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กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 1

วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 
	 ช่วงนี้อากาศเย็น	ๆ	 เป็นบางวัน	สลับกับร้อนบ้าง	ใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวใครที่ต้อง					
เดนิทางไกลขอให้วางแผนการเดนิทางให้ด	ีและเดนิทางโดยสวสัดภิาพทกุท่านนะคะ	ด้วยความห่วงใย
จากกองบรรณาธิการถึงคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ

	 เร่ืองราวต่าง	ๆ	ในวารสารยงัคงเข้มข้นไปด้วยการท�างาน	และกจิกรรมต่าง	ๆ	สลับหมนุเวยีนกนัไป	ในส่วนของบทความ
น�าเสนอเรือ่ง	“น้อมน�าธรรมราชา”	รัชกาลท่ี	9	พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐยิ่ง	ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ	 เมื่อวันท่ี	19	มกราคม	2547	ประกาศใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	เพ่ือเป็นกฎหมาย
ส�าหรบัการท�าหน้าทีอ่�านวยความยตุธิรรมของพนกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษ	ซึง่เป็นบคุลากรตามกฎหมาย
ดังกล่าวที่สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นที่ตระหนักกันดีแล้วว่า	พระราชกรณียกิจส�าคัญประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จ		
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	 9	ซึ่งเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรม	คือ	“อวิโรธนะ”	 ซ่ึงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า		
ความยตุธิรรมจะเกิดแก่ประชาชนได้อย่างแท้จรงินัน้	ผูท้ีมี่บทบาทส�าคญัทีสุ่ดคอืเจ้าหน้าทีต่่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องต้องใช้อ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสมแก่สภาพความเป็นจริงของประชาชน	 เพราะกฎหมายเป็นเพียงเคร่ืองมือในการรักษา
ความยตุธิรรม	การใช้กฎหมายต้องใช้บนพืน้ฐานของความ	“ไม่กดขี”่	ประชาชน	พระองค์ทรงย�า้เตอืนถงึการใช้นติศิาสตร์และ
รัฐศาสตร์ว่าจะต้อง	“พอสมควร”	ทรงขอให้มีความยืดหยุ่น	คือ	ยืดหยุ่นในทางที่ดี	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎร	
นอกจากน้ียังมีเรื่องราวท่ีน่าสนใจอื่น	ๆ	 เช่น	“จุดจบแชร์ลูกโซ่	ถูกศาลลงโทษปรับ	–	จ�าคุก”	แชร์ลูกโซ่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน	ซึ่งหลอกลวงให้เหยื่อสมัครเป็นสมาชิกเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจที่คล้ายกับธุรกิจขายตรง	แต่จะหลอกลวงว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนสงู	โดยน�าเงนิของผูท้ีม่สีมคัรรายหลงั	ๆ	ไปจ่ายค่าตอบแทนให้คนทีส่มคัรรายแรก	ๆ	และไม่เน้นการจ�าหน่ายสนิค้า
หรือให้บริการ	ต่อมาจะหยุดการจ่ายค่าตอบแทน	และน�าเงินที่ได้จากสมาชิกหนีไป	ท�าให้เกิดความเสียหายลุกลามในเวลา					
อันรวดเร็ว	กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอฝากเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังในการชักชวนให้ลงทุนร่วมท�าธุรกิจท่ีอ้างว่า							
มีผลตอบแทนสูง

	 หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะใด	ๆ	เกีย่วกบัวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ท่ี	กองบรรณาธกิารวารสาร	
DSI	 ไตรสาร	ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์	ส�านักบริหารกลาง	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ								
เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	10210	กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพ่ือน�าไปปรับปรุงการจัดการ									
ท�าวารสาร	DSI	ไตรสาร	ให้ดยีิง่ขึน้	และขอขอบคณุทกุข้อเสนอแนะและการแสดงความคดิเหน็ของทกุ	ๆ	ท่านมา	ณ	ทีน่ีด้้วย

กองบรรณาธิการ

ค�ำถำม
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9    
ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ    
การสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 เพือ่เป็นกฎหมายส�าหรบัหน้าทีอ่�านวย
ความยุติธรรม เมื่อใด?

ริสแบนด์ “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”
ผู้โชคดีจากการจับรางวัล จะได้รับรางวัลเป็น

จ�านวน 20 รางวัล
ส่งลุ้นรางวัลได้ท่ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ 
128 หมู ่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรงุเทพมหานคร 10210
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ประมวลภาพกิจกรรม

DSI น้อมน�าธรรมราชา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การสืบสวนสอบสวนการกระท�าความผิด
ต่อสถาบันหลักของชาติ

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

การสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวกับคดีในอ�านาจการไต่สวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

การกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ความรู้เกี่ยวกับพยานหลักฐานเบื้องต้น

การท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ท่ามกลางมลภาวะเป็นพิษ รู้ไหม...คุณหายใจเอาอะไรเข้าไปด้วย 

โรคกลัว อาการกลัว หรือ โฟเบีย phobia 

จุดจบแชร์ลูกโซ่ ถูกศาลลงโทษปรับ – จ�าคุก
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	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 22	 -	23	และ	26	 -	27	กันยายน	2559	กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ได้จดัให้มโีครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของพนกังานตรวจแรงงานเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเดก็ผดิ
กฎหมาย	แรงงานบังคับ	 แรงงานขัดหนี้	 และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ณ	 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพมหานคร
						โครงการจดัอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองแรงงานฯ	ดงักล่าว	เป็นไปตามนโยบายของศนูย์บญัชาการ
แก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	-	ศปมผ.	 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ซึ่งได้จัดให้						
มีการฝึกอบรมในหัวข้อส�าคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 เช่น	แนวทางการพิจารณากรณีการละเมิดสิทธิ										
ด้านแรงงาน	แรงงานบังคับ	แรงงานขัดหนี้	และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	เป็นต้น
	 การฝึกอบรมดังกล่าว	มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
คุ ้มครองแรงงานทางทะเลเข้าร่วมการฝึกอบรม	 เช่น	 กองบังคับการต�ารวจน�้า	 กองทัพเรือ	 กรมประมง	กรมเจ้าท่า											
กรมการจัดหางาน	ส�านกังานปลดักระทรวง	การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กรมโรงงานอตุสาหกรรม	กรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน	ส�านักงานประกันสังคม	กองบังคับการปราบปรามความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์	 กองบังคับการปราบปราม
คุ้มครองผู้บริโภค	และ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นต้น	ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหล่านี้	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน								
ตรวจแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน	อนัเป็นการร่วมกนัปฏบิตัหิน้าทีคุ่ม้ครองแรงงานทางทะเลอย่างบรูณาการ	
ตามนโยบายของรัฐบาล

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานของพนักงานตรวจแรงงานฯ
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จนท. DSI ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ
Regional Police Transnational Crime ที่ประเทศฟิลิปปินส์

	 เมื่อระหว่างวันที่	 27	–	30	กันยายน	2559	ร้อยต�ารวจเอก	 เขมชาติ	ประกายหงษ์มณี									
รองผูบ้ญัชาการส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	
ได้รบัเกียรตจิากมลูนธิิ	Hanns	Seidel	Foundation	ประเทศเยอรมน	ีเชญิเป็นวทิยากรน�าเสนอผล
งานกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในหัวข้อ	“บทบาทการท�างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้อง					
กับอาชญากรรมข้ามชาติ”	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนา	Regional	Police	Training					
Conference	on	Transnational	Crime	ณ	Cocoon	Boutique	Hotel	กรงุมะนลิา	ประเทศฟิลปิปินส์	
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาคร้ังนี้	จ�านวน	29	คน	จาก	6	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	ฟิลิปปินส์	เมียนมา
กัมพูชา	อินโดนีเซีย	และเวียดนาม
	 ผลการสัมมนา	มีการวางกรอบความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ	และวางแผนพัฒนา
บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	อนึ่ง	มูลนิธ	ิ
Hanns	Seidel	 Foundation	 ได้สนับสนุนการจัดอบรมให้แก่บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ								
เรื่อง	การจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	2559	รวมถึงโครงการ
สมัมนา	Regional	Police	Training	Conference	on	Transnational	Crime	และเร็ว	ๆ	นี	้ มูลนธิิ	
Hannes	Seidel	Foundation	 จักเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ				
เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและการท�า	MOU	ร่วมกันในโอกาสต่อไปอีกด้วย
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กองทัพเรือภาคที่ 2 และ DSI จับกุมผู้ต้องหา

	 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส�าคัญในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	เพ่ือสงวน	รกัษาไว้ให้เป็นสมบตัขิองประเทศชาติ	โดยพลเอก	ไพบลูย์	คุม้ฉายา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม	
ได้มอบนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเร่งรดั	ปราบปรามผูม้อีทิธพิลเกีย่วกบัการบุกรกุท�าลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และสามารถทวงคนืผลประโยชน์
ให้กับรัฐตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น

	 พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และพันต�ารวจเอก	ทรงศักด์ิ	รักศักด์ิสกุล	รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ในฐานะผูก้�ากบัดแูลส�านกัคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	ประวธุ	วงศ์สนีลิ	
ผูบ้ญัชาการส�านกัคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อมขยายผลด�าเนนิคดีกบัผู้กระท�าผิดรายอืน่	ๆ	ของขบวนการลักลอบขดุทราย
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว	อ�าเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา	ซึ่งพบว่า	กลุ่มผู้มีอิทธิพลมีขบวนการสร้างนอมินี	
(ตวัแทน)	ขึน้มายืน่ค�าขอใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนดงักล่าว	เพือ่หวงัผลทางการค้าอย่างต่อเนือ่งและรูเ้หน็กบัข้าราชการในท้องถิน่	
โดยอ�าพรางตนเอง	ซึง่จะส่งข้อมลูให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็นฐานข้อมูลในการพจิารณา	รวมถึงด�าเนนิการ
กับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดดังกล่าว

	 ล่าสดุเม่ือวนัที	่26	กนัยายน	2559	ศาลจงัหวดัพงังา	ได้พพิากษาจ�าคกุ	ดาบต�ารวจ	วงศ์วฒัน์	หรอื	ฉตัรชยั	วจิติรจนิดา,		
นายสมพงษ์	วิจิตรจินดา	และ	นางระเบียบ	วิจิตรจินดา	คนละ	10	ปี	6	 เดือน	ทางน�าสืบของจ�าเลยทั้งสามเป็นประโยชน	์										
แก่การพิจารณา	มีเหตุบรรเทาโทษ	เห็นควรลดโทษให้หนึ่งในสาม	คงจ�าคุกคนละ	7	ปี	และให้จ�าเลยทั้งสามคืนทรายที่ถูกลัก				
เอาไป	152,970	คิว	หรือใช้ราคาเป็นเงิน	15,297,000	บาท	ให้กับรัฐ	และเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นมูลฐานความผิดฟอกเงิน								
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ส่งเรื่องให้ส�านักงาน	ปปง.	ด�าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินของผู้กระท�าผิดแล้ว	นับเป็นการบังคับใช้
กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลรายส�าคัญของจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต

	 คดนีีส้บืเนือ่งจากเมือ่วนัท่ี	30	กรกฎาคม	2555	กรมสอบสวนคดีพเิศษ	ร่วมกบัทัพเรอืภาคที	่3	และทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจงัหวดัพงังา	กวาดล้างขบวนการลกัลอบขุดทรายในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว	อ�าเภอท้ายเหมอืง	
จังหวัดพังงา	โดยก่อนเกดิเหตปุระมาณ	5	ปี	ประชาชนในพืน้ท่ีต�าบลล�าแก่น	และต�าบลท้ายเหมือง	อ�าเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา	
ได้ออกมาต่อต้านการขุดทรายในพ้ืนที่เกิดเหตุเนื่องจากมีการกระท�าผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 เกิดมลพิษ				
ทางฝุ่นละอองทรายกระจายท้ังชุมชน	มีการลักลอบขนทรายทั้งกลางวันและกลางคืนท�าให้แผ่นดินสะเทือน	ประชาชนในพื้นที่		
ได้รับความทุกข์ทรมาน	และต่อมามีเหตุการณ์ยิงแกนน�าประชาชนจนเสียชีวิต	ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าออกมาต่อสู้อีก	
กระทัง่กรมสอบสวนคดีพเิศษได้รบัการประสานจากทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพังงา	ขอก�าลังเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวน
คดีพิเศษ	 เข้ามาจับกุมด�าเนินคดีเนื่องจากกลุ่มผู้กระท�าผิดเป็นผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีรายส�าคัญ	จึงได้สนธิก�าลังและเข้าจับกุม					
ผู้กระท�าผิดมาด�าเนินคดีจ�านวน	5	ราย	(6	พื้นที่)	 โดยคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษท่ี	252/2555	รายดาบต�ารวจ	วงศ์วัฒน์	หรือ							
ฉัตรชัย	วิจิตรจินดา,	นายสมพงษ์	วิจิตรจินดา	และ	นางระเบียบ	วิจิตรจินดา	ได้ลักลอบขุดทรายมาแล้วไม่น้อยกว่า	4	ปี	สภาพ
ทีเ่กดิเหตเุป็นหลมุเป็นบ่อขนาดใหญ่	และจากการตรวจหลกัฐานเบือ้งต้นพบว่า	มกีารลกัลอบขดุทรายไปไม่น้อยกว่า	152,970	ควิ	
มูลค่าอย่างน้อย	15,297,000	บาท	จึงได้ท�าการจับกุมและด�าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว	 ในความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ			
ป่าและทีด่นิของรฐั	ตาม	พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2507,	พ.ร.บ.ป่าไม้	พ.ศ.	2484	และ	ประมวลกฎหมายท่ีดิน	และฐานร่วมกนั
ประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่	3	โดยไม่ได้รับอนุญาต	ฐานร่วมกันลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์

จ�าคุก 7 ปี ผู้มีอิทธิพลลักลอบขุดทรายในเขตป่าสงวน
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DSI รวมพลังต่อต้านการทุจริตในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 14

	 เม่ือวันจันทร์ที	่3	ตลุาคม	2559	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ	พร้อมด้วยพนัต�ารวจโท	
พงศ์อินทร์	อินทรขาว	พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	รักศักด์ิสกุล	พันต�ารวจตรี	สุริยา	สิงหกมล	พันต�ารวจโท	สมบูรณ์	สาระสิทธิ	์		
รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ	จ�านวนประมาณ	1,000	คน	ร่วมปฏญิาณตน
ต่อต้านการทจุรติ	 เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ	ครบรอบปีท่ี	14	พร้อมท้ังจัดพิธสีงฆ์	 เจริญพระพทุธมนต์
และถวายภัตตาหารแด่พระพรหมมังคลาจารย์	 (เจ้าคุณธงชัยฯ)	วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	พร้อมคณะสงฆ์	จ�านวน	8	รูป							
ณ	บริเวณลานหน้าหอพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กล่าวว่า	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	
สถาปนาขึน้เม่ือวนัที	่3	ตลุาคม	2545	ตามพระราชบัญญติัปรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	มาตรา	36	ก�าหนดให้
กรมสอบสวนคดพีเิศษมอี�านาจหน้าทีใ่นการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผิดในคดีพิเศษ	โดยในช่วง	13	ปี	ทีผ่่านมา	
กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและยืนหยัดในการอ�านวยความยุติธรรม	ปกป้องผลประโยชน์รัฐและ			
สร้างความผาสุกให้กับประเทศชาตแิละประชาชนด้วยความสง่างามโดยยดึถอืความซือ่สตัย์สจุรติในการต่อสูก้บัความอยตุธิรรม
ทั้งหลาย
	 ในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ	ปีที่	14	นี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของผูป้ฏิบตังิานและองค์กรภายใต้นโยบายการก�ากบัดแูลองค์การทีดี่	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	
ตามหลักการที่ว่า	“บุคลากรดีเอสไอ	ไร้ทุจริต”	และ	“ดีเอสไอ	ใสสะอาด”	ที่มุ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
ยตุธิรรมในการป้องกนั	ปราบปรามการทุจรติ	ประพฤตมิิชอบของข้าราชการและบคุลากรภาครฐั	เพือ่ปลกุจติส�านกึ	สร้างค่านยิม	
ในการยดึมัน่	และร่วมมอืกนัปฏิบัตติามนโยบายการบรหิารองค์การตามหลกัธรรมาภบิาลให้แก่บคุลากรของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	
รวมทัง้เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของผูป้ฏบิตังิานในการยดึมัน่	ด�ารงตน	ตามค่านยิมทีส่�าคญั	3	ประการ	คอื	เกยีรตศิกัดิ	์ เชีย่วชาญ	
ซื่อสัตย์	 โดยมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและ
พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
	 ในโอกาสนี	้ ข้าราชการและพนกังานราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมใจกนัใส่เคร่ืองแบบพิเศษส�าหรับข้าราชการ				
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	133	ตอนที่	75	ก	วันที่	29	สิงหาคม	2559	
โดยเครื่องแบบพิเศษส�าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มีความหมาย	ดังนี้

ช่อชัยพฤกษ	์ 	 	 หมายถึง	เกียรติศักดิ์	ความเข้มแข็ง	และความกล้าหาญ
รูปดวงอาทิตย์ประดับบนอินธน	ูหมายถึง	ความเชี่ยวชาญ	เก่งกล้า	ส่องแสงแห่งความเป็นธรรม
ตราหมวกรูปตราช	ู 	 หมายถึง	ความซื่อสัตย์	และความเป็นธรรม

เมื่อรวมความหมายแล้ว จะประกอบเป็นค่านิยมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ
“เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์”
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	 เมื่อวันจันทร์ที่	 3	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให	้						
นายทัชชกร	อรรณพเพ็ชร	ผู้อ�านวยการส่วนบริหารระบบงานคดีพิเศษ	นางสาวอรุณศรี	 วิชชาวุธ	ผู้อ�านวยการส่วนงาน						
คณะกรรมการคดีพิเศษ	พร้อมด้วยข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารคดีพิเศษ	 เป็นผู ้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ									
มอบแจกันดอกไม้	แสดงความยินดีกับนายประทีป	กีรติเรขา	 เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง						
อธบิดกีรมทีด่นิ	ณ	กรมทีด่นิ	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

ผู้แทน DSI ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมที่ดินในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง

DSI ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 
ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้ว

DSI ประสานหลายหน่วยงาน เข้าตรวจค้นจับกุมขบวนการ
น�าคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาขอทาน

	 	 	 	 	 เมื่อวันพุธที่	5	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	
อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	บณัฑรูย์	ฉมิกรา			
ผู ้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	 3	พร้อมด้วยข้าราชการและ						
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
ร ่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ					
เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อถวายพระพร				
ชยัมงคล	 จัดโดยส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	ณ	พระอุโบสถ			
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	กรุงเทพมหานคร

	 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส�าคัญในการป้องกันและ					
ปราบปรามปัญหาการค้ามนษุย์	โดยมุง่หวงัให้ประเทศไทยได้รับการยกระดับ
เป็นประเทศทีมี่ความก้าวหน้าและมคีวามชดัเจนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	
ซึ่งเป็นปัญหาที่เก่ียวโยงถึงความมั่นคง	ยาเสพติด	ตลอดจนขบวนการเรียก			
รับประโยชน์	โดยกลุม่บคุคลท่ีอ้างตวัเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ
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“ดีเอสไอ” บุกทลายโกดังเก็บสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง ย่านถนนเสือป่า มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	โดย	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ						
พนัต�ารวจเอก	ทรงศักดิ	์รกัศกัดิส์กลุ	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษในฐานะทีก่�ากบัดแูลศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	ได้ส่ังการ
ให้ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ท�าการสบืสวนกรณมีกีารร้องเรยีนว่า	มขีบวนการของผูม้อีทิธพิลน�าคนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมืองมา
ให้ที่พักพิง	และน�าไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบน�าคนมาขอทาน	อันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์	 โดยมีเป้าหมาย			
ที่จังหวัดสมุทรปราการ
	 ล่าสุดเมื่อวันพุธท่ี	5	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุญโยปัษฎัมภ์	ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย	์				
มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	คมวชิช์	พฒันรฐั	ผูอ้�านวยการส่วนป้องกนัและปราบปราม	1	ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	และคณะ	
ประสานงานกับทหาร	ต�ารวจ	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง	ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ	
และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 เข้าร่วมตรวจค้นตึกแถวเป้าหมาย						
จ�านวน	4	จดุ	ในพืน้ทีจั่งหวดัสมทุรปราการ	พบคนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงจ�านวน	29	คน	รวมทัง้ชายไทยทีร่บัว่าเป็นผู้ดแูล
อาคารดังกล่าว	จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสัมภาษณ์คัดแยกว่า	 เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	หรือกระท�าความผิดอื่นหรือไม่	
นอกจากน้ียังพบพยานหลักฐานหลายประการท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะน�าไปสืบสวนขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที	่				
รบัผิดชอบทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ด�าเนนิคดกัีบขบวนการ	ผูม้อีทิธพิลและเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัขบวนการลกัลอบ
น�าพาคนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงมาให้ทีพ่กัพงิน�าไปขอทานและเรยีกค่าคุม้ครอง	ซึง่จะเป็นตวัอย่างของการบรูณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน	 เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมรวมทั้งจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ด	ี					
ต่อประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป		

	 เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2559	 เวลาประมาณ	10.00	น.	 เจ้าหน้าที่ของส�านัก		
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและส�านักปฏิบัติการพิเศษ	น�าโดย	พันเอก	พินิจ	ตั้งสกุล							
ผูบ้ญัชาการส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญา	และ	พนัต�ารวจโท	นรุิต	ิพฒันรฐั	ผูอ้�านวยการ
ส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา	3	 ได้น�าหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ					
การค้าระหว่างประเทศกลาง	 เข้าท�าการตรวจค้นอาคารแกรนด์เสือป่า	ถนนเสือป่า	
เลขที่	149	ถนนเสือป่า	แขวงป้อมปราบ	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	
ซึ่งมีการแบ่งเป็นห้องเพ่ือให้ผู้ค้าใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือปลอม
เครือ่งหมายการค้า	โดยได้เข้าท�าการตรวจค้นห้องเกบ็สินค้าภายในอาคาร	และจบักมุ
นางเสียนเอี้ยน	 เฉิน	อายุ	44	ปี	 เชื้อชาติจีน	สัญชาติไทย	เป็นผู้ต้องหา	พร้อมด้วย
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ของกลาง	โทรศพัท์มอืถือและอปุกรณ์โทรศัพท์มอืถอื	เช่น	แบตเตอรีโ่ทรศพัท์	แบตเตอรีส่�ารอง	(POWER	BANK)	เคร่ืองชาร์ต
แบตเตอรี	่ล�าโพง	หฟัูง	ฯลฯ	ปลอมและเลยีนเครือ่งหมายการค้า	ยีห้่อ	APPLE,	SAMSUNG,	BEATS,	BOSE	จ�านวนมากกว่า	
20,000	 ช้ิน	รวมมูลค่ามากกว่า	10	ล้านบาท	น�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย	โดยกล่าวหาว่า			
มีไว้เพือ่จ�าหน่ายซึง่สนิค้าทีม่เีครือ่งหมายการค้าปลอมและเลยีนเครือ่งหมายการค้าของบคุคลอืน่ทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้วในราชอาณาจกัร,	
เอาชื่อ	รูป	รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด	ๆ	ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้	หรือท�าให้ปรากฏที่สินค้า	หีบ	ห่อ	วัตถุที่ใช้
หุ้มห่อ	ให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น	และรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้
เสยีค่าภาษีหรือของต้องจ�ากดั	หรอืของต้องห้าม	หรอืทีเ่ข้ามาในราชอาณาจักร	โดยยงัมไิด้ผ่านศลุกากรโดยถกูต้องก็ดี	หรอืเป็นของ
ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร	ข้อจ�ากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้น	และส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา							
จะได้ด�าเนินการจับกุมผู้ต้องหารายอื่น	ๆ	มาด�าเนินคดีต่อไป
	 จากการตรวจสอบในเบ้ืองต้น	ตวัแทนผูเ้สยีหายแจ้งว่า	สนิค้าของกลางทีท่�าการยดึมาดังกล่าวเป็นสนิค้าทีไ่ม่มคีณุภาพ
และไม่ได้มาตรฐานในการผลิต	ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่น�าไปใช้งานได้

	 อนึ่ง	การจับกุมปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องดังกล่าว	 เป็นไปตามนโยบาย					
ของรฐับาลและกรมสอบสวนคดพีเิศษทีเ่น้นการปราบปรามในพ้ืนทีท่ีม่กีารละเมดิสูง	มลัีกษณะเป็นแหล่งผลิต	แหล่งเกบ็	แหล่งจ�าหน่าย
โดยผู้กระท�าผิดเป็นตัวการรายใหญ่	 เนื่องจากปัญหาการละเมิดดังกล่าว	ท�าให้ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกาประเมินสถานะ			
การคุม้ครองการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาอยูใ่นบัญชปีระเทศทีต้่องจบัตามองเป็นพเิศษ	(PWL)	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ
และการค้าการลงทุนของประเทศเป็นอย่างมาก	และรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามเพื่อให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากบัญชีดังกล่าวโดยเร็ว

