอํานาจท่ีจะลงโทษอาญาแกบุคคลธรรมดาได แตสําหรับนิติบุคคลน้ัน ทรงมีพระวินิจฉัยวาเปนสิ่งที่จับตองไมได 
ไมมีชีวิตจิตใจ การดําเนินการตางๆ ของนิติบุคคลตองกระทําผานบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลผูมีอํานาจบริหารจัดการ

นิติบุคคลน้ัน นิติบุคคลจึงไมอาจมีเจตนารายได และไมสามารถกระทําความผิดอาญาไดดวยตนเอง (societasdelinquere 
non potest) ดังนี้ การลงโทษอาญาแกนิติบุคคลจึงไมอาจกระทําได
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4 § 30 GeldbußegegenjuristischePersonen und Personenvereinigungen

 (1) Hat jemand

  1.  alsvertretungsberechtigtes Organ einerjuristischen Person oderalsMitgliedeinessolchen Organs,

  2.  alsVorstandeinesnichtrechtsfähigenVereinsoderalsMitgliedeinessolchenVorstandes,

       3.  alsvertretungsberechtigterGesellschaftereinerrechtsfähigenPersonengesellschaft,

 ในระยะแรก พระวินิจฉัยของพระสันตะปาปาอินโนเซนตที่ 4 ถือเปนที่ยุติแตเม่ือสถาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปและ

ฝายอาณาจักรไดนําแนวคิดเรื่องนิติบุคคลมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจแทนที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อจรรโลงพระศาสนา

เพียงประการเดียว การดําเนินกิจการของนิติบุคคลจึงทวีความสําคัญมากข้ึน ปญหาวานิติบุคคลกระทําความผิดอาญา

ไดหรือไมและรับโทษทางอาญาไดหรือไม จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นถกเถียงทางวิชาการในหมูนักนิติศาสตรอีกครั้ง 
ซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นวานิติบุคคลไมสามารถกระทําผิดอาญาไดกับฝายที่เห็นวานิติบุคคลสามารถ

กระทําความผิดอาญาได

 ฝายที่เห็นวานิติบุคคลไมสามารถกระทําผิดอาญาได

 นักนิติศาสตรเยอรมันนั้นยึดหลักวานิติบุคคลกระทําความผิดอาญาไมไดตามพระวินิจฉัยของพระสันตะปาปา

อินโนเซนตที่ 4 อยางเหนียวแนน โดยนักนิติศาสตรเยอรมันถือวาความรับผิดอาญาตองประกอบดวยการกระทําความผิด 

(actusreus) และเจตนาราย (mensrea) เมื่อนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีกฎหมายสมมติขึ้น ไมมีตัวตน จึงไมอาจกระทําความผิดอาญา

ไดดวยตนเอง และที่สําคัญนิติบุคคลไมมีชีวิตจิตใจ ไมอาจมีเจตนารายได จึงไมครบองคประกอบของการกระทําความผิด

อาญาอีกทั้งลักษณะทางกายภาพของนิติบุคคลก็ไมเหมาะกับวัตถุประสงคของการลงโทษอาญา นักนิติศาสตรเยอรมัน
จึงถือวานิติบุคคลไมสามารถกระทําความผิดอาญาได และไมสามารถรับโทษอาญาได

 เมื่อยึดหลักเชนน้ีเสียแลว จึงมีคําถามเกิดข้ึนตามมาวา หากนิติบุคคลไดกระทําการท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
รัฐจะจัดการกับนิติบุคคลน้ันอยางไร นักนิติศาสตรเยอรมันเห็นวา แมการลงโทษทางอาญาแกนิติบุคคลจะกระทํามิได 
แตโดยที่นิติบุคคลเปนบุคคลสมมติและกระทําการตางๆ ผานผูแทนนิติบุคคล บุคคลเหลานี้ตางหากท่ีตองถูกลงโทษอาญา 
จึงมีการตรากฎหมายวาดวยการกระทําความผิดท่ีมิชอบดวยกฎหมายและตองถูกตําหนิ Ordnungswidrigkeitsgesetz 
(OWiG) ขึ้น โดยมาตรา 304 แหงกฎหมายดังกลาวบัญญัติวา ในกรณีผูกระทําความผิดอาญาเปนผูรับมอบอํานาจใหกระทํา

การแทนนิติบุคคล พนักงานของนิติบุคคล ประธานกรรมการหรือกรรมการของนิติบุคคล หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน 
หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการนิติบุคคลน้ันและท่ีสําคัญการกระทําของบุคคลดังกลาวทําใหนิติบุคคลน้ันไดรับ
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 4. alsGeneralbevollmächtigteroder in leitenderStellungalsProkuristoderHandlungsbevollmächtigtereinerjurist-

ischen Person odereiner in Nummer 2 oder 3 genannterPersonenvereinigungoder

 5. alssonstige Person, die für die Leitung des BetriebsoderUnternehmenseinerjuristischen Person odereiner in 

Nummer 2 oder 3 genanntenPersonenvereinigungverantwortlichhandelt, wozuauch die Überwachung der Ge-

schäftsführungoder die sonstigeAusübung von Kontrollbefugnissen in leitenderStellunggehört, 

eineStraftatoderOrdnungswidrigkeitbegangen, durchdiePfl ichten, welche die juristische Person oder die Personen-

vereinigungtreffen, verletztwordensindoder die juristische Person oder die Personenvereinigungbereichertwordeni

stoderwerdensollte,sokanngegendieseeineGeldbußefestgesetztwerden.

  (2)  Die Geldbußebeträgt

        1. imFalleeinervorsätzlichenStraftatbiszueiner Million Euro, 

        2. imFalleeinerfahrlässigenStraftatbiszufünfhunderttausend Euro.

   ImFalleeinerOrdnungswidrigkeitbestimmtsich das Höchstmaß der Geldbußenachdemfür die Ordnung-

swidrigkeitangedrohtenHöchstmaß der Geldbuße. Satz 2 gilt auchimFalleeiner Tat, die gleichzeitigStraftat und 

Ordnungswidrigkeitist, wenn das fürdie

หรืออาจไดรับประโยชนจากการกระทําความผิด บุคคลนั้นตองระวางโทษปรับอาญาไมนอยกวาหนึ่งลานยูโรในกรณีที่มี

เจตนากระทําความผิด หรือหาแสนยูโรในกรณีที่การกระทําความผิดอาญานั้นเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอของ

บุคคลดังกลาว สวนตัวนิติบุคคลน้ันระบบเยอรมันใชการลงโทษทางปกครองแทน เชน หามกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน

  นักนิติศาสตรสายละตินไมวาจะเปนอิตาลี โปรตุเกส กรีซ และสเปน ตางยึดหลัก societasdelinquere non 
potest อยางเครงครัดเชนเดียวกับนักนิติศาสตรเยอรมัน โดยกรณีอิตาลีนั้น ถาผูแทนนิติบุคคลกระทําความผิด นิติบุคคลตอง

รับโทษทางปกครอง เชน หามกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต หามทําสัญญากับหนวยงานรัฐ 
ถูกเพิกถอนหรือไมไดรับการสนับสนุนทางการเงิน หามโฆษณา หรือปรับทางปกครองไมเกินหน่ึงลานหาแสนยูโร เปนตน 
แตผูแทนนิตบิคุคลตองรบัผดิทางอาญาตาม Legge 29 settembre 2000, n. 300 และ DectetoLegislativo 8 giugno 2001, 
n. 231 โดยหากผูแทนโดยมิชอบดวยกฎหมายของนิติบุคคล ผูดํารงตําแหนงหรือมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

นิติบุคคล ผูมีอํานาจในการบริหารจัดการและควบคุมนิติบุคคลตามความเปนจริง หรือผูดําเนินการตามคําสั่งของบุคคล
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 OrdnungswidrigkeitangedrohteHöchstmaß der Geldbuße dasHöchstmaßnachSatz 1 übersteigt.

   (3) § 17 Abs. 4 und § 18 geltenentsprechend.

 (4)  Wirdwegen der StraftatoderOrdnungswidrigkeiteinStraf- oderBußgeldverfahrennichteingeleitetoderwirdese-

ingestelltoderwird von Strafe abgesehen, so kann die Geldbußeselbständigfestgesetztwerden. DurchGesetzkan-

nbestimmtwerden, daß die Geldbußeauch in weiterenFällenselbständigfestgesetztwerdenkann. Die selbständige-

FestsetzungeinerGeldbußegegen die juristische Person oderPersonenvereinigungistjedochausgeschlossen, wenn 

die StraftatoderOrdnungswidrigkeitausrechtlichenGründennichtverfolgtwerdenkann; § 33 Abs. 1 Satz 2 bleibtun-

berührt.

 (5) Die FestsetzungeinerGeldbußegegen die juristische Person oderPersonenvereinigungschließtesaus, gegen-

siewegenderselben Tat den Verfallnach den §§ 73 oder 73a des Strafgesetzbuchesodernach § 29a anzuordnen.

5TITRE XXIII

  Article 1 Abrogenons les appointements àouïrdroit, produire, baillerdéfenses par atténuation, causes 

etmoyens de nullité, réponses, fournirmoyen d’ obreption, et d’ en informer, donner conclusions civiles 

et tousautresappointements.

ดังกลาวขางตนเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดอาญาและนิติบุคคลดังกลาวไดรับผลประโยชนจาก

การกระทําความผิดน้ัน บุคคลดังกลาวตองรับผิดทางอาญาในฐานะผูแทนนิติบุคคล แตหากเปนการกระทําที่นิติบุคคล

มิไดรับผลประโยชนอันใดจากการกระทําความผิดนั้น บุคคลดังกลาวตองรับผิดทางอาญาในฐานะสวนตัว

  ฝายที่เห็นวานิติบุคคลสามารถกระทําผิดอาญาได

  ฝายที่เห็นวานิติบุคคลสามารถกระทําความผิดอาญาไดนั้น หลักๆ ไดแก นักนิติศาสตรฝรั่งเศส อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เปนตน โดยกรณีฝรั่งเศสนั้น แมจะไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายพระอยูมาก แตนักนิติศาสตรฝรั่งเศสเห็นวา 
เมื่อนิติบุคคลสามารถแยกออกไดจากบุคคลธรรมดาที่มารวมเขากันนั้น อีกท้ังมีสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบเปนของตนเอง 
นิติบุคคลจึงยอมกระทําความผิดอาญาได รวมทั้งตองรับโทษอาญาไดดวย โดยหลักการดังกลาวบัญญัติไวชัดเจนใน Grande 
Ordonnance Criminelle 16705
  อยางไรก็ดี เมื่อมีการปฏิวัติฝรั่งเศสในป 1789 รัฐบาลคณะปฏิวัติตองการใชเงินในการฟนฟูประเทศ แตโดยที่

รัฐบาลฝร่ังเศสในสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 อยูในภาวะเกือบลมละลาย เนื่องจากใชเงินจํานวนมหาศาลไปกับสงครามเจ็ดป
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6  Article 121-2 En savoir plus surcet article…

 Modifi é par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005

 Les personnesmorales, àl’exclusion de l’Etat, sontresponsablespénalement, selon les distinctions des articles  

 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leurcompte, par leursorganesoureprésentants. 

 Toutefois, les collectivitésterritorialesetleursgroupementsnesontresponsablespénalementque des infractions 

 commisesdansl’exerciced’activitéssusceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

 La responsabilitépénale des personnesmoralesn’exclut pas celle des personnes physiques auteurs 

 oucomplices des mêmesfaits, sous réserve des dispositions du quatrièmealinéa de l’article 121-3.

กับอังกฤษ และการชวยเหลือชาวอเมริกันทําสงครามปลดปลอย รัฐบาลคณะปฏิวัติจึงตองหาเงินจากทางอื่นและพบวา

ทรัพยสินจํานวนมหาศาลของประเทศน้ันอยูในความครอบครองของนิติบุคคลซึ่งสวนใหญจัดตั้งข้ึนโดยชนชั้นสูง และโดยท่ี
สภาพขอเท็จจริงกอนการปฏิวัติแสดงใหเห็นวานิติบุคคลเหลานี้มีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจและการเมืองสูงมา รัฐบาล

คณะปฏิวัติจึงสั่งใหยุบเลิกและริบทรัพยสินของนิติบุคคลจํานวนมากใหตกเปนของรัฐ โดยอางวานิติบุคคลเหลานี้เปน

ภัยคุกคามตอการปกครองประเทศและขัดตอหลักปจเจกชนนิยม (individualism) อันเปนหลักสําคัญของการปฏิวัติ 
การริบทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาวทําใหผูคนเข็ดขยาดในการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเพราะเกรงจะเกิด

ประวัติศาสตรซํ้ารอยอีก การประกอบกิจการของนิติบุคคลในฝร่ังเศสภายหลังการปฏิวัติในป 1789 จึงคลายความสําคัญลง

จนถึงขนาดท่ีวาผู รางประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสท่ีบังคับใชในป 1810 มิไดบัญญัติเรื่องความรับผิดทางอาญาของ

นิติบุคคลไวเหมือนเชนที่ผานมา ความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลจึงถือเปนความรับผิดสวนตัวอันเปนการกลับ

หลักการที่ยึดถอืมาแตเดิม

  ตอมา เมื่อการคากับตางประเทศกลับมาเจริญรุ งเรืองข้ึนอีกคร้ังในศตวรรษท่ี 19 นิติบุคคลไดกลับมามี

ความสําคญัขึน้อกีคร้ังหน่ึงในฝร่ังเศส แตปรากฏอยูเสมอวามกีารใชชองวางของกฎหมายท่ีถอืวานติบิคุคลกระทําความผิดอาญา

มิไดเปนชองทางในการละเมิดกฎหมาย แตโดยท่ีประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสไมมีเรื่องความรับผิดอาญาของนิติบุคคล 
จึงไมมีมาตรการจัดการกับนิติบุคคลเหลาน้ีอยางเหมาะสม จึงไดมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญาในป 1992 เพื่อกําหนดให

นิติบุคคลตองรับผิดทางอาญาข้ึนอีกคร้ังหน่ึงหลังจากบทบัญญัติดังกลาวหายไปจากระบบกฎหมายฝร่ังเศสถึง 182 ป 
และในประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม (Nouveau Code Penale) ที่ตราข้ึนในป 1994 นั้น มาตรา 121-26 บัญญัติวา 
บรรดานิติบุคคลทั้งหลายนอกจากรัฐตองรับผิดอาญาในการกระทําของหนวยงานหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น

60 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION



61¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ 66611¡¡¡¡ÃÃÃÃÁÁÁÁÊÊÊÊÊÍÍÍÍÍÍºººººÊÊÊÊÊÇÇÇÇÇ¹¹¹¹¤¤¤´́́Õ¾¾¾ÔàÈÈÈÈÉ

7 [1975] 1 Q-B. 159
8 [1972] A.C. 153
9 ในทางตําราเรียกหลักการน้ีวา Identifi cation Theory หรือ alter ego Theory 
10 [1957] 1 Q-B. 159 per Lord Denning at 172 “…[a] company may in many ways be likened to a human body. 

It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in 

accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents 

who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are 

directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The 

state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such.”