	 เมือ่วันพฤหสับดทีี่	6	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	
ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	
พันต�ารวจโท	ประวุธ	 วงศ์สีนิล	 ผู ้บัญชาการส�านักคดี

คุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพิีเศษ	ร่วมแสดง
ความยินดีและมอบแจกันดอกไม้	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	30	ปี	หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ	 โดยมี	คุณเฉลา	กาญจนา	บรรณาธิการบริหาร	 เป็นผู้รับมอบ			
ณ	ชั้น	30	อาคารอินเตอร์ลิงค์	ถนนบางนา-ตราด	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
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	 	 	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	7	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	 ว่าที่ร้อยตรี	 รัตนกวี					
ปริงหาดยาย	เจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษช�านาญการพเิศษ	และนายภทัรภณ	
หนูคงเจริญวิทย์	 เจ ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ	 เป็นผู ้แทน										

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้	 เน่ืองในโอกาส				
ครบรอบ	126	ปี	กรมบญัชกีลาง	โดยม	ีนางสาวสทุธริตัน์	รตันโชต	ิอธบิดกีรมบญัชกีลาง	
เป็นผู้รับมอบ	ณ	กรมบัญชีกลาง	ถนนพระราม	6	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 126 ปี กรมบัญชีกลาง

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานดีเอสไอ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินการทางวินัย
และการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2559

							เมือ่วนัศกุร์ที	่7	ตลุาคม	2559	กระทรวงยตุธิรรมด�าเนนิการจดัประชมุคณะอนุกรรมการ
ติดตามการด�าเนินการทางวินัยและการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ									
การค้ามนุษย์	ครั้งที่	2/2559	โดยมี	นายชาญเชาว	์ไชยานุกิจ	ปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะ
ประธานอนุกรรมการฯ	 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ	
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 	 (อาคารเอ)	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 ถนนแจ้งวัฒนะ	
กรุงเทพมหานคร	การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง					
ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ	ซึ่งได้รับค�าสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ				
มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	 เช่น	ส�านักงานศาลยุติธรรม	ส�านักงานอัยการสูงสุด	กระทรวง
มหาดไทย	ส�านักงาน	ก.พ.	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ส�านักงาน	ป.ป.ง.			
กรมการปกครอง	ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ส�านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในการนี้	 พันต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ							
ผูอ้�านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม	1	และเจ้าหน้าทีศ่นูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	ได้เข้าร่วม
การประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	ด้วย

	 เมือ่วันจนัทร์ที	่10	ตลุาคม	2559	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	พงศ์อินทร์	 อินทรขาว	รองอธิบดีกรมสอบสวน							
คดีพิเศษ	เป็นประธานและให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา	ส�านักงานหลักสูตร
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	เข้าศกึษา
ดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากส�านักเทคโนโลยีและ				
ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในหัวข้อ	“บทบาท	อ�านาจ
หน้าที่	และภารกิจส�าคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ”	เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงและ
ข้อมูลซึง่เป็นประโยชน์แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา	น�ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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	 เมื่อวันอังคารที่	11	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	 รักศักดิ์สกุล	รองอธิบดี		
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ในฐานะผูก้�ากบัดแูลศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	เป็นประธานในการประชุม
รับมอบนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงานศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	ณ	ห้องประชุม					
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	 โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการอภิปราย	ก�าชับ	และติดตาม					
การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเด็นต่าง	ๆ	 เช่น	การใช้งบประมาณ												
ที่ได้รับจัดสรร	การด�าเนินการตามโครงการที่เสนอในปีงบประมาณ	2560	และการเร่งรัด
ตดิตามการสบืสวนสอบสวนคดี	เป็นต้น	ในการนี้	พนัต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ	ผูอ้�านวยการ
ส่วนป้องกันและปราบปราม	1	และผู้รักษาราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการ
ค้ามนุษย์	พันต�ารวจโท	จตุพร	อรุณฤกษ์ถวิล	 ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม	2						
พันต�ารวจตรี	ด็อกเตอร์	อาริชย์	ทัศน์พันธุ์	 ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม	3						
พนัต�ารวจโทหญงิ	เสาวลกัษณ์	โยเหลา	หวัหน้าคณะท�างานด้านการต่างประเทศ	ศนูย์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์	 นางสาวชญาชล	 สุวรรณวงศ์	 ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าส่วนอ�านวยการคด	ี									
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ผู้บริหาร DSI เป็นประธานในที่ประชุมรับมอบนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงาน
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ดีเอสไอ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจค้นสถานที่พักอาศัยของ
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ต�ารวจพลเมือง กรณีเข้าข่ายความผิดแชร์ลูกโซ่

					ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมได้มนีโยบายให้กรมสอบสวนคดีพเิศษด�าเนนิการ
เชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง			
การปราบปรามผู้กระท�าความผดิแชร์ลกูโซ่	หรอื	การกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกง
ประชาชน	อนัมผีลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและประชาชนได้รับความเสียหาย
เป็นจ�านวนมากนั้น
	 พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ															
พันต�ารวจตรีสุริยา	สิงหกมล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในฐานะที่
ก�ากับดูแลส�านักคดีอาญาพิเศษ	1	ได้มอบหมายให้	ส�านักคดีอาญาพิเศษ	1	
เร่งรดัการปราบปรามการกระท�าผดิในลกัษณะดงักล่าวให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน	
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 13	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจโท	พเยาว์	ทองเสน						
ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	1	พร้อมด้วย	นายปิยะศิริ	วัฒนวรางกูร							
ผู้อ�านวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ	2	และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ี	
138/2558	ได้น�าหมายค้นของศาลจงัหวดัมนีบุรทีี	่ค.349/2559	ลงวนัที	่12	
ตลุาคม	2559	เข้าตรวจค้นเป้าหมายสถานท่ี	เลขที	่72/98	ถนนรามค�าแหง	
แขวงมีนบุรี	 เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	ผลการตรวจค้น	พบทรัพย์สิน	ดังนี้
	 	 -	สมุดบัญชีธนาคารจ�านวน	103	เล่ม
		-	หลักฐานการซื้อทองค�ารูปพรรณน�้าหนักประมาณ	50	บาท
		-	คอมพิวเตอร์	notebook	และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	รวม	4	เครื่อง
		-	 เอกสารการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
	 ซึ่งจะต้องแจกแจงการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหากไม่สามารถ
แจกแจงได้	จะต้องท�าการยึดอายัดทรัพย์ต่อไป
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							คดดัีงกล่าวเป็นการชกัชวนให้บคุคลทัว่ไปสมคัรเข้าร่วมหลายโครงการ	โดยมกีารเสนอให้ผลตอบแทนกบัผู้สมคัรสมาชกิว่า	
หากสมาชกิเสยีชวีติจะได้รบัเงนิช่วยเหลอืแก่ทางญาต	ิและการชกัชวนให้ผู้ใดเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลตอบแทนในการชกัชวน
ต่อหัว	อันเข้าลักษณะของการช้ีชวนให้มีการระดมเงิน	แล้วมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ชักชวนโดยการน�าเงินที่ได้รับ
มาจากสมาชกิทีส่มคัร	มาจ่ายผลตอบแทน	อนัเข้าข่ายการกูย้มืเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน	ตามพระราชก�าหนดการกูย้มืเงนิ
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	2527	และเข้าข่ายฝ่าฝืน	มาตรา	34	แห่ง	พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์	พ.ศ.	2547							
ซี่งห้ามมิให้ผู้ใดชักชวนหรือชี้ช่อง	หรือจัดการให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 โดยได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายในการชักชวน	ชี้ช่อง	หรือจัดการนั้น	 ซ่ึงมีผู้เสียหาย			
ทัว่ประเทศประมาณ	10,000	ราย	มลูค่าความเสยีหายประมาณ	1,000	ล้านบาท	โดยมกีารสอบสวนปากค�าไปแล้วกว่า	3,000	คน	
และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการที่ผ่านมา	พบว่ามีกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีส่วนตัวของบุคคล						
ทีเ่ป็นแกนน�าประมาณ	300	ล้านบาท	โดยมกีารยกัย้ายถ่ายเทเงนิออกจากในรปูแบบต่าง	ๆ	จนน�ามาสูก่ารตรวจค้นและการยดึ/
อายดัทรพัย์ในคร้ังนี้
							กรมสอบสวนคดพีเิศษจงึขอฝากเตอืนไปยงัประชาชน	ให้ระมดัระวงัในการชกัชวนให้ลงทนุทีอ้่างว่ามผีลตอบแทนสูงกว่า
อัตราท่ีสถาบันการเงินพึงจ่ายได้	ดังนั้นเพื่อเป็นข้อเตือนใจส�าหรับประชาชนหรือผู้นิยมการลงทุนในรูปแบบลักษณะดังกล่าว	
ขอให้ตรวจสอบความเป็นมาของบริษัทก่อนว่ามีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะหรือมีความมั่นคงในการด�าเนินการกิจการ						
มาอย่างยาวนานหรอืไม่	อย่างไร	ประกอบกบัการลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ทีบ่คุคลใด	ๆ 	สามารถสร้างรปูแบบให้ดูน่าเชือ่ถอื		
แต่ไม่อาจจับต้องหรือพิสูจน์ได้จริง	รวมทั้งการให้ผลก�าไรหรือปันผลที่มีอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดนั้น	 โดยส่วนใหญ่จะมี
ความสุม่เสีย่งเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทนุในลกัษณะแชร์ลกูโซ่	ทัง้นี	้หากมข้ีอสงสยัว่า	การลงทนุดงักล่าวเป็นแชร์ลกูโซ่หรอืไม่	
หรือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน	ความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุนในลักษณะดังกล่าว	หรือมีข้อมูลหรือเบาะแส	
สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เลขที่	 128	 ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ ่งสองห้อง	 เขตหลักสี	่
กรุงเทพมหานคร	10210	โทร.	1202
							อนึ่ง	 กรมสอบสวนคดีพิเศษก�าลังเร่งด�าเนินการสอบสวนและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิด								
แชร์ลูกโซ่อีกหลายคดี	ซึ่งคาดว่าจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับผู้กระท�าความผิดอีกหลายคดี

	 เมือ่วนัที	่13	ตุลาคม	2559	พลเอก	ไพบูลย์	คุม้ฉายา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม	
เป็นประธานในการขบัเคลือ่นนโยบาย	“ยตุธิรรมสูห่มูบ้่านน�าบริการรัฐสู่ประชาชน”	พร้อมมอบ
นโยบายเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 การรับฟังปัญหาความเดือดร้อน						
ของประชาชน	และให้การช่วยเหลือประชาชนในการอ�านวยความยุติธรรมในระดับพ้ืนที่				
และติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานเชิงบูรณาการในพื้นที่อุดรธานี	 ให้กับหัวหน้า							
ส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม	โดยมนีายชาญเชาวน์	ไชยานุกจิ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	
พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	กรวชัร์	
ปานประภากร	ผูบ้ญัชาการส�านกัคดพีเิศษภาค	นายนคิม	สุวรรณรุ่งเรือง	ผู้บญัชาการส�านกันโยบาย
และยทุธศาสตร์	และนายประมขุ	วจิารณ์ปรชีา	ผูอ้�านวยการศนูย์ปฏิบตักิารพเิศษภาคตะวนัออก	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	รับมอบนโยบาย
ดังกล่าวในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม		

ดีเอสไอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ยธ.
“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น�าบริการรัฐสู่ประชาชน” พื้นที่อุดรธานี
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	 ทัง้น้ี	กรมสอบสวนคดีพเิศษได้ร่วมจดันทิรรศการเกีย่วกบัภารกจิ	บทบาท	หน้าที่	
ตลอดจนการปฏิบัติงานคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้	
ให้แก่ประชาชนเกีย่วกับภารกจิ	ความเคลือ่นไหว	และผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
มีการตอบข้อซักถามปัญหาด้านกฎหมาย	พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ	และการให	้			
ความช่วยเหลือประชาชนในด้านงานยุติธรรม	 เช่น	การรับเร่ืองร้องทุกข์	 เป็นต้น									
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	แอนด์	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	จังหวัดอุดรธานี

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 13	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง		
อธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	นางอจัฉรา	ปรียาจิตต์	รองผูบั้ญชาการ			
ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมแสดงความยนิดี
และมอบแจกันดอกไม้	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	101	ปี	 กรมราชทัณฑ์	 โดยมี	
นายกอบเกียรติ	กสิวิวัฒน์	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	กรมราชทัณฑ	์
ถนนนนทบุรี	1	ต�าบลสวนใหญ่	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี

DSI ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 101 ปี กรมราชทัณฑ์

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมประชุมเตรียมการเยือนไทยและหารือ
กบันาง	Kari	Johnstone	รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกัติดตามและต่อต้าน
การค้ามนุษย์	Acting	Director,	TIP	Office	กระทรวงการต่างประเทศ	
สหรัฐอเมรกิา	และเจ้าหน้าท่ี	TIP	Office	ซึง่จะเดินทางมาเยอืนประเทศไทย	
ช่วงปลายเดือนตุลาคม	2559	และประสงค์จะพบกับหน่วยงานด้านแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย	เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์และพัฒนาการการด�าเนินการของไทยในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์	ครั้งท่ี	1	เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	13	ตุลาคม	2559	
และครั้งที่	 2	 เมื่อวันจันทร์ที่	 17	 ตุลาคม	 2559	ณ	ห้องประชุม	 3	
กระทรวงการต่างประเทศ	ส่วนก�าหนดวนัหารอืกบันาง	Johnstone	ทาง
กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไป	
	 ในการนี้	พันต�ารวจตรี	อาริชย์	 ทัศน์พันธุ์	ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม	3	และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์	ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ประชุมเตรียมการเยือนไทยและหารือกับนาง Kari Johnstone รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ Acting Director, TIP Offfiice 
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ TIP Offfiice
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	 ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพเิศษ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การปราบปรามผูก้ระท�าความผิดแชร์ลูกโซ่	หรือการกูย้มืเงินทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน	
ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	และประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจ�านวนมาก	นั้น

	 พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจตรี	 สุริยา	สิงหกมล	รองอธิบดีกรมสอบสวน					
คดพีเิศษ	ในฐานะทีก่�ากบัดแูลส�านักคดอีาญาพเิศษ	1	ได้มอบหมายให้	ส�านกัคดอีาญาพเิศษ	1	เร่งรดัการปราบปรามการกระท�าผดิ
ในลกัษณะดงักล่าวให้เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน	 โดยเมือ่วนัองัคารที	่18	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจโท	พเยาว์	ทองเสน	 ผู้บญัชาการ
ส�านักคดีอาญาพิเศษ	1	มอบหมายให้	พันโท	ประจวบ	ปากคลอง	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	น�าตัวผู้ต้องหา				
จ�านวน	26	ราย	จากจ�านวน	36	ราย	ในคดแีชร์ตูค้อนเทนเนอร์	พร้อมส่งส�านวน	จ�านวน	141	แฟ้ม	ให้พนกังานอยัการ	และ
ขอให้พนกังานอยัการร้องขอต่อศาลขอให้เรยีกทรพัย์สนิหรือราคาแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	
มาตรา	43	ณ	ส�านักงานคดีพิเศษ	ถนนรัชดาภิเษก

	 คดีดังกล่าว	สืบเนื่องจาก	บริษัท	 เค.เอส.มารีน	แอนด์กอฟเวอร์เนอร์ เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู่ท่ีต�าบลทุ่งสุขลา    
อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบุร	ีกบัพวก	ได้ชกัชวนให้ประชาชนน�าเงนิมาร่วมลงทนุกบับรษิทัฯ	เพือ่น�าตูค้อนเทนเนอร์ไปให้บคุคลอืน่
เช่าอีกทอดหนึง่	โดยบรษิทัฯ	จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนกบัผูร่้วมลงทนุในระยะเวลา	48	–	60	เดอืน	หรอื	4	–	5	ปี	ตามสญัญา	
โดยมีแผนการตลาดดังนี้

แผนการตลาดที่ 1	ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ	ขนาดเล็ก	ราคา	75,000	บาท	ได้ค่าตอบแทน	7,000	บาท/เดือน
แผนการตลาดที่ 2	ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ	ขนาดกลาง	ราคา	95,000	บาท	ได้ค่าตอบแทน	9,000	บาท/เดือน
แผนการตลาดท่ี 3	ให้เช่าตูค้อนเทนเนอร์ของบรษิทัฯ	ขนาดใหญ่	ราคา	130,000	บาท	ได้ค่าตอบแทน	13,000	บาท/เดือน

	 ส่วนผูท้ีแ่นะน�าหรอืชกัชวนผูอ้ืน่ให้มาลงทนุจะได้รับค่าตอบแทน	1,000	บาท/ตู้/เดือน	หรือการประกนัรายได้จ�านวน	
40,000	บาท	จะได้รับค่าตอบแทนจ�านวน	5,000	บาท/เดือน	ตลอดชีวิต	กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินจ�านวน	500,000	บาท	
โดยจะได้รับผลตอบแทนตามวันเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน	มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต้ังแต่อัตราร้อยละ												
112	–	113.53/ปี	ในช่วงแรกพบว่ามกีารจ่ายผลตอบแทนด้วยดมีาโดยตลอด	แต่ภายหลงับรษิทัฯ	อ้างว่าขาดสภาพคล่องทางการเงนิ
และไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กบัสมาชกิ	มผีูเ้สยีหายจ�านวน	2,529	คน	คดิเป็นมลูค่าความเสียหาย	634	ล้านบาทเศษ	ซ่ึงพฤตกิารณ์	
เข้าข่ายเป็นแชร์ลกูโซ่	หรอืการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน	และมคีวามซับซ้อน	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 เนื่องจากมีผู ้ตกเป็นเหยื่อจ�านวนมาก	จึงเข้าข่ายอาชญากรรมซึ่งเป็นคดีพิเศษ									
กรมสอบสวนคดพีเิศษจงึได้รบักรณีดงักล่าวเป็นคดพีเิศษที	่100/2558	เมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2558	เพือ่สอบสวนด�าเนนิคดกีบั
ผู้กระท�าผิดและติดตามทรัพย์	และได้สอบสวนเสร็จ	 มีค�าส่ังฟ้องผู้ต้องหาจ�านวน	36	ราย	ในความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็น	
การฉ้อโกงประชาชน	และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน	ตามพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	2527	
มาตรา	4,	5,	12	ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	343	ประกอบมาตรา	83	และด�าเนินการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไว	้
ประมาณ	150	ล้านบาท	และได้ขอให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิด�าเนนิการเกีย่วกบัทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกับ
การกระท�าความผิดและขอให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542				
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	50	วรรคสองและได้แจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อให้สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ให้กู้ยืมเงิน		
ที่เป็นผู้ต้องหาว่าได้กระท�าความผิดตามมาตรา	4	และมาตรา	5	แห่งพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	
พ.ศ.	2527	และส่งให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กู้ยืมเงินเป็นบุคคลล้มละลาย	ตามพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน	พ.ศ.	2527	มาตรา	8	และมาตรา	10

DSI ส่งตัว 26 ผู้ต้องหาคดีแชร์ตู้คอนเทนเนอร์ ฉ้อโกงประชาชนกว่า 600 ล้านบาท
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	 กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอฝากเตือนไปยังประชาชน	ให้ระมัดระวังในการชักชวนให้ลงทุนท่ีอ้างว่ามีผลตอบแทนสูง
กว่าอตัราทีส่ถาบนัการเงนิพงึจ่ายได้	ดงัน้ันเพือ่เป็นข้อเตอืนใจส�าหรบัประชาชนหรอืผูน้ยิมการลงทนุในรปูแบบลกัษณะดังกล่าว	
ขอให้ตรวจสอบความเป็นมาของบริษัทก่อนว่ามีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะหรือมีความมั่นคงในการด�าเนินกิจการมา						
อย่างยาวนานหรือไม่	อย่างไร	ประกอบกับการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บุคคลใด	ๆ	สามารถสร้างรูปแบบให้ดูน่าเชื่อถือ	
แต่ไม่อาจจับต้องหรือพิสูจน์ได้จริง	รวมท้ังการให้ผลก�าไรหรือปันผลที่มีอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดนั้น	โดยส่วนใหญ	่							
จะมีความสุ่มเสี่ยง	เข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่

	 ทั้งนี้	หากมีข้อสงสัยว่า	การลงทุนดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่	หรือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน	ความเสียหายจาก	
การถกูหลอกลวงให้ลงทนุในลกัษณะดงักล่าว	หรอืมข้ีอมลูหรอืเบาะแส	สามารถแจ้งความร้องทกุข์ได้ที	่กรมสอบสวนคดพีเิศษ	
เลขที่	128	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	โทร.	1202	อนึ่ง	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ก�าลังเร่งด�าเนินการสอบสวนและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดแชร์ลูกโซ่อีกหลายคดี	 ซ่ึงคาดว่าจะทยอย
แจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับผู้กระท�าความผิดอีกหลายคดี

	 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่20	ตลุาคม	2559	พนัต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดี							
กรมสอบสวนคดีพเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	กรวชัร์	ปานประภากร	ผูบ้ญัชาการ
ส�านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดี	
เน่ืองในโอกาสครบรอบ	55	ปี	 สถาบันการประชาสัมพันธ์	 โดยมี	นางสุมลพันธ	์					
โกศลศิริเศรษฐ์	ผู้อ�านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถาบัน			
การประชาสัมพันธ์	ถนนพระรามที	่6	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรงุเทพมหานคร

	 เมื่อวันจันทร์ที่	26	ตุลาคม	2559	พลเอก	ไพบูลย์	คุ้มฉายา	รัฐมนตร	ี	
ว่าการกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานการประชุมเพ่ือมอบนโยบายให้กับ
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	น�าไปด�าเนินการขับเคล่ือนตามนโยบายที่ส�าคัญ			
เร่งด่วน	5	ด้าน	ตามภารกจิหลกัของกระทรวงยตุธิรรมในการอ�านวยความยตุธิรรม							
การสร้างความเป็นธรรม	และสร้างความสงบสุขในสังคม	โดยมผู้ีบริหารกระทรวง
ยุติธรรม	หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	หัวหน้าส่วนราชการ				

DSI ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 55 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์

DSI รับมอบนโยบายจาก รมว.ยุติธรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงยุติธรรม
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ที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด		
กระทรวงยตุธิรรม	ทัง้ในส่วนกลาง	และส่วนภมูภิาคเข้าร่วมการประชมุฯ	ณ	โรงแรม
มิราเคิล	กรุงเทพมหานคร
	 ทั้งนี้	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รับ
มอบนโยบายที่ส�าคัญเร่งด่วนทั้ง	5	ด้าน	ซึ่งประกอบด้วย
1)	ด้านการอ�านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า
2)	ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย	แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	และการป้องกันการกระท�าผิด
3)	ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4)	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
5)	ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

	 เมือ่วนัศุกร์ที่ี	่28	ตลุาคม	2559	พลเอก	นวิตัร	มนีะโยธนิ	ผูช่้วยรฐัมนตรี
ประจ�ากระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	
กระทรวงยุติธรรม	ประจ�าปี	พ.ศ.	 2559	 โดยมีนายชาญเชาวน์	 ไชยานุกิจ					
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วย	นายธวัชชัย	 ไทยเขียว	รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม	นางกรรณิการ์	แสงทอง	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	พันต�ารวจเอก	
ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	และคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม	ตลอดจนประชาชนผู้มจิีตศรัทธา
เข้าร่วมในพธิ	ีณ	วดัราชนดัดารามวรวหิาร	แขวงบวรนเิวศ	เขตพระนคร	กรงุเทพฯ

	 เมือ่วนัศกุร์ท่ี	28	ตุลาคม	2559	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	พงศ์อินทร์	อินทรขาว	รองอธิบดีกรมสอบสวน				
คดพีเิศษ	เป็นประธานและให้การต้อนรบัคณะนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ	ชัน้ปีที	่4	โรงเรยีน
นายร้อยต�ารวจ	เข้าศกึษาดูงาน	และเรียนรู้ประสบการณ์จริง	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยมี	
พันต�ารวจโท	อนุรักษ์	 โรจนนิรันดร์กิจ	ผู้บัญชาการส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล					
การตรวจสอบ	และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล					
การตรวจสอบเป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในหัวข้อ	“การสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลย”ี	 เพือ่ให้ได้รบัประสบการณ์ตรง	และข้อมลูซึง่เป็นประโยชน์
แก่คณะนักเรียนนายร้อยต�ารวจ	น�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงยุติธรรม ปี 2559

คณะนักเรียนนายร้อยต�ารวจ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานดีเอสไอ
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DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ นสพ.ผู้จัดการรายวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัด

					 	 เมื่อวันจันทร์ที่	14	พฤศจิกายน	 2559	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง			
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	วิชัย	สุวรรณประเสริฐ							
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	 เป็นผู้แทน				
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมพิธีวางพานพุ ่มดอกไม้สดและถวายความอาลัยแด	่				
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เนือ่งใน	“วนัพระบดิาแห่งฝนหลวง”	
ประจ�าปี	2559	โดยมี	พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร				
และสหกรณ์	 เป็นประธานในพิธี	ณ	ลานเอนกประสงค์	อาคารรัฐประศาสนภักด	ี					
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรต	ิถนนแจ้งวฒันะ	กรงุเทพมหานคร

DSI ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ�าปี 2559

	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่7	พฤศจกิายน	2559	พนัต�ารวจเอก	
ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	
นายธงชัย	สมบัติจิราภรณ์	 รองผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา	และ
ข้าราชการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นผู ้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ							
ร ่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	 9	 ปี	
หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั	โดยม	ีคณุสวิุชชา	เพยีราษฎร์	บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์
ผูจ้ดัการรายวนั	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ส�านกังานหนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั	ถนนพระอาทติย์	
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร
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	 เมือ่วนัศกุร์ที	่18	พฤศจกิายน	2559	นายชาญเชาวน์	ไชยานกุจิ	ปลดักระทรวงยติุธรรม	
พร้อมคณะผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม	ลงพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา	เพือ่รบัฟังปัญหาความเดอืดร้อน
ของประชาชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรม	และมอบนโยบายการท�างานฯ	ภายใต้โครงการ	“ยติุธรรมสู่หมูบ้่าน	
น�าบริการรัฐสู่ประชาชน”	ครั้งท่ี	2	ณ	โรงแรมหรรษา	เจบี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
ในการนี	้พนัต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ	พร้อมด้วย	พนัต�ารวจโท
กรวชัร์	ปานประภากร	ผูบ้ญัชาการส�านกัปฏบิตักิารพิเศษภาค	และพนัต�ารวจตร	ีภภิพ	นะโรหบตุร	
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพเิศษ	รกัษาการในต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการศนูย์ปฏบิตักิาร
คดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้เข้ารับมอบนโยบายการท�างานเชิงบูรณาการเพื่ออ�านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชน	และได้รายงานบทบาท	ภารกิจ	และผลการด�าเนินงานของ					
กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนใต	้
นอกจากนี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน	บทบาท	ภารกิจของ	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีการให้				
ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย	ตอบข้อซกัถามในการด�าเนนิงานด้านคดพิีเศษ	การให้ความช่วยเหลอื
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม	ณ	บริเวณหน้าห้องตะกั่วป่า	 โรงแรมหรรษา	 เจบี					
อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

	 เมือ่วนัองัคารท่ี	22	พฤศจิกายน	2559	พลต�ารวจตรี	เฉิน	จุน	(Chen	Jun)	ผูช่้วยทตู
ฝ่ายต�ารวจ	ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน	ประจ�าประเทศไทย	และ
หัวหน้าผู้แทนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
และหารอืข้อราชการกับ	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในโอกาสที	่
พลต�ารวจตรี	 เฉิน	จุน	 เข้ารับต�าแหน่งใหม่	และในโอกาสนี้	ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทาง				
การประสานความร่วมมอืระหว่างกนั	ท้ังด้านการบงัคบัใช้กฎหมายและการข่าว	ท่ีผ่านมากระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะของจีนได้ให้การสนับสนุนกรมสอบสวนคดีพิเศษในเร่ืองการฝึกอบรม				
ต่าง	ๆ	ได้แก่
1. หลักสูตร Combating Cyber Crimes for Countries around Mekhong River 
(หลกัสตูรต่อต้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ส�าหรบักลุม่ประเทศลุม่น�า้โขง)	ระหว่างวนัที	่8	–	28	
พฤศจิกายน	2558	ณ	เมืองเซี่ยเหมิน	มณฑลฝูเจี้ยน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ซึ่งเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าร่วมการฝึกอบรม	จ�านวน	2	ราย	
2. หลักสูตร Anti-Terrorism for the Laos, Myanmar and Thailand	 (หลักสูตร					
ต่อต้านการก่อการร้ายส�าหรบั	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาร์	และประเทศไทย)	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	17	 -	31	
กรกฎาคม	2557	ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าร่วมการฝึกอบรม	จ�านวน	2	ราย

ดีเอสไอขานรับพร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 
“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น�าบริการรัฐสู่ประชาชน” กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ภาคใต้

ผช.ทูตต�ารวจจีน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ
แนวทางการประสานงานร่วมกันกับ อธิบดีดีเอสไอ
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	 เมื่อวันศุกร์ที่	 25	พฤศจิกายน	2559	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	
อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	เบญจพล	จนัทวรรณ							
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	พร้อมด้วยข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	 เป็นผู ้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของ			
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั	พระผู้ทรงมคีณุปูการต่อปวงชนชาวไทย			
ณ	เนตบิณัฑติยสภาในพระบรมราชปูถมัภ์	ถนนกาญจนาภเิษก	เขตตลิง่ชนั	กรุงเทพฯ

ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ เนติบัณฑิตยสภา

	 เมื่อวันอังคารที่	29	พฤศจิกายน	2559	นาย	Henk	Werson	เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่ายต�ารวจประจ�าสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย	และ				
นาย	Nicholas	Cuckson	เจ้าหน้าท่ีประสานงานระหว่างประเทศ	ประจ�ากรุงเทพฯ	ขององค์การ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติแห่งสหราชอาณาจักร	 (National	Crime	Agency	-	NCA)							
ได้เข้าพบ	พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	 รักศักด์ิสกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เพื่อร่วมกัน
ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกนัในอนาคต	ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กบักลุม่เจ้าหน้าที่
ต่างชาตต่ิอต้านยาเสพตดิและอาชญากรรมประจ�าประเทศไทย	(Foreign	Anti	-	Narcotic	and	
Crime	Community	-	FANC)

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต�ารวจเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ
ประจ�าประเทศไทย เข้าพบ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อก�าหนดการด�าเนินงานร่วมกัน

	 เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	1	ธนัวาคม	2559	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให	้พันต�ารวจโท	ไพศิษฏ์	 สังคหะพงศ์	 ผู้บัญชาการ
ส�านกักิจการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวน			
คดพีเิศษ	ร่วมพธิบี�าเพญ็กุศลเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร		
มหาภูมิพลอดุลยเดช	ครบ	50	วัน	 โดยมีนายสมศักดิ์	ชาติสุขศริเดช	ผู้อ�านวยการ			
เขตหลักส่ี	 เป็นประธานในพิธี	ณ	พระอุโบสถวัดหลักสี่	พระอารามหลวง	 เขตหลักส่ี	
กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	28	พฤศจิกายน	2559	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี					
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโทหญงิ	พรทพิย์	ล.วรีะพรรค	ผูเ้ชีย่วชาญ	
เฉพาะด้านคดพีเิศษ	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	 ร่วมแสดงความยนิดีและมอบแจกัน
ดอกไม้	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	42	ปี	กรมบังคับคดี	โดยมี	นางสาวรื่นวดี	สุวรรณมงคล	
อธิบดีกรมบังคับคดี	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	กรมบังคับคดี	ถนนบางขุนนนท์	แขวงบางขุนนนท	์
เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมบังคับคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี

DSI ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 50 วัน ณ วัดหลักสี่
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	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่1	ธนัวาคม	2559	ผูแ้ทนกรมสอบสวน	กระทรวงยตุธิรรม
ไต้หวัน	 (Ministry	of	Justice	Investigation	Bureau,	MJIB)	 ได้เดินทางเข้าพบ						
พนัต�ารวจเอก	อคัรพล	บณุโยปัษฎมัภ์	รกัษาการในต�าแหน่งผูเ้ชีย่วชาญด้านคดค้ีามนษุย์
และยาเสพติด	พันต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ	รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ					
ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	และเจ้าหน้าทีศ่นูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	เพือ่หารอืแนวทาง
การประสานงาน	การแลกเปลีย่นข้อมลูและเบาะแสการกระท�าความผดิ	เพือ่ประโยชน์
ในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์	ณ	ห้องประชมุศนูย์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน เข้าพบ DSI

อธิบดีดีเอสไอ น�าทีมร่วมงานมหกรรม 
พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

	 เมือ่วนัพธุที	่7	ธนัวาคม	2559	นายธวชัชยั	ไทยเขยีว	รองปลดักระทรวงยตุธิรรม	
เป็นประธานในพิธีเปิด	“โครงการมหกรรม	พลังคุณธรรม	ยับยั้งการทุจริต	กระทรวง
ยุติธรรม”	ภายใต้แนวความคิด	 “สุจริตตามรอยพ่อ	ขอท�าดีเพ่ือแผ่นดิน”	 ในงาน								
มีการจัดนทิรรศการผลงานของหน่วยงานในสงักดักระทรวงยติุธรรม	การเสวนาในหวัข้อ	
“ทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต”	 โดยมีผู ้ร ่วมเสวนา	 ได้แก่									
นายธวชัชยั	ไทยเขยีว	รองปลดักระทรวงยุตธิรรม	นายประหยดั	พวงจ�าปา	รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ด็อกเตอร์	ปิยะวัฒน์	ศิวรักษ์						
รองเลขาธกิารคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	และนายธาวนิ	อนิทร์จ�านง	รองเลขาธกิาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน	ทั้งนี้	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ				
น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จ�านวน	30	คน	 เข้าร่วมงาน				
และร่วมจัดนิทรรศการผลงานด้านการปราบปรามการทุจริตตามคุณธรรม	จริยธรรม
ข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และได้มอบหมายให้พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์					
รกัศกัดิส์กลุ	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	น�าเสนอหวัข้อ	การส่งเสริมคณุธรรมและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตในกรมสอบสวนคดีพิเศษ	บนเวที	ณ	 โรงแรมเบสท์							
เวสเทิร์น	พลัส	แวนด้า	แกรนด์	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

DSI ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
ปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์

	 เมือ่วันพฤหัสบดทีี	่1	ธนัวาคม	2559	พลเอก	ไพบลูย์	คุม้ฉายา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยตุธิรรม	เป็นประธานในพิธบีรรพชาอปุสมบท	อทุศิถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชมหติลาธเิบศรรามาธบิดี	จกัรนีฤบดินทร	สยามมนิทราธริาช	
บรมนาถบพิตร	ครบก�าหนดปัญญาสมวาร	 (50	วัน)	 โดยมีผู้บริหารระดับสูง	พันต�ารวจเอก
ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกดักระทรวงยตุธิรรม	
เข้าร่วมพิธี	ณ	วัดชลประทานรังสฤษดิ์	พระอารามหลวง	ต�าบลบางตลาด	อ�าเภอปากเกร็ด			
จังหวัดนนทบุรี
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นักศึกษาราชภัฏอุดรธานี ดูงานศูนย์แผนที่ฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 8	 ธันวาคม	2559	คณะนักศึกษาจากสถาบัน
ราชภัฏอุดรธานี	ภาควิชานิติศาสตร์	 เข้าศึกษาดูงานท่ีศูนย์ปฏิบัติการแผนที่
และภมูสิารสนเทศ	กรมสอบสวนคดีพเิศษ	โดยศกึษาดูงานด้านการใช้อากาศยาน
ไร้คนขบั	ในการจัดท�าแผนทีแ่ละบนัทกึภาพพ้ืนทีเ่กดิเหตุ	 เพ่ือใช้ในการศึกษา
สอบสวนคดีพิเศษ	นอกจากนี	้นกับนิควบคุมสัญญาณ	จากศนูย์ปฏบิติัการแผนที่
ได้ถ่ายท�าและบนัทกึภาพการแปลสัญลักษณ์	ของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
อดุรธาน	ีโดยท�าการบนัทกึภาพและส่งสญัญาณภาพแบบเรยีลไทม์	 ส่งมาทีห้่อง						
ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ภายในห้องวอรูม	ซึ่งสามารถแสดงภาพได้แบบทันที

	 เมื่อวันอังคารท่ี	13	ธันวาคม	2559	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงค์เมือง	อธิบดี							
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 พันต�ารวจโทหญิง	 พรทิพย์	 ล.	 วีระพรรค										
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ	เป็นประธานในพธีิเปิดการน�าเสนอผลส�ารวจความเช่ือม่ัน
ของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดยได้รับเกยีรติจาก	อาจารย์ณฐัพล	
แย้มฉิม	ประธานด�าเนินงานสวนดุสิตโพล	รองศาสตราจารย์	ด็อกเตอร์	 รุ่งภพ	คงระจัน	
หวัหน้าทมีวจัิย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 เป็นผู้น�าเสนอผลการส�ารวจ	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	
บาย	เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

DSI สรุปผลการส�ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2559

	 เมื่อระหว่างวันที่	 14	–	16	ธันวาคม	2559	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี			
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	 รักษาการ									
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดกีารค้ามนษุย์และยาเสพตดิ	เป็นประธานในการเปิดการประชมุสมัมนา
ระดมความคิดเห็นหน่วยงานเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการ	 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทย	โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็นการประสานงานและบูรณาการข้อมูลข่าวสาร	และ			
หาแนวทางมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ของประเทศไทย	ซึง่มเีจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานหลากหลายที่รับผิดชอบงานต่อต้านการค้ามนุษย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
สมัมนา	ประกอบด้วย	ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	กรมสอบสวนคดีพเิศษ,	กองทพัภาคที	่1,	กองทพั
ภาคท่ี	2,	กองพลท่ี	1	รักษาพระองค์,	มณฑลทหารบกที่	 17	ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา					
การท�าการประมงผดิกฎหมาย	(ศปมผ.),	ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง,	กองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์,	 กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	13,	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ				
ความมัน่คงของมนษุย์	(พม.),	กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี,	กระทรวงแรงงาน,	
กรมการปกครอง,	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	(ป.ป.ท.),	
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.),	มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน	 (LPN),	มูลนิธิกระจกเงา,	มูลนิธิพิทักษ์สตรี,	 มูลนิธิศุภนิมิต	ฯลฯ	รวมผู้เข้าร่วม						
การประชุมสัมมนาทั้งสิ้น	จ�านวน	90	คน	ณ	โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี

DSI จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นหน่วยงานเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการ
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
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DSI จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายฯ รุ่นที่ 3

	 เมือ่วนัองัคารท่ี	20	ธนัวาคม	2559	คณะพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ	ส�านกักิจการ								
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ได้เดินทางไปรับตัวผู ้ต ้องขัง									
ชาวปากีสถาน	 (ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่	49/2547	ในคดีปลอมแปลงหนังสือเดินทาง)				
ซึ่งได้รับการปล่อยตัวตามที่เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพฯ	ประสานมา	และได้น�าตัวส่ง
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัต	ิ				
คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	ซ่ึงการด�าเนนิการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ					
กรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีบุคคลต่างด้าวตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายในคดีพิเศษ			
พ.ศ.	2559	อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหา		
ดังกล่าวและมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง

	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่22	ธนัวาคม	2559	พนัต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธานในพธิี
เปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ	รุ่นที่	3						
ซึง่ก�าหนดให้มกีารจดักจิกรรมในระหว่างวนัท่ี	22	-	24	ธนัวาคม	2559	โดยมวีตัถปุระสงค์ในการให้ความรู	้ความเข้าใจรปูแบบ
อาชญากรรมคดีพิเศษในเชิงลึก	 การฝึกปฏิบัติท�าความเข้าใจขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานการวิเคราะห์รูปแบบ
อาชญากรรมการฝึกการสังเกตจดจ�ารูปพรรณสัณฐานของคนร้าย	และเข้าใจรูปแบบการรายงานข่าวให้ได้ประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	
เพือ่เป็นการเสรมิสร้าง	และพฒันาให้แกนน�ามศัีกยภาพในการป้องกันและเฝ้าระวงัคดีอาชญากรรมคดพีเิศษ	ฯลฯ	โดยมีเครอืข่าย
ที่เป็นแกนน�าภาคประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษจากทั่วประเทศ	 เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	50	คน	ณ	ห้องประชุม	306					
บริษัท	วีเเทรน	อินเตอร์เนชั่นแนล	เฮ้าส์	จ�ากัด	กรุงเทพมหานคร

DSI จัดท�าแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

	 พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ				
ได้อนมุตัใิห้ส�านกัพฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ	ส�านกัพฒันา
และสนับสนุนคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จัดโครงการจัดท�าแผน
กลยทุธ์การพฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2560	-	2664					
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงาน	และเพิ่มประสิทธิภาพ			
การจัดท�าแผนกลยุทธ์การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษแก่ข้าราชการ						
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เมื่อระหว่างวันที่	 19	-	21	 ธันวาคม	 2559								
ณ	โรงแรมเซอร์เจมส์	รีสอร์ท	จังหวัดสระบุรี

DSI ส่งตัวผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงหนังสือเดินทางให้ ตม.
เพื่อส่งตัวกลับประเทศหลังพ้นโทษ
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						เมือ่วนัองัคารที	่27	ธนัวาคม	2559	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	อดุลย	์						
งามเจริญ	รองผู้บัญชาการส�านักคดีการเงินการธนาคาร	เป็นผู้แทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้	
เนื่องในโอกาสครบรอบ	67	ปี	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 โดยมีคุณสมชาย	
กรุสวนสมบัติ	 คอลัมนิสต ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 เป ็นผู ้รับมอบ									
ณ	ส�านักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ถนนวิภาวดี-รังสิต	แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี

DSI ประเมินความคุ้มค่ากรณีปัญหาชุมชนชาวเล ราไวย์

	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 26	ธันวาคม	2559	 พันต�ารวจเอก	ทรงศักด์ิ	 รักศักดิ์สกุล					
รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นประธานการประชุมกลุม่เจาะจง	(Focus	group)	
ตามโครงการวิจัย	 เรื่อง	“การศึกษาลักษณะ	รูปแบบ	และความคุ้มค่าของการด�าเนิน					
คดพีเิศษ”	ครัง้ที	่3	เรือ่ง	“การประเมนิความคุม้ค่าของการด�าเนนิคดพีเิศษ	:	กรณศีกึษา
คดคีุม้ครองผูบ้ริโภคและสิง่แวดล้อม”	ณ	ห้องบบี	ี206	ชัน้	2	โรงแรมเซน็ทรา	ศนูย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	โดยมีพันต�ารวจโท	ประวุธ	วงศ์สีนิล						
ผูบั้ญชาการส�านักคดีคุ้มครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม	น�าเสนอการประเมินความคุม้ค่า
ของการด�าเนินคดีพิเศษ	กรณีปัญหาชุมชนชาวเล	ราไวย์	 จังหวัดภูเก็ต	 เลขสืบสวน					
ที่	129/2556	
	 การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจจากส่ือมวลชน	 นักวิชาการ	 และ										
ภาคประชาสัมคม	ร่วมเป็นวิทยากร	 ให้ข้อคิดเห็น	ประกอบด้วย	คุณปรีดา	คงแป้น					
ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท,	คุณฐปณีย์	 เอียดศรีไชย	ผู้ประกาศข่าว	รายการข่าว	3	 มิติ				
ไทยทวีสีช่ีอง	3,	คณุชลธชิา	รอดกนัภยั	ผูส้ือ่ข่าว	NOW	26	และคณุสทุธริกัษ์	อฒุมนตร	ี		
ผู้ช่วยบรรณาธิการเนชั่นทีวี	 	 	
	 ซึ่งได้ข้อสรุปในท่ีประชุมว่า	ชุมชนชาวเลหลายแห่งประสบปัญหาในลักษณะ			
ดงักล่าว	จงึต้องการให้กรมสอบสวนคดพิีเศษ	เข้าไปช่วยด�าเนนิการในเร่ืองคดคีวามผดิ
ทางอาญา	การสืบสวน	ป้องกันและปราบปรามโดยใช้กระบวนการพิเศษ	รวมทั้งให้			
การศึกษาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้	คดีชาวเล	ราไวย์						
จงึนบัเป็นตวัอย่างท่ีดใีนด้านความคุ้มค่า	ตามหลกัธรรมาภบิาลการบรหิารบ้านเมืองทีด่	ี
ในแง่ข้อจ�ากัดของทรัพยากร	ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงคดี
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	 นายวราวุธ	ชูวิรัช	อธิบดีกรมการกงสุล	 เป็นประธานในการประชุมบูรณาการผู้แทนไทย			
และบาห์เรน	ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์	ไทย	-	บาห์เรน	โดยมรีฐัมนตรช่ีวยว่าการ				
แห่งสาธารณรฐับาห์เรน	เข้าร่วมในการประชุมเพือ่แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	 ร่วมกับ		
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	ส�านักงานต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	กระทรวงแรงงาน	กองบังคับ	
การปราบปรามความผดิเกีย่วกับการค้ามนษุย์	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความความม่ังคงของมนษุย์	
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าร่วมการประชุม	ณ	อาคารกรมการกงสุล	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	
กรงุเทพมหานคร	โดยภายหลงัจากการประชมุคณะ	Attache	ของสถานเอกอคัรราชทตูไทย	ณ	กรุงบาห์เรน	
ได้หารอืร่วมกบั	พนัต�ารวจตร	ีดอ็กเตอร์	อารชิย์	ทศัน์พันธุ	์ ผู้อ�านวยการส่วนป้องกนัและปราบปราม	3	
พนัต�ารวจตรีหญงิ	เสาวลกัษณ์	โยเหลา	พนักงานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพิเศษ	และเจ้าหน้าที	่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ในการด�าเนินคดีพิเศษที่	76/2559	และ				
คดีพิเศษ	77/2559	อันเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของการค้ามนุษย์ในไทย	-	บาห์เรน	
ซ่ึงศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ									
การกระท�าความผิด	ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในคดีดังกล่าวอยู่

DSI เข้าร่วมการประชุมบูรณาการผู้แทนไทยและบาห์เรนด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ไทย-บาห์เรน ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

	 เมือ่วนัพธุที	่28	ธนัวาคม	2559	พนัต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มอบหมายให้	นายวสวัต	ชวลิตธ�ารง			
ผู้อ�านวยการส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	พร้อมข้าราชการ	
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ			
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 ในนามกระทรวงยุติธรรม	 เนื่องใน			
วันสมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราช	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย ์					
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	วงเวียนใหญ่	กรุงเทพมหานคร
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	 	 	 	นายวันชัย	 รุจนวงศ์	 ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย
การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิสตรแีละสทิธเิดก็	อธบิดอียัการ	ส�านกังานคดแีรงงาน	
(อดีตอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ	อดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน	อดีตอธบิดี	กรมคมุประพฤติ	และอดีตอธบิดีกรมราชทัณฑ์)	เป็นประธาน
ในการประชมุคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิคดค้ีามนษุย์	
ครั้งที่	 5/2559	ณ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร							
ในการนี	้พันต�ารวจโท	คมวชิช์	พัฒนรัฐ	ผู้อ�านวยการส่วนป้องกนัและปราบปราม	1	
และผูรั้กษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	ได้เป็นตวัแทน	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในการประชุม	ดังกล่าวด้วย

	 พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และพันต�ารวจเอก					
ทรงศักดิ์ 	 รักศักดิ์สกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้ศูนย์ต ่อต้าน										
การค้ามนุษย์	 โดย	พันต�ารวจตรี	ด็อกเตอร์	อาริชย์	 ทัศน์พันธุ์	 ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและ
ปราบปราม	3	เข้าร่วมประชมุหารอืเพือ่เตรยีมการจดัท�ารายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา
การท�าประมงผิดกฎหมาย	เพือ่เสนอ	DG	MARE	ณ	ห้องประชมุอนิทรี	กรมประมง	แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา								
จัดท�ารายงานฯ	อันประกอบด้วย	นางสาวอาทินันท์	อินทรพิมพ์	และด็อกเตอร์	อาจารี	ถาวรมาศ	โดยได้มีการหารือกันถึง
ประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ารายงานฯ	 เช่น	การแก้ไขพระราชก�าหนดการประมง	การออกกฎหมายล�าดับรอง					
การยกเลิกประกาศ/ค�าสั่ง	คสช./ศปมผ.	และการเข้าเป็น	UNFSA	เป็นต้น

DSI เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดท�ารายงานความก้าวหน้าแก้ไขปัญหา
การท�าประมงผิดกฎหมาย ณ กรมประมง

DSI เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ ณ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