  สําหรับอังกฤษนั้น แรกเร่ิมเดิมทีนั้นนิติบุคคลมีอยูเปนจํานวนนอยและสวนใหญเปนนิติบุคคลที่อยูภายใต

พระอปุถมัภของพระราชาหรอืพระราชนิแีหงองักฤษทัง้สิน้ อกีท้ังเหน็วานติบิคุคลเปนสิง่ท่ีกฎหมายสมมตขิึน้และทาํกจิการตางๆ 
ไดเฉพาะภายในขอบอํานาจที่กฎหมายกําหนดเทานั้น การกระทําใดที่มากไปกวาที่กฎหมายกําหนดถือวาเปนการกระทํานอก

ขอบอํานาจ (ultra vires) และนิติบุคคลไมมีชีวิตจิตใจจึงไมอาจมีเจตนาราย (mensrea) อันเปนองคประกอบสําคัญของความ

รับผิดอาญาได นักนิติศาสตรอังกฤษจึงเห็นวานิติบุคคลไมอาจกระทําความผิดอาญาไดและไมอาจรับโทษอาญาได แตโดยที่

การดําเนินการของนิติบุคคลกระทําผานผูแทนของนิติบุคคล ผูแทนของนิติบุคคลจึงอาจตองรับผิดอาญาหากพิสูจนไดวา

กระทําความผิด

  ตอมาในศตวรรษท่ี 16 และ 17 การจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจไดกลายเปนเรื่องธรรมดา ซึ่งหากถือตาม

หลักเดิมที่วาผูแทนนิติบุคคลเทาน้ันที่ตองรับผิดทางอาญา ขณะที่ตัวนิติบุคคลไมตองรับผิดทางอาญา และผูมีอํานาจในการ

บริหารจัดการนิติบุคคลตามความเปนจริงแตมิไดมีฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลเองก็ไมตองรับผิดทางอาญา จึงเกิดกรณีผูมี

อํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลตามความเปนจริงแตมิไดมีฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลใชหรือหลอกลวงใหผูมีชื่อเปน

ผูแทนนิติบุคคลกระทําการอันเปนความผิดอาญาเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเสมอ รวมทั้งมีกรณีที่คณะกรรมการบริษัท

ซึ่งมีหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทมีการประชุมเพียงปละ 1-2 ครั้งเทานั้น ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทก็กําหนดนโยบายของบริษัทไมขัดตอกฎหมาย

  แตในการดําเนินงานตามนโยบายน้ัน ผูจัดการหรือพนักงานของบริษัทไปกระทําความผิดอาญาข้ึนจึงมีการฟอง

คณะกรรมการบริษัทใหรับผิด และมีคดีเชนนี้ขึ้นสูศาลจํานวนมาก เชน ในคดี Bolton (Engineering) Co. v. Graham7 

ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการบริษัทประชุมเพียงปละคร้ังเทานั้น สวนการดําเนินการตางๆ คณะกรรมการใหเปน

หนาที่ของผูจัดการหรือพนักงานของบริษัท เปนตน กรณีนี้จึงมีปญหาวาคณะกรรมการบริษัทตองรับผิดในความผิดอาญา

ที่ผูจัดการไดทําลงในระหวางการทาํงานหรือไม

 ในคดี Tesco Supermaket Ltd. V. Natrass8 ศาลอังกฤษไดวางบรรทัดฐาน9 เก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาของ

นติบิคุคลไวโดยศาลยืนยนัความเห็นของ Lord Denning ในคดี Bolton (Engineering) Co. v. Graham10 วานติบิคุคลน้ัน

เปรียบไดกับรางกายมนุษย โดยบุคคลธรรมดาท่ีประกอบเขากันเปนนิติบุคคลนั้นจะทําหนาท่ีแตกตางกัน โดยปกติ
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11 Ancalulia Pop, Criminal Liability of Corporations-Comparative Jurisprudence,Michigan State University College of 

Law, 2006, pp. 14-15.
12 lbid., pp. 33-34
13 Let the master answers

คณะกรรมการบริษัทก็ดี กรรมการผูจัดการก็ดี ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในบริษัทก็ดี มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ

ตลอดจนแสดงออกและกระทําการตางๆ ในนามของบริษัทซึ่งเปนนิติบุคคล เปรียบไดกับสมองและระบบประสาทของมนุษย 
แตเจาหนาที่ระดับลางไมมีอํานาจหนาที่เชนน้ัน คงทําไดแตเพียงในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ หรือ 
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในบริษัทซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ ตลอดจนแสดงออกและกระทําการตางๆ ในนามของ
บริษัทเปนผูสั่งการ จึงกลาวไดวาเจตนาและการกระทําของผูมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการบริษัทถือไดวาเปนเจตนา

และการกระทําของนิติบุคคลน้ัน ซึ่งรวมถึงเจตนาราย (mensrea) และการกระทําความผิดอาญา (actusreus) ดวย
 อยางไรก็ดี บรรทัดฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาของนิติบุคคลตามคําพิพากษาดังกลาวไมเหมาะท่ีจะ

ประยุกตใชกับนิติบุคคลที่มีลักษณะเปนองคกรขนาดใหญและมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ซับซอน และมีการมอบอํานาจ

ใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ระดับตางๆ กระทําการบางอยางในนามของนิติบุคคลนั้นไดดวยนอกจากคณะกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนนิติบุคคล อีกทั้งเปนการยากที่จะพิสูจนเจตนาราย (mensrea) ของ 
บุคคลดังกลาวดวย

  เพื่อแกไขปญหาดังกลาว นักนิติศาสตรอังกฤษจึงแบงความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลออกเปน 2 ประเภท 
คือ ความรับผิดเด็ดขาด กับความรับผิดที่ตองประกอบดวยเจตนาราย โดยในกรณีความรับผิดเด็ดขาดน้ันถือวาการ

กระทําความผิดอาญาของบุคลากรใดๆ ของนิติบุคคลบรรดาที่ทําใหนิติบุคคลนั้นไดรับประโยชนตองถือวานิติบุคคลนั้น

กระทําความผิดอาญา สวนความรับผิดที่ตองประกอบดวยเจตนารายนั้น หากบุคลากรของนิติบุคคลนั้นแสดงออกตอผูอื่น

หรือทําใหผู อื่นเขาใจไดวาตนเปนผู มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และบุคคลน้ันกระทําการในขอบเขตงานท่ีจาง 
ก็จะถือวานิติบุคคลน้ันกระทําความผิดอาญา อยางไรก็ดี โดยท่ีความรับผิดเด็ดขาดน้ันมีขอบเขตกวางกวาความรับผิด

ที่ตองประกอบดวยเจตนารายมาก ในทางปฏิบัติจึงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดอาญา

ของบุคลากรก็เพียงพอแลว11

 ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกายอมรับวานิติบุคคลกระทําความผิดอาญาไดและรับโทษอาญาได12 โดยเปน

การผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลของอังกฤษเขากับหลัก respondeat superior13

กลาวคือ นิติบุคคลตองรับผิดทางอาญาหากพนักงานหรือลูกจางของตนกระทําความผิดอาญานั้นภายในขอบเขต
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14 E.M. Wise, Criminal Liability of Corporations-US, in La Criminalisation du ComportamentCollectif: Criminal 

Liability of Corporations, Kluwer Law lnt’ L., 1996

แหงการงานท่ีจางและในนามของนิติบุคคล หรือกระทําไปโดยมุงหมายใหนิติบุคคลไดรับประโยชนจากการน้ัน ทั้งนี้ ไมวา
นิติบุคคลนั้นจะไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดอาญานั้นจริงหรือไม และไมวาพนักงานหรือลูกจางนั้นจะดํารง

ตําแหนงใดๆ ในนิติบุคคลเพราะในทางความเปนจริงแลวการบริหารจัดการนิติบุคคลปจจุบันมีความซับซอนและมีการ

มอบอํานาจภายในนิติบุคคลเพื่อใหบุคลากรตางๆ ของนิติบุคคลทํางานในหนาที่ไดโดยสะดวกอันเปนประโยชนตอนิติบุคคล

นั้นเอง การตัดสินใจในเรื่องตางๆ มิไดรวมศูนยอยูที่ผูมีอํานาจบริหารจัดการนิติบุคคล ผูแทนนิติบุคคลเทานั้น และเพื่อ

คุมครองบุคคลภายนอก นักนิติศาสตรอเมริกันมีความเห็นดวยวา กรณีไมมีความจําเปนตองพิสูจนวาพนักงานหรือลูกจางนั้น

กระทําการนอกขอบอํานาจหรือโดยไมไดรับอนุญาตหรือขัดตอนโยบายของนิติบุคคลน้ันหรือไม เพราะนิติบุคคลยอมตอง

รับผิดชอบในบรรดาการกระทําของพนักงานหรือลูกจางท่ีตนไดจางมาทํางานและเปนผูควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงาน

ของพนักงานหรือลูกจางนั้น นิติบุคคลจึงไมอาจยกเหตุที่ตนละเลยไมควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจาง

อยางจริงจังมาเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูสุจริตได ซึ่งในทางตําราเรียกแนวคิดแบบอเมริกันนี้วา Aggregation Theory14

  กลาวโดยสรุป ปญหาวานิติบุคคลกระทําความผิดอาญาไดหรือไม และรับโทษทางอาญาไดหรือไมนั้น ในระบบ

กฎหมายโลกก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกันเปน 2 แนวคิดหลัก โดยนักนิติศาสตรสายละตินสวนใหญยังคงเห็นวาการกระทํา

ความผิดอาญาตองประกอบดวยการกระทําความผิดอาญาตามความเปนจริง (actusreus) และผูกระทําตองมีเจตนาราย 
(mensrea) เมื่อนิติบุคคลไมมีชีวิตจิตใจและไมสามารถกระทําการตางๆ ไดเอง นิติบุคคลจึงไมอาจกระทําความผิดอาญาได 
การกระทําความผิดอาญาจึงเปนการกระทําของผูแทนนิติบุคคล ในแงการรับโทษทางอาญานั้น โดยที่วัตถุประสงคและวิธีการ

ลงโทษอาญาสวนใหญ เปนการจํากัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลธรรมดา นักนิติศาสตรสายละตินสวนใหญจึงเห็นวา

โทษอาญานัน้ไมเหมาะทีจ่ะนาํไปใชแกนติบิคุคล แตสามารถใชกบัผูแทนนติบิคุคลผูกระทาํความผดิอาญาได สวนตวันติบิคุคลนัน้ 
แมไมอาจรับโทษอาญาได แตหากไมมีมาตรการจัดการกับนิติบุคคลเหลานี้อยางเหมาะสม ก็อาจเกิดปญหาได

  นกันติศิาสตรสายละตนิสวนมากจงึพฒันาโทษทางปกครองขึน้ใชกบันติบิคุคลในกรณทีีผู่แทนนติบิคุคลไปกระทาํ

การอันมิชอบดวยกฎหมายแทนไมวาจะเปนการหามกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต การหาม

ทําสัญญากับหนวยงานรัฐ การเพิกถอนหรือยุติการสนับสนุนทางการเงิน การหามโฆษณา หรือการปรับทางปกครองในอัตรา

สูงมาก เปนตน สวนนักนิติศาสตรสายละตินสวนนอยและนักนิติศาสตรสาย Common Law นั้นเห็นวา นิติบุคคลมีสถานะ

แยกตางหากจากบุคคลธรรมดาท่ีประกอบเขากันเปนนิติบุคคลน้ัน และมีการกระทําและเจตนาเปนของตนเอง นิติบุคคลจึง

สามารถกระทําความผิดอาญาและรับโทษทางอาญาได
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 นักนิติศาสตรสายน้ีจึงมิไดพัฒนาระบบโทษทางปกครองข้ึนมาใชบังคับกับนิติบุคคลเปนการเฉพาะเหมือน

นักนิติศาสตรสายละตินสวนใหญดังกลาวมาแลว แตโดยท่ีนิติบุคคลดําเนินการผานผูแทนของนิติบุคคล นักนิติศาสตรสายน้ี
จึงพัฒนาแนวคิดในการพิจารณาวา การกระทําอยางไรของผูมีอํานาจบริหารจัดการนิติบุคคล ผูแทนนิติบุคคล หรือพนักงาน

ของนิติบุคคลที่จะถือไดวาเปนการกระทําของนิติบุคคล ซึ่งนักนิติศาสตรอังกฤษเห็นวาโดยท่ีผู มีอํานาจบริหารจัดการ

นิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคลเปรียบไดกับสมองและระบบประสาทของนิติบุคคล เจตนาของบุคคลดังกลาวจึงถือเปนเจตนา

ของนิติบุคคล และการกระทําของบุคคลดังกลาวภายในขอบอํานาจยอมถือเปนการกระทําของนิติบุคคล (alter ego Theory) 
แตนักนิติศาสตรอเมริกันพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึง เนื่องจากเห็นวาโครงสรางการบริหารจัดการนิติบุคคลปจจุบันมีความซับซอน

และมีการมอบอํานาจภายในนิติบุคคลเพ่ือใหบุคลากรตางๆ ของนิติบุคคลทํางานในหนาท่ีไดโดยสะดวกอันเปนประโยชน

ตอนิติบุคคลนั้นเอง การผูกเจตนารายของนิติบุคคลไวเฉพาะกับผูมีอํานาจบริหารจัดการนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคล

จึงไมสอดคลองกับความเปนจริง นักนิติศาสตรอเมริกันจึงเห็นวานอกจากผูมีอํานาจบริหารจัดการนิติบุคคลหรือผูแทน

นิติบุคคลแลว ยังตองรวมไปถึงเจตนารายของพนักงานของนิติบุคคลซ่ึงกระทําการในทางที่จางและมุงกอใหเกิดประโยชน

แกนิติบุคคล ไมวาพนักงานนั้นจะดํารงตําแหนงใดๆ และไมวานิติบุคคลจะไดรับประโยชนจากการกระทํานั้นจริงหรือไม 
หากการกระทํานั้นเปนความผิดอาญา นิติบุคคลตองรวมกันรับผิดอาญานั้นดวย (Aggregation Theory)
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จงไมสอดคลองกบความเปนจรง นกนตศาสตรอเมรกนจงเหนวานอกจากผูมอานาจบรหารจดการนตบุคคลหรอผูแทน

นิติบุคคลแลว ยังตองรวมไปถึงเจตนารายของพนักงานของนิติบุคคลซ่ึงกระทําการในทางท่ีจางและมุงกอใหเกิดประโยชน

แกนิติบุคคล ไมวาพนักงานน้ันจะดํารงตําแหนงใดๆ และไมวานิติบุคคลจะไดรับประโยชนจากการกระทํานั้นจริงหรือไม

หากการกระทํานั้นเปนความผิดอาญา นิติบุคคลตองรวมกันรับผิดอาญานั้นดวย (Aggregation Theory)
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“Ç§¨Ã¡ÃÍ§¤ÇÒÁ¶ÕèÊíÒËÃÑº¤Å×è¹ÇÔ·ÂØ¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§”

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปนเจาภาพรวม

ในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 33 
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 
1 ถึง 3 ธันวาคม 2553 ในการนี้คณะผูจัดงานไดคัดเลือก

บทความวิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง “วงจร
กรองผานแถบกวางท่ีมีแถบหยุดโดยใชรองพับแบบฝง” 
ใหเปนบทความดีเดน สาขาไฟฟาสื่อสาร โดย ดร.มงคล 
มีลุน เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ สวนวิจัยและพัฒนา