DSI สนธิก�าลังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทลายขบวนการปล่อยเงินกู้
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DSI สืบสวนกรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณี ณ ประเทศบาห์เรน

	 ตามที่	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และพันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	 รักศักดิ์สกุล							
รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษในฐานะทีก่�ากบัดแูลศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	ได้มอบหมายให้	คณะพนกังานสอบสวนคดพิีเศษ
ท่ี	76/2559	และ	77/2559	(กรณหีญงิไทยถกูหลอกลวงไปบงัคบัค้าประเวณทีีป่ระเทศบาห์เรน)	น�าโดย	พันต�ารวจเอก	อคัรพล	
บุณโยปัษฎัมภ์	 รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	และนายอภิชัย	ทองประสม	อัยการประจ�าส�านักงาน
อัยการสูงสุด	 เดินทางไปสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง	ณ	ประเทศบาห์เรน	ระหว่างวันท่ี	13	 -	18	พฤศจิกายน	2559	ซึ่งได้
ด�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้ว	โดยคณะฯ	ได้เดนิทางเข้าพบ	H.E.	Mr.	Ausamah	Abdulla	Al	Absi	ประธานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งประเทศบาห์เรน	โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และอภิปรายถึงสถานการณ์การหลอกลวง
หญงิไทยมาบงัคบัค้าประเวณียังประเทศบาห์เรน	รวมถงึมาตรการในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวในอนาคตอย่างเป็นรปูธรรม	พร้อมทัง้
ได้เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงมานามา	ประเทศบาห์เรน	โดยที่ผู้แทนสถานทูต							
ได้มอบเอกสารและข้อมลูทีส่�าคญัซึง่เกีย่วข้องในคดพิีเศษดังกล่าวให้แก่คณะฯ	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดพีเิศษ	
รวมทัง้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	ในลกัษณะดงักล่าวต่อไป	และได้เดนิทางไปยงัส�านกังานอัยการ
ของประเทศบาห์เรน	โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส�าคัญในการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ	รวมถึงได้เดินทางไป
ส�ารวจสถานที่เกิดเหตุที่ผู้เสียหายในคดีถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณี	 โดยจะท�าการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งหมด	ในคดีก่อนจัดท�าส�านวนส่งให้พนักงานอัยการโดยเร็วต่อไป
	 นอกจากนี้คณะฯ	ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านพักฉุกเฉินของประเทศบาห์เรน	(Shelter)	โดยได้รับการต้อนรับและ
พาคณะฯ	เดนิส�ารวจ	Shelter	พร้อมตอบข้อซกัถามเป็นอย่างด	ีรวมทัง้ได้เดนิทางไปเยีย่มบ้านคนไทยซึง่เป็นสถานทีท่ีร่บัดแูล
หญิงไทยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย	ซึ่งในบางครั้งต้องดูแลผู้หญิงไทยจ�านวนมากถึง	15	ราย	รวมถึงได้ร่วมหารือกับ					
กลุ ่มผู ้น�าชุมชนคนไทยในประเทศบาห์เรน	พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ของหญิงไทย												
ในประเทศบาห์เรน	นอกจากนีย้งัได้แจกแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์การป้องกนัปัญหาการค้ามนษุย์	และขอความร่วมมอืกลุม่คนไทย
ในประเทศบาห์เรนในการสอดส่องดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน
	 ทั้งนี้	ถือว่าภารกิจดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงรุกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย	กับสถานเอกอัครราชทูตไทย	
ณ	กรุงมานามา	ร่วมกันประสานงานกับหน่วยราชการของประเทศบาห์เรนท่ีจะจัดท�าเอกสารเผยแพร่การประชาสัมพันธ์และ
การด�าเนนิการต่าง	 	ๆทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นการช่วยเหลือผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย์	ทีแ่สดงถงึความร่วมมอืระหว่างสองประเทศ	
โดยปรากฏในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและภาพกิจกรรมต่าง	ๆ	อันเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ		
ปราบปรามปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม	ซึ่งจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ต่อไป	ล่าสุดผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศบาห์เรน	จ�านวน	5	ราย	ได้เดินทางกลับสู่
ประเทศไทยเมื่อวันพุธที่	 23	พฤศจิกายน	2559	ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะหารือร่วมกับคณะพนักงานสอบสวน	
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	ในประเด็นการช่วยเหลือและด�าเนินคดีให้กับกลุ่มผู้หญิงไทยดังกล่าวต่อไป
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ผลงานการสืบสวนจับกุมคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสื่อลามกเด็กของ DSI
ได้รับตีพิมพ์ในนิตยสารวิชาการชั้นน�า

	 พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้		
ร้อยต�ารวจเอก	 เขมชาติ	ประกายหงษ์มณี	รองผู้บัญชาการส�านักกิจการต่างประเทศ
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 เป็นผู ้ให้สัมภาษณ์ต่อศูนย์ความเป็นเลิศ								
ด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภบิาล	เยอรมนั	-	อษุาคเนย์	(German	-	Southeast	
Asian	Center	of	Excellence	for	Public	Policy	and	Good	Governance	-	
CPG)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เกีย่วกับประสบการณ์การท�างานด้านการสบืสวนจับกมุ	
คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสื่อลามกเด็ก	ภายใต้ความรับผิดชอบของส�านักกิจการ	
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ตีพิมพ์
ลงนิตยสารออนไลน์ของ	CPG	ชื่อ	CPG	Online	Magazine	ฉบับท่ี	 5	ปี	 2016						
ซึ่งเป็นนิตยสารสัญชาติเยอรมัน	ภาษาอังกฤษ	

	 ทั้งนี้	ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดบทสัมภาษณ์ได้ที่	
https://drive.google.com/file/d/0BwySXKFKERiHY2diMGMtdC1na0U/view



DSI น้อมน�ำ
ธรรมรำชำ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช



DSI น้อมน�าธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 บังคับใช้กฎหมายเพื่อธ�ารงรักษาและผดุงความยุติธรรม

DSI น้อมน�าธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 บังคับใช้กฎหมายเพื่อธ�ารงรักษาและผดุงความยุติธรรม

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 3	ตุลาคม	2545	
ตามพระราชบญัญัตปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	
มาตรา	33	 (8)	 โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ	การปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน	การปราบปราม	การสืบสวน	
และการสอบสวนคดีอาญาท่ีต้องด�าเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ	ดังนั้น	กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเป็น
หน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีอ�านวยความยุติธรรมทางอาญา					
แก่สังคมและประชาชนอีกหน่วยงานหนึ่ง	ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9			
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐยิ่ง	 ได้ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	เมื่อวันที่	19	มกราคม	
2547	ประกาศใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	
พ.ศ.	2547	เพื่อเป็นกฎหมายส�าหรับการท�าหน้าที่อ�านวย
ความยตุธิรรมของพนกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าที	่					
คดีพิเศษ	ซึ่งเป็นบุคลากรตามกฎหมายดังกล่าวที่สังกัด				
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
	 เป็นที่ตระหนักกันดีแล้วว่า	 พระราชกรณียกิจ
ส�าคัญประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลที	่9	ซึง่เป็นหนึง่ในทศพธิราชธรรม
คือ	“อวิโรธนะ”	ได้แก่	ความไม่คลาดธรรม	คือ	วางองค์
เป็นหลกัหนกัแน่นในธรรม	คงที	่ไม่มคีวามเอนเอยีงหวัน่ไหว	
สถิตมั่นในธรรม	 ท้ังส่วนยุติธรรม	 คือ	 ไม่ประพฤติให้			
คลาดเคลือ่นวบิตัไิปจากความเทีย่งธรรม	และนติธิรรมอันเป็น
ระเบยีบแบบแผนหลกัการปกครอง	ตลอดจนขนบธรรมเนยีม

ประเพณอีนัดีงาม	ธรรมราชาประการน้ีคอื	“การพระราชทาน
ความเป็นธรรม”	แก่ประชาชนตลอดมา	พระองค์ทรง				
เลง็เห็นว่า	ความยตุธิรรมจะเกดิแก่ประชาชนได้อย่างแท้จรงิ
นัน้	ผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัทีส่ดุคอืเจ้าหน้าทีต่่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
ต้องใช้อ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง	เหมาะสม
แก่สภาพความเป็นจริงของประชาชน	 เพราะกฎหมาย				
เป็นเพยีงเครือ่งมอืในการรกัษาความยตุธิรรม	การใช้กฎหมาย
ต้องใช้บนพืน้ฐานของความ	“ไม่กดขี”่	ประชาชน	พระองค์
ทรงย�้าเตือนถึงการใช้นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ว่าจะต้อง	
“พอสมควร”	ทรงขอให้มีความยืดหยุ ่น	 คือ	 ยืดหยุ ่น							
ในทางท่ีดี	 การใช้กฎหมายต้องพิจารณาให้รอบคอบ					
และพระราชทานแนวทางด�าเนินงานที่ถูกต้องเพื่อให้												
ผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็น	“นกักฎหมาย”	ได้ตระหนกัถงึ
สภาพปัญหาทีแ่ท้จรงิและหนทางแก้ไขทีถ่กูต้อง	เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ราษฎร	ดังจะเหน็ได้จากพระบรมราโชวาท
ซ่ึงพระราชทานไว้ในหลายโอกาส	เช่น	“...กฎหมายนั้น	
โดยหลักการแล้วจะต้องบัญญัติข้ึน	 ใช้เป็นอย่างเดียวกัน
และเสมอกนัหมดส�าหรบัคนทัง้ประเทศ	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่
ที่ผู ้ใช้กฎหมายจะต้องตระหนักในความรับผิดชอบของ
ตนเองอยูต่ลอดเวลา	ในอนัทีจ่ะใช้กฎหมายเพือ่ธ�ารงรกัษา
และผดุงความยติุธรรม...”	คดัตัดตอนจากพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช							
ในพธิพีระราชทานประกาศนยีบตัรแก่ผูส้อบไล่ได้วชิาความรู	้		
ชัน้เนติบณัฑติยสภา	ณ	อาคารใหม่	สวนอมัพร	เมือ่วนัที	่27	
ตุลาคม	2523	
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	 “...กฎหมายนัน้ไม่ใช่ตัวความยติุธรรม	เป็นแต่เพยีงเครือ่งมอื
อย่างหนึ่ง	ส�าหรับใช้ในการรักษาและอ�านวยความยุติธรรมเท่านั้น	
การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพ่ือ
รกัษาตวับทของกฎหมายเอง	และการรกัษาความยตุธิรรมในแผ่นดนิ	
กม็ไิด้มวีงแคบอยูเ่พยีงแค่ขอบเขตของกฎหมาย	หากต้องขยายออกไป
ให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...”
	 คดัตัดตอนจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร		
มหาภมูพิลอดุลยเดชในพิธพีระราชทานประกาศนยีบัตรแก่ผู้สอบไล่
ได้วิชาความรู ้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา	สมัยที่	 33	ณ	 อาคารใหม	่						
สวนอัมพร	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2524
	 ตลอดระยะเวลา	14	ปีที่ผ่านมา	กรมสอบสวนคดีพิเศษ				
ได้น้อมน�าพระบรมราโชวาท	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	มาเป็นหลักชัยในการปฏิบัติหน้าที่	ช่วยเหลือประชาชน	
ดังที่ได้ก�าหนดไว้ในวสัิยทศัน์กรมสอบสวนคดีพิเศษทีว่่า	“เป็นองค์กร
ทีมี่ความเป็นเลิศด้านการป้องกนั	ปราบปราม	สืบสวนสอบสวนคดพีเิศษ	
และได้รับความเชือ่มัน่ในการบงัคับใช้กฎหมาย	ด้วยความเป็นธรรม”	
โดยผู้บริหารทุกยุคสมัยได้มอบนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่	 ยึดถือระเบียบวินัย			
อย่างเคร่งครัดและยดึมัน่ในคณุธรรม	จรยิธรรม	ช่วยกนัรกัษาภาพลกัษณ์
ขององค์กร	เน้นการบงัคบัใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างครอบคลมุ	ทัว่ถงึ	
และเป็นธรรม	รัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
มคีวามเป็นนติิรฐัและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล	เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามข้อกฎหมายและ			
เป็นธรรม	โดยสามารถก้าวผ่านความท้าทายในการทวงผลประโยชน์
คืนให้แก่รฐักว่า	200,000	ล้านบาท	ผ่านการสอบสวนด�าเนนิคดพีเิศษ
กว่า	2,000	คดี	รวมทัง้กรมสอบสวนคดีพเิศษยงัได้จดัต้ังหน่วยบริการ
ประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งได้
ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว	6,454	เร่ือง	และยงัได้ด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	
ตามแนวพระราชด�าริ	 เช่น	 โครงการเสริมสร้างจิตส�านึกส่งเสริม
คุณธรรม	จริยธรรม	และหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ				
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งจัดขึ้น
เพ่ือปลูกจิตส�านกึให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ	
มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และหลกัธรรมาภบิาล	ประพฤตติน	และปฏบิติั	
หน้าทีด้่วยความโปร่งใส	 ซ่ือสตัย์สจุรติ	พร้อมทัง้มคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง	สามารถน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ			
พอเพยีงมาเป็นแนวทางในการปฏบิตัตินตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เป็นต้น
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การสืบสวนสอบสวนการกระท�าความผิด
	 	 	 	 	 	 ต่อสถาบันหลักของชาติ
1. ความส�าคญัของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิในสังคมไทย
						นบัตัง้แต่อดตีท่ีผ่านมา	ราชอาณาจกัรไทยมกีารปกครอง
โดยกษัตรย์ิ	และมกีารสถาปนาสถาบันพระมหากษตัรย์ิขึน้	
ท�าหน้าทีป่กครองและดแูลชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน	
ตลอดจนท�าการสู้รบเพื่อป้องกันเอกราชของประเทศ	
สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีสืบทอดต่อกันมาในทุกสมัยทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจต่าง	ๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อ	
พสกนิกรชาวไทย	มีพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชา
สามารถในการน�าพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง	ๆ			
จนเป็นท่ีประจักษ์เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน	 ดังนั้น	
ประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงมีสิ่งหนึ่งท่ีฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ
ของประชาชนคนไทยทุกคน	คือ	ความส�านึกในพระมหา	
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
	 	 	 	 	 	พระมหากษัตริย์ของไทยทรงด�ารงอยู่ในพระราช
สถานะประมุขแห่งรฐั	ทรงเป็นผูแ้ทนของปวงชนตามจารีต
ประเพณี	ทรงเป็นผู ้ใช้อ�านาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา		
คณะรัฐมนตรี	และศาล	ทรงมีบทบาทในการเข้าร่วมแก้ไข
วิกฤติการณ์ทางการเมืองหลายครั้ง	 แม้ว่าจะไม่ทรงมี					
พระราชด�ารทิางการเมอืงกต็าม	สถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย	
จึงเปรยีบเสมอืนสถาบนัหลกัทางสงัคมทีเ่ป็นส่วนปฏบิติัการ
ทางสงัคมในลกัษณะเดยีวกบัสถาบันครอบครวั	หรอืศาสนา	
พระมหากษตัรย์ิจงึเปรียบเสมอืน	“พ่อ”	ท่ีคนไทยเรยีก	“พ่อ
หลวง”	และคนไทยมีความรัก	ความผูกพัน	ความเทิดทูน
มากกว่าในสงัคมตะวนัตกระหว่างประมขุของรฐักบัราษฎร	
ดังจะเห็นได้จากจ�านวนคนไทยท่ีมาร่วมพระราชพิธีฉลอง
สิริราชสมบัติครบ	60	ปี	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
หลายแสนคนเต็มถนนราชด�าเนินและเป็นข่าวไปท่ัวโลก					
ท่ีพร้อมใจกันเดินทางมาถวายพระพร	 โดยไม่ได้มีการ							
กะเกณฑ์ใด	ๆ 	จากสถานะและความสมัพนัธ์ดงักล่าวระหว่าง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจึงเป็นที่มาของ
รฐัธรรมนูญไทยทกุฉบบัทีบ่ญัญตัว่ิา	“องค์พระมหากษตัรย์ิ

ทรงด�ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ	ผูใ้ดจะละเมิด
มไิด้	ผู้ใดจะกล่าวหาหรอืฟ้องร้องพระมหากษตัรย์ิในทางใด	ๆ 	
มิได้”	บทบัญญัติดังกล่าวน้ีเป็นผลของวัฒนธรรมและ
จรยิธรรมไทยทีเ่ป็นเอกลกัษณ์	ของวฒันธรรมการปกครอง
แบบ	“พ่อปกครองลูก”	 ซ่ึงไม่ได้เกิดข้ึนในประเทศอื่น	ๆ	
อย่างไรก็ตาม	ในยุคสมัยปัจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ท�าให้ประชาชนมอีสิระทางความคดิ	มสิีทธแิละ
เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
ในโลกอนิเทอร์เนต็และส่ือโซเชยีลมเีดีย	ส่งผลให้ประชาชน				
บางส่วนรวมถึงคนรุ่นใหม่ในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง	จนน�าไปสู่			
การเผยแพร่ข่าวสารทีบ่ดิเบอืน	คลาดเคลือ่น	ไม่เป็นความจรงิ	
รวมถึงขาดความตระหนักถึงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษตัรย์ิทกุพระองค์ทีผ่่านมา	ซึง่เมือ่มกีารวิพากษ์
วิจารณ์พระมหากษัตริย์โดยไม่เป็นธรรม	คนไทยส่วนใหญ่
ก็รู้สึกเหมือนพ่อตนเองก�าลังถูกท�าร้ายและยอมรับไม่ได้	
ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจึงไม่ใช่การท�าร้าย
พระมหากษัตริย์เท่านั้น	แต่เป็นการท�าร้ายพ่อของคนไทย
ส่วนใหญ่	เป็นความผดิทางสงัคมทีร้่ายแรงเหมอืนการเนรคุณ
และด่าพ่อของตนเอง	และสงัคมไทยถอืว่าการหมิน่พระบรม
เดชานุภาพไม่ใช่ผลร้ายต่อองค์ผู้ถูกหมิ่น	แต่เป็นผลร้าย							
ต่อสังคม	จริยธรรม	และวัฒนธรรมไทย	และเป็นข้อจ�ากัด
ของเสรีภาพในการแสดงออกในสังคมนี้
	 	 	 	 	 	จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดนีแ้สดงให้เหน็ว่า	ในสงัคมไทย
ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	ไม่ได้มีฐานมาจาก
หลักกฎหมายระหว ่างประเทศหรือหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งสากลทั่วไปยอมรับเท่านั้น	แต่มีรากฐานมา
จากหลกัจรยิธรรมไทย	วฒันธรรมไทยและพระพทุธศาสนา	
อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทย	เช่นเดยีวกบัทีป่ระเทศ
ตะวนัตกคุม้ครองสภาด้วยความผดิฐานละเมดิรฐัสภาคุม้ครอง
ศาลด้วยความผิดฐานดูหมิ่นศาลและละเมิดอ�านาจศาล

พนัต�ารวจโท วชิติ อปุะละ 1

1	รองผู้บัญชาการส�านักคดีความมั่นคง	ปฏิบัติหน้าที่	ส�านักงานรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	1
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2. หลักกฎหมายที่คุ้มครองสถาบนัพระมหากษัตริย์
	 ประเทศต่าง	 	ๆท่ีมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุสามารถแบ่งได้ออกเป็น
ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 (Constitutional	Monarchy)	คือ	พระมหากษัตริย์ทรงเป็น									
ประมขุของรฐั	แต่ไม่ได้ทรงบรหิารราชการแผ่นดนิ	โดยมรัีฐบาลทีม่าจากการเลอืกต้ังเป็นผู้ถวายค�าแนะน�าและปกครอง	
จึงไม่ต้องทรงรบัผดิชอบทางการเมอืง	เช่น	องักฤษ	เบลเยีย่ม	สเปน	นอร์เวย์	ญีปุ่น่	และไทย	เป็นต้น	และประเทศทีมี่
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐและปกครองบริหารประเทศไปด้วยโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มมุสลิม	อาทิ	
ซาอุดอิาระเบยี	บรไูน	ฯลฯ	หรอืแม้แต่ประเทศท่ีมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยทีม่ปีระธานาธบิดเีป็นประมขุ	 เช่น	
สหรัฐอเมริกา	อินเดีย	 เกาหลี	ฯลฯ	ต่างก็ยึดถือหลักการการคุ้มครองประมุขของรัฐเช่นเดียวกัน	และต่างก็ยอมรับว่า	
“ประมขุของรฐั”	(head	of	state)	มฐีานะต่างจากคนทัว่ไปทกุคนในประเทศนัน้	เพราะไม่ได้มฐีานะบคุคลแต่มฐีานะเป็น	
“สถาบัน”	 (institution)	และเป็น	“ผู้แทนรัฐหรือประเทศ”	หลักการนี้	 เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็น			
กฎหมายจารีตประเพณี	และเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย	ดังนั้น	 ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ	ประธานาธบิด	ีหรอืพระมหากษตัรย์ิกท็รงมเีอกสทิธิแ์ละความคุม้กนั	 (privileges	and	immunities)	
หลายประการ	อาทิ	 ไม่อาจฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีใด	ๆ	ต่อประมุขของรัฐได้ในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่ง	 ในรัฐธรรมนูญ				
ของประเทศประชาธิปไตยต่างก็ยกประมุขของรัฐไว้แตกต่างจากบุคคลธรรมดา	โดยเฉพาะประเทศที่มีพระมหากษัตริย์							
เป็นประมุข	อาทิ2	  
	 -	รฐัธรรมนญูนอร์เวย์	ปี	1814	มาตรา	5	บญัญติัว่า	“องค์พระมหากษตัริย์ทรงเป็นท่ีเคารพสักการะ	(sacred)	
	 		และจะถูกกล่าวหาหรือตรวจสอบมิได้”	
	 -	รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก	ปี	1953	มาตรา	13	บัญญัติว่า	“พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงรับผิดทางการเมือง	
	 		องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะ	(sacrosanct)	 ...”										
	 -	รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม	ปี	1970	มาตรา	88	บัญญัติว่า	“องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ารงอยู่ในฐานะอันละเมิด
	 		มิได้	 (inviolable)	รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย์”	
	 -	รัฐธรรมนูญสเปน	มาตรา	56	 (3)	บัญญัติว่า	“องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ารงอยู่ในฐานะอันละเมิดมิได้			
	 	 	 (inviolable)	และไม่ต้องทรงรับผิดชอบใด	ๆ	ทางการเมือง”
	 -	รฐัธรรมนญูลกัเซมเบร์ิก	มาตรา	4	บญัญติัว่า	“องค์แกรนด์ดยกุทรงด�ารงอยูใ่นฐานะอนัละเมดิมไิด้	(inviolable)”

	 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยแทบทกุฉบบัทีผ่่านมาในอดตีต่างกม็บีทบญัญตัริบัรอง
พระราชฐานะขององค์พระมหากษตัรย์ิ	โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พุทธศกัราช	2557	มาตรา	2	
บัญญัติให้น�าบทบัญญัติของหมวด	2	พระมหากษัตริย์	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	2550						
มาใช้บังคับต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ซึ่งก�าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ไว้ในมาตรา	8	
ซึง่บญัญตัว่ิา	“องค์พระมหากษตัรย์ิทรงด�ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ	ผูใ้ดจะละเมดิมิได้	ผูใ้ดจะกล่าวหาหรอื
ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด	ๆ	มิได้”	

2 ศาสตราจารย์	ดร.	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	ความผิดฐาน	“หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ”:	เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทย
		ในกระแสประชาธิปไตยโลก.
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	 นอกจากนี้	ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยยังได้บัญญัติความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์	พระราชินี	
รชัทายาท	และผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ไว้ในมาตรา	107	–	112	ซึง่เป็นความผดิทีอ่ยูใ่นบทบญัญตัขิองลกัษณะ	1		
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	หมวด	1	ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์	พระราชินี	รัชทายาท	และ
ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์
3. องค์ประกอบความผิดของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
	 ตามที่ผู ้เขียนได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า	 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้บัญญัติความผิดต่อ											
องค์พระมหากษัตริย์	พระราชนิ	ีรชัทายาท	และผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ไว้ในมาตรา	107	-	112	ซึง่เป็นความผดิทีอ่ยู่
ในบทบญัญตัขิองลกัษณะ	1	ความผดิเกีย่วกบัความม่ันคงแห่งราชอาณาจกัร	แต่ในบทความนีผู้เ้ขยีนจะขอกล่าวถงึเฉพาะ
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	112	ฐานหมิน่ประมาทพระมหากษัตริย์เท่านัน้	เนือ่งจากในปัจจุบนัปรากฏว่า
มีบุคคลจ�านวนเพิ่มมากขึ้นถูกด�าเนินคดีในฐานความผิดดังกล่าวซึ่งมีทั้งที่เจตนากระท�าผิดและไม่มีเจตนากระท�าผิด					
แต่ขาดความรูค้วามเข้าใจและตกเป็นเครือ่งมอืของบคุคลผูไ้ม่หวงัด	ีซึง่ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	112	บญัญตัว่ิา						
“ผู้ใดหม่ินประมาท	ดหูมิน่	หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัรย์ิ	พระราชนิ	ีรชัทายาท	หรือผูส้�าเรจ็ราชการ
แทนพระองค์	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปี	 ถึงสิบห้าปี”	บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครอง	
พระมหากษัตริย์	พระราชินี	 รัชทายาท	หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	อย่างกว้างขวาง	จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น						
การตัดสิทธิในทางวิจารณ์โดยสิ้นเชิง	หรือแม้แต่จะกล่าวถึงยังต้องระมัดระวัง	อย่างไรก็ตาม	แม้จะมีการตีความค�าว่า										
“พระมหากษัตริย์”	ตามที่บัญญัติในมาตรา	112	ว่าหมายถึง	องค์พระมหากษัตริย์ท่ีทรงครองราชย์อยู่ในขณะที่ม	ี				
การกระท�าความผิด	มิใช่พระมหากษัตริย์ในอดีตก็ตาม	แต่ได้มีค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 6378/2556	พิพากษาว่า								
การกระท�าต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วก็เป็นความผิดตามมาตรานี้	 กล่าวคือ	“ต้ังแต่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้นราชวงศ์ตลอดมาจนกระท่ังรัชกาลปัจจุบัน	ประชาชนในประเทศจึงผูกพันกับ					
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงบัญญัติให้พระมหากษัตริย์							
ทรงอยูเ่หนอืบคุคลใดจะกล่าวหาหรอืฟ้องร้องในทางใด	ๆ	มไิด้	ด้วยเหตุนีก้ารท่ีกฎหมายมไิด้บญัญติัว่า	พระมหากษตัรย์ิ
จะต้องครองราชย์อยูเ่ท่านัน้	ผูก้ระท�าจงึจะเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	112	แม้จะกระท�าต่ออดตี
พระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้ว	ก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว	การหมิ่นประมาทอดีตพระมหากษัตริย์			
ก็ย่อมกระทบถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังคงครองราชย์อยู่”
	 การกระท�าความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 112															
มีองค์ประกอบความผิดในส่วน	“การกระท�า”	คือ
 (1) หมิ่นประมาท (Defamation)	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	112	มีความหมายเช่นเดียวกับ					
ความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลท่ัวไปตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	326	กล่าวคือ	 เป็นการใส่ความบุคคล						
ตามมาตรา	112	ต่อบุคคลท่ีสาม	โดยประการท่ีน่าจะท�าให้บคุคลตามมาตรา	112	เสยีชือ่เสยีง	ถกูดหูมิน่	หรอืถกูเกลยีดชงั	
แม้ค�าพูดดังกล่าวจะจริงหรือเท็จก็ตาม	อย่างไรก็ตาม	การหมิ่นประมาทบุคคลตามมาตรา	112	นั้น	ไม่อาจที่จะยกเหตุ
ตามมาตรา	329	ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม	ป้องกันตนหรือป้องกัน						
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามท�านองคลองธรรม	หรือในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่	 หรือติชมด้วย						
ความเป็นธรรม	ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท�าหรือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมหรือ												
การด�าเนนิการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม	หรือไม่อาจจะยกเหตุไม่ต้องรับโทษได้ตามมาตรา	330	หากพิสูจน์
ได้ว่าข้อหาที่หมิ่นประมาทไปน้ันเป็นความจริง	แต่ห้ามพิสูจน์ในกรณีท่ีข้อที่เป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความ								
ในเร่ืองส่วนตัวและการพิสูจน์ไปก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมาอ้างว่าตนกระท�าได้อย่างเช่นตามมาตรา	326								
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ซึ่งในเรื่องนี้มีค�าพิพากษาศาลฎีกา	 ท่ี	51/2503	ยืนยันว่าเหตุให้หมิ่นประมาทได้ตามมาตรา	329	และเหตุยกเว้นโทษ							
ตามมาตรา	330	ไม่น�ามาใช้บังคับกรณีพระมหากษัตริย์	 เพราะพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะมีสถานะแตกต่าง
จากบคุคลทัว่ไป	ซึง่มาตรา	112	มุง่คุม้ครองเป็นพเิศษ	ดงันัน้	หากใครหมิน่ประมาทพระมหากษตัรย์ิ	และจะอ้างต่อศาล
ว่าตนติชมด้วยความเป็นธรรม	ศาลก็ไม่รับฟัง							
 (2) ดูหมิน่ (Insult) ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานอธบิายว่า	หมายถงึ	ดถูกูเหยยีดหยาม	ท�าให้อบัอาย	
เป็นที่เกลียดชังของประชาชน	โดยถ้อยค�าดังกล่าวจะต้องเป็นการเหยียดหยามผู้อื่น	ซึ่งมีลักษณะเดียวกับการกระท�า					
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	393	แต่ไม่จ�าต้องกระท�าซ่ึงหน้าหรือด้วยการโฆษณา	แม้กระท�าลับหลัง			
ก็เป็นความผิดได้	กล่าวคือ	 เป็นการสบประมาท	ดูถูกเหยียดหยามหรือแสดงกิริยาอาการเหยียดหยาม	เช่น	ด่าด้วย
ถ้อยค�าหยาบคาย	หรือ	กล่าวต่อบุคคลนั้นด้วยค�าสามัญ	แต่มีความหมายเป็นการดูหมิ่น,	ด่าว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน,							
ด่าบิดามารดา,	ถ่มน�้าลายรด,	ยกส้นเท้าให้	 เป็นต้น	ถ้าไม่มีการกล่าวต่อบุคคลที่สามย่อมเป็นผิดฐานดูหมิ่น	และ								
ถ้าเข้าลกัษณะการดหูมิน่แล้ว	แม้จะกล่าวดหูมิน่ต่อบุคคลทีส่ามกไ็ม่อาจเป็นความผดิฐานหมิน่ประมาทได้	เพราะการดหูมิน่
ไม่ใช่การกล่าวใส่ความตามมาตรา	326	(9)	
 (3) แสดงความอาฆาตมาดร้าย (Threaten)	ได้แก่	การแสดงออกด้วยกริิยาหรอืวาจา	หรอืโดยวธิกีารใด	ๆ	
ด้วยความพยาบาทมาดร้ายว่า	จะท�าให้เสยีหายในทางใด	ๆ	อนัมใิช่เป็นการใช้สิทธติามปกตินิยม	หรือสิทธติามกฎหมาย	
ถือว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาดร้ายได้ท้ังสิ้น	 โดยต้องเป็นการแสดงว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้ายในอนาคต	และ								
ไม่จ�าเป็นต้องได้โกรธแค้นเคอืงกนัมาก่อน	เช่น	ขูว่่าจะปลงพระชนม์	จะท�าร้าย	หรือจะกระท�าให้เกดิภยนัตรายต่อสทิธิ
เสรีภาพ	หรือชื่อเสียงเกียรติคุณก็ตามอันไม่ใช่การใช้สิทธิตามกฎหมาย	ไม่ว่าจะมีเจตนากระท�าตามที่ขู่หรือไม่	 โดยขู	่
หรือแสดงออก	มุ่งต่อพระมหากษัตริย์	พระราชินี	รัชทายาท	หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์
	 ส�าหรบัองค์ประกอบความผิดในส่วน	“เจตนา”	ผูก้ระท�าความผดิจะต้องมเีจตนาในการกระท�าความผดิดงักล่าว	
กล่าวคอื	มเีจตนาหมิน่ประมาท	เจตนาดหูมิน่	หรอืเจตนาแสดงความอาฆาตมาดร้าย	โดยรูว่้าผูท้ีก่ระท�าต่อนัน้เป็นบคุคล
ตามมาตรา	112	กล่าวคือ	ผู้กระท�าต้องรู้ข้อเท็จจริงถึงสถานภาพของบุคคลดังกล่าว	และประสงค์ต่อผลหรือย่อม						
เล็งเห็นผลของการกระท�าของตน	หากเป็นการกระท�าโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงก็รับโทษเท่ากับการกระท�าต่อบุคคลธรรมดา							
ซึ่งในเรื่องนี้มีค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 2354/2531	 พิพากษาว่า	“...ข้อความที่จ�าเลยกล่าวปราศรัยต่อประชาชนนั้น						
แม้จ�าเลยมิได้ระบุชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยชัดแจ้ง	ก็ย่อมแปลเจตนาของจ�าเลยได้ว่า	จ�าเลยกล่าวโดยมุ่งหมายถึง						
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	และสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎ
ราชกุมาร	องค์รัชทายาท”	 เปรียบเทียบกับค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 1081/2482	 ซ่ึงพิพากษาว่าจ�าเลยไม่มีความผิด							
กล่าวคอื	“จ�าเลยพูดอวดอ้างตนในขณะท�าการเป็นหมอรักษาโรคว่าตนเป็นผู้วิเศษ	มีพระขรรค์แก้ว	(มีด)	ซึ่งสามารถชี้
ให้คนเป็นบ้าหรอืตายหรอืเป็นอะไรกไ็ด้	พระเจ้าแผ่นดนิกบัรฐัธรรมนญูจ�าเลยจะเรยีกให้มากราบไหว้ก็ได้	จ�าเลยไม่กลวั
ใครในโลกน้ี	กลัวแต่พ่อแม่	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์เท่านั้น”	ศาลฎีกาเห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์ว่าการกระท�า					
ของจ�าเลยเป็นแค่อวดอ้างให้คนเช่ือว่าตนเป็นหมอวิเศษรักษาโรคให้หายได้ไม่มเีจตนามุง่ร้ายต่อผูใ้ด	ค�ากล่าวของจ�าเลยไม่ท�าให้
คนทัง้หลายดูหมิน่หรือเกลยีดชังผูใ้ดเลย	ซึง่ศาลอุทธรณ์เหน็ว่าค�ากล่าวของจ�าเลยเป็นแค่ค�าอวดอ้างมไิด้แสดงเจตนาหรอื
แสดงความอาฆาตมาดร้ายหรอืหมิน่ประมาทต่อสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	แสดงให้เหน็ได้ว่าศาลใช้หลกั	“เจตนา”	เป็นหลัก								
ในการวนิิจฉัย	ส่วนในคดอีืน่	ๆ	ทีข่ึน้สูศ่าลฎีกานัน้	แม้ศาลจะฟังว่าเป็นความผิดแต่โทษทีล่งนัน้ไม่ได้หนกัอย่างทีก่ฎหมาย						
เปิดโอกาสให้จ�าคุกได้	15	ปี	 เช่น	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	861/2521	ศาลลงโทษจ�าคุก	1	ปี	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่
1294/2521	ศาลลงโทษจ�าคุก	2	ปี	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	6378/2556	ศาลลงโทษจ�าคุกสองปี	 โทษจ�าคุกให้รอ					
การลงโทษไว้มีก�าหนดสองปี	ส่วนค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	2354/2531	ศาลพิพากษาจ�าคุกสูงกว่าคดีอื่น	 	ๆเนื่องจาก							
ศาลฎกีาเห็นว่าเจตนาหมิ่นโดยกระท�า	2	ครั้ง	2	กระทง	จ�าคุก	4	ปี	 	
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4. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เขียน
	 ผู้เขียนในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบส�านวนการกระท�าความผิดต่อสถาบันหลักของชาติ
ในหลายคดี	 เห็นว่า	ปัจจุบันมีผู้กระท�าความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งด้วยมีเจตนาที่จะกระท�าผิด	และไม่มี
เจตนาในการกระท�าความผิด	 แต่กระท�าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเป็นเครื่องมือของบุคคลที่ไม่หวังดีบางกลุ่ม									
แต่เน่ืองจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	112	มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งคุ้มครองโดยแจ้งชัดว่าองค์	
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงด�ารงอยูใ่นฐานะพระประมขุของประเทศ	ทรงเป็นทีเ่คารพสักการะ	ผู้ใดจะล่วงละเมิดหรอื							
ใช้สิทธิและเสรภีาพให้เป็นปฏปัิกษ์ในทางหนึง่ทางใดมไิด้	ดงันัน้	การทีผู่ก้ระท�าอ้างว่าไม่มเีจตนากระท�าผดินัน้	เป็นเรือ่ง
ท่ีอยู่ภายในจิตใจของผู้กระท�าเอง	การที่ผู้กระท�าจะมีเจตนาหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นหรือไม่	จะถือตามความเข้าใจ					
ของผูก้ระท�าซึง่เป็นผูก้ล่าวเองมไิด้	จะต้องพจิารณาจากข้อความท่ีผู้กระท�ากล่าวท้ังหมด	การท่ีผู้กระท�ากล่าวข้อความไป
อย่างไร	แล้วกลับมาแก้ว่าไม่มีเจตนาตามที่กล่าว	ย่อมยากที่จะรับฟังได้	อย่างไรก็ตาม	ต้องยอมรับว่าในบางกรณีก็มี
การน�าความผดิฐานหมิน่พระบรมเดชานภุาพมาใช้เพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง	แม้สงัคมไทยจะยอมรบัว่าความผิดฐานนี้
ยงัมคีวามจ�าเป็นเพราะเป็นเอกลกัษณ์ทางจรยิธรรมและวฒันธรรมไทย	แต่ในขณะเดยีวกนัในหลายกรณมีกีารใช้ความผดิ
ฐานนีก้ล่าวหากนัเพือ่ประโยชน์ทางการเมอืงโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมอืงดังท่ีปรากฏตามส่ือต่าง	ๆ	แม้ว่าในห้วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีสถิติการร้องทุกข์กล่าวโทษการกระท�าความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	112	เพิม่มากขึน้	แต่เมือ่พจิารณาจากสถติคิดทีีข่ึน้สูศ่าลฎกีาแล้ว	ปรากฏว่ามคีดเีหล่านีน้้อยมาก	
อกีทัง้หลงัจากศาลมคี�าพพิากษาลงโทษจ�าคกุจ�าเลยแล้วนัน้	หากความทราบถึงพระองค์ท่าน	หรอืมกีารทลูเกล้าถวายฎีกา
ขอพระราชทานอภยัโทษในความผดิฐานนีก้จ็ะทรงมใิห้ด�าเนนิคดีหรือพระราชทานอภยัโทษ	อนัเนือ่งมาจากพระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 ผูเ้ขยีนมข้ีอเสนอแนะว่า	จากสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท�าให้มคีวามสะดวก
รวดเรว็มากยิง่ขึน้	แต่ในขณะเดยีวกนักม็บีคุคลบางกลุม่ใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิและใช้กล่าวโจมตสีถาบนั
พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในโลกออนไลน์และส่ือโซเชียลมีเดีย	ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารและส่งต่อ						
เผยแพร่ข้อมูลโดยขาดการไตร่ตรอง	ท�าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระท�าความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตาม
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	112	และยังอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	อกีด้วย	ดงันัน้	การมุง่ปราบปรามผูก้ระท�าความผดิอย่างเดียวเป็นการแก้ปัญหาในลกัษณะตัง้รบั	
แต่ควรจะต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจ					
ที่คลาดเคลื่อนและให้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลัก
ของชาติให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป
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การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 		 	 	 	 		มาใช้ในการตรวจสอบ
ข้อเทจ็จรงิ	สบืสวน	และสอบสวนคดพีเิศษ
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	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศ						
ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	มีหน้าท่ีพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการจัดท�าเครือข่ายสื่อสารในระบบสารสนเทศ								
ให้บคุลากรไว้ใช้ในการปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	และให้บรกิาร
เชื่อมต ่อกับเครือข ่ายสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงาน								
ต้ังแต่	ปี	พ.ศ.	2547	และมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
อย่างต ่อเนื่อง	 มีการปรับปรุงและพัฒนาตามระยะเวลา	 ที่มี								
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 (Computer	
Architecture)	 ซ่ึงในปัจจุบัน	ศูนย์สารสนเทศ	ได้น�าระบบเสมือน	
หรือ	Virtual	System	 ซ่ึงมักจะเรียกว่า	Virtual	Machine	 (VM)	
มาใช้ในงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และปรับปรุงชุดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าหรับการปฏิบัติงานเป็นแบบ	Web	Application			
เพือ่ความสะดวกในการบริหารจดัการแบบรวมศนูย์	หรอื	Centralize	
Management	คล้ายระบบเวบ็ไซต์ต่าง	ๆ	ในเครือข่ายอินเทอร์เนต็

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	สบืสวน	และสอบสวนคดีพเิศษ

พันต�ารวจตรี นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร 1 

	 จากการท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจในการสืบสวน	สอบสวน	ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	

ตามพระราชบัญญัตกิารสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	สิง่ส�าคญัทีถ่อืเป็นเสมอืนอาวธุในการปฏบิตังิาน				

คือ	ข้อมูล	 (Data)	ซึ่งได้แก่	ฐานข้อมูลคดีพิเศษ,	ฐานข้อมูลการสืบสวน	และฐานข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

กรมสอบสวนคดพิีเศษ	และข้อมลูอืน่	ๆ	ส�าหรบัการตัง้สมมตฐิาน	การวเิคราะห์	การวางแผน	และ	การสบืสวนสอบสวน	

ด้วยความจ�าเป็นในการใช้ข้อมลูซ่ึงส่วนใหญ่	คอื	“ข้อมลูอืน่	ๆ”	ได้แก่	ข้อมลูของหน่วยราชการหรือภาคเอกชนจดัเก็บ

จากการให้บรกิารประชาชนและการด�าเนนิงานตามหน้าท่ีหรือกฎหมายให้ด�าเนนิการ	ซ่ึงข้อมลูเหล่านีเ้ป็นเสมอืนประวตั	ิ

หรือ	ภูมิหลังของแต่ละบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในด้านต่าง	ๆ

	 ส�าหรบัระบบสารสนเทศของกรมสอบสวนคดพีเิศษทีพ่นกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษ	สามารถ

ใช้ในการค้นหาข้อมูล	คือ	ระบบคลังข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน	หรือ	ระบบ	Data	Warehouse	โดยระบบคลังข้อมูลฯ	

เป็นการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกรมสอบสวนคดพีเิศษกบัหน่วยราชการอืน่	โดยในปัจจบุนัประกอบด้วย	

กรมการปกครอง,	กรมการขนส่งทางบก,	กรมพัฒนาธรุกจิการค้า,	กรมการกงสลุ,	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิ,	ส�านักงานประกันสงัคม	และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ส�าหรับหน่วยงานท่ีอยูร่ะหว่างการประสานงาน

ขอใช้และแลกเปลีย่นข้อมลู	คอื	กรมราชทณัฑ์,	กรมพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน,	กรมคมุประพฤติ,	กรมคุม้ครองสทิธิ

และเสรีภาพ	ซึ่งในการท�างานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้	ดังนี้

1 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ	ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 1.	ข้อมูลบุคคล	สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
	 			-	ฐานข้อมูลประชาชน	กรมการปกครอง
	 			-	ฐานข้อมูลใบขับขี่	กรมการขนส่งทางบก
	 			-	ฐานข้อมูลหนังสือเดินทาง	กรมการกงสุล
	 			-	ฐานข้อมูลกรรมการของนิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 			-	ฐานข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา	33	และ	39	ส�านักงานประกันสังคม
	 			-	ฐานข้อมูลผู้ต้องหาคดียาเสพติด	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
	 			-	ฐานข้อมูลประวัติผู้กระท�าผิด	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 2.	ข้อมูลยานพาหนะและเจ้าของยานพาหนะ	สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
	 			-	ฐานข้อมูลยานพาหนะส่วนบุคคล	กรมการขนส่งทางบก
	 			-	ฐานข้อมูลยานพาหนะรับจ้าง	กรมการขนส่งทางบก
	 3.	ข้อมูลสถานประกอบการหรือนิติบุคคล	สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
	 			-	ฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 4.	ข้อมูล
	 			-	ฐานข้อมูล
	 	 	 	ฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงานท่ีท�าการเชื่อมโยงและสืบค้นจากระบบคลังข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน	มีวิธีการ
สืบค้นและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอนุญาต	ดังนี้
 1. กรมการปกครอง
	 			-	สบืค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร์	ด้วย	ชือ่	และ	นามสกลุ,	เลขประจ�าตวัประชาชน,	หมายเลข
ประจ�าบ้าน,	ที่อยู่	พร้อม	ต�าบล	–	อ�าเภอ	-	จังหวัด
	 			-	ข้อมลูท่ีได้จะได้รบั	คอื	ข้อมลูของประชาชน,	ภาพบคุคล,	ประวตักิารเปลีย่นแปลงรายการ	(ชือ่	–นามสกุล	
–	ที่อยู่	 -	ภาพถ่าย,	สมาชิกในบ้านเดียวกัน,	ชื่อบิดามารดา)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 39