อุปกรณพิเศษ สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมลูการตรวจสอบ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 การประชุมวิชาการ

นานาชาติทางระบบหุ นยนตอัตโนมัติ (International 
Conference on Robotic Automation System, 2013 : 
ICORAS 2013) ประจําป 2556 ระหวาง วันที่ 10 ถึง 14 
ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอโยธยารีสอรท บาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย คณะกรรมการจัดงานไดคัดเลือกบทความ

วิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง “An UWB Bands 

Bandpass Filter with Triple-Notched Band using 
Embedded Fold-Slot Structure” หรือ “วงจรกรองผาน
แถบกวางท่ีมีสามแถบหยุดโดยใชรองพับแบบฝง” ใหเปน

บทความที่นําเสนอดีเดน สาขาวิศวกรรมไฟฟา โดย ดร.มงคล 
มีลุน เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ สวนวิจัยและพัฒนา

อุปกรณพิเศษ สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ

ดร.มงคล มีลุน1

1 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ สวนวิจัยและพัฒนาอุปกรณพิเศษ สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  กระทรวงยุติธรรม

รูปที่ 1 ผลงานในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 
ครั้งท่ี 33 ป 2553                                                        

รูปที่ 2 ผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางระบบหุนยนตอัตโนมัติ  ณ ประเทศอินโดนีเซียป 2556

รูปที่ 3 ผลงานในการประชุมวิชาการภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟก ทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมไฟฟา ณ ประเทศมาเลเซีย ป 2557



67¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 การประชุมวิชาการ

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ

วิศวกรรมไฟฟา (Asia-Pacific Conference on Computer 
Science and Electrical Engineering: APCSEE 2014)   
ณ  โรงแรมคอนคอรดโฮเตล กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งจัดงานระหว าง วันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2557 
คณะกรรมการจัดงานไดคัดเลือกบทความวิชาการของ

กรมสอบสวนคดีพเิศษ เรือ่ง “A Quadruple-Notched Band 
for UWB Microstrip Bandpass Filter using Embedded 
Structure” หรือ “วงจรส่ีแถบหยุดสําหรับตัวกรองโดยใช

โครงสรางแบบฝง” ใหเปนบทความที่ไดรับการนําเสนอ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา ในการประชุมคร้ังนี้ โดย ดร.มงคล 
มีลุน เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ สวนวิจัยและพัฒนา

อุปกรณพิเศษ สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ

ภาพบรรยากาศการรับรางวัล

ไดรับโลรางวัลบทความดีเดน สาขาไฟฟาสื่อสาร ป 2553  ณ จังหวัดเชียงใหม

  บทความวิชาการดั งกล  าว  ได ศึ กษาวงจร

กรองความถ่ี  ซึ่ ง เป นอุปกรณ สื่อสารแบบไร สายของ

ภาครับคลื่นวิทยุความถ่ีสูงไมโครเวฟ มีความถ่ีตั้ งแต  
3.1GHz ถึง 10.6GHz ซึ่งเรียกวาความถี่แถบกวาง (Ultra 
Wideband:UWB) ซึ่งครอบคลุมความถ่ีหลายชวง ตั้งแต
ความถี่ของอุปกรณสื่อสารประเภท Wireless LAN ความถี่
ของดาวเทียมชวง Uplink /Downlink  และ ความถ่ี

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Board band Internet)  ซึ่งอาจ
รบกวนกันได เมื่อสงสัญญาณพรอมกัน  ดังนั้นจําเปนตองมี

การลดทอนสัญญาณท่ีไมตองการออก และใหสัญญาณท่ี

ตองการผานไดดีที่สุด จึงคิดคนวิธีการแกปญหานี้ โดย

สัญญาณที่ใชงาน UWB นั้น อยูในชวงตั้งแต 3.1GHz ถึง 
10.6GHz  เปนชองสัญญาณท่ีกวางสามารถสงขอมูลได

ปริมาณมหาศาล ซึ่งเมื่อนํามาประยุกต ในการทํางาน
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ไดรับรางวัลการนําเสนอบทความดีเดน สาขาวิศวกรรมไฟฟา ป 2556 
ณ ประเทศอินโดนีเชีย

ของอุปกรณพิเศษจะสามารถสงขอมูลไดหลายอยางทั้ง ภาพ 
เสียง หรือ ขอมูล แตปจจุบันความถี่ชวงหนึ่งของ UWB ไดถูก
นํามาใชกับ Wireless LAN  ความถ่ี 5.2GHz เพื่อเปนการ

ป องกันสัญญาณความถ่ีรบกวนกันระว าง UWB และ 
Wireless LAN  จึงตองตัดสัญญาณ Wireless LAN ออกจาก
ระบบ UWB โดยใชเทคนิคใหมของงานวิจัยคือ รองพับแบบ

ฝง  นอกจากน้ีสามารถตัดความถี่อื่นที่ไมตองการไดกวางมาก

ตั้งแต 11GHz ถึง 18GHz ซึ่งเปนขอดีกวางานวิจัยอื่นๆ  
 บทความวิชาการดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใช

กับอุปกรณพิเศษท่ีใชความถ่ีไมโครเวฟของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ดังเชน กลองสอดแนมประจํากาย กลองแอบถาย

ขนาดรูเข็มไรสาย กลองวิดีโอซอนในกระเปา และระบบ GPS 
เปนตน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานของอุปกรณ

เหลานั้นใหชัดเจนยิ่งข้ึนซึ่งเปนผลดีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในดานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอไป

รางวัลการนําเสนอบทความดีเดน สาขาวิศวกรรมไฟฟา ป 2556 

ณ ประเทศอินโดนีเชีย
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100 ÇÔ Õ̧ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

5. หนงัสือพิมพสามารถแกไขปญหาขยะกระดาษ

 แหลงสรางขยะกระดาษที่สําคัญก็คือหนังสือพิมพ 

หนาที่เปนขยะกระดาษโดยผูอานไมไดอาน ก็คือหนาโฆษณา

ธุรกิจ ซึ่งมีอยูฉบับละหลายๆ หนา ซึ่งแมวาเปนสิ่งจําเปน

สําหรับหนังสือพิมพ แตควรคํานึงว านั่นคือการทําลาย

กระดาษสะอาดและสรางขยะกระดาษใหเกิดข้ึนจํานวน

มหาศาลในแตละวัน

6. เศษหญามีประโยชน

 เศษหญาท่ีถูกทิ้งอยูบนสนามนั้น สามารถใหประโยชน

ตอสนามหญาไดมากเพราะในเศษหญานั้น มีธาตุอาหาร ที่มี

คุณคาเทียบเทากับปุยที่ใชใสหญาทีเดียว

7. วิธีตัดกิ่งไม

 วิธีการตัดกิ่งกานของตนไม ไมพุมใบไม ควรตัดใหเปน

เศษเล็กเศษนอยเพ่ือชวยลดเศษขยะใหกับสวนไดและท้ังยัง

ชวยใหเกิดการเนาเปอยกับเศษใบไมนั้นเร็วขึ้นดวย

8. ใชเศษหญาคลุมไมใหญ

 เศษหญาทีต่ดัจากสนามและสวนนัน้ สามารถนาํไปคลุม

ตนไมใหญได การใชเศษหญาปกคลุมพืชในสวนจะชวยในการ

กําจัดวัชพืชไดเพราะวัชพืชจะไมสามารถแทงลําตนผาน

เศษหญาได นอกจากนี้เมล็ดของวัชพืชท่ีรวงหลนก็ไมอาจ

หยั่งรากทะลุผานเศษใบไมไดดวย

1. ใชผาแทนกระดาษทิชชู

 เราใชกระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหนา ปละหลายลานฟุต 

ซึ่งหมายถึงการโคนตนไมลงจํานวนมหาศาลชวยกันลดการใช

กระดาษทิชชูดวยการวางผาเช็ดมือไวใกลอางลางมือแลวใช

ผาเช็ดโตะแทนการใชกระดาษทิชชูเช็ด

2. ใชถุงพลาสติกซํ้าหลายๆ ครั้ง

 ประหยัดถุงพลาสติกไดโดยการใชซํ้าหลายๆ ครั้ง หาก

ถุงพลาสติกสกปรกก็ใหทําความสะอาดแลวแขวนไวใหแหง

เพื่อสงกลับเขาโรงงานสําหรับผลิตใหม

3. แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น

 โปรดหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษกระดาษลงในถังรวมกับขยะ

อื่นๆ เพราะจะทําใหกระดาษเปรอะเป อนไขมันและเศษ

อาหารจะทําใหเศษกระดาษนั้นนําไปผลิตใหมอีกไมได

4. กระดาษท่ีนําไปรีไซเคิลไมได

 กระดาษที่ไมสามารถนําไปเขากระบวนการผลิตใหม

เปนกระดาษใชไดอีก ไดแก กระดาษที่เคลือบดวยขี้ผึ้ง 

กระดาษที่เขาเลมดวยกรรมวิธีการละลายโดยใชความรอน

  เชน สมุดโทรศัพท นิตยสารตางๆ ตลอดจน

  กระดาษท่ีถูกเปรอะเป อนดวยกาวชนิดที่ไม

        ละลายนํ้า
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9. ประโยชนของพลาสติกชวยถนอมอาหาร

 พลาสติกทุกชนิดหากถูกไฟไหม จะกอใหเกิดมลพิษ

ทางอากาศท่ีเปนอันตรายไดมีการรณรงคใหเลิกใชพลาสติก 

แตจริงๆ แลวพลาสติกยังคงมีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน

โดยเฉพาะพลาสติกมีประโยชนในการถนอมอาหารใหสด

อยูได เปนเวลานานๆ

10. พลาสติกรีไซเคิล

 ปจจุบันมีบริษัทกวา 200 แหง ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตพลาสติกไดทําการรีไซเคิลพลาสติก จํานวน 20% จาก

ขวด เครื่ อ งดื่ มพลาสติ กที่ ทํ า จาก  Po lye thy lene

Terephthalate หรือ PET จะถูกนําไปรีไซเคิล เปนดาม

เครื่องจับไฟฟา กระเบื้องปูพื้นเสนใยสังเคราะหในหมอน 

ถงุนอน หรือใชบุเสื้อแจ็คเก็ต

11. พลาสติกรีไซเคิล (2)

 ภาชนะพลาสติกที่ใสนํ้าผลไมและนมน้ันทํามาจาก

พลาสติกชนิด Polyethylene ที่มีความเขมขนมาก เมื่อใช

แลวไดถูกนํามารีไซเคิลทําเปนทอพลาสติก กระถางตนไม 

เกาอี้พลาสติก

12. วิธีเก็บขวดแกวที่ใชแลว

 ขวดแกวทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใชแลวควรทําความ

สะอาด และแยกชนิดของแกว และแยกสีของแกวดวย

13. วิธีเก็บกระปองอลูมิเนียมที่ใชแลว

 นํากระปองอลูมิ เนียมท่ีใช แล วมาบี้ ให แบนกอน

ทิ้ง หรือขายแกคนรับซื้อเศษโลหะ

14. นํ้าสะอาดมาจากน้ําใตดิน

 นํ้าสะอาดที่เราใชประโยชนดื่มกินสวนใหญมาจาก

นํ้าใตดิน การทิ้งขยะบนพื้นผิวดินทําใหมีผลถึงนํ้าใตดิน

เพราะน้ําฝนจะชะความเปนพิษและความโสโครกใหซึมลงไป

ถึงชั้นน้ําใตดินทําใหนํ้าใตดินเนาเสียและเปนพิษได

15. วิธีลางรถยนต

 ลางรถยนตดวยฟองนํ้าและใชถังนํ้าจะใชนํ้าเพียง 

15 แกลลอน แตถาลางดวยสายยางจะตองสูญเสียนํ้าถึง 

150 แกลลอน

16. ดูแลรักษารถดวยการเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง

 การดูแลรักษารถจะตองทําอยางสมํ่าเสมอไดแก การ

เปลี่ยนนํ้ามันเครื่องตามระยะเวลาท่ีระบุไว ในคู มือและ

ทุกครั้งท่ีเปล่ียนถายนํ้ามันเครื่องควรเปลี่ยนไสกรองดวย

17. รักษารถ ดวยการเปลี่ยนไสกรอง

 ไสกรองอากาศที่สกปรก จะทําใหการไหลของอากาศ

ที่สะอาดทําไดนอยลงมีผลตอการเผาไหมของเครื่องยนตดวย

18. รักษารถ ชวยลดมลพิษ

 การดูแลรักษารถจะทําใหรถสามารถวิ่งไดเพิ่มขึ้นอีก 

10% ของจํานวนไมล ซึ่งเทากับสามารถลดราคาเช้ือเพลิง

ลงไดถึง 10% เชนกัน การลดการใชเช้ือเพลิงลงก็เทากับเปน

การชวยลดมลพิษทางอากาศใหกับโลกไดดวย

19. ยางรถยนต ชวยประหยัดนํ้ามัน

 การเติมลมยางรถใหพอดีและขับรถตามขอกําหนด

ความเร็วจะชวยในการประหยัดนํ้ามันได

20. วิธีปองกันการร่ัวไหลของน้ํามันเครื่อง

 การปองกันการร่ัวไหลของนํ้ามันเครื่องจากตัวถัง

รถยนตสามารถทําไดดวยการปดสลักเกลียวในเครื่องยนต

ทุกตัวใหแนนโดยเฉพาะในสวนที่ซึ่งนํ้ามันเครื่องรั่วไหล

ออกไปไดชวยปองกันการรั่วไหลของน้ํามันเพื่อลดมลพิษ

ใหกับอากาศของเรา

21. ควรเปลี่ยนนํ้ามันเครื่องเมื่อไหร

 ควรเปล่ียนน้ํามนัเคร่ืองเม่ือขับรถไดทกุๆ ระยะ 4,800 - 

6,400 กโิลเมตร และควรเลือกใชไสกรองท่ีดทีีส่ดุดวย
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22. การเพิ่มออกซิเจนในน้ํามัน

 วิธีการหน่ึงที่จะชวยลดมลพิษใหกับรถยนตก็คือการ

เพิ่มสวนผสมของออกซิเจนในน้ํามันซึ่งจะชวยลดปริมาณการ

เกิดกาซคารบอนมอนอกไซดไดเปนจํานวนมาก

23. อันตรายจากกาซเรดอน

 กาซเรดอนเปนกาซกัมมันตภาพรังสี มักพบแทรกอยู

ในดินและหินมีคุณสมบัติที่สามารถซึมผานข้ึนมาบนผิวดิน

และกระจายออกสูอากาศไดโดยผานทางรอยราวและโพรง

ของคอนกรตีบลอ็คตามทอ กาซเรดอนเปนกาซทีเ่ปนอนัตราย

ตอระบบทางเดินหายใจ

24. พิษของกาซเรดอนตอรางกาย

 กาซเรดอนเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อของปอด การไดรับ

สารกมัมนัตภาพรงัสจีากกาซเรดอนตดิตอกนันานกวา 20-30 ป 

จะทําใหเกิดเปนมะเร็งที่ปอดได

25. วิธีปองกันอันตรายจากกาซเรดอน

 การปองกันอันตรายจากกาซเรดอน ทําไดโดยการไม

สบูบหุรีใ่นบานหรือในหองทีม่อีากาศถายเทไดนอย เปดหนาตาง

ใหมกีารถายเทระหวางอากาศภายในบานกบัอากาศนอกบาน 

ทุกๆ วัน

26. ปลูกตนไมในหองชวยลดมลพิษ

 ปลูกต นไม ในหอง โดยปลูกไม กระถางผสมถาน

กับดิน ถานจะเปนตัวชวยดูดซับสารมลพิษและจุลินทรีย

ภายในหองได

27. พิษภัยของฝุนฝาย

 ฝุนฝายในโรงงานอุตสาหกรรมเปนตนเหตุของการเกิด

  โรคปอดอักเสบ โดยฝุนฝายจะเขาไปทําใหเกิด

  อาการแนนหนาอกและหัวใจ โปรดปองกัน

  ตนเองจากฝุนฝายดวยการใชอุปกรณปองกัน

  ในการหายใจ

28. ว ิธีใชนํ้ายาทําความสะอาดครัวเรือน

 มีสารเคมีมากกวา 63 ชนิด ที่ใชเปนสวนผสมอยูใน

นํา้ยาทําความสะอาดครัวเรือน เชน นํา้ยาถูพืน้ นํา้ยาขัดหองน้ํา

โปรดอานคําแนะนําในฉลากกอนใชทุกครั้ง เพื่อปองกัน

ตัวเองใหพนจากพิษภัยอันตราย

29. เกาอี้พลาสติกร ีไซเคิล

 เกาอี้พลาสติกสวนใหญผลิตข้ึนใหมจากพลาสติก

ที่ใชแลว เชน เกาอี้พลาสติกท่ีมีขนาดความยาว 6 ฟุต นั้น 

ทํามาจากถังพลาสติกท่ีใชบรรจุนมเปนจํานวนถึง 1,050 ใบ

30. รักษาสิ่งแวดลอมเริ่มตนที่ใกลตัว

 ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมนั้นเราไมจําเปนตองเดินทาง

ไปจนถึงพื้นท่ีปาใหญเพื่อปลูกปา แตเราสามารถเริ่มตน

อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายไดในพื้นที่ใกลบานเราเอง

31. พืชทองถิ่นมีความสําคัญตอสิ่งแวดลอม

 พืช ด้ั ง เ ดิมของท อง ถ่ินมีความ สํา คัญต อระบบ

นิเวศวิทยา และมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศและ

ดินมากกวาพืชที่นําเขามาจากที่อื่นๆ ดังนั้น เราจึงควรตอง

ชวยกันปองกันและอนุรักษพืชทองถิ่นไวไมใหสูญพันธุ

32. รถยนตผลิตคารบอนไดออกไซด

 ทกุๆ ป รถยนตคนัหนึง่ๆ จะผลติ กาซคารบอนไดออกไซด

ออกมาสูบรรยากาศโลกไดในปรมิาณท่ีมนีํา้หนกัเทากบัตวัรถเอง

33. นํ้ามันกาซโซลีนเผาไหมเกิดเปนคารบอนไดออกไซด

 ทุกๆ แกลลอนของกาซโซลีนในรถยนตที่ถูกเผาไหมจะ

ทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนถึง 9,000 กรัม 

กระจายขึ้นสูชั้นบรรยากาศโลก

34. ปรากฏการณเรือนกระจก

 การเผาไหมเช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําให  เ กิดภาวะปรากฏการณเรือนกระจกขึ้น

หากสามารถเปลี่ยนไปใชพลังงานจากแหลงอื่น เชน พลังงาน

แสงอาทิตยก็จะชวยลดอุณหภูมิความรอนที่เกิดขึ้นกับโลกได
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35. ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานแสงอาทิตย

 ผลติภณัฑทีใ่ชพลงังานแสงอาทิตยทีแ่พรหลายมากท่ีสดุ 

คือ เครื่องคิดเลขที่ใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งในแตละป

ผลิตออกจําหนายถึงกวา 2,000,000 เครื่อง

36. การลดการใชสําคัญกวาการผลิตใชใหม

 การนําของที่ ใช แล วมาผลิตใช ใหมอาจไม ใช การ

แกปญหาที่สําคัญเพราะความสําคัญไมไดอยู ที่วิธีการนํา

พลาสติกที่ใชแลวกลับมาผลิตใชใหมไดอีกแตสําคัญตรงท่ีเรา

ควรจะหาวิธีลดการใชพลาสติกใหนอยลงตางหาก

37. ผักปลอดสารพิษ

 เมื่อใดก็ตามท่ีไดลงมือทําสวนครัวดวยตนเอง เมื่อนั้น

เราจึงจะเชื่อมั่นไดอยางแนนอนวาเรากําลังมีโอกาสไดกินพืช

ผักที่ปลอดจากยาฆาแมลงแลวจริงๆ

38. สวนสาธารณะของเมือง

 สวนสาธารณะนอกจากจะชวยรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวแลว

ยังทําใหมีพื้นที่โลงวางขึ้นทามกลางตึกอาคารสิ่งกอสรางที่

เติบโตอยางแออัดในเมืองใหญ สวนสาธารณะไมเพียงจะชวย

ใหอากาศบริสุทธิ์ แตยังเปนสัญลักษณจากธรรมชาติใหผูคน

ไดตระหนักวาเมืองมิใชเปนที่ตั้งของถนน อาคารระฟา และ

รถยนต เทานั้น แตควรจะเปนที่อยูของธรรมชาติดวย

39. ดื่มน้ําสะอาดใหหมดแกว

 ดื่มนํ้าสะอาดใหหมดแกวทุกคร้ังอยาเหลือท้ิง เพราะ

นํ้าสะอาดมีเหลืออยูนอยในโลกน้ีและกระบวนการทํานํ้า

ใหสะอาดก็ตองเพิ่มคาใชจายมากขึ้นอยูตลอดเวลา

40. สมุนไพรแกกลิ่นอับ

 ในหองที่มีกลิ่นอับ ใหใชสมุนไพรแหง หรือเคร่ืองหอม

จากดอกไมแหงหอดวยเศษผาที่โปรงบางแขวนไวในหอง

ที่มีกล่ินอับจะชวยใหหองหายจากกลิ่นอับได

41. ปดเตาอบกอนอาหารสุก

 ทุกครั้งท่ีปรุงอาหารดวยเตาอบ ใหปดเตาอบกอน

อาหารสุกประมาณ 2-3 นาที เพราะความรอนในเตาอบจะ

ยังคงมีอยูอยางเพียงพอที่จะทําใหอาหารสุก

42. วิธีดูแลรักษาพรม

 ดูแลรักษาพรมท่ีปูพื้นใหสะอาดดวยการดูดฝุนอยาง

สมํา่เสมอ และในการกําจดักล่ินพรมก็จะตองใชผงเบกก้ิงโซดา 

(Baking Soda) โรยใหทั่วพื้นพรม แลวท้ิงไวประมาณ 15 

นาที จึงทําการดูดฝุน จะทําใหพรมปลอดจากกลิ่นได

43. การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร

 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร ทําไดดวยวิธีงายๆ 

โดยใชผาบางๆ ชุบนํ้าผสมสบู บิดใหหมาดแลวใชเช็ดถู

เฟอรนิเจอรจากนั้นใชผาแหงเช็ดซํ้าอีกครั้ง

44. กระดาษใชแลวนํามาผลิตใชใหม

 การนํากระดาษท่ีใชแลว กลับมาผลิตใชใหม ในจํานวน 

ทุกๆ 1 ตันนั้น เปนการชวยอนุรักษตนไมไดถึง 17 ตน

45. หมั่นปดฝุนจากหลอดไฟ

 ใหหมั่นปดฝุ นจากหลอดไฟเสมอๆ เพราะฝุ นและ

ความสกปรกบนสวนที่เปนแกวจะลดความสวางของแสง

ที่สองจากหลอดไฟลงไปถึง 33 เปอรเซ็นต ทําใหแสงจาก

หลอดไฟไมสวางเทาที่ควร

46. คุณคาของตนไมที่มีอายุกวา 50 ป

 ตนไมทุกตนที่มีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป มีคุณคาใน

การทําใหอากาศบริสุทธิ์ ควบคุมการกัดเซาะผิวดินและนํ้าปา 

ปกปองคุมครองชีวติของสัตวปาและสามารถควบคุมมลภาวะ

ในอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพสูง

47. ตนไมดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด

 ตนไมที่อยู ในสภาพสภาวะสมบูรณ สามารถดูดซับ

กาซคารบอนไดออกไซดจากอากาศไดถึง 40 ปอนด ในเวลา 

1 ป
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48. พลังงานจากแกวรีไซเคิล

 พลังงานท่ีไดจากการนําแกวที่ใชแลวมาผลิตใชใหม 

1 ใบ นั้น เทียบไดเทากับพลังงานของหลอดไฟ 60 วัตต ที่

สองสวางไดเปนเวลานานถึง 4 ชั่วโมง

49. พลังงานจากกระปองรีไซเคิล

 พลังงานท่ีไดจากการนํากระปองอลูมิเนียมท่ีใชแลวมา

ผลิตใชใหม 1 ใบนั้น เทียบเทาไดกับพลังงานแสงสวางที่ใชกับ

ทีวีเปนเวลานานถึง 3 ชั่วโมง

50. เวลาที่ควรรดน้ําตนไม

 การรดน้ําตนไมระหวางเวลา 9 โมงเชา จนถึง 5 โมง

เย็น ปริมาณน้ําที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% 

ของจํานวนน้ําที่รด ดังนั้นเวลาท่ีควรรดน้ําตนไมที่ดีที่สุดคือ 

เวลาหลัง 6 โมงเย็นหรือกอน 9 โมงเชา

51. เงาตนไมประหยัดพลังงาน

 เงาของตนไมชวยลดความตองการเคร่ืองปรับอากาศ

ลงไดถึง 50 เปอรเซ็นต และในฤดูรอนตนไมจะทําใหเมือง

เย็นลงถึง 15 เปอรเซ็นต

52. คุณทําอยางไรกับใบไมที่กวาดแลว

 การเผาเศษใบไม ทุกๆ 1 ตัน จะทําให  เกิดก าซ

คารบอนมอนอกไซดถึง 117 ปอนด ฝุน 41 ปอนด และ

คารซิโนเจน 7 ปอนด หรือมากกวาน้ัน เศษใบไมที่กวาดแลว

ควรนํามาทําปุยหมักหรือสุมไวโคนตนไม เพ่ือใหยอยสลาย

เปนปุยตอไป

53. หลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน

 การใชหลอดไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน 1 หลอด 

แทนการใชหลอดไฟฟาแบบฟลูออเรสเซนตจะชวยประหยัด

พลั งงานได  เป นปริมาณเท  ากับ  ถ  านหินหนัก  600 

ปอนด ตลอดชั่วอายุของหลอดไฟฟาหลอดนั้น

บ  ถ านหนหนก  600 

าหลอดนั้น

54. วิธีลดมลพิษจากรถยนต

 วธิกีารหนึง่ทีจ่ะชวยลดมลพษิจากรถยนตกค็อื การเพิม่

สวนผสมของออกซิเจนในน้ํามัน การเพ่ิมออกซิเจนในน้ํามันก็

เพื่อชวยลดปริมาณการเกิดของกาซคารบอนมอนอกไซดให

ลดนอยลง

55. ทําอยางไรกับนํ้ามันเครื่องที่ใชแลว

 นํ้ามันเครื่องที่ใชแลวจากรถยนต จะกอมลภาวะใหเกิด

กับแหลงนํ้าและผิวดินไดหากมีการกําจัดที่ไมเหมาะสม 

ทุกครั้งที่เปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องใหถายเทนํ้ามันเครื่องที่ใช

แลวลงในภาชนะที่ปดฝาแลวสงคืนใหกับสถานีบริการ

56. มลพิษจากเตาแกส

 แหลงมลพิษของอากาศในบานท่ีสําคัญก็คือ เตาแกส

ในหองครัวที่ไมมีชองหรือระบบระบายอากาศจะเปนแหลง

สะสมของกาซไนโตรเจนออกไซด และคารบอนมอนอกไซดที่

เกิดจากเตาแกส สารมลพิษในหองครัวจะลดลงไดดวยการ

ระบายอากาศที่ดี

57. วิธีปลูกตนไมในอาคาร

 การปลูกตนไมไวในอาคาร วิธีการที่เหมาะสมคือการ

ปลูกลงในกระถางท่ีผสมถานกับดินไวดวยกัน ถานจะเปนตัว

ชวยดูดซับสารมลพิษและจุลินทรียได

58. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

 ในอาคารท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะตองทําความ

สะอาดแผนกรองอากาศบอยๆ และไมควรใชยากําจัดกลิ่น

หรือแอรเฟรชเชอเนอร

59. ถอดรองเทากอนเขาบาน

 ทุกครั้งกอนจะเขาบาน ตองถอดรองเทาไวที่หนาประตู

บาน จะตองไมใสรองเทาเขาบาน 

เพราะพื้นรองเทาเปนที่รวมของ

สารพิษท้ังหลายที่เราไปเหยียบยํ่า

มาจากที่ตาง ๆ

งถอดรองเทาไวทีหนาประตู
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60. สัดสวนของกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ

 โดยสัดส วนความสมดุลของธรรมชาติจะมีก าซ

คารบอนไดออกไซด อยูเปนประมาณ 0.03% ของบรรยากาศ 

กาซคาร บอนไดออกไซด ทําหน าที่ดูดซับพลังงานจาก

ดวงอาทิตยไวทําใหโลกมีความอบอุนที่พอเหมาะ

61. ทําไมโลกจึงรอนขึ้น

 กิจกรรมทั้งหลายของมนุษยไดเปนสาเหตุของการ

เพ่ิมความร อนให กับโลก ได แก  การเผาผลาญน้ํามัน

เชื้อเพลิง การเผาปาเขตรอนของโลกไดทําใหปริมาณของกาซ

คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ในบรรยากาศโลก

จึงรอนขึ้น

62. วิธีหยุดความรอนใหกับโลก

 เราสามารถหยดุยัง้การเพิม่ขึน้ของกาซคารบอนไดออกไซด

ด วยการลดการใช พลังงานท่ีก อให  เกิดความร อนให 

นอยลง และตองหยุดการเผาทําลายปาลงใหได ณ ทุกหน

ทุกแหงของพื้นพิภพนี้

63. ปลูกปาเพื่อใหโลกรมเย็น

 เพื่อใหโลกเย็นลงเราทุกคนจะตองชวยกันปลูกปา

คลุมพื้นที่วางเปลาใหไดมากที่สุดเพราะปาเปนแหลงดูดซับ

คารบอนไดออกไซดที่ดีที่สุดของโลก

64. สารอันตรายในถานอัลคาไลน

 ถานอัลคาไลนเปนถานที่ใชใสกลองถายรูป ไฟฉาย 

นาฬกา เคร่ืองคิดเลขที่ใชไดเพียงคร้ังเดียวแลวท้ิงจัดเปน

ของเสียที่เปนอันตรายเพราะมีสวนประกอบของสารอันตราย

ไดแก แมงกานีส สังกะสี และปรอท

65. การเลือกใชถานแคดเมี่ยมแทนถานอัลคาไลน

 ควรเลือกใชถานชารต Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion แทนการ

ใชถานอัลคาไลน เพราะถานชารต Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion 