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation40

 2. กรมการขนส่งทางบก
	 			2.1	สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลยานพาหนะ	ด้วย	ชื่อ	และ	นามสกุล	หรือ	เลขทะเบียนยานพาหนะ
	 							-	ข้อมลูทีไ่ด้จะได้รบั	คอื	ข้อมลูของผู้ครอบครองพร้อมท่ีอยู	่และผู้ถือกรรมสิทธิข์องยานพาหนะ	พร้อมทีอ่ยู่	
รวมถงึรายละเอยีดของยานพาหนะ	คอื	หมายเลขตัวถัง	หรอื	หมายเลขแชสซี,	หมายเลขเครือ่งยนต์,	ความจกุระบอกสบู,	
วันเดือนปีจดทะเบียน	และครบก�าหนดการเสียภาษี
	 	 	 	2.2	สืบค้นข้อมูลจากฐานใบขับขี่	ด้วย	ชื่อ	และ	นามสกุล,	 เลขประจ�าตัวประชาชน
	 				 	 	 	 -	ข้อมูลท่ีได้จะได้รับ	คือ	ข้อมูลของบุคคลที่ถูกสืบค้น	พร้อมกับประเภทของใบขับขี่	และรายละเอียด
ของใบขับขี่	และที่อยู่
	 	 						-	ประเดน็ทีต้่องตรวจสอบ	คอื	เลขทีใ่บขบัขี	่หรอื	เลขทีเ่อกสารส�าคัญ	เนือ่งจาก	ใบขบัขีมี่การใช้งานมานาน
ตัง้แต่ยงัไม่มกีารก�าหนดเลขบตัรประชาชน	ดงันัน้เลขทีเ่อกสารอาจจะไม่ใช่เลขบตัรประชาชน	หรือ	เลขบตัรประชาชน
อาจจะเป็นแบบเก่าก่อนก�าหนดเลขบัตรประชาชน	13	หลกั	หรอือาจจะเป็นเลขทีใ่บขบัขีซ่ึง่กรมการขนส่งทางบกก�าหนดขึน้
ใช้เอง
 3. กรมการกงสุล
	 	 	 	3.1	สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลหนังสือเดินทางจาก	ชื่อและนามสกุล	อย่างละ	5	ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย	
หรือ	เลขประชาชน	13	หลัก	หรือ	เลขที่หนังสือเดินทาง
	 							-	ข้อมลูท่ีได้จะได้รบั	คอื	ข้อมลูของบคุคลทีส่บืค้นมหีนงัสอืเดินทางเลขทีใ่ดบ้าง,	ชือ่	-	นามสกลุภาษาองักฤษ,	
วันทีห่นงัสอืเดนิทางหมดอาย,ุ	ภาพใบหน้า	และ	ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารค�าขอมหีนงัสือเดินทางพร้อมรายละเอยีดในค�าขอ
	 							-	ประเดน็ทีต้่องทราบ	คอื	ภาพใบหน้าบคุคลเจ้าของหนงัสือเดินทางจะแสดงผลได้เมือ่หนงัสือเดนิทาง
นั้นเป็นแบบ	e-Passport	หรือเป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้โดยกรมการกงสุลตั้งแต่ปี	2547	เป็นต้นไป
 4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 	 	 	4.1	สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก	ชื่อของนิติบุคคล	อย่างละ	3	-	5	ตัวอักษร
เป็นอย่างน้อย	หรือ	เลขนิติบุคคล	13	หลัก
	 							-	ข้อมลูท่ีได้จะได้รบั	คอื	ข้อมลูรายละเอยีดของนติิบคุคล	ได้แก่	ชือ่นติิบุคคลภาษาไทย	และ	ภาษาองักฤษ	
(ถ้ามี),	ที่ตั้ง,	วัตถุประสงค์ของธุรกิจ,	ประเภทของธุรกิจ,	ชื่อและนามสกุลของกรรมการผู้มีอ�านาจ,	วันที่จดทะเบียน	
และยังสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ว่ากรรมการผู้มีอ�านาจเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจในนิติบุคคลใดอีก
	 							-	ประเดน็ทีต้่องทราบ	คอื	ชือ่และนามสกลุของกรรมการผู้มอี�านาจอาจจะมคีวามซ�า้ซ้อน	หรือ	อาจจะไม่ใช่
เป้าหมายของพนักงานสอบสวน	เนื่องจาก	กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังไม่ได้จัดเก็บเลขประจ�าตัวประชาชนไว้ร่วมกับ					
ฐานข้อมูลของกรมฯ	ดังนั้น	จึงต้องระมัดระวังการน�าไปใช้ในการสืบสวนสอบสวน
	 			4.2	สบืค้นข้อมลูจากฐานข้อมูลนติิบุคคล	จากชือ่และนามสกลุของกรรมการผูม้อี�านาจ	อย่างละ	5	ตวัอกัษร
เป็นอย่างน้อย
	 							-	ข้อมลูท่ีได้จะได้รบั	คอื	ข้อมลูรายละเอยีดของนติบิคุคลทีม่ชีือ่และนามสกลุของกรรมการของนติบุิคคล
ตามทีต้่องการสบืค้น	โดยข้อมลูท่ีแสดงผล	ได้แก่	ชือ่นติิบคุคลภาษาไทย	และ	ภาษาองักฤษ	(ถ้าม)ี,	ทีต้ั่ง,	วตัถปุระสงค์
ของธุรกิจ,	ประเภทของธุรกิจ,	ชื่อและนามสกุลของกรรมการผู้มีอ�านาจ,	วันที่จดทะเบียน
	 							-	ประเดน็ท่ีต้องทราบ	คอื	ชือ่และนามสกลุของกรรมการผูม้อี�านาจอาจจะมคีวามซ�า้ซ้อน	หรอื	อาจจะไม่ใช่
เป้าหมายของพนักงานสอบสวน	เนื่องจาก	กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังไม่ได้จัดเก็บเลขประจ�าตัวประชาชนไว้ร่วมกับ					
ฐานข้อมูลของกรมฯ	ดังนั้น	จึงต้องระมัดระวังการน�าไปใช้ในการสืบสวนสอบสวน
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 5. ส�านักงานประกันสังคม
	 			5.1	สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ประกันตนด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	เท่านั้น
	 	 	 	 	 	 	 	 -	ข้อมูลท่ีได้จะได้รับ	คือ	 ช่ือ,	นามสกุล	พร้อมประวัติการท�างาน	ได้แก่	ชื่อสถานประกอบการหรือ
นายจ้างทั้งหมด	พร้อมห้วงเวลาที่ปฏิบัติงานหรือเป็นพนักงานของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
 6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 	 	 	 6.1	สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลประวัติผู ้กระท�าผิดของระบบบริหารคดีพิเศษด้วยชื่อและนามสกุล								
อย่างละ	3	ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย	หรือ	เลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก
	 							-	ข้อมลูทีไ่ด้จะได้รับ	คอื	ชือ่,	นามสกลุ,	เลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก,	เลขคดีพิเศษหรือเลขสืบสวน,	
ฐานความผิด,	ผลคดีชั้นพนักงานสอบสวน,	ส�านักคดีที่รับผิดชอบ
	 	 	 	 	 	 	 	 -	ประเด็นท่ีผู ้ใช้งานข้อมูลควรทราบ	คือ	ข้อมูลประวัติผู ้กระท�าผิดจะสืบค้นได้เฉพาะคดีพิเศษ																	
หรือเร่ืองสืบสวนที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีส่ังยุติในระบบบริหารคดีพิเศษ	กรณีคดีพิเศษหรือเร่ืองสืบสวนที่อยู่
ระหว่างด�าเนินงานไม่สามารถสืบค้นข้อมูลพบ
	 การด�าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลจากหน่วยราชการต่าง	ๆ	 เป็นความร่วมมือของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เห็น							
ต่อประโยชน์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน	และ	พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547				
มาตรา	22	เป็นส่วนหนึง่ทีใ่ห้อ�านาจในการด�าเนนิงาน	นอกจากนีก้รมสอบสวนคดพิีเศษยงัได้รบัการยกเว้นตาม	พ.ร.บ.			
ข้อมูลข่าวสารฯ	ข้อมูลต่าง	ๆ
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	 ทั้งนี้	หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ต้องการทราบประวัติการประกอบอาชีพของบุคคลใด	แต่ไม่ทราบ						
เลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลกั	กส็ามารถสืบค้นข้อมลูบคุคลจากฐานข้อมลูท่ีเชือ่มโยงไว้ใช้งาน	เช่น	ข้อมลูหนังสือเดนิทาง,	
ข้อมูลใบขบัขี,่	ข้อมลูทะเบียนราษฎร์	เป็นต้น	เพือ่ให้ทราบถงึเลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลกั	จากนัน้	จงึน�าเลขประจ�าตวั
ประชาชน	13	หลกั	สบืค้นจากฐานข้อมลูของส�านกังานประกนัสังคม	ในท�านองเดียวกนั	กส็ามารถประยกุต์การสบืค้น
ได้อกีหลายรปูแบบ	 ข้ึนอยูกั่บแนวคดิและการวางแผนการปฏบิติังานของคณะพนกังานสอบสวน	ส�าหรบัคูม่อืการใช้งาน
ฉบับเต็มสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	คือ	 intranet.dsi	 โดยศูนย์สารสนเทศได้จัดท�า							
และเปิดให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษดาวน์โหลดไปอ่านหรือพิมพ์ได้เอง	 ในหัวข้อดาวน์โหลด	 ใช้ชื่อว่า							
“คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน	เวอร์ชั่น	2.0”	 ซ่ึงหวังว่าระบบคลังข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน								
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
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การสอบสวนคดีพิเศษ
ทีเ่กีย่วกบัคดใีนอ�านาจการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พันต�ารวจโทหญิง พรทพิย์ ล.วรีะพรรค 1 

	 เม่ือไม่นานมานี้ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์ในคดีที่เกี่ยวเนื่องจาก
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	หรือ	นปช.								
เมื่อปี	พ.ศ.	2553	สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 เป็นนายกรัฐมนตรี	ที่ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี					
ยุบสภาหรือลาออก	จนน�ามาซึ่งการประกาศเร่ืองพ้ืนท่ีปรากฏเหตุกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551	และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน					
ที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	โดยอาศัยอ�านาจตามความในพระราชบัญญัติก�าหนด		
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	พร้อมท้ังจัดต้ังศูนย์อ�านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	
หรือ	ศอฉ.	ขึ้น	โดยมีนายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้อ�านวยการ	ศอฉ.	และได้มี
การปฏบิตักิารทางทหาร	ผลกัดนัผูชุ้มนุม	สลายการชมุนมุ	กระชบัพืน้ทีห่รอืขอคนืพืน้ที	่ซึง่จากเหตกุารณ์ดงักล่าว
ท�าให้มีผู้ถึงแก่ความตายทั้งสิ้น	93	คน	และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจ�านวนหนึ่ง	 ในเวลาต่อมาได้มีการด�าเนินคดี	
กบันายอภสิทิธิ	์ เวชชาชวีะ	และนายสเุทพ	เทือกสุบรรณ	โดยคณะกรรมการคดีพิเศษมมีติให้เป็นคดีพิเศษ	และ
ให้มพีนกังานอยัการเข้าร่วมการสอบสวน	คณะพนกังานสอบสวนคดีพเิศษได้ท�าการสอบสวนแล้วมคีวามเหน็ว่า
บุคคลทั้งสองโดยเจตนาฆ่าผู้ชุมนุมได้ร่วมกันก่อให้ผู้อื่นกระท�าความผิดด้วยการใช้	 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร
หน่วยต่าง	ๆ	 เข้าปฏิบัติการผลักดันผู้ชุมนุม	สลายการชุมนุม	กระชับพื้นที่หรือขอคืนพื้นที่	 โดยให้เจ้าหน้าที่
ทหารมอีาวธุปืนจรงิและกระสนุจรงิมาใช้ในการปฏบิติัหน้าทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัปฏบิติัสากลในการควบคมุฝงูชน	
โดยบุคคลทั้งสองประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลว่าเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามค�าส่ัง	 จะใช้อาวุธปืน	
ดังกล่าวยิงใส่ผู้ชุมนุมโดยมีเจตนาฆ่า	ท�าให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย	จึงควรส่ังฟ้องบุคคล							
ทัง้สองในความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	80,	83,	84,	288	และส่งส�านวนให้อยัการ	ต่อมาอยัการ
ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญา	ซึ่งในชั้นการพิจารณามีประเด็นโต้แย้งว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีอ�านาจ		
สอบสวนคดีนี้

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 ประเด็นส�าคัญจากค�าพิพากษาโดยสรุป	คือ	ศาลพิจารณาว่า	การออกค�าสั่งของจ�าเลยที่	1	ในฐานะ
นายกรฐัมนตร	ีจ�าเลยท่ี	2	ในฐานะรองนายกรฐัมนตรีและในฐานะผูอ้�านวยการ	ศอฉ.	ในวาระต่าง	ๆ	กนัภายหลงั
จากทีมี่การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีมคีวามร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	โดยอาศัยอ�านาจ
ตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ทั้งสิ้น	กรณีจึงไม่ใช่เป็นการกระท�า
โดยส่วนตวัหรอืเป็นการกระท�าทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืนอกเหนอือ�านาจหน้าทีข่องจ�าเลยทัง้สอง
การวินิจฉัยถึงความรับผิดในทางอาญาของจ�าเลยทั้งสองต่อความตายและการบาดเจ็บของบุคคลต่าง	ๆ										
ก็จะต้องพิจารณามูลคดีว่าได้มีการออกค�าส่ังของจ�าเลยทั้งสองนั้น	 เป็นการมิชอบด้วยหน้าที่ตามกฎหมายและ						
ถือเป็นการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่เสียก่อน	กรณีจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง				
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	มาตรา	66	
ประกอบด้วยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	ฉบบัที	่11/2557	และฉบบัที	่24/2557	ทีค่ณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะต้องเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส�านวน
พร้อมทัง้ท�าความเหน็ว่าการออกค�าสัง่ของจ�าเลยทัง้สองข้างต้นเป็นการมชิอบด้วยหน้าทีอ่นัเป็นการกระท�าความผดิ			
ต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืไม่	ซึง่หากข้อกล่าวหามมีลูจงึค่อยส่งเรือ่งไปยงัศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาต่อไป	ตามมาตรา	70	แห่งบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นและ
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวธิพิีจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	พ.ศ.	2542	
มาตรา	9	(1)	ประกอบด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิฉบบัที	่11/2557	และฉบบัที	่24/2557
	 มูลคดีเรื่องนี้จึงเป็นการกล่าวหาว่าจ�าเลยทั้งสองกระท�าผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญาหรอืกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีต่ามกฎหมายอืน่	คอื	พระราชก�าหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ด้วยการออกค�าสั่งโดยมิชอบ	 ซ่ึงถือเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�านาจการพิจารณา
พพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหาใช่อยูใ่นอ�านาจการพจิารณาพพิากษา
ของศาลอาญา
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						ในชัน้พจิารณาชัน้อทุธรณ์	ศาลพจิารณาเหน็พ้องด้วย
กับศาลอาญาว่าการกระท�าของจ�าเลยทั้งสองกระท�าไป				
ในฐานะเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	การสอบสวนเพื่อ			
เอาโทษแก่จ�าเลยท้ังสองจึงเป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ตามมาตรา	19	
ประกอบมาตรา	66	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2542	และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550		
มาตรา	250	(2)	 ประกอบมาตรา	275	การที่โจทก์และ					
โจทก์ร ่วมทั้งสองฟ้องจ�าเลยทั้งสอง	 โดยอาศัยส�านวน							

การสอบสวนของพนกังานสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ซึง่ไม่มอี�านาจในการสอบสวนดงักล่าว	การฟ้อง
ของโจทก์จึงไม่ชอบ	ศาลอาญาจึงมิใช่ศาลที่มีเขตอ�านาจในการช�าระคดี
	 จากเรือ่งนีท้�าให้ผูเ้ขียนฉกุคดิได้ว่า	เมือ่หลายปีก่อนทีม่กีารสมัมนาเกีย่วกบัปัญหาข้อขดัข้องในการปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	มีผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายท่าน							
ได้น�าเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในการด�าเนินคดีความผิดที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	อาทิ	การนับระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่รับค�าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ						
การใช้อ�านาจการสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	การด�าเนินการไปพลางระหว่างท่ี						
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติยงัไม่มคี�าส่ัง	การด�าเนนิการต่อพยานหลักฐานทีไ่ด้มา
ภายหลงัส่งส�านวนให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติแล้ว	 ซ่ึงในเวลานัน้ได้มกีารมอบหมาย
ให้แยกไปด�าเนินการเป็นอีกเรื่องโดยเฉพาะ	แต่จนเวลาล่วงเลยมาถึงบัดนี้ผู้เขียนก็ไม่ทราบว่า	ผู้รับผิดชอบ					
เรื่องนี้ได้ด�าเนินการมีผลสรุปอย่างไร
	 จงึเห็นว่านอกจากจะน�าหลกัทีศ่าลใช้พิจารณาในคดีนี	้ (แม้ว่าคดีนีย้งัไม่ถงึทีสุ่ดกต็าม)	มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษในโอกาสต่อไปแล้ว	ก็น่าจะมีการทบทวนหลักการปฏิบัติ						
เกีย่วกบัการด�าเนนิคดทีีม่ผีูร้้องทกุข์กล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐซ่ึงมไิด้เป็นบคุคลตามมาตรา	66	แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	กระท�าความผิดฐานทุจริต						
ต่อหน้าท่ี	กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ	หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม		
และอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะไต่สวนข้อเท็จจริง	(โปรดดู						
เพิม่เตมิ	มาตรา	84,	88,	89	พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	
พ.ศ.	2542)	 เพื่อที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษรุ่นหลัง	 ๆ	 ได้ทราบวิธีการปฏิบัติได้					
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ดังนี้
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 1. การนับระยะเวลาสามสิบวัน  
ท่ีพนักงานสอบสวนคดพิีเศษต้องส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
	 มาตรา	 89	 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2542	บัญญัติให้
พนกังานสอบสวนต้องส่งเรือ่งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ	 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า					
ต้องการให้พนักงานสอบสวนรีบส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยเร็ว
เนื่องจากเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่มีอ�านาจท�าการสอบสวน	ซึ่งในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ.	2547	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	21/1	ก็ได้บัญญัติไว้เช่นเดียวกันให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้อง						
ส่งเรือ่งไปยงัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตภิายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษ
	 ระยะเวลาสามสบิวนัดังกล่าวเป็นระยะเวลาทีใ่หพ้นกังานสอบสวนจะตอ้งส่งเรือ่งใหก้บัคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษนั้น							
ต้องเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบเรื่องการกระท�าผิดของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา	66									
ในวันน้ันหากยังไม่ทราบว่ามีบุคคลดังกล่าวกระท�าความผิด	แต่มาพบภายหลังว่ามีบุคคลดังกล่าวกระท�าผิด		
การนบัระยะเวลาสามสบิวันกต้็องนบัแต่วันทีท่ราบว่ามบีคุคลดงักล่าวกระท�าผดิเช่นกนั	(ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎีกา	เรื่องเสร็จที่	32/2550)
	 ในทางปฏิบัติก่อนการรับเป็นคดีพิเศษหรือก่อนการเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับเป็น								
คดีพิเศษนั้น	จะมีการสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาพอสมควรที่จะพิจารณาได้ว่าคดีนั้น					
น่าจะอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือไม่	 ดังนั้น	 เม่ือมีการรับ			
มาเป็นคดพีเิศษแล้ว	พนกังานสอบสวนคดพีเิศษกไ็ม่ควรใช้ระยะเวลาในการสอบสวนนานเกินไป	เพียงแค่ท�าการ
รวบรวมพยานหลกัฐานในเบ้ืองต้นตามสมควรเพือ่ให้ได้ความจรงิชดัเจนเสยีก่อนว่ามกีารกระท�าความผดิเกดิขึน้
ตามที่ได้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษจริง	และผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต	ิแล้วรีบส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติโดยเร็ว	อย่าให้ล่าช้าจนเกินควรจนเป็นการประวิงเวลา	แม้จะอ้างเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยาน
หลักฐานก็ตาม	 เพราะกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต						
แห่งชาติโดยเฉพาะ	ซึ่งแม้จะส่งเร่ืองไปแล้วแต่ในระหว่างท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				
แห่งชาติยังไม่มีมติว่าจะรับคดีพิเศษนั้นไว้ด�าเนินการไต่สวนหรือไม่	หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่า						
มีความจ�าเป็นและมีเหตุสมควรที่จะท�าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปอีก	ก็ยังสามารถท�าการ
สอบสวนไปพลางก่อนได้ตามบทบัญญัติในมาตรา	21/1	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	
พ.ศ.	2547	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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2. หลักกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์
	 ประเทศต่าง	ๆ	ทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุสามารถแบ่งออกได้เป็น
ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ	(Constitutional	Monarchy)	คือ	พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข								
ของรัฐแต่ไม่ได้ทรงบริหารราชการแผ่นดิน	 โดยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ถวายค�าแนะน�าและปกครอง										
จึงไม่ต้องทรงรบัผดิชอบทางการเมอืง	เช่น	องักฤษ	เบลเยีย่ม	สเปน	นอร์เวย์	ญีปุ่น่	และไทย	เป็นต้น	และประเทศทีมี่				
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐและปกครองบริหารประเทศไปด้วยโดยเฉพาะประเทศในกลุ ่มมุสลิม										
อาท	ิซาอดุอิาระเบยี	บรไูน	ฯลฯ	หรอืแม้แต่ประเทศทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตยทีม่ปีระธานาธบิดีเป็นประมขุ	
เช่น	สหรฐัอเมรกิา	อนิเดยี	เกาหล	ีฯลฯ	ต่างกย็ดึถอืหลกัการการคุม้ครองประมขุของรฐัเช่นเดยีวกนั	และต่างกย็อมรับว่า	
“ประมขุของรฐั”	(head	of	state)	มฐีานะต่างจากคนทัว่ไปทกุคนในประเทศนัน้	เพราะไม่ได้มฐีานะบคุคลแต่มฐีานะเป็น	
“สถาบัน”	 (institution)	และเป็น	“ผู้แทนรัฐหรือประเทศ”	หลักการนี้เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็น			
กฎหมายจารีตประเพณีและเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย	 ดังนั้น	 ในกฎหมาย	
ระหว่างประเทศประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน	(privileges	and	 immunities)	
หลายประการ	อาทิ	 ไม่อาจฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีใด	ๆ	ต่อประมุขของรัฐได้ในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่ง	 ในรัฐธรรมนูญ			
ของประเทศประชาธิปไตยต่างก็ยกประมุขของรัฐไว้แตกต่างจากบุคคลธรรมดา	โดยเฉพาะประเทศที่มีพระมหากษัตริย์	
เป็นประมุข	อาทิ	 	 	
	 -	รฐัธรรมนญูนอร์เวย์	ปี	1814	มาตรา	5	บญัญติัว่า	“องค์พระมหากษตัริย์ทรงเป็นท่ีเคารพสักการะ	(sacred)	
และจะถูกกล่าวหาหรือตรวจสอบมิได้”	
	 -	รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก	ปี	1953	มาตรา	13	บัญญัติว่า	“พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงรับผิดทางการเมือง	
องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะ	(sacrosanct)	 ...”										
	 -	รฐัธรรมนญูเบลเยีย่ม	ปี	1970	มาตรา	88	บญัญติัว่า	“องค์พระมหากษตัรย์ิทรงด�ารงอยูใ่นฐานะอนัละเมดิมไิด้	
(inviolable)	รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย์”	
	 -	 รัฐธรรมนูญสเปน	มาตรา	56	 (3)	บัญญัติว่า	“องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ารงอยู่ในฐานะอันละเมิดมิได้						
(inviolable)	และไม่ต้องทรงรับผิดชอบใด	ๆ	ทางการเมือง”
	 -	รฐัธรรมนญูลกัเซมเบร์ิก	มาตรา	4	บญัญติัว่า	“องค์แกรนด์ดยกุทรงด�ารงอยูใ่นฐานะอนัละเมดิมิได้	(inviolable)”	
	 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยแทบทกุฉบบัท่ีผ่านมาในอดตีต่างกม็บีทบญัญตัริบัรอง
พระราชฐานะขององค์พระมหากษตัริย์	โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	2557	มาตรา	2	
บัญญัติให้น�าบทบัญญัติของหมวด	2	พระมหากษัตริย์	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	2550							
มาใช้บังคับต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ซึ่งก�าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ไว้ในมาตรา	8	
ซึง่บญัญตัว่ิา	“องค์พระมหากษตัรย์ิทรงด�ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ	ผูใ้ดจะละเมดิมิได้	ผูใ้ดจะกล่าวหาหรอื
ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด	ๆ	มิได้”		
	 นอกจากนี้	ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยยังได้บัญญัติความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์	พระราชินี	
รชัทายาท	และผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ไว้ในมาตรา	107	–	112	ซึง่เป็นความผดิทีอ่ยูใ่นบทบญัญตัขิองลกัษณะ	1		
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	หมวด	1	ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์	พระราชินี	รัชทายาท	และ
ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

2	ศาสตราจารย์	ดร.	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	ความผิดฐาน	“หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ”:	เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทยในกระแส
		ประชาธิปไตยโลก.
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3. การด�าเนินการภายหลังจากที่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว
	 เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว								
แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยังมิได้มีมติอย่างหนึ่งอย่างใด	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ				
มีอ�านาจที่จะท�าการสอบสวนไปพลางก่อนได้	ซึ่งถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติรับ				
คดีพิเศษไว้ด�าเนินการไต่สวนแล้ว	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องส่งส�านวนการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ได้มา
จากการสอบสวนไปพลางก่อนนั้นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 แต่หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นสมควรส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ด�าเนินการ	 (ซึ่งอาจเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่า
มิใช่คดีที่อยู ่ในอ�านาจ	หรือเป็นกรณีของการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการตามมาตรา	 89/2									
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ)	
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็สามารถด�าเนินการสอบสวนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
	 อนึง่	ทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นเป็นแค่เพียงหลกัการปฏิบตัเิบือ้งต้นทีพ่นกังานสอบสวนคดพีเิศษควรทราบ	อย่างไรกด็	ี			
ยังอาจมีประเด็นรายละเอียดอื่น	ๆ	ที่สมควรจะท�าการพิจารณาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
	 กล่าวโดยสรุป	คือ	คดีประเภทน้ีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง	และมักมีเรื่องของอิทธิพลและ			
ความเก่ียวพนัทางการเมอืงเข้ามาเกีย่วข้องด้วยเสมอ	หากพนกังานสอบสวนคดพีเิศษไม่เคร่งครดัในการปฏบิตัใิห้เป็นไป
ตามกฎหมายก็อาจถกูฟ้องร้องฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ	ซึง่จะเป็นการบัน่ทอน
ขวญัก�าลงัใจของพนกังานสอบสวนคดพีเิศษผูป้ฏบัิตงิาน	ดงันัน้	พนกังานสอบสวนคดพีเิศษจงึพงึต้องตระหนกัในการปฏบิตัิ
เก่ียวกับคดีพิเศษที่มีความเก่ียวพันกับอ�านาจการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณรูปภาพจาก
-	www.mcot.net
-	http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/09/03/entry-1
-	http://pantip.com/
-	http://www.toptenthailand.com/topten/detail/20131217102250683
-	https://th.wikipedia.org/
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      			 เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน
	 	 	 	 	 	 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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มาตรการทางกฎหมาย
เกีย่วกบัการท�าธรุกรรมทางการเงนิของสหกรณ์เครดติยเูนีย่น