เมื่อใชหมดแลวสามารถนํามาชารตไฟใหมใชไดอีก ในขณะที่

ถานอัลคาไลนใชไดเพียงคร้ังเดียวก็ตองทิ้ง

66. อานคําอธิบายกอนใช

 ก อนใช ผลิตภัณฑ ที่มีส วนประกอบของสารเคมี

อันตรายควรอานคําอธิบายใหเขาใจกอนใชทุกครั้ง และตอง

ปฏบิตัติามคาํแนะนาํการใชอยางเครงครดัเพือ่ความปลอดภยั

ตอชีวิตของตัวเอง

67. การเลือกซื้ออาหารกระปอง

 ทุกครั้งท่ีเลือกซ้ืออาหารกระปองจะตองตรวจหาวัน

หมดอายุที่บอกไวบนภาชนะบรรจุสินคานั้นๆ และควรซื้อ

อาหารกระปองที่ยังไมหมดอายุเทานั้น

68. อันตรายจากอาหารกระปองที่หมดอายุ

 อยาซ้ืออาหารกระปองท่ีหมดอายุแลวเพราะอาหาร

กระปองที่หมดอายุแลวจะเปนสาเหตุของพิษภัยอันตราย

ตอรางกาย เชน มะเร็งท่ีตับ โปรดระมัดระวังทุกครั้งที่ซื้อ

อาหารกระปอง เพราะที่หมดอายุแลวมักถูกนํามาลดราคา

ใหถูก นําชวนซื้อ

69. แอมโมเนียในนํ้ายาซักลาง

 ในนํ้ายาซักลางทุกๆ ชนิด เชน นํ้ายาลางกระจก 

นํา้ยายอมผม นํา้ยาทาํความสะอาดหองนํา้ จะมสีวนประกอบ

ของแอมโมเนียอยู ด วย โปรดใชอยางระมัดระวังทุกครั้ง

เพราะแอมโมเนียมีผลโดยตรงตอระบบทางเดินหายใจ

70. สารฟอรมาลดีไฮด

 ในไมอัด เสื้อผาใหมๆ และนํ้ายาลางเล็บ จะมีสาร

ฟอรมาลดีไฮดเปนสารประกอบอยูดวย สารฟอรมาลดีไฮด

จะมีผลตอระบบทางเดินหายใจ ฉะน้ันโปรดระมัดระวัง

ทุกครั้งท่ีใช

71. บรรจุภัณฑถนอมอาหาร

 มีอาหารไมนอยกวารอยละ 50 ที่ตองอาศัยบรรจุภัณฑ

ที่ชวยในการถนอมอาหารเพื่อรักษาความกรอบของอาหาร

บรรจุภัณฑจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการหอหุมอาหาร
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72. บรรจุภัณฑที่ฟุมเฟอย

 ปจจุบันบรรจุภัณฑไดถูกนํามาใชอยางฟุมเฟอยจนเกิน

ความจําเปนและไดกลายเปนขยะจํานวนมหาศาล ฉะนั้น

โปรดชวยกันลดขยะจากบรรจุภัณฑดวยการไมซื้อสินคาที่ใช

บรรจุภัณฑฟุมเฟอยเกินความจําเปน

73. ผลิตภัณฑเขมขนชวยลดขยะบรรจุภัณฑได

 ผลิตภัณฑบางชนิดที่พัฒนาการผลิตใหเขมขนซ่ึงผู 

บริโภคสามารถนําไปเจือจางกอนใชเปนการชวยลดปริมาณ

ขยะจากบรรจุภัณฑได

74. ใชบรรจุภัณฑกระดาษแทนการใชพลาสติกและโฟม

 ปจจุบันมีการผลิตบรรจุภัณฑที่เปนกระดาษเพื่อใช

บรรจุอาหารแทนบรรจุภัณฑพลาสติกและโฟม เชน กลอง

บรรจุนํ้าผลไม นม เปนตน

75. บรรจุภัณฑที่รีไซเคิลได

 ควรเลือกซื้อสินคาท่ีบรรจุในภาชนะท่ีสามารถนํากลับ

ไปผลิตใชไดใหมดีกวาบรรจุภัณฑที่ใชไดเพียงครั้งเดียวแลว

ตองทิ้ง

76. ควรเลือกซือ้สนิคาทีบ่รรจกุระปองอลมูเินยีมและแกว

 ควรเลือกซ้ือสินคาท่ีบรรจุในกระปองอลูมิเนียมหรือ

แกวแทนสินคาท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกและโฟมเพราะ

อลูมิเนียมและแกวสามารถนํากลับไปผลิตใชไดใหมอีก

77. การเลือกซ้ือ

 ไมควรเลือกซือ้สนิคาท่ีถกูบรรจุหรอืหอหุมดวยบรรจุภณัฑ 

ที่ฟุมเฟอยมากเกินไป

78. ควรเลือกซ้ือผลิตภัณฑชนดิเขมขน

 ควรซื้อผลิตภัณฑชนิดเขมขนแลวนําไปเจือจางเอง

โดยการเติมนํ้ากอนใชเปนการประหยัดภาชนะบรรจุได

79. ซื้อสินคาเทาที่จําเปน

 ควรเลือกซื้อสินคาเทาที่ตองการและใชใหหมด

80. สินคาปลอดสารพิษ

 ควรเลือกซ้ือสินคาที่ปลอดสารพิษเทานั้น ทั้งนี้เพ่ือ

ความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพรางกายของตัวทานเอง

81.คุณสมบัติของสารละลาย

 สารละลายเปนสารท่ีมีคุณสมบัติในการละลายวัตถุ

อื่นๆ โดยปรกติแลวสารละลายนี้จะอยูในรูปของเหลว เชน 

ผสมอยูในทินเนอรที่ใชผสมสีและอยูในแลคเกอร

82. วิธีปองกันอันตรายจากสารละลาย

 สวนประกอบของสารเคมีในสารละลาย เปนอันตราย

โดยตรงตอดวงตา ผวิหนงัและปอด ทกุครัง้ทีต่องใชสารละลาย

ควรจะตองแตงกายดวยเสื้อแขนยาว สวมถุงมือ ใสแวนตา 

และใชสารละลายในที่ที่เปดโลงเทานั้น

83. ในหองปรับอากาศควรระบายอากาศ

 ในหองปรับอากาศควรเปดหนาตางใหอากาศระบาย

ไดในบางชวงและควรเปดพัดลมดูดอากาศดวยทุกคร้ัง

ที่เปดแอร

84. ผลิตภัณฑอันตรายไมควรท้ิงลงแมนํ้า

 ผลิตภัณฑที่เปนอันตรายไดแก ผลิตภัณฑที่ติดไฟ 

นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ายาละลายสี ผลิตภัณฑที่เปนกรด นํ้ายา

ทําความสะอาด ผลิตภัณฑที่เปนพิษ เชน ยากําจัดศัตรูพืช 

เมื่อใชแลวตองมีวธิีกําจัดที่ถูกตองและตองไมทิ้งลงแมนํ้า

85. สารอันตรายไดออกซิน

 สารพิษที่มีอันตรายมากท่ีสุดท่ีเปนสวนประกอบของ

ยาฆาแมลงคือ ไดออกซิน ไดออกซินแมเพียงจํานวนเล็กนอย

ก็เปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งไดจึงไมควรใชยากําจัด

ศัตรูพืชท่ีมีสวนผสมของไดออกซิน

86. อันตรายจากเบนซิน

 เบนซนิเปนตวัทําละลายทีม่พีษิตอรางกายทีร่นุแรงทีส่ดุ 

คือ เปนตนเหตุของการปวยเปนโรคลูคีเมียและทําลาย

ไขกระดูก

87. ชวยกันปลูกตนไมอีก 5 เทาจึงจะเพียงพอ

 ในปริมาณการใชไมและจํานวนพ้ืนท่ีปาไมที่ลดลง

ในปจจุบันนั้นสามารถแกไขไดดวยการปลูกตนไมโตเร็ว

มากกวาที่ปลูกอยูในปจจุบันมากถึง 5 เทา จึงจะเพียงพอ

กับการใชประโยชนในอนาคต
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88. ไฮโดรเจนคือพลังงานทดแทน

 ไฮโดรเจนเปนพลังงานทดแทนท่ีไดมาจากการแยก

ละลายสาร เชน ไฟฟาจากนํ้า ไฮโดรเจนจัดเปนเชื้อเพลิงที่

สะอาดและไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศดวย

89. รถยนตพลังงานไฟฟา

 โลกได ผลิตรถยนตชนิดใหมเพื่อลดมลพิษให กับ

ทองถนน รถยนตที่ผลิตขึ้นใหมนี้ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ

เปลี่ยนไฮโดรเจนเหลวใหเปนพลังงานไฟฟาโดยไมตอง

ผานกระบวนการเผาไหม

90. ลักษณะของรถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลว

 รถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลวน้ีมีลักษณะเดียวกับ

รถไฟฟาแตแตกตางกันตรงที่มีถังเก็บไฮโดรเจนเหลวแทน

แบตเตอร่ี ปจจุบันพลังงานไฮโดรเจนเหลวกําลังไดรับการ

พัฒนารูปแบบเพื่อที่จะนํามาใชบนทองถนนแลว

91. รถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลวไมกอมลพิษ

 รถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลวไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอสภาพแวดลอมเพราะไฮโดรเจนเหลวที่ใชกับตัวรถไดมา

จากแหลงที่สะอาด

92. หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต

 หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนตเปนหลอดไฟฟาที่สามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 75% และมีอายุการใชงานที่

ยาวนานกวาหลอดแบบขดลวดถึง 10 เทา

93. วิธีลดกาซคารบอนไดออกไซดใหกับโลก

 หากเราเผาถานใหนอยลงและเผาพลาญน้ํามันใหนอยลง 

กาซคารบอนไดออกไซดและกาซอื่นๆ ที่กอใหเกิดภาวะเรือน

กระจกขึ้นกับโลกก็จะลดนอยลง

94. ขยะกระดาษ

 ทุกๆ อาทิตยเราทิ้งกระดาษลงตระกราขยะมากถึง 

1,000 ตัน แตมีเพียงไมถึงรอยละ 10 ที่กระดาษเหลานั้น

ถูกนํากลับมาผลิตใชไดใหมอีก

95. อันตรายจากสีทาบาน

 ในสีนํ้ามันที่ใชทาบานนั้นมีสวนประกอบของแคดเมี่ยม

และไททาเนียมไดออกไซด ไฮโดรคารบอนซึ่งเปนสารท่ีมี

อันตรายดังนั้นเพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายจากสารอันตรายควรใช

สีนํ้าในการทาสีบาน

96. การเติมลมยางรถชวยประหยัดนํ้ามัน

 ในการบํารุงรักษารถ การเติมยางรถท่ีพอดีจะชวย

ในการประหยัดนํ้ามันได การเติมลมยางรถถาเติมออนเกินไป

จะทําใหสิ้นเปลืองนํ้ามันเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 5 ตามการหมุน

รอบของวงลอที่เพิ่มขึ้น

97. เติมลมยางรถชวยยืดอายุยางรถยนต

 การเติมลมยางรถยนตที่พอเหมาะพอดียังชวยยืดอายุ

การใชงานชวยปองกันไมใหยางรถยนตฉีกขาดไดงายจาก

สาเหตุที่เติมลมออนหรือแข็งเกินไปอีกดวย

98. เตาไมโครเวฟประหยัดไฟกวาเตาอบ

 การใชเตาไมโครเวฟจะชวยประหยัดพลังงานจาก

ไฟฟามากกวาเตาอบถึง 1-2 เทา

99. ถานไฟฉายที่ชารตไฟใหมไดประหยัดกวาถานไฟฉาย

ธรรมดา

 ถานไฟฉายที่ชารตไฟไดใหมนั้นแมจะมีสวนประกอบ

ของแคดเมี่ยม แตก็มีอายุการใชงานไดนานกวาถานไฟฉาย

แบบธรรมดาถึง 500 เทา และชวยลดปริมาณการใชถาน

ธรรมดาไดมากที่สุด

100. อันตรายจากนํ้ายาปรับอากาศ

 ในน้ํายาปรับอากาศแอรรีเฟรชเชอเนอรนั้นมีสวน

ประกอบของสารเคมีประเภทอเทอนอล ไซลีน ซึ่งเปนสารท่ี

เปนอันตรายตอรางกายมนุษย

………………………………………….

ที่มา : http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/

subwater/sub.htm
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¡ÒÃÊÃŒÒ§áÃ§ Ù̈§ã¨
ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

 ผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบในการสรางแรงจูงใจ ใหแกผูใตบังคับบัญชาของตน เนื่องจากบุคคลจะมีความ
ตองการความสําเร็จ ความพอใจ ความสนใจ ที่แตกตางกันออกไป การสรางแรงจูงใจในแตละคนจึงมีหลายวิธี เพื่อใหเกิด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีขอสังเกตวา ถงึแมแรงจูงใจจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล แตในขณะเดียวกันพฤติกรรมที่
คนแสดงออกนั้น อาจจะแตกตางกันก็ได ทั้งนี้เพราะผลจากประสบการณ แนวคิดเฉพาะบุคคล และสภาพแวดลอมดังนี้
 (1) ถาบุคคลมีความสนใจในส่ิงใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจท่ีจะทํากิจกรรมน้ันๆ รวมทั้งพยายาม
ทําใหเกิดผลดีที่สุด 
 (2)  ความตองการจะเปนแรงกระตุนที่ทําใหทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการน้ัน
 (3)  คานิยมในการมองเหน็คุณคาของสิง่ตางๆ เชน คานยิมทางเศรษฐกจิ สงัคม ความงาม จรยิธรรม วชิาการ เหลานี้
จะเปนแรงกระตุนใหแรงขับของพฤติกรรมตามคานิยมนั้น
           (4)  ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ก็จะทํางานดวยความ
ทุมเท
           (5)  ความมุงหวังที่ตางระดับกันก็เกิดแรงกระตุนที่ตางระดับกันดวย คนที่มีระดับตางกันก็เกิดแรงกระตุนที่
ตางระดับกันดวย คนที่มีระดับความมุงหวังไวสูงจะพยายามมากกวาผูที่มีระดับความมุงหวังไวตํ่า
 (6) การแสดงออกของความตองการในแตละสังคมจะแตกตางออกไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของสังคมของตน ยิ่งไปกวาน้ันคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการแสดงความตองการที่ตางกันอีกดวย เพราะสิ่งเหลานี้
เกิดจากการเรียนรูของคน
 (7)  ความตองการอยางเดียวกันแตบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไดตามประสบการณเดิมของแตละคน
 (8)  แรงผลักดันที่แตกตางกันทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได
 (9)  พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายๆ ทาง และมากกวาหน่ึงอยางในเวลาเดียวกัน เชน ตั้งใจทํางาน 
เพื่อหวังเงินเดือนขึ้นและไดชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกยองและการยอมรับจากผูอื่น
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ขอควรปฏิบัติของผูบริหารในการสรางแรงจูงใจ
 (1)  ตองรูมาตรฐานการทํางานของตัวทานเอง แสดงใหทุกคนประจักษและตองเสมอตนเสมอปลาย
 (2) ระวังอยาลําเอียงและมีอคติจนทําใหเกิดการเบ่ียงเบนในการตัดสินใจของทานในการเล่ือนข้ันของ
ผูใตบังคับบัญชา
 (3)  ทําใหผูใตบังคับบัญชารูวาเขากําลังอยู ณ จุดใด บอกใหเขารูสมรรถภาพของตัวเขาเอง ทั้งดานลบและดานบวก 
โดยใหโอกาสเขาแกไขขอบกพรอง
 (4)  ใหคําชมเชยในโอกาสท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงการชมเชยแบบจุกๆ จิกๆ เรื่องเล็กเรื่องนอยเกินไป และอยาตําหนิ 
หรือดูถูกหรือวิจารณหรือนินทาผูใตบังคับบัญชาตอหนาผูอื่น
 (5)  ใหขาวสารแกพนักงานทุกคนลวงหนาทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งจะกระทบกระเทือนพวกเขา แต
ไมใชเปดเผยความลับขององคการ
 (6)  เอาใจใสหวงใยผูใตบังคับบัญชาทั้งในการทํางานและชีวิตครอบครัวของเขา
 (7)  มองคนที่ผลงานไมใชวิธีการปฏิบัติ หลีกเล่ียงอคติหากแนวคิดตางกัน 
 (8)  เสียสละ ยอมออกนอกเสนทางเพ่ือชวยผูอื่นเมื่อไมผิดกฎระเบียบ หรือผิดกฎหมาย เพื่อปรับปรุงสิ่งท่ีบกพรอง 
แตทานจะตองรูจักแตละคนที่จะชวยเหลือเปนอยางดีจึงจะแกปญหาของเขาได
 (9)  มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอื่น พรอมที่จะรับความสําเร็จและความลมเหลว
 (10)  กอใหเกิดความเปนอิสระดวยการใหอิสรภาพแกเขาในการแสดงความสามารถ
 (11)  เปนตัวอยางความขยันขันแข็งในการทํางานแตไมใชแยงงานผูใตบังคับบัญชาทํา
        (12)  รูจักผอนหนักผอนเบา ไดแก การยืดหยุนในความคิดคํานึงถึงความคิดเห็นของผูอื่น
        (13)  พรอมที่จะเรียนรูจากผูอื่น มองโลกในแงดี ยอมรับความสามารถของผูอื่น 
        (14)  แสดงความเชื่อมั่นในตนเอง เขมแข็ง แตสุภาพออนโยน ไมแสดงอาการต่ืนตระหนกเม่ือประสบปญหาตอหนา
ผูใตบังคับบญัชาและอยาโลเลตัดสินใจ
        (15)  เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ พนักงานจะรูสึกวาเขาเปนคนมีคุณคา ไดรับการยอมรับ
จากผูบังคับบัญชา ทั้งยังเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของพนักงานอีกดวย
       (16)  แบงสรรและมอบหมายงานอยางเหมาะสม และอยาชิงดีชิงเดนกับลูกนอง