นางสาวกานต์พิชชา ช่อผูก 1 

	 จากสภาวะเศรษฐกจิผลตอบแทนจากอตัราดอกเบีย้เงนิฝากทีธ่นาคารพาณชิย์ลดลงอย่างต่อเนือ่ง2	จนไม่สามารถ
ฝากไว้เพื่อเป็นการลงทุนในการด�ารงชีพได้อีกต่อไป	ประชาชนหรือนักลงทุนต่างมองหาช่องทางหรือการลงทุนใหม่	ๆ				
ทีเ่ชือ่ว่ามคีวามมัน่คงและให้ผลตอบแทนเพียงพอในเกณฑ์ทีรั่บได้	ปรากฏว่าสถาบนัการเงินในรูปแบบสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น		
มีข้อเสนอผลตอบแทนเงินฝากท่ีมากกว่า	 โดยขบวนการสหกรณ์ได้ประกอบกิจการมากว่า	 50	ปี	 แม้สหกรณ์									
เครดิตยูเนี่ยนจะเป็นองค์กรธุรกิจท่ีจดทะเบียนจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม							
แต่มสีมาชกิทัว่ประเทศมากถงึ	1,380,876	คน	โดยเฉพาะสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่	จ�ากัด	มจี�านวนสมาชกิมากกว่า	
54,000	คน3	จัดตั้งข้ึนเพื่อให้บริการด้านธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินแก่สมาชิกในการประกอบอาชีพหรือด�ารงชีพ							
สมาชกิโดยส่วนใหญ่จะมส่ีวนร่วมแค่เพียงการเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการเข้ามาบริหารงานตามกฎหมายก�าหนดไว้ไม่
เกิน	15	คน	มีอ�านาจหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทนในการด�าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์	เพื่อให้กิจการ
ของสหกรณ์ด�าเนินการอย่างกว้างขวาง	และให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง
	 สหกรณ์ทุกประเภทที่จัดตั้งข้ึนถูกก�าหนดอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดของพระราชบัญญัติสหกรณ์เพียงฉบับเดียว								
คือ	พระราชบัญญตัสิหกรณ์	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2553	การควบคุมก�ากบัดแูลกิจการสหกรณ์
แต่ละประเภทซึ่งจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินกิจการแตกต่างกันแต่กลับมีกฎหมายฉบับเดียวกันใช้บังคับ			
การด�าเนินกิจการของสหกรณ์ทัง้	7	ประเภท	คอื	สหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์ประมง	สหกรณ์นคิม	สหกรณ์ออมทรพัย์	
สหกรณ์ร้านค้า	สหกรณ์บรกิาร	และสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น	จงึเป็นปัญหาในการควบคมุหรอืก�าหนดมาตรการในการบงัคับใช้
โดยเฉพาะสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมกีารด�าเนินธุรกรรมทางการเงนิเป็นจ�านวนมากแทบจะไม่แตกต่างกับธนาคารพาณชิย์
หรอืสถาบนัการเงนิแต่อย่างใด	หากการด�าเนนิกิจการไม่ดีเพยีงพอหรอืกฎหมายไม่สามารถบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	
ย่อมท�าให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	ตัวแทนหรือสมาชิกเกิดการทุจริตหรือประมาทเลินเล่อในการบริหาร					
งานสหกรณ์ท�าให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในวงกว้างได้	 ดังเช่น	สถาบันการเงิน	56	แห่งท่ีต้องปิดกิจการลง				
ในปี	พ.ศ.	2540	ส่งผลกระทบต่อความเสยีหายในระบบการเงนิ	ธรุกจิการค้า	และประชาชน	ผูฝ้ากเงนิเป็นจ�านวนมากเช่นกัน	
ซ่ึงการขาดการควบคมุและตรวจสอบอนัเป็นการป้องปราม	การก�าหนดบทลงโทษทีน้่อยเกินกว่าความเสียหายทีเ่กิดขึน้
และผลกระทบที่บรรดาสมาชิกได้รับ	 อีกทั้งโทษดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับทางอาญาจึงเป็นปัญหาทางกฎหมาย									
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จะต้องหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของหสกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542					
ให้เหมาะสมต่อไป

1		เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ	ส�านักคดีอาญาพิเศษ	3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
2	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	สรุปตารางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน	ที่มา	http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=223
3		ชุมนุมสหกรณ์	 เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ช.ส.ค.)	http://	www.cultthai.coop
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 1. ปัญหาเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมีฐานะเป็นสหกรณ์มุ่งด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน							
แก่สมาชิกเท่านั้น	 เป็นองค์กรธุรกิจที่ระดมเงินออมน�ามาเป็นทุนเพื่อจัดบริการสินเช่ือหรือให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกน�าไป		
ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีเหมาะสม	ซ่ึงการกระท�าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนได้ท�ากับสมาชิกในวงกว้าง	 เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน							
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแล้วควรแยกหลักเกณฑ์ก�ากับดูแลให้มีความเคร่งครัดในระดับที่เป็นสหกรณ์การเงิน	 ซึ่งควร		
มีสาระส�าคัญดังนี้
	 1.	แก้ไขกฎกระทรวงบัญญัตินิยามและความหมาย	และวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังของสหกรณ์ทั้ง	7	ประเภท	
ไว้อย่างชัดเจน
	 2.	บญัญตักิฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาอนมุตัเิงนิกูย้มืโดยเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์ข้อจ�ากดัการให้กู้ยมื
แก่กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	หรือการให้กู ้ยืมแก่สมาชิกรายใหญ่และเพิ่มหลักเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูล					
เครดติของสมาชิกทีม่ต่ีอสถาบนัการเงนิอืน่	ๆ	(Credit	Bureau)	เพือ่เป็นการลดความเส่ียงการผดินดัช�าระหนีข้องสมาชิก
แต่ละราย
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 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	 	 ภายใต้กฎหมายที่ก�าหนดเพียงจ�านวนของคณะกรรมการ	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และการก�าหนด
ลักษณะต้องห้ามกรรมการและผู้จัดการเท่านั้น	รวมถึงการใช้หลักเจตนารมณ์	และหลักคุณธรรมซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ							
ในการบรหิารจดัการธรุกรรมทางการเงนิให้เกดิความโปร่งใส	หรอืเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตข้ึนภายในสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนนั้นคงไม่เพียงพอ	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายก�ากับดูแล	ดังนี้
	 (1)	บัญญัติคุณสมบัติของกรรมการ	ผู้จัดการ	ผู้มีอ�านาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	โดยเทียบเคียงในลักษณะกรรมการ	 ผู้จัดการ	 ผู้มีอ�านาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงิน	ซึ่งผู ้รับเลือกจากสมาชิกมาเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน											
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก�าหนด	ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับประกาศธนาคาร							
แห่งประเทศไทย	 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการ	ผู้จัดการ	ผู้มีอ�านาจในการจัดการ						
หรือปรึกษาของสถาบันการเงิน	มาบังคับใช้โดยอนุโลม
	 (2)	ก�าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในพระราชบัญญัติสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกสามารถ					
ตรวจสอบได้	และสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับระบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากยิ่งขึ้น
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 3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	 การควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินกจิการของสหกรณ์ต่าง	ๆ	รวมทัง้สหกรณ์เครดิตยเูนีย่น	เป็นอ�านาจหน้าที	่							
ซึง่เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณสหกรณ์และความซบัซ้อนเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกรรมทางการเงนิของสหกรณ์เครดติยเูนีย่น	
มอบหมายให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการควบคุมตรวจสอบเกิดช่องว่างในการก่อให้เกิดความเสียหาย
และมีผลกระทบในวงกว้างจนไม่อาจควบคุมได้	 เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามมิให้กรรมการ	ผู้จัดการ	พนักงาน	
หรือบุคคลอื่น	ๆ	ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	จึงเห็นควรเพิ่มมาตรการทางกฎหมายโดย
	 (1)	พระราชบัญญัติสหกรณ์ต้องก�าหนดให้การประกอบกิจการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
อยู่ภายใต้การควบคุมก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเยี่ยงธนาคารพาณิชย์	 เนื่องจากการด�าเนินกิจการ								
ด้านธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถเทียบเคียงได้ในลักษณะเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์	ภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ส�าหรับการด�าเนินกิจการอื่น	ๆ 	นั้นยังคงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ
นายทะเบียนสหกรณ์
	 (2)	 เพิ่มมาตรการความรับผิดของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และมาตรการการตรวจสอบ						
โดยให้อ�านาจนายทะเบียนและสมาชิกในการร้องทุกข์ฟ้องคดี	กรรมการผู้จัดการ	พนักงาน	และบุคคลภายนอก										
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ด้วย	ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางอาญาหรือความรับผิดทางแพ่ง
 4. ปัญหามาตรการลงโทษผู้กระท�าความผิด
	 ปัจจุบันมาตรการลงโทษผู้กระท�าความผิดเก่ียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ	์						
พ.ศ.	2542	มีบทก�าหนดโทษที่บุคคลจะได้รับจากการกระท�าความผิดหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว	มีอัตราโทษ						
ไม่สอดคล้องกับความเสียหายหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	อีกทั้งการกระท�าผิดต่อสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนและในขบวนการ
สหกรณ์ลักษณะเดียวกันนี้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย	ๆ	การปรับปรุงบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในเชิงป้องกันและ							
ปราบปราม	เพื่อเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่และให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่าง	ๆ	เกิดความเกรงกลัว	
รวมทั้งเพื่อให้กฎหมายสหกรณ์มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากยิ่งขึ้น	 จึงควรน�าบทก�าหนดโทษซึ่งบัญญัติไว้ใน						
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	 ท่ีมีการก�าหนดบทลงโทษผู้บริหารของสถาบันการเงิน	การกระท�า					
ความผิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตต้องได้รับโทษร้ายแรง	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน�ามาบังคับใช้กับสหกรณ์
เครดติยเูนีย่นเพือ่ให้สอดคล้องกบัค่าเงนิและเป็นการกระตุน้ให้สหกรณ์เครดติยเูนีย่นและผูท้ีเ่กีย่วข้องเพิม่ความระมัดระวงั
ในการประกอบธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น
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ความหมายของพยานหลักฐาน
	 ศาสตราจารย์โสภณ	รัตนากร	 ให้ความหมายพยานหลักฐานในความหมายอย่างกว้างและความหมาย								
อย่างแคบไว้ดังนี้
	 (1)	สิ่งที่สามารถให้ข้อเท็จจริงแก่ศาล	ความหมายนี้หมายถึงข้อเท็จจริงทุก	ๆ	อย่างท่ีอาจพิสูจน์ข้อเท็จจริง						
ต่อศาลได้
	 (2)	พยานหลักฐานที่คู่ความน�าสืบ	ความหมายนี้หมายถึงเฉพาะพยานหลักฐานที่คู่ความน�าเข้าสืบเพ่ือพิสูจน	์		
ข้อเท็จจริงในประเด็นแห่งคดีเท่านั้น
	 (3)	พยานหลกัฐานทีศ่าลยอมรบั	ความหมายนีห้มายถึงเฉพาะพยานหลักฐานทีศ่าลยอมรับหรือยอมให้น�าสบืได้
เท่านัน้
ประเภทของพยานหลักฐาน มี 3 ประเภท
	 (1)	พยานบุคคล	คือ	พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากค�าเบิกความของบุคคลต่อศาล	แต่หากน�าเอกสารที่บันทึก
ถ้อยค�าพยานนัน้ไปใช้ในคดเีร่ืองอ่ืน	พยานหลกัฐานนัน้กจ็ะเรียกว่า	“พยานเอกสาร”	พยานบคุคลเป็นพยานทีส่�าคญัทีส่ดุ	
โดยเฉพาะในคดีอาญา	และแม้ในคดีแพ่งท่ีใช้เอกสารเป็นพยานอย่างมากก็ตามก็ต้องอาศัยพยานบุคคลเบิกความ									
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเอกสารนั้น
	 (2)	พยานเอกสาร	คือ	ข้อความที่บันทึกไว้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด	และไม่ว่าจะบันทึกในวัสดุใดท่ีสามารถสื่อ								
หรือแสดงความหมายของสิ่งที่บันทึกไว้ให้ศาลเข้าใจได้	
	 (3)	พยานวัตถ	ุคอื	สิง่ใด	ๆ	ทีเ่สนอต่อศาลเพือ่ให้ศาลตรวจดโูดยมใิช่การอ่านหรอืพจิารณาข้อความในวสัดนุัน้
พยานชั้นหนึ่งและพยานชั้นสอง
	 (1)	พยานชัน้หน่ึง	(Primary	Evidence)	หมายถงึ	พยานทีดี่ทีสุ่ดทีพึ่งมสี�าหรับข้อเทจ็จริงนัน้	ๆ	เช่น	เป็นคูส่ญัญา
หรือพยานที่ลงชื่อในสัญญา	กรณีพยานเอกสารก็คือต้นฉบับเอกสาร	หรือกรณีพยานวัตถุก็คือตัววัตถุพยาน
	 (2)	พยานช้ันสอง	 (Second	Evidence)	หมายถึง	พยานอื่นท่ีเป็นพยานที่ดีที่สุด	 เช่น	น�าสืบส�าเนาเอกสาร
แทนทีจ่ะน�าสบืต้นฉบบั	หรอืน�าสบืบคุคลทีจ่่าลายมอืชือ่ของผูท้ีล่งชือ่ในสญัญาแทนทีจ่ะน�าสบืพยานทีเ่หน็การลงชือ่ในสญัญา

ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับพยานหลักฐานเบื้องต้น
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ประจักษ์พยานและพยานบอกเล่า
	 (1)	ประจักษ์พยาน	หมายถึง	พยานที่ได้รู้เห็นหรือสัมผัสกับเหตุการณ์ที่มาเบิกความด้วยตนเองโดยตรง	 ท้ังนี้			
ไม่ว่าจะรูเ้หน็มาด้วยประสาทสมัผสัใด	เช่น	เหน็เหตกุารณ์ด้วยตาตนเอง	ได้ยนิเสยีงด้วยหขูองตนเอง	สมัผสัความร้อนเยน็
ด้วยตนเอง
	 (2)	พยานบอกเล่า	หมายถึง	พยานท่ีเบิกความถงึข้อเทจ็จรงิตามทีไ่ด้รบัการบอกเล่ามาจากบคุคลอืน่	เดิมพยาน
บอกเล่าหมายถึงพยานบุคคลเท่านั้น	 เพราะเป็นผู้รับฟังการบอกเล่ามาจากผู้อื่น	แต่ปัจจุบันหมายความรวมถึงบันทึก
ถ้อยค�าของบคุคลทีไ่ม่ได้มาเบกิความต่อศาลด้วยตนเองด้วย	ค�าเบกิความทีพ่ยานบคุคลได้เบกิความและศาลได้บนัทึกไว้
ในคดีหนึ่ง	หากน�าไปอ้างอิงในอีกคดีหนึ่งเป็นการอ้างพยานเอกสารที่เป็นพยานบอกเล่า	
	 พยานบอกเล่า	 โดยหลักกฎหมายห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า	แต่มีข้อยกเว้นที่สามารถรับฟังได้ตามที่
บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	มาตรา	95/1	พยานบอกเล่าจึงเป็นพยานท่ีต้องน�ามาสืบแต่น�า้หนกั
ในการรับฟังอาจมีน�้าหนักน้อยกว่าพยานโดยตรง	แต่มีข้อยกเว้นให้รับฟังพยานบอกเล่าได้	คือ
	 (1)	ตามสภาพลกัษณะแหล่งทีม่าและข้อเทจ็จรงิแวดล้อมของพยานบอกเล่าน่าเชือ่ว่าจะพสิจูน์ความจรงิได้	หรอื
	 (2)	มีเหตจุ�าเป็นเนือ่งจากไม่สามารถน�าบคุคลซึง่เป็นผูท้ีไ่ด้เหน็ได้ยนิหรอืทราบข้อความเกีย่วในเรือ่งทีจ่ะให้การ
เป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้	 และมีเหตุสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมท่ีจะรับฟังพยาน
บอกเล่านั้น	ในกรณทีีศ่าลเหน็ว่าไม่ควรรบัไว้ซึง่พยานบอกเล่าใดให้น�าความในมาตรา	95	วรรคสองมาใช้บงัคับโดยอนโุลม
	 ในเรือ่งของพยานบอกเล่าขอให้สงัเกตว่า	 ผู้บอกเล่าซ่ึงเหน็เหตุการณ์โดยตรงไม่ใช่พยานบอกเล่าเป็นพยานโดยตรง
แต่ผู้รบัค�าบอกเล่าหรือผูรั้บค�าบอกเล่าต่อ	ๆ	มาภายหลังเป็นพยานบอกเล่า	หลักกฎหมายเกีย่วกบัการรับฟังพยานบอกเล่า	
หลักการรับฟังพยานหลักฐาน	ในคดีแพ่งนั้นต้องฟังพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา						
ความแพ่ง	มาตรา	95	(2)	ในคดอีาญาตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา	มาตรา	226	เหตุทีศ่าลรบัฟังพยาน
โดยตรงเท่านั้นเพราะ
	 (1)	ผู้ที่บอกเล่าไม่ต้องรับผิดฐานเบิกความเท็จ	หากเรื่องที่ตนมาเบิกความนั้นเป็นความเท็จ
	 (2)	ข้อเท็จจริงไม่ค่อยแน่นอน	อาจมีการเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีการบอกเล่ามาเป็นทอด	ๆ
	 (3)	พยานที่เบิกความไม่รู้เห็นเหตุการณ์เอง
	 (4)	พยานบอกเล่ามิใช่เป็นพยานที่ดีที่สุด	เป็นเพียงพยานชั้นสองหรือพยานระดับรองลงมา
	 (5)	ผู้ที่บอกเล่าไม่ต้องสาบานตัว	ไม่อยู่ในฐานะจะถูกซักค้าน
	 (6)	ในคดแีพ่งตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	มาตรา	95	(2)	วรรคท้าย	กฎหมายเปิดช่องว่างไว้ว่า	
สามารถรับฟังพยานท่ีมิใช่พยานโดยตรงได้	หากว่าไม่มีกฎหมายห้ามโดยชัดแจ้งว่าจะต้องฟังพยานโดยตรงหรือหากว่า
ศาลมีค�าสั่งว่าสามารถรับฟังพยานที่มิใช่พยานโดยตรง	(พยานบอกเล่า)	ได้	
	 ในคดีอาญาศาลน�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	95	(2)	วรรคท้าย	รับฟังพยานบอกเล่าได้
โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	15

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 57

? ??? ?