ความพอใจในงาน เปนสิ่งที่มีความสําคัญไมนอยตอทั้งบุคคลและองคการ อาจสรุปความสําคัญไดดังนี้
 (1)  ความพึงพอใจชวยสรางเสริมคุณภาพชีวิต การไดทํางานท่ีตนเองชอบทําใหเกิดความสุขใจ สุขภาพจิตดี และ
การทํางานสรางความรูสึกในคุณคาของตน ตลอดจนตอบสนองความตองการความสําเร็จได 
 (2)  ความพอใจในงานชวยปองกันความหางเหินจากงาน ถาบุคคลไมพอใจในงาน (Dissatisfaction) จะกลายเปน
ความขัดแยงกับงาน เกิดความผิดหวัง (Despair) และหางเหิน (Alienation) จากงานในที่สุด

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน
 (1) ปจจัยดานบุคคล
             - ประสบการณในการทํางาน เมื่อบุคคลทํางานมานานจนมีความรูความชํานาญในงานนั้นมากขึ้น จะเกิดความ
พึงพอใจกับงานที่ทํา หรือพอใจงานใหมที่ใกลเคียงประสบการณเดิม
  -  เพศ เกี่ยวของกับลักษณะงานท่ีทํา รวมท้ังระดับความทะเยอทะยานและความตองการทางดานการเงิน 
เพศหญิงมีความอดทนที่จะทํางานท่ีตองใชฝมือ และงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาชาย
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  -  กลุมสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุมท่ีทํางานดวยกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งตองการ
ความสามารถหลายอยางประกอบกัน ตองมีสมาชิกที่มีทักษะในงานหลายดาน และความสามัคคีปรองดองกันของสมาชิกจะ
นําไปสูความสําเร็จในการทํางาน
           -  อายุ อาจจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัด แตอายุก็เกี่ยวของกับระยะเวลาและประสบการณในการทํางาน 
ผูที่มีอายุมากจะมีประสบการณในการทํางานน้ันมากจะพอใจงานเดิมและไมชอบเปล่ียนงาน
           - เวลาในการทํางาน งานที่ทําในเวลาปกติ จะสรางความพึงพอใจในการทํางานมากกวางานที่ตองทําในเวลาที่
บุคคลอื่นไมตองทํางาน เพราะขัดกับความตองการเวลาสวนตัวเพื่อพักผอนและสังสรรค
          - เชาวนปญญา ขึ้นอยูกับสถานการณ และลักษณะงานท่ีทํา เชน พนักงานในโรงงานท่ีมีเชาวนปญญาในระดับ
สูงแตทํางานท่ีเปนงานประจํา มักจะเบ่ือหนายงานไดงาย และมีทัศนคติที่ไมดีตอการทํางานในโรงงาน เกิดความไมพอใจ
เพราะงานไมทาทายและไมเหมาะสมกับความสามารถ
          - การศึกษา มีผลตอการวิจัยไมเดนชัดนัก แตมักจะข้ึนอยูกับงานท่ีทําวาเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
ของเขาหรือไม
         - บุคลิกภาพ คนที่มีอาการของโรคประสาท เชน มีความวิตกกังวลสูงมักจะไมพอใจในการทํางานมากกวา
คนปรกติ 
        - ระดับเงินเดือน เงินเดือนที่มากพอแกการดํารงชีพตามสภาพ ทําใหบุคคลไมตองดิ้นรนมากนักท่ีจะไปทํางาน
เพิ่มนอกเวลาทํางาน ดังนั้นผูที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาผูที่มีเงินเดือนตํ่า 
       - แรงจูงใจในการทํางาน โดยเฉพาะแรงจูงใจจากความคิดสวนตัวของผูทํางานเองมีความมุงมั่นความสําเร็จก็จะ
สรางความพึงพอใจในการทํางาน
       - ความสนใจในงานเฉพาะดาน บุคคลท่ีสนใจในงานและไดทํางานท่ีตนเองถนัดและพอใจจะมีความสุขและ
พึงพอใจในการทํางานมากกวาบุคคลที่มีศูนยความสนใจในชีวิตไมไดอยูที่งาน
 (2)  ปจจัยดานงาน
      - ลักษณะงาน ไดแก ความนาสนใจ ความทาทาย ความแปลกใหม โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาส
ที่จะทําใหงานน้ันสําเร็จ การรับรูหนาที่รับผิดชอบ การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน การท่ีผูทํางานมีความรูสึก
ตองานที่ทําอยูวา เปนงานที่สรางสรรค เปนประโยชนทาทาย สิ่งเหลานี้ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
มีความตองการที่จะปฏิบัติงานน้ันๆ และเกิดความผูกพันตองาน
      - ฐานะทางวิชาชีพ จากการศึกษาวิจัยพบวา ประมาณคร่ึงหนึ่งของเสมียนพนักงาน มีความพึงพอใจ
ในการทํางาน แตมีถึงรอยละ 17 ที่พบวา ถามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนงาน ในสภาวะที่เศรษฐกิจดี มีงานใหเลือกทํา จะมี
การเปลี่ยนงานบอย เพื่อจะเลื่อนเงินเดือนเลื่อนฐานะของตนเอง
     - ขนาดของหนวยงาน ความพึงพอใจในการทํางานกับขนาดของหนวยงาน แตละคนจะแตกตางกันตามทัศนคติ
และ/หรือความคิดเห็นสวนตัว ถาตองการความมีศักดิ์ศรีและช่ือเสียง บุคคลนั้นจะพอใจเลือกทํางานกับหนวยงานใหญ แตถา
มุงความสัมพันธ บุคคลน้ันจะพอใจทํางานในหนวยงานขนาดเล็ก เนื่องจากหนวยงานขนาดเล็ก พนักงานมีโอกาสรูจักกัน 
ทํางานคุนเคยกันไดงายกวาหนวยงานใหญ มีความรูสึกเปนกันเองและรวมมือชวยเหลือกัน ขวัญกําลังใจในการทํางานดี 
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
  - ความหางไกลของบานและท่ีทํางาน การที่บานอยูหางไกลจากที่ทํางาน การเดินทางไมสะดวก ตองต่ืนแต
เชามืด รถตดิและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
    - สภาพทางสังคม ในแตละทองถ่ินแตละพ้ืนท่ีมสีวนสัมพันธกบัความพึงพอใจในการทํางาน คนทํางานในเมืองใหญ 
มีความพึงพอใจในการงานนอยกวาคนท่ีทํางานในเมืองเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากความคุนเคย ความใกลชิดระหวางคนงานใน
เมืองเล็กมีมากกวาในเมืองใหญทําใหเกิดความอบอุนและมีความสัมพันธกนั
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  - โครงสรางของงาน หมายถึง ความชัดเจนของงานท่ีสามารถอธิบายช้ีแจงเปาหมายของงาน รายละเอียด
ของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความชัดเจนบอกใหรูวาจะทําอะไร และดําเนินการอยางไร ทําใหสะดวก
แกผูปฏิบัติงาน สามารถปองกันมิใหเกิดความบิดพริ้วในการทํางาน และงายตอการควบคุม
 (3)  ปจจัยดานการจัดการ
  - ความม่ันคงในงาน พนักงานมีความตองการงานท่ีมีความแนนอนม่ันคง บริษัทที่ประสบความสําเร็จใน
การบริหารงาน เชน บริษัทในประเทศญี่ปุนตระหนักถึงความม่ันคงของงาน คือ มีการจางงานตลอดชีวิต ความมั่นคงในงาน
ถือเปนสวัสดิการอยางหน่ึง
           - รายรับ ฝายบริหารและฝายจัดการของบริษัทเชื่อมั่นวา รายรับท่ีดีของพนักงานจะเยียวยาโรคไมพอใจในงาน
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานของรัฐลาออกไปสูภาคเอกชนก็เพราะรายรับท่ีดีกวา
  - คาตอบแทนและผลประโยชน ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันท่ีคาครองชีพสูง คาตอบแทนหรือรายรับเปน
ความสําคัญอันดับแรก นักวิชาการที่เปลี่ยนงาน เนื่องจากเงินเดือนของหนวยงานอีกแหงหนึ่งดีกวา นอกจากนี้การไดรับ
ผลประโยชนเปนสิ่งชดเชยจะสรางความพึงพอใจในงานอยางมาก เชน การไดรับโบนัส เงินสมนาคุณ และเงินรางวัล เปนตน
          - โอกาสกาวหนา โอกาสที่จะมีความกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญสําหรับทุกคน ถาบุคคลเห็นวางานนี้
ไมเปดโอกาสใหตนกาวหนาจะเกิดความไมพอใจและเปลี่ยนงาน และจากการศึกษาพบวา คนสูงวัยใหความสนใจกับโอกาส
กาวหนาในงานนอยกวาคนท่ีออนวัย อาจเปนเพราะวาคนสูงวัยไดผานโอกาสกาวหนามาแลว
          - อาํนาจตามตําแหนงหนาที ่หมายถึง อาํนาจทีห่นวยงานมอบใหตามตาํแหนงเพือ่ควบคมุสัง่การ ผูใตบงัคบับญัชา
หรือผูรวมงานใหปฏบิตังิานทีม่อบหมายใหสาํเรจ็ งานบางอยางมอีาํนาจตามตาํแหนงทีเ่ดนชัด งานบางอยางมอีาํนาจทีไ่มเดนชดั
ทําใหผูทํางานปฏิบัติงานยากและอึดอัด
          - สภาพการทํางาน ไดแก การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ความสะอาด แสงสวาง การถายเทอากาศ 
มีหองพักผอนและการจัดเสียงตามสาย เปนตน ถาการจัดนั้นเหมาะสม ผูทํางานเกิดความสุขสบาย จะทําใหเกิดความพอใจ
ในงาน 
         - เพื่อนรวมงาน ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทําใหคนเรามคีวามสุข และพอใจในการทํางาน
         - ความรับผิดชอบงาน เปนทัศนคติสวนตัวของบุคคล ผูที่มีความรับผิดชอบสูงจะมีความพอใจในการทํางาน
ซึ่งแมจะเปนงานท่ียากลําบากมากกวาบุคคลที่มีความรับผิดชอบตองานตํ่า
         - การนิเทศงาน คือ การช้ีแนะในการทํางานจากหนวยงานหรือผูเช่ียวชาญในหนวยงาน ถาผูนิเทศมีศิลปะ 
(ใชทฤษฎี Interaction management) ในการช้ีแนะจะสรางความพอใจใหผูปฏิบัติงานท้ังในภาพรวมท่ีมีตอองคการดวย 
แตถาผูนิเทศชี้แนะดวยอคติและอารมณขุนเคืองจะเกิดผลในทางตรงกันขาม
  - การส่ือสารกับผูบังคับบัญชา ถาผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสส่ือสารกับตนบาง พยายาม
เขาใจวาผูใตบังคับบัญชาคิดอะไร จะสรางความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารกับพนักงาน (หลักของ Thomas Haris : I’m OK , 
you’re OK และทฤษฎี Interaction management) การทีพ่นกังานมีสวนรบัรูในเปาหมายขององคการ ปญหาตางๆ ตลอดจน
แนวทางแกปญหาตามสมควร แสดงถึงการท่ีผู บังคับบัญชายอมรับในคุณคาและความสามารถของเขา (Maslow: 
Esteemneeds) พนักงานจะรูสึกพอใจและใหความรวมมือเต็มที่ 
  - ความศรัทธาในตัวผูบริหาร ความประพฤติ ความสามารถ และความตั้งใจท่ีผูบริหารมีตอหนวยงาน ทําให
พนักงานเกิดความศรัทธา (ผูนํา : ทําตนเปนตัวอยาง) ชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานและพนักงานจะทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ

             (เรียบเรียงขอมูลจากเว็บไซต http://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/Motivation.htm)



83¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

วาไรตี้ เฮลทวาไรตี้ เฮลท
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 You are what you eat คํากลาวนี้จริงอยางที่สุด กินอยางไรก็เปนอยางนั้น ผลของสิ่งท่ีเรากินเขาไป จะฟองออกมา
ใหเหน็ผานทางรูปลกัษณรางกายภายนอก และสขุภาพภายใน ถากนิอาหารทีอ่ดุมดวยไขมนั ความอวนกถ็ามหา คลอเรสเตอรอล
พุงกระฉูด เสี่ยงตอโรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเสนเลือด แตถากินผักผลไมเปนประจํา ก็จะชวยสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย 
ทําใหระบบขับถายเปนปกติ สงเสริมใหรูปรางดีไดสัดสวน

สมุนไพรไทยนี้มีคามาก

พระเจาอยูหัวทรงฝากใหรักษา

แตปู ยา ตา ยาย ใชกันมา

ควรลูกหลานรูรักษาใชสืบไป

เปนเอกลักษณของชาติควรศึกษา

วิจัยยาประยุกตใชใหเหมาะสมัย

รูประโยชนรูคุณโทษสมุนไพร

เพื่อคนไทยอยูรอดตลอดกาล

(พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 จากพระราชนิพนธดังกลาว จะเห็นไดวาสมุนไพรนั้นอยูคูคนไทยมานับพันป แตเมื่อการแพทยแผนปจจุบันเริ่มเขามา
มีบทบาทในบานเรา สรรพคุณและคุณคาของสมุนไพรอันเปนสิ่งท่ีเรียกไดวาภูมิปญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเร่ือยๆ และลืม
เลือนไปในที่สุด 
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สุรัชต มหัทธนเทวี1

1 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



85¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

  สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค 
หรืออาการเจ็บปวยตางๆ การใชสมุนไพรสําหรับรักษาโรค หรือ
อาการเจ็บป วยต  างๆ  นี้  จะต องนํ า เอาสมุนไพร ต้ังแต 
สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว ายา ในตํารับยา
นอกจากพืชสมุนไพรแล วยังอาจประกอบด วยสัตว  และ
แรธาตุอกีดวย เราเรยีกพชื สตัว หรอืแรธาตทุีเ่ปนสวนประกอบของ
ยานี้วา เภสัชวัตถุ พืชสมุนไพรบางชนิด เชน กานพูล ถานํามา
ปรุงอาหารเราจะเรียกวาเครื่องเทศ
 คําวาสมุนไพรตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชท่ีใชทําเปนเครื่องยา สมุนไพรกําเนิดมา
จากธรรมชาติ และมีความหมายตอชีวิตมนุษยโดยเฉพาะในทาง
สุขภาพ อันหมายถึงทั้งการสงเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค 
ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได
ระบุวา ยาสมุนไพร หมายความวา ยาท่ีไดจากพฤกษาชาติ สัตว 
หรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสมปรุง หรือแปรสภาพ เชน พืชก็ยังเปนสวน
ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิไดผานขั้นตอนการแปรรูป
ใดๆ แตในทางการคาสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบตางๆ 
เชน ถูกหั่นใหเปนช้ินเล็กลง บดเปนผงละเอียด หรืออัดเปนแทง 
แตในความรูสึกของคนทั่วไปเม่ือกลาวถึงสมุนไพรมักนึกถึงเฉพาะ
ตนไมที่นํามาใชเปนยาเทานั้น
 และในสวนตอไปน้ีก็จะไดนําเร่ืองราวของบทความท่ีให
ความรูเพิ่มเติมตอไป เพื่อเปนสวยขยายความรูในเร่ืองของ
สมุนไพร

ขอมูลทั่วไปของสมุนไพร        
 สําหรับการแพทยดั้งเดิมของสังคมไทยมีพัฒนาการนับ
เนื่องจากอดีตสู ปจจุบัน ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ในยุค
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร
มีประสบการณใช ยาสมุนไพรท่ีต อเน่ือง โดยเฉพาะในยุค
รัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 มีการรวบรวมตําราสมุนไพรในการรักษา
เด็กและผูใหญ วิธีปรุงยาและวิธีใชยาสมุนไพรอยางละเอียด และ
จารึกในแผนศิลาตามศาลารายของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(วดัโพธ์ิ) สมนุไพรท่ีจารกึมจีาํนวนกวา 1,000 ชนดิ และรชักาลท่ี 5 
ทรงฟนฟู รวบรวมและชําระตรวจสอบคําภีรแพทย และมีการ
จัดพิมพตําราชื่อ ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห (ฉบับหลวง) ขึ้น
เพ่ือใชในการศึกษา และบําบัดโรคสําหรับแผนโบราณขึ้น ในระยะ
เดียวกันการแพทยแบบตะวันตกไดเขาสู สังคมไทย และไดรับ
การสงเสริมจากรัฐมากข้ึนทําใหประชาชนยอมรับ และนิยม
การแพทยแบบตะวันตกในระยะตอมา อยางไรก็ตามความศรัทธา

ของประชาชนที่มีตอสมุนไพรมิไดถูกละทิ้ง ประสบการณการใช
สมุนไพรไดรับการเรียนรู และการถายทอดจากคนรุนกอนสูคนรุน
ตอมา วัฒนธรรมการรักษาโรคความเจ็บปวยดวยสมุนไพรยัง
ดํารงอยูในสังคมไทยจนถึงปจจุบัน และสมุนไพรในการพัฒนา
สังคมไทยในหลายมิติ คือ   
 1. คุณคาดานการแพทยและสาธารณสุข ความหมาย
ของสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 คือ สมุนไพร 
หมายถึง ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว และแรธาตุ ซึ่งมิไดปรุง และ
แปรสภาพ สมนุไพรเปนส่ิงทีป่ระชาชนใชประโยชนดานการแพทย 
และสาธารณสุข ประชาชนไทยบริโภคสมุนไพรใน 3 รูปแบบคือ 
สมุนไพรจากแหลงธรรมชาติ ผลิตภัณฑสมุนไพรสําเร็จรูป
และยาแผนโบราณ ใน พ.ศ. 2529 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สาํนกันายกรฐัมนตรไีดสาํรวจเกีย่วกับสวสัดกิารอนามัยและการใช
ยาแผนโบราณ พบวาประชากรไทยใชยาแผนโบราณ หรือ
สมนุไพรไทยในการบําบดัรกัษาโรค ยาสมนุไพร และยาแผนโบราณ
เหลานี้ประชากรคุ นเคย เชื่อถือ และนิยมในสรรพคุณการ
รักษาโรค ยาแผนโบราณท่ีประชาชนนิยมใชกันคือ ยาหอม 
ยานัตถุ ยาบํารุงโลหิต ยาระบาย ยาแกรอนใน และยาแกไอ 
นับได ว าประชาชนไทยจํานวนไมน อยยังมีการใช สมุนไพร
เพื่อสุขภาพและการแกไขปญหาสาธารณสุข
 2. คุณคาดานเศรษฐกิจ สมุนไพรเปนทรัพยากรที่
สําคัญของประเทศ และมีฐานะเป นวัตถุดิบพื้นบ านของ
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ แหลงผลิตยาแผนโบราณท่ีไดขึ้น
ทะเบียนไวกับกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวนมาก ตํารายาแผน
โบราณเหลานี้ใชสมุนไพรกวา 1,000 ชนิด โดยผลิตในหลาย
รูปแบบ เชน ยาเม็ด ยากวน ยาแผน เปนตน กรรมวิธีผลิตยาแผน
โบราณทําตามวิธีการท่ีสืบทอดกันมา อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม
ยาแผนโบราณมีอุปสรรคสําคัญคือ อุปสรรคดานกฎหมายที่ปด
กั้นการพัฒนายาแผนโบราณและปญหาดานวัตถุดิบสมุนไพร 
เนื่องจากพื้นที่ปาธรรมชาติถูกทําลายและลดลง อีกทั้งการปลูก
สมุนไพรยังไมกว างขวาง จึงทําใหวัตถุดิบบางชนิดหายาก 
ขาดแคลน หรือบางชนิดตองนําเขาจากตางประเทศ มูลคาการ
บริโภคยาแผนโบราณของประชาชนมีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือยๆ 
นอกจากนี้ยังมีองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ไดนํางานวิจัย
สมุนไพรเดี่ยวมาพัฒนาเทคโนโลยี ในระดับอุตสาหกรรม
การผลิตยาจากสมุนไพรภายในประเทศ ในรูปแบบท่ีทันสมัย
ตางๆ อุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรเหลาน้ีอาศัยวัตถุดิบสมุนไพร 
และเทคโนโลยีภายในประเทศ อันเปนการพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมยา และพึ่งตนเองไดอยางแทจริง
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 3. คุณคาดานนิเวศวิทยา ระบบนิเวศของโลกที่สลับ
ซับซอนประกอบดวยพรรณพืชท่ีมีหลากหลาย พรรณพืชเหลานี้
เปนพื้นฐานสําหรับยารักษาโรค สียอม นํ้าหอม เครื่องปรุงรสและ
แตงส ีสมนุไพรเหลานีม้คีณุคาตอเศรษฐกิจและสงัคม สามในสีข่อง
ประชากรโลกยังคงใชพืชสมุนไพรจากปาธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา
 4. คณุคาดานการเกษตรกรรม ภาวะปจจบุนัการเกษตร 
แบบอุตสาหกรรม ซึ่งใชปุยเคมีและยาฆาแมลงจํานวนมาก สราง
ปญหาตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของผูบริโภคอยางมาก วงการ
เกษตรกรรมของสังคมไทยตองการทางออกเพ่ือการแกปญหา
เหลานี้ สมุนไพรสวนหนึ่งมีสรรพคุณในการชวยกําจัดแมลงที่เปน
ศัตรูพืชและชวยรักษาโรคของพืชได ดังนั้นสมุนไพรจึงมีคุณคาตอ
ดานเกษตรกรรมและตอผูบริโภคโดยตรง เพราะผลผลิตที่ไดจะ
ปราศจากพิษภยัจากสารเคมีทาํใหปลอดภัยตอผูบรโิภค พชืสมุนไพร 
ที่ใชทดแทนสารเคมีที่ใชยาฆาแมลง เชน สะเดา ตะไครหอม ขา 
ดาวเรือง เปนตน
 5. คุณคาแหงภูมิป ญญา และวัฒนธรรม การใช
สมุนไพรแกปญหาความเจ็บไขไดปวยท่ีนับเปนภูมิปญญาอันทรง
คุณคาที่บรรพบุรุษไดลองผิดลองถูกคนควาวิจัยตามธรรมชาติ
เหนือสิ่งอื่นใด บรรพบุรุษไดใชชีวิตเลือดเนื้อแทนหองปฎิบัติการ 
จนกระท่ังสั่งสมเป นองค ความรู สืบทอดใหลูกหลานได ใช 
ประโยชนมาจนถึงปจจุบัน องคความรูเหลาน้ีมีทั้งสวนที่มิได
บันทึกเปนลายลักษณอักษรและบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
ไดแก ตําราใบลาน สมุดขอย จารึก การบันทึก ในรูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนังหรือหลักฐานทางประวัติศาสตรอื่นๆ เหลาน้ี
ลวนแสดงถึงภูมิปญญาอันชาญฉลาดท่ีมุงแกไขโรคภัยไขเจ็บ โดย
มิไดลืมการสั่งสอนอบรมใหตั้งตนอยู ในความดีความงามตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาอันเปนวัฒนธรรมประจําชาติ
 สมุนไพรนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติอยาง
แทจริง สมุนไพรกอเกิดตามธรรมชาติ และพัฒนาคู เคียงกับ
การแสวงหาทางออกในดานสขุภาพของมนุษย สมนุไพรมีความหมาย 
และทรงคุณคาหลายมิติแตกตางกันไปตามยุคสมัยของสังคมโลก 
และสงัคมไทย แมโลกยคุใหมจะพฒันาไปอยางรวดเร็ว ยาแผนใหม
จากสารเคมีหลายชนิดไดเขามาแทนท่ีสมุนไพร มิใชวาจะทดแทน
คุณคาของสมุนไพรที่มีอยูไดดี คุณคาของสมุนไพรกําลังไดรับ
ความสําคัญ และพัฒนาใหเปนระบบครบวงจร อันทําใหสมุนไพร
มีคุณคาในการพัฒนาสังคมไทยไดหลายมิติ และอยางยั่งยืนใน
อนาคต

สรรพคุณของสมุนไพร
          พืชสมุนไพรท่ีใชในการทํายาน้ันใชไดทุกสวนของพืช
สมุนไพร ซึ่งสวนตางๆ ของพืชสมุนไพรที่ใชในการทํายา ไดแก 
ดอก ผล ใบ ลาํตน และราก แตทัง้น้ีสวนตางๆ ของสมนุไพรท่ีนาํมา
ทํายาก็มีลักษณะและสรรพคุณที่แตกตางกันดวย เพราะฉะน้ัน
การนําสวนตางๆ ของสมุนไพรมาทํายาจึงตองเลือกใหเหมาะกับ
โรคและการรักษาอาการปวยนั้นๆ
 ดอกสมุนไพร สมุนไพรบางชนิดมีสรรพคุณทางยาอยู
มากที่ดอก จึงไดมีการนําดอกของสมุนไพรนั้นๆ มาใชในการทํายา 
ดอกของสมุนไพรแตละชนิดนั้นมีความแตกตางกันออกไป อีกท้ัง
สรรพคุณในการรักษาก็แตกตางกันไปดวย การนําดอกสมุนไพร
มาทํายานั้น ดอกที่สมบูรณที่สามารถนํามาใชในการทํายาไดนั้น
จะตองมีองคประกอบของดอกครบ อันไดแก กานดอก กลีบดอก 
กลีบรอง เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย และการเก็บดอกสมุนไพรมาทํา
ยานั้นจะนิยมเก็บในชวงที่ดอกเริ่มบาน หรือโรคบางชนิดก็ตองใช
ดอกสมุนไพรที่อยู ในชวงดอกตูม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู กับโรคที่จะทํา
การรักษา
 ผลของสมุนไพร ผลของสมุนไพรบางชนิดสามารถนํา
มาใชทํายาได และมีสรรพคุณทางยาที่แตกตางกันออกไปตาม
ชนิดของพืชสมุนไพรน้ันๆ ผลของตนสมุนไพรบางตนมีสรรพคุณ
ทางยาสูง แตผลของตนสมุนไพรบางตนมีสรรพคุณทางยานอย 
ดังนั้นการเลือกผลของสมุนไพรมาใชในการทํายาจึงตองข้ึนอยูกับ
อาการของโรคที่จะทําการรักษาดวย ผลของตนสมุนไพรที่นํามา
ใชทํายา ไดแก ผลเด่ียว เชน มะระ มะมวง เปนตน ผลกลุม เชน 
จําป การเวก เปนตน ผลรวม เชน ขนุน ลูกยอ เปนตน นอกจากน้ี
ยังมีการแบงลักษณะของผลท่ีจะนํามาใชทํายาลงไปอีก 3 
ลักษณะ ไดแก ผลเน้ือ ผลแหงชนิดแตก และผลแหงชนิดไมแตก 
ผลของพืชสมุนไพรที่เก็บมาทํายานั้นอาจจะแตกตางกันออกไป
ตามโรค บางโรคควรใชผลของพืชสมุนไพรที่ยังไมแก บางโรคควร
ใชผลของพืชสมุนไพรที่แกเต็มที่ เปนตน
 ใบสมุนไพร ยาสมุนไพรสวนใหญจะใชใบของพืชสมุนไพร
มาทํายา แตนั่นก็ไมไดหมายความวาใบสมุนไพรจะมีสรรพคุณ
ทางยามากกวาสวนอื่นๆ ของตนพืชสมุนไพร แตการนําใบของ
พืชสมุนไพรมาทํายานั้นจะขึ้นอยูกับสรรพคุณในการรักษาโรค 
นั้นๆ ดวย วาเหมาะจะใชสวนใดของพืชสมุนไพรในการรักษา 
แตโดยทั่วไปแลวใบพืชทุกชนิดจะเปนแหลงสะสมของสารอาหาร 
เนื่องจากพวกมันใชใบในการสังเคราะหแสง หายใจ แลกเปลี่ยน
แกส และคายน้ํา  ในการนําใบสมุนไพรมาทํายานั้นมักจะนิยม
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เก็บใบสมุนไพรที่เจริญเติบโตเต็มที่ หรือในการรักษาโรคบางชนิด
อาจจะตองใชใบออนของสมุนไพรหรือใบที่ไมแกมากจนเกินไป 
และจะเก็บใบสมุนไพรในชวงท่ีดอกของสมุนไพรบาน เพราะเช่ือ
วาชวงเวลาน้ีใบของสมุนไพรจะมีสรรพคุณทางยามากท่ีสุด ใบ
สมุนไพรที่นํามาใชทํายาสมุนไพรน้ันจะตองมีสวนประกอบของ
ตัวใบ กานใบ และหูใบ และใบของตนสมุนไพรที่มักนํามาใชทํายา
ไดแก ใบยอ กานพลู ใบขลู เปนตน
 ลําตนสมุนไพร ลําตนของพืชทุกชนิดไมเพียงแตลําตน
ของพืชสมุนไพรจะทําหนาท่ีในการลําเลียงนํ้า ธาตุอาหารและ
สารตางๆ ที่พืชสรางขึ้นเพื่อนําไปเลี้ยงสวนตางๆ ของตนพืชให
เจริญเติบโต ลําตนของพืชสมุนไพรบางชนิดจะอยูใตดิน ซึ่งลําตน
ที่อยูใตดินนั้นจะมีตา ขอ ปลอง และใบเกล็ดคลุมตา ไดแก ขิง ขา 
เปนตน และลําตนของพืชสมุนไพรยังสามารถแบงออกไดอีก
หลายลักษณะที่นํามาใชในการทํายาสมุนไพร ไดแก ลําตนของพืช
สมุนไพรยืนตน เปนตน ในการนํามาทํายานั้น สวนใหญมักจะลอก
เอาเปลือกบริเวณลําตนมาใชในการทํายา หรือบางครั้งก็จําเปน
ตองตัดเนื้อในสวนท่ีอยูในลําตนมาทํายา และนิยมเก็บเปลือกของ
ลําตนสมุนไพรมาทํายาในชวงฤดูรอนและฤดูฝน เพราะในชวง
เวลาดังกลาวนี้ ลําตนหรือเปลือกของลําตนจะมีสรรพคุณทางยา
มากที่สุด
 รากสมุนไพร รากของพืชสมุนไพรหรือรากของ
พืชท่ัวไป โดยปกติแลวมันจะทําหนาที่ในการดูดซับนํ้า และ
แรธาตุจากดิน เพื่อสงตอไปยังสวนตางๆ ของตนพืช และราก
ยังเปนแหลงสะสมของสารอาหารตางๆ รวมทั้งมีสรรพคุณ
ทางยาที่ดีสําหรับพืชสมุนไพรบางชนิด เชน กระชาย ขมิ้น เปนตน 
รากของพืชที่นํามาทํายานั้นมี 2 ชนิด นั่นคือ รากแกว และ
รากฝอย ซึ่งรากของพืชสมุนไพรนิยมเก็บมาทํายาในช วง
ต นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร อน เนื่องจากในช วงนี้ รากของ
พืชสมุนไพรจะมีปริมาณตัวยาคอนขางสูง และทําใหการรักษาโรค
ดวยรากพืชสมุนไพรมีประสิทธิภาพสูง

การเก็บรักษาสมุนไพร
 ปญหาอยางหน่ึงของการใชยาสมุนไพรเปนเวลานาน
ก็คือ การเก็บรักษา เนื่องจากสมุนไพรมีกรรมวิธีแปรสภาพมาเปน
ยาโดยการตากแหง การอบ การบด และทําเปนลูกกลอน ซึ่งเส่ียง
ตอการเกิดเชื้อราและหนอนเปนอยางมาก เพราะสมุนไพรไทย
ตองมีการเก็บรักษาในที่แหงและไมอับชื้นเพื่อคงคุณภาพของยา
ไวไดนาน ยาสมุนไพรไทยมักจะเกิดปญหาในการเก็บรักษาอยู

บ อยครั้ง หากเก็บรักษาไม ได อาจทําให กลิ่นและสีของยา
เปล่ียนแปลงไป และที่สําคัญอาจทําใหคุณภาพของยาเสื่อม
ลงดวย เมื่อนํายาสมุนไพรที่เสื่อมคุณภาพไปใชในการรักษาโรค 
ยาก็ไมสามารถออกฤทธ์ิไดอยางเต็มท่ีในการเก็บรักษาโรคหรือ
ไมออกฤทธ์ิในการรักษาโรคเลย เนื่องจากตัวยาสมุนไพรไดหมด
คุณภาพไปแลว เพราะฉะนั้นการเก็บรักษายาสมุนไพรจึงตอง
พิถีพิถันและระมัดระวังอยางดี เพื่อคงคุณภาพของยาในการ
รักษาโรคเอาไว ซึ่งวิธีการในการเก็บรักษายาสมุนไพรเพ่ือใหคง
คุณภาพไวไดนาน ทําไดดังนี้
 1. ควรเก็บยาสมุนไพรไวในที่แหงและเย็น และสถานที่
เก็บยาสมุนไพรนั้นจะตองมีอากาศถายเทสะดวก เพื่อขับไลความ
อับชื้นที่อาจจะกอใหเกิดเช้ือราในยาสมุนไพร
 2. ยาสมุนไพรท่ีจะเก็บรักษาน้ันจะตองแหงไมเปยกช้ืน
เพราะจะเส่ียงตอการใชยาสมุนไพรน้ันๆ ได หากมียาท่ีเสี่ยงตอ
การขึ้นราไดงาย ควรจะนํายาสมุนไพรออกมาตากแดดอยาง
สม่ําเสมอ
 3. ในการเก็บรักษายาสมุนไพรควรแบงประเภทของ
ยาตางๆ ในการรักษาโรค เพื่อการหยิบใชที่สะดวกสบายและไม
เกิดการหยิบใชผิด
 4. ควรตรวจดูความเรียบร อยในการเก็บรักษา
ยาสมุนไพรบอยๆ วามีสัตวหรือแมลงตางๆ เขาไปทําความ
เสียหายกับยาสมุนไพรที่เก็บไวหรือไม

สรุป
 คนโบราณ ผูเฒาผูแกสมัยปู ยา ตา ยาย ของเรานั้น 
สืบทอดส่ิงที่จัดไดวาเปนภูมิปญญามาแลวจากอดีต มีความเปน
อยูที่เปนสุขดีมาโดยตลอดอยางนาสรรเสริญ นาสนใจ นาศึกษา 
และนาเอามาปฎิบัติในยามที่อยูหางไกลหยูกยา หางไกลหมอ 
หรือเมื่อไปอยูในสถานท่ีไกลๆ สามารถเอาภูมิปญญานี้มาใช
ไดประโยชนทีเดียว พืชพันธุไมตางๆ ที่มีอยูมีสรรพคุณทางยา
ที่แตกตางกันไป เพียงแตวาจะมีการศึกษาและทดลองใชใน
ทางยากันมาแลวเพียงไหนเทานั้น ไมนาเชื่อวาพืชพันธุบางอยาง
นั้นมีสรรพคุณที่ดีเยี่ยมในการเยียวยารักษาอาการของโรค
ที่เกิดกับรางกายไดอยางนาพอใจ แกปญหาไดอยางดี ทําให
ผูเจ็บปวยมีอาการทุเลาเบาลงได สิ่งเหลานี้จึงนาสนใจ นาศึกษา
เอาไวเพื่อเปนประโยชนตอไป อยางนอยก็รู ใชวา รูเอาไวเพื่อ
การแนะนําผูที่ยังไมรู  ยังไมเขาใจหรือถาเขาใจก็เขาใจอยาง
งูๆ ปลาๆ อยู 



88 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION

 อยางไรก็ตาม เมือ่เกดิความเจ็บปวยเกดิขึน้ในรางกายเรา 
หลายคนมักพึ่งพายารักษาโรคตํารับฝรั่ง ซึ่งตองยอมรับวาไดผล
 1.  ไขมันในเลือดสูง แทนที่จะหายามากินใหปวดหัว 
ตับพัง ก็หากระเทียมสดมากินสักวันละ 10 กลีบกับกิน
หอมหัวใหญสดวันละครึ่งหัว 
 2.  ปวดหัว ใหหาผักคะนาหรือปวยเลง (แมกนีเซียม) 
กินวันละ 5 ขีดและกินปลาทูอีกวันละ 2 ตัว (นํ้ามันปลาลดการ
อักเสบได) หรือจะชงโกโกกินหนอยก็ชวยไดคะ 
 3.  เปนหวัด ไอ จามบอย ใหหมั่นแปรงล้ินและกิน 
กระเทียม หอม พริกใหมากเขาไว 
 4.  ภูมิแพ แคกินฝรั่งวันละ 5 ชิ้นกับเมล็ดฟกทองวันละ 
1 กํามือ (สังกะสี) 
 5.  แพฝุนละออง ไรฝุน หาโยเกิรตแบบรสธรรมชาติ
และนมเปรี้ยวไมหวานจัดมากิน 
 6.  โรคหืดหอบ ไอเรื้อรัง กินตมยําไก กินหัวหอมใหญ 
หอมแดงตนหอมและเอาหอมซุกไวใตหมอน 
 7.  ไขขออักเสบ หาปลาเนื้อมันกินวันละ 2 ขีด เชน
ปลาทู, ปลาสวาย, ปลาแซลมอน, ปลาซารดีน, ปลาทูนาหรือ
แมแตปลากระปอง 
 8.  กระเพาะปสสาวะอักเสบบอย ใหกินน้ํากระเจ๊ียบ
ไมหวานจัดวันละ 3 มื้อ หรือนํ้าแครนเบอร่ีของฝร่ังในปริมาณ
เทากัน (เปรี้ยวจัดมาก) 
 9. ทองอืด แกสมาก ใหกินกลวยหักมุกป งหรือขิง
บอยๆ 
 10.  ทองผูก ชงน้ําผึ้งดื่มวันละ 3 ชอนโตะ และใหกิน
นํ้ามะขามตมติดเนื้อมาก เชา เย็น 

 11. โรคกระเพาะอาหาร หากลวยหักมุกปงกิน กิน
กลวยหรือกินผักกระหลํ่าปลีใหมาก 
 12.  เวียนหัว คลื่นไสง าย ใหหาอาหารทําจากขิง
รับประทาน เชน ปลาผัดขิง ไกผัดขิง น้ําขิง ชาขิงหรือเตาฮวย 
 13.  วัยทอง วูบวาบ อารมณแปรปรวน ใหกินปลาทูนา
ใหมาก และกินเตาหูเหลืองวันละ 1 แผน ถากินเตาหูแลวเบื่อ
ใหสลับกับถั่วลิสง วันละ 1 กํามือก็ได 
 14. หงุดหงิดงาย ใหกินอาหารราเริง คือ ขาวเหนียวดํา 
ขาวโพด กลอย กลวยหอมและปลาทูนา 
 15. กระดูกพรุน ใหกินงาดําวันละ 4 ชอนโตะ (ได
แคลเซียมมาก) มะมวงจิ้มกะป และ สับปะรด ซึ่งมีธาตุสมาน
กระดูดอยูมาก (แมงกานีส) 
 16. ความจําไมดี ใหกินปลาทูวันละ 2 ขีด หอยแครง 
และหอยนางรม ซึ่งมีธาตุสังกะสีชวยสมองได 
 17. มะเร็งเตานม ใหกินบรอกโคลีหรือคะนาวันละ 
5 ขีด 
 18.  มะเร็งปอดทางเดินหายใจ ใหกินเสาวรส ฝรั่ง สม 
มะนาว มะขามปอม มะละกอ มะมวง ใหมาก เพราะวิตามินซีชวย
สมานหลอดเลือดในปอดไดดี แตตองระวังวิตามินเอ โดยเฉพาะ
ผูที่ยังสูบบุหรี่อยู 
 19. ทองเสีย ลําไสแปรปรวน กินแอปเปลเขียววันละ 
1-2 ผล หรือนํ้าแอปเปลเขียวปนทั้งกาก จะเปนการลางพิษ
ในตัวดวย 
 20.  เจ็บอก โรคหัวใจ หลอดเลือดตีบ กินปลาทะเล 
นํ้ามันมะกอกเอ็กซตราเวอรจิ้น ผลอโวคาโด เพราะเหลานี้
มีไขมันดีไปชวยขับตะกรันนํ้ามันเกาออก ถาชอบด่ืมชาใหหา
ชาเขียวสดมาชงด่ืมเองวันละถวย 
 21.  ความดันสูตองเลิกบุหรี่และอาหารเค็ม ลองหา
ขาวโอตไมขัดสีมากิน และผักข้ึนฉายสดหรือปนก็ได จะชวยคุม
ความดันใหดีขึ้น 
 22.  เบาหวานถามหา ใหเลี่ยงแปงกับน้ําตาล และกิน
ผักเขียวจัดอยางคะนา บรอกโคลี ผักโขมใหมาก ถาชอบหวาน
ใหกินสมโอและฝรั่ง เพราะมีนํ้าตาลอยูนอยมาก 

หองขาวทางการแพทย สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย 

สํานักงานประกันสังคม

โรงพยาบาลธรรมชาติ หัวจรดเทารักษาเองไดกอนไปหาหมอ



 สถานการณการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือการ

ละเมิดเครื่องหมายการคาเปนปญหาที่มีการขยายตัวมากในหลายปที่ผานมา โดยเฉพาะในประเทศไทยที่

สามารถพบเห็นสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาวางจําหนายอยูทั่วไป กรณีดังกลาวจึงเปนสาเหตุทําให

ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีเปนประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ (PWL) ดานการคุ มครองทรัพยสิน

ทางปญญา และเปนปญหาทางดานภาพลักษณของประเทศ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหนวยงานที่มี

ภารกิจในการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา อันเปนหนึ่งในคดีพิเศษ ตามบัญชี

แนบทาย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงไดกําหนดมาตรการการปองกันและปรามปราม

การละเมิดทรัพยสินทางปญญา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน ดังนี้

 1.  มาตรการสืบสวน สอบสวน ปองกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมทรัพยสินทางปญญา

ที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสัมพันธระหวางประเทศ

 2.  มาตรการปองกัน ปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ในลักษณะผูคา ผูผลิต ผูนําเขา 

และผูสงออกรายใหญ การทําลายเครือขาย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ (พื้นที่สีแดง)

 3.  มาตรการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบนเครือขายอินเทอรเน็ต

 4.  มาตรการดานการประสานงาน และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมทรัพยสินทางปญญาภายในประเทศ และตางประเทศ

 5.  มาตรการพัฒนาบุคลากร โครงสราง มาตรฐาน และองคความรูเพื่อเปนผูนําในการปองกัน 

ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมทรัพยสินทางปญญา 

 มาตรการการปองกัน และปราบปรามดังกลาว จะเปนการยกระดับหนวยงานในการปราบปราม

การละเมิดทรัพยสินทางปญญาของประเทศใหมีมาตรฐานสากล และไดรับการยอมรับ  เชื่อมั่นจาก

สาธารณชน ตอไป