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation58

พยานโดยตรงและพยานแวดล้อมกรณี
	 (1)	พยานโดยตรง	(Direct	Evidence)	คอื	พยานทีใ่ห้ข้อเทจ็จรงิซึง่บ่งชีห้รอืยนืยนัข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ได้โดยตรง
	 (2)	พยานแวดล้อมกรณี	 (Circumstantial	Evidence)	คือ	พยานที่เบิกความข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณา														
ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์	 จึงอนุมานได้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร	พยานแวดล้อมกรณีนี้นักกฎหมาย								
บางท่านเรียกว่า	“พยานประพฤติเหตุแวดล้อมกรณี”	บางท่านเรียกว่า	“พยานเหตุผล”
ประเภทของพยาน 
	 1.	ประเภทของพยานบอกเล่าที่รับฟังได้แบ่งเป็น	4	ประเภท	ได้แก่
	 	 	 	 (1)	ค�ารับของคู่ความ
	 			 (2)	ค�ารับของผู้มีส่วนได้เสียเสมือนคู่ความ
	 			 (3)	ค�ากล่าวของบุคคลอื่นต่อหน้าคู่ความ
	 			 (4)	ค�ารับของผู้ต้องหาในคดีอาญา
	 2.	ค�ากล่าวของผู้ตายแบ่งได้	6	ประเภท	ได้แก่
	 	 	 	 (1)	ค�ากล่าวที่เป็นปรปักษ์ต่อผลประโยชน์ของผู้ตาย
	 			 (2)	ค�ากล่าวของผู้ตายในหน้าที่การงาน	
	 			 (3)	ค�ากล่าวของผู้ตายในเรื่องสิทธิสาธารณะ	หรือสิทธิมหาชน
	 			 (4)	ค�ากล่าวของผู้ตายในเรื่องเครือญาติ	วงศ์สกุล
	 			 (5)	ค�ากล่าวของผู้ถูกท�าร้ายก่อนตาย
	 			 (6)	ค�ากล่าวของเจ้ามรดกในเรื่องพินัยกรรม
	 3.	 ข้อความในเอกสารมหาชนหรอืเอกสารเอกชนทีม่คี�ารับรองว่าถกูต้อง	กติติศพัท์และความเห็น	ค�าพิพากษา
และค�าพยานในคดีเรื่องก่อน	
	 4.	ค�ารับของผู้ต้องหาในคดีอาญาแบ่งพิจารณาออกเป็น
	 			 (1)	ถ้อยค�าของบุคคลอื่นนอกจากผู้ต้องหา
	 			 (2)	ค�ารับของผู้ต้องหาในคดีอาญา
ถ้อยค�าของบุคคลอื่นนอกจากผู้ต้องหาแบ่งแยกแนวพิจารณาได้ดังนี้
	 (1)	ค�าให้การของพยานชั้นสอบสวน	พยานแม้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงก็ยังต้องพิจารณาอีกว่า	 ได้ไปเบิกความ			
ท่ีศาลหรอืไม่	หากไปเบกิความกเ็ป็นพยานโดยตรง	แต่หากไม่ไปเบกิความเป็นพยานต่อศาลเพียงแต่ให้การในชัน้สอบสวน
ค�าให้การดังกล่าวก็เป็นเพียงพยานบอกเล่า	ศาลฎีกาวางแนวว่าไม่มีกฎหมายใดห้ามมิให้ฟังค�าให้การในช้ันสอบสวน					
จึงสามารถรับฟังประกอบในฐานะพยานบอกเล่าได้
	 (2)	ถ้อยค�าที่ปรักปร�าตนเองให้เสียหาย	 เป็นเรื่องที่ผู้ถูกจับรับต่อเจ้าพนักงานต�าารวจผู้จับโดยมีข้อเท็จจริง						
ว่าตนเป็นผูก้ระท�าความผดิ	ข้อเทจ็จรงิเช่นนีเ้ป็นพยานบอกเล่า	เป็นถ้อยค�าทีป่รักปร�าตนเองให้เสียหายถอืหลักว่า	ทกุคน
ต้องรับเอาประโยชน์ของตนหากกล่าวท�าให้เสียหาย	เสียประโยชน์	น่าเชื่อว่ามีมูลที่พอรับฟังได้
	 (3)	 ค�าให้การซัดทอดของผู ้ร ่วมกระท�าความผิด	 ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟัง	 เพียงแต่มีน�้าหนักน้อย												
ค�ารบัผูต้้องหาช้ันสอบสวนเป็นไปตามท่ีบัญญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	134	มหีลกัในการ
พิจารณาค�ารับชั้นสอบสวน	3	ประการ	คือ
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	 (1)	รบัขณะตกเป็นผูต้้องหา	หากขณะรบัสารภาพตกอยูใ่นฐานะผูต้้องสงสยัว่ากระท�าความผดิหรอือยูใ่นฐานะ
เป็นพยานของพนกังานสอบสวนเนือ่งจากถกูพนักงานสอบสวนกนัไว้เป็นพยานหรอือยูใ่นฐานะเป็นจ�าเลยกด็	ี มใิช่ค�ารบั				
ของผูต้้องหาชัน้สอบสวน	หากเป็นค�ารบัของผูต้้องหาในชัน้สอบสวนค�ารบัดงักล่าว	สามารถใช้ยนัผูต้้องหาในชัน้พจิารณาได้
	 (2)	รับในความผิดที่ถูกกล่าวหาก่อนสอบสวน	 เจ้าพนักงานต้องแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบว่าถูกกล่าวหา							
ว่ากระท�าผดิฐานใดและแจ้งให้ทราบว่าค�าให้การจะยนัเขาในชัน้พิจารณา	ค�ารับของผู้ต้องหากรั็บฟังแต่ใช้ยนัได้เฉพาะตวั			
ผู้ต้องหาเป็นคน	ๆ	ไปไม่ผูกพันผู้ต้องหาคนอื่นที่มิได้ไปรับสารภาพด้วย
	 (3)	รับต่อพนักงานสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย	หมายถึง	เจ้าพนักงานที่ผู้ต้องหารับสารภาพนั้นเป็นพนักงาน
สอบสวนทีม่อี�านาจท�าการสอบสวนคด	ีแต่ไม่จ�าต้องเป็นพนกังานสอบสวนผู้มหีน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบสวน	กล่าวคอื		
ไม่ต้องเป็นพนกังานสอบสวนผูท้�าหน้าทีส่รปุส�านวนการสอบสวน	โดยหลักในการพิจารณาว่าใครเป็นพนกังานสอบสวน
ที่มีอ�านาจท�าการสอบสวนเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	18	–	20	อย่างไรก็ตาม								
แม้ผูต้้องหาจะรบัสารภาพต่อพนกังานสอบสวนทีไ่ม่อยูใ่นเขตอ�านาจซึง่ไม่อาจรบัฟังเป็นค�ารบัในชัน้สอบสวนได้แต่กร็บัฟัง
เป็นค�ากล่าวที่ท�าให้ตนเองเสียประโยชน์ได้
	 กล่าวโดยสรุป	ค�ารับของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนสามารถน�าสืบในฐานะพยานบอกเล่าโดยต้องสืบพยานอ่ืน
ประกอบด้วย	เพียงค�ารับของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนอย่างเดียวศาลไม่อาจรับฟังเพื่อชี้ขาดข้อเท็จจริงได้	
พยานที่น�ามาสืบประกอบค�ารับของผู้ต้องหา
	 (1)	ต้องมิใช่ถ้อยค�าของพนักงานสอบสวนที่ท�าการสอบสวนผู้ต้องหาที่รับสารภาพ
	 (2)	ต้องมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของค�ารับสารภาพของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
	 ค�ากล่าวผู้ตายเมื่อพยานโดยตรงตายไปแล้วก่อนเบิกความท�าให้หาพยานหลักฐานค่อนข้างล�าบากจึงจ�าต้อง						
รับฟังถ้อยค�าที่ผู้ตายได้กล่าวไว้ก่อนตายในฐานะเป็นพยานบอกเล่ามี	5	ประเภท	คือ
	 1.	ค�ากล่าวที่เป็นปรปักษ์ต่อผลประโยชน์ของผู้ตาย	หลักในการพิจารณามี	3	ประการ	คือ	
	 			 (1)	ผู้ตายต้องกล่าวท�าให้ผู้ตายเสียผลประโยชน์
	 	 	 	 (2)	ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นเรื่องทรัพย์สินหรือเงินตรา
	 			 (3)	ค�ากล่าวนี้รับฟังได้ในเรื่องที่เสียประโยชน์รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง
	 2.	ค�ากล่าวในวงหน้าที่การงานมีหลักพิจารณา	3	ประการ	คือ	
	 			 (1)	ผู้ตายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในการงานนั้น
	 			 (2)	ต้องเป็นหน้าที่โดยเฉพาะ
	 			 (3)	ผู้ตายต้องบันทึกเรื่องนี้ในเวลาใกล้ชิดกับเหตุการณ์
	 3.	ค�ากล่าวเรื่องสิทธิสาธารณะหรือสิทธิที่ราษฎรมีอยู่ร่วมกันมีหลักพิจารณา	2	ประการ	คือ
	 			 (1)	ผู้กล่าวต้องมีความรู้ในเรื่องสิทธินั้น	ๆ
	 			 (2)	ผู้กล่าวต้องกล่าวก่อนเกิดข้อพิพาท
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	 4.	ค�ากล่าวเรื่องเครือญาติวงศ์สกุล	เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับเครือญาติของตนมีหลักเกณฑ์	คือ
	 			 (1)	ผู้ตายต้องอยู่ในสกุลเดียวกัน
	 			 (2)	กล่าวก่อนเกิดกรณีพิพาท
	 			 (3)	กล่าวถึงล�าดับวงศ์สกุลโดยเฉพาะ	
	 5.	ค�ากล่าวของผูถ้กูท�าร้ายก่อนตาย	เป็นเร่ืองผู้ตายได้กล่าวถ้อยค�าเกีย่วกบัเร่ืองทีถ่กูประทษุร้ายก่อนตายแล้ว
ต่อมาผู้กล่าวตายเสียก่อนที่จะไปเบิกความต่อศาล	จ�าต้องฟังถ้อยค�าที่ผู้ตายได้กล่าวไว้ก่อนตายด้วยเหตุผล	ดังนี้
	 	 	 	 (1)	หาประจักษ์พยานไม่ได้	 เนื่องจากมีประจักษ์พยานเพียงปากเดียว	คือ	ผู้ถูกประทุษร้าย
	 	 	 	 (2)	 เป็นท่ียอมรับกันว่าขณะท่ีบุคคลใกล้ตายผู้นั้นมักกล่าวถ้อยค�าที่เป็นความจริง	 เรื่องค�ากล่าวของ										
ผู้ถูกท�าร้ายก่อนตายนี้น�าไปใช้ได้เฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น	 โดยฟังเป็นพยานบอกเล่าต้องรับฟังประกอบพยานโดยตรง							
อีกต่อหนึ่ง	หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นค�ากล่าวของผู้ถูกท�าร้ายก่อนตายมี	5	ประการ	คือ
	 1.	ผูถ้กูท�าร้ายได้กล่าวถ้อยค�าไว้ก่อนตาย	ค�าว่า	“ท�าร้าย”	ไม่จ�ากดัต้องเกดิจากการกระท�าโดยเจตนาเสมอไป	
อาจเกิดจากการกระท�าโดยไม่เจตนาหรือการกระท�าโดยประมาทก็ได้	 แต่ไม่น่าจะหมายความรวมถึงการที่ผู ้ตาย							
ตายเพราะถูกกระท�าการโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
	 2.	กล่าวในขณะรูส้กึว่าจะตายในไม่ช้าและแน่นอน	เป็นหลกัเกณฑ์ส�าคญัทีส่ดุ	หากขณะกล่าวเขาไม่มคีวามรูส้กึ
เช่นว่านี	้แม้ภายหลงัจะถึงแก่ความตายกจ็ะขาดหลักเกณฑ์การพจิารณาทีว่่า	รูส้กึว่าจะตายในไม่ช้า	หมายถงึ	ขณะทีก่ล่าว
ผู้กล่าวรู้ว่าตนเองใกล้จะถึงแก่ความตายแล้วหรือความตายได้ใกล้เข้ามาถึงตนแล้ว	ที่ว่ารู้สึกว่าจะตายอย่างแน่นอน						
อาจพิจารณาจากถ้อยค�าท่ีผู้ตายพูดในกรณีท่ีผู้กล่าวพูดโดยชัดแจ้ง	หรือจากพฤติการณ์ที่ปรากฏในค�าพูดและพิจารณา
จากพฤติการณ์ประกอบบาดแผลที่ถูกท�าร้าย
	 3.	ขณะสบืพยานผูก้ล่าวได้ตายไปแล้ว	ความตายของผู้กล่าวพิจารณาในขณะสืบพยานเป็นส�าคญั	หมายความว่า	
ผู้กล่าวไม่จ�าเป็นต้องตายเมื่อกล่าวจบเลย	และความตายของผู้กล่าวจะต้องเป็นผลโดยตรงจากการท�าร้าย
	 4.	จ�าเลยในคดีปัจจุบันถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้าย	หมายความว่า	ค�ากล่าวจะยันได้เฉพาะว่าใครเป็นผู้ท�าร้าย	
หากไม่ใช่ผู้ท�าร้ายแล้วรับฟังไม่ได้
	 5.	ฟังได้เพื่อพิสูจน์พฤติการณ์แห่งการในข้อหาฆ่าคนตายและเหตุการณ์ใกล้ชิดพฤติการณ์แห่งการฆ่าคนตาย	
รวมถึงฆ่าคนตายโดยเจตนา	ประมาทท�าให้คนตาย	ความตายจากการปล้นทรัพย์	ชิงทรัพย์หรือวิวาท
กรณีที่ถือว่าเป็นการรับ
	 หน้าที่น�าสืบแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ	
	 1.	หน้าที่น�าสืบตามประเด็นข้อพิพาท	(ภาระการพิสูจน์)
	 2.	หน้าที่น�าสืบก่อน	 (หน้าที่น�าพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนหรือหลัง)	 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	84	ประกอบมาตรา	177	วรรคสอง	และมาตรา	84/1
หน้าที่น�าสืบตามประเด็นข้อพิพาท (ภาระการพิสูจน์) 
	 หน้าทีน่�าสบืก่อน	(น�าพยานหลกัฐานเข้าสบืก่อน)	คอื	หน้าทีคู่ค่วามฝ่ายใดต้องน�าพยานหลกัฐานเข้ามาสบืก่อน
หรอืหลงัคูค่วามอกีฝ่ายเป็นเรือ่งความสะดวกในการรบัฟังพยานหลกัฐานของศาลเป็นหน้าทีน่�าสบืในแง่ของการจดัล�าดบั
ในการสบืพยานหลกัฐาน	หน้าทีน่�าสบืตามประเดน็ข้อพิพาท	(ภารกะการพิสูจน์)	มคีวามส�าคญัมาก	เพราะเป็นเร่ืองของ
การแพ้ชนะกันในคดีทีเดียว	ดังนั้น	หากคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องสืบพยานกันในเรื่องใดเลย	ใครเป็นฝ่าย
มีหน้าที่น�าสืบตามประเด็นข้อพิพาทต้องตกเป็นฝ่ายที่แพ้คดีไป
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	 ประเด็นข้อพิพาท	มีทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย	ประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องน�าสืบก็เป็น				
เรื่องที่ไม่ยุติหรือคู่ความไม่สามารถรับกันได้ต้องสืบพยานหลักฐานกันต่อไป	ใครกล่าวอ้างข้อเท็จจริงผู้น�าสืบต้องน�าสืบ									
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	84/1	“คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	กล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใด	ๆ										
เพื่อสนับสนุนค�าฟ้องหรือค�าให้การของตนให้หน้าที่น�าสืบ	ข้อเท็จจริงตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้าง”	 ดังนั้นโจทก	์										
กก็ล่าวอ้างข้อเทจ็จรงิเพือ่สนบัสนุนค�าฟ้องหรอืจ�าเลยกล่าวอ้างข้อเทจ็จริง	เพ่ือสนบัสนนุค�าให้การ	ดังนัน้	 ผู้มีหน้าทีน่�าสบื
ในกรณีนี้จึงอาจเป็นโจทก์หรือจ�าเลยก็ได้ทั้งสิ้น
	 ข้อเทจ็จริงท่ีอีกฝ่ายหน่ึงรบัแล้วไม่ต้องสืบพยานเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	มาตรา	177	
วรรคสอง	ที่บัญญัติว่าให้จ�าเลยแสดงโดยชัดแจ้งในค�าให้การว่าจ�าเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งส้ิน								
หรือบางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น
กรณีที่ถือว่าเป็นการรับ (คดีแพ่ง)
	 1.	ไม่ให้การถึง	 เท่ากับรับ	 เท่ากับรับเท่ากับน่ิง	 ตัวอย่าง	โจทก์ฟ้องว่าหญิงไม่ใช่ภริยาเพราะไม่ได้จดทะเบียน	
จ�าเลยให้การเพียงว่า	 ทรัพย์สินบางอย่างเป็นสินสมรส	 เท่ากับยอมรับว่าหญิงชายมิได้เป็นคู ่สมรสโดยชอบ											
เพราะไม่ให้การถึง
	 2.	นอกจากจ�าเลยจะให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งให้ถอืว่าจ�าเลยปฏเิสธ	เท่ากบัจ�าเลยได้รบัเพราะไม่ได้แสดงเหตผุล
	 3.	ให้การไม่ชัดเจน	เท่ากับรับ
	 4.	ให้การปฏิเสธลอย	เท่ากับรับ
	 5.	ให้การเคลือบคลุม	เท่ากับรับ
	 6.	ค�าท้า	
หลักการรับฟังพยานหลักฐาน
	 มาตรา	85	บัญญตัว่ิา	คูค่วามฝ่ายใดมหีน้าทีต้่องน�าสบืข้อเทจ็จรงิย่อมมสีทิธจิะน�าพยานหลกัฐานใด	ๆ	มาสบืได้
ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน						
ดังนั้น	การที่จะน�าพยานหลักฐานเพื่อเข้าสืบข้อเท็จจริงต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
	 1.	 เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้	และ
	 2.	มีการยื่นพยานหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรับฟัง
พยานหลักฐานในคดีอาญา
	 พยานหลักฐานท่ีใช้ในคดีอาญานั้นมีหลักเกณฑ์อยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	226	-							
มาตรา	244/1	ส่วนใดที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้กล่าวถึงก็น�าหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมาย									
วธิพีจิารณาความแพ่ง	มาใช้โดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	15
	 หลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา	 เนื่องจากประเด็นในคดีอาญามีเพียงว่าจ�าเลยกระท�าความผิด		
ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่	ดังน้ันพยานหลักฐานใดไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล	พยานวัตถุ	หรือพยานเอกสารซึ่งน่าจะพิสูจน์
ได้ว่าจ�าเลยมผีดิหรอืบรสิทุธิใ์ห้อ้างเป็นพยานหลกัฐานได้	เว้นแต่พยานทีไ่ด้มาเกดิข้ึนโดยมชิอบตามทีบ่ญัญติัไว้ในประมวล
กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา	มาตรา	226	วธิกีารได้มาซึง่พยานหลกัฐานชัน้จบักมุหรอืชัน้รบัมอบตวัผูถ้กูจบั	 ถ้อยค�า
ของผูถ้กูจบักมุรับฟังได้หรือไม่	 เป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	มาตรา	84	วรรคท้าย	 ซ่ึงสามารถ
แบ่งเป็น	2	กรณีคือ
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	 1.	กรณีถ้อยค�ารับสารภาพของผู้ถูกจับ	ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานโดยเด็ดขาด
	 2.	ถ้อยค�าอ่ืนของผู้ถูกจับ	 (ที่มิใช่ค�ารับสารภาพว่าตนได้กระท�าความผิด)	 ให้รับฟังได้ต่อเมื่อมีการแจ้งสิทธิ					
ตามมาตรา	84	วรรคหนึ่งและตามมาตรา	83	วรรคสองแก่ผู้ถูกจับ		
พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้ศาลรับฟัง
	 1.	พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น
	 2.	ค�ารับสารภาพในชั้นจับกุมหรือชั้นมอบตัวผู้ถูกจับว่าตนได้กระท�าความผิดห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐาน						
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	84
	 3.	พยานหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนโดยมชิอบตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา	มาตรา	226	ซ่ึงแบ่งได้เป็น				
3	ประเภท	ดังนี้
	 	 	 	3.1	 เกิดจากการจูงใจให้ค�ามั่นสัญญาโดยมิชอบ	ฎีกาท่ี	473/2539	 ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเพราะ							
เจ้าหน้าที่ต�ารวจแสดงพฤติกรรม	หรือกิริยาท่าทาง	หรือวาจาให้เข้าใจว่าถ้าไม่รับสารภาพลูกเมียจะถูกด�าเนินคดีด้วย	
แต่ถ้ารับสารภาพก็จะไม่ด�าเนินคดีกับลูกเมียท�าให้จ�าเลยเกิดความกลัวถือว่าเป็นค�าให้การรับสารภาพท่ีเกิดจาก							
การขู่เข็ญและบังคับโดยไม่ชอบ
	 			3.2	พยานหลักฐานที่เกิดจากการหลอกลวง
	 		 	3.3	พยานหลกัฐานทีเ่กดิจากการขู่เขญ็	ทรมาน	ใช้ก�าลงับงัคบัพยานหลักฐานทีเ่กดิขึน้โดยมชิอบประการอืน่	
หมายถึง	การเกิดขึ้นของพยานหลักฐานนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 หลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	226	นี้เปรียบได้กับหลักการที่ไม่น�าดอกผล				
ของต้นไม้ที่มีพิษมารับประทาน	หรือพยานหลักฐานที่มีที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมไม่สามารถน�ามาเพื่อลงโทษ				
ผู้กระท�าความผิดได้
	 บทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบบทตัดพยานดังกล่าวมีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา	มาตรา	226/1	ซึ่งก�าหนดให้เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้	แต่วิธีการที่ได้รับพยานหลักฐานนั้นเกิดขึ้น						
โดยวธิกีารทีไ่ม่ถกูต้องห้ามมใิห้ศาลรบัฟัง	ยกเว้นแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการอ�านวยความยตุธิรรมมากกว่าผลเสยีอนัเกิด
จากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยตุธิรรมทางอาญาหรอืสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนโดยพเิคราะห์ถงึ
พฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดี
	 บทตัดพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดครั้งอื่นหรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจ�าเลย						
เป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	226/2	เหตุท่ีห้ามเนือ่งจากกระท�าความผิดคร้ังอืน่	ๆ	หรอื
ความประพฤติเสื่อมเสียของจ�าเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบของการกระท�าความผิดของจ�าเลยหรือเป็น							
เรื่องพิสูจน์ว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�าความผิดในคดีที่ถูกฟ้องจึงมิให้ศาลรับฟัง	 เว้นแต่จะเป็นพยานหลักฐานที่มีการโยงใย
โดยตรงเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผิดที่จ�าเลยกระท�า
	 บทตัดพยานหลักฐานเนื่องจากเป็นพยานบอกเล่าเป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา				
ความอาญา	มาตรา	226/3	ลักษณะของพยานบอกเล่าที่ห้ามไม่ให้ศาลรับฟัง	คือ	
	 1.	 เป็นข้อความการบอกเล่าที่พยานน�ามาเบิกความต่อศาล
	 2.	 เป็นข้อความซึ่งมีการบันทึกไว้ในเอกสาร
	 3.	 เป็นข้อความซึ่งมีการบันทึกไว้ในวัตถุอื่น	ๆ
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	 นอกจากนี้	หากศาลไม่รับฟังพยานบอกเล่าและคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องคัดค้าน	ศาลจะต้องจดรายงานถึงพยาน				
ทีถ่กูคดัค้าน	ส่วนเหตผุลทีม่กีารคัดค้านศาลจะใช้ดุลพินจิจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาหรือก�าหนดให้คูค่วามฝ่ายนัน้				
ยื่นค�าแถลงต่อศาลและรวมไว้ในส�านวน
	 บทตดัพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศของผูเ้สยีหายในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเพศเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา	มาตรา	226/4	เป็นการรบัฟังพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วกบัเพศ	โดยห้ามน�าสบืถงึพฤตกิรรม
ของผู้เสียหายกับบุคคลอื่นนอกจากจ�าเลย	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	226
	 5	เป็นบทบัญญัติที่ให้น�าค�าเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมารับฟังในชั้นพิจารณาได้	โดยหากมีเหตุจ�าเป็นหรือ
เหตุอื่นที่มีผลกระทบถึงการน�าสืบเกี่ยวกับการกระท�าความผิดของจ�าเลย	ศาลจึงให้รับฟังพยานชั้นไต่สวนมูลฟ้อง							
การไต่สวนมูลฟ้อง	คือ	การที่โจทก์น�าพยานเบิกความต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นว่าคดีที่โจทก์ฟ้องนั้นมีมูลเพียงพอ												
ท่ีศาลจะประทบัรบัฟ้องไว้พจิารณาพพิากษาต่อไป	การไต่สวนมลูฟ้องไม่ต้องฟ้องไม่ต้องกระท�าต่อหน้าจ�าเลยจงึท�าให้แต่เดมิ						
มีปัญหาว่าการจะอ้างค�าพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาให้ศาลพิจารณาในชั้นวินิจฉัยคดีท�าได้หรือไม่
	 การรับฟังพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมีระดับเพียงว่าคดีโจทก์มีมูลที่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่	
ซึ่งแตกต่างกับในชั้นพิจารณาตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	227	ที่ก�าหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจ
วินิจฉัยชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง	อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท�าความผิดและจ�าเลย											
เป็นผูก้ระท�าความผดิเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	227	ซึง่บญัญตัว่ิา	“ให้ศาลใช้ดลุพนิจิ
วินิจฉัยชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท�าความผิดและจ�าเลย								
เป็นผู้กระท�าความผิดนั้น	 เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจ�าเลยได้กระท�าผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้น
ให้จ�าเลย”	การน�าสบืพสิจูน์ความผดิของจ�าเลยนัน้โจทก์จะต้องน�าสบืให้ได้อย่างปราศจากข้อสงสยั	ศาลจงึจะลงโทษจ�าเลยได้	
เพราะหากมีความสงสยัตามสมควรศาลต้องยกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสยัให้จ�าเลยพยานหลกัฐานทีม่นี�า้หนกัน้อย
ในคดีอาญาเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	227/1	
การชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานส�าหรับพยานหลักฐานที่มีน�้าหนักน้อยในคดีอาญานั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
	 1.	พยานบอกเล่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	226/3
	 2.	พยานซดัทอดของผูท้ีร่่วมกระท�าความผดิด้วยกนั	โดยหลกัแล้วกฎหมายห้ามมใิห้โจทก์อ้างจ�าเลยเป็นพยานเท่านัน้	
ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟังค�าซัดทอดของผู้ต้องหาหรือผู้ร่วมกระท�าความผิดด้วยกัน	 เพียงแต่ต้องรับฟังด้วยความ
ระมัดระวังว่าค�าซัดทอดนั้นเกิดจากเจตนา	 เพ่ือให้ตนเองพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์จากค�าซัดทอดน้ันหรือไม	่										
ค�าให้การซัดทอดเกิดจากวิธีการที่ผิดกฎหมายก็ไม่อาจรับฟังได้	ค�าซัดทอดที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยย่อมไม่มีน�้าหนัก							
หากผู้ต้องหาว่าร่วมกระท�าความผิดกับจ�าเลยมาเบิกความต่อศาล	กรณีดังกล่าวถือว่าไม่ใช่พยานบอกเล่า	ศาลสามารถ
น�าค�าให้การซดัทอดในช้ันจบักมุและช้ันสอบสวนของจ�าเลยคนหน่ึงมาลงโทษจ�าเลยอืน่คดเีดยีวกนัได้	ถ้าจ�าเลยอืน่ให้การ
รับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนโดยมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการสนับสนุน
	 3.	พยานที่จ�าเลยไม่มีโอกาสถามค้าน
	 4.	พยานที่มีข้อบกพร่องประการอื่น
กรณีดังกล่าวไม่ให้ศาลเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยล�าพังเพื่อการลงโทษเว้นแต่
	 1.	มีเหตุผลอันหนักแน่น
	 2.	มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี
	 3.	มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ
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	 อ�านาจศาลในการสบืพยานเพิม่เตมิ	ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา	มาตรา	228	บญัญติัว่า	ระหว่าง
พจิารณาโดยพลการหรอืคูค่วามฝ่ายใดร้องขอศาลมอี�านาจสบืพยานเพิม่เตมิ	จะสบืเองหรอืส่งประเดน็กไ็ด้	 เป็นการวาง
หลักเกณฑ์ให้ศาลมีอ�านาจค้นหาความจริงให้ปรากฏว่าจ�าเลยได้กระท�าความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่	 เรียกได้ว่า					
เป็นระบบการด�าเนินคดีแบบไต่สวน
การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญา
	 กรณีที่ศาลก�าหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	173/1					
มีหลักเกณฑ์ส�าคัญ	คือ	
	 1.	คดีที่จ�าเลยไม่ให้การ	
	 2.	คดีที่จ�าเลยให้การปฏิเสธ	ขอให้มีการก�าหนดวันตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยานจาก
	 -	คู่ความฝ่ายใดร้องขอ
	 -	ศาลเห็นสมควรโดยเมื่อมีการก�าหนดวันตรวจพยานหลักฐานก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า	7	วัน				
คูค่วามต้องยืน่บญัชรีะบพุยานพร้อมทัง้ส�าเนาในจ�านวนท่ีเพียงพอเพ่ือให้คูค่วามฝ่ายอืน่มารับไป	ถ้าต้องการยืน่บญัชรีะบุ
พยานเพิม่เตมิต้องยืน่ต่อศาลก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จส้ิน	ถ้าต้องการยืน่บญัชรีะบพุยานเพ่ิมเติมเม่ือพ้นก�าหนด					
วนัตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นผู้ร้องต้องแสดงเหตุ	3	กรณี	ดังนี้
	 -	ไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น
	 -	 เป็นกรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
	 -	เพื่อให้โอกาสแก่จ�าเลยในการต่อสู้คดี
	 ส�าหรับกรณีพยานเอกสารวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกคู่ความที่ต้องการอ้างขอให้ศาล					
มีค�าสั่งเรียกจากผู้ครอบครองโดยยื่นค�าขอต่อศาลพร้อมการยื่นบัญชีระบุพยาน
	 การด�าเนินการในวันตรวจพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	173/2
	 1.	ให้อีกฝ่ายตรวจพยานเว้นแต่มีค�าสั่งศาลให้เป็นอย่างอื่น	ให้แต่ละฝ่ายแถลงแนวทางการสืบพยาน
	 2.	 ให้แต่ละฝ่ายเสนอแนวทางการเสนอพยานหลักฐานเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
มาตรา	229/1	ต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลไม่น้อยกว่า	 15	วันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน					
พร้อมทัง้ส�าเนาบัญชรีะบพุยานในจ�านวนท่ีเพยีงพอให้กับคูค่วามอกีฝ่าย	ส่วนฝ่ายจ�าเลยน้ันให้ยืน่บญัชรีะบพุยานหลกัฐาน		
พร้อมส�าเนาก่อนวันสืบพยานจ�าเลย
	 ผลของการไม่ด�าเนนิการยืน่บัญชรีะบุพยานตามมาตรา	229/1	วรรคหนึง่	นัน้มทีางแก้ตามมาตรา	229/1	วรรคสาม	
คู่ความฝ่ายนั้นต้องแสดงเหตุอันจ�าเป็น	และหากศาลเห็นว่าเป็นเหตุอันจ�าเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าว									
เพือ่ให้การวนิจิฉยัชีข้าดข้อส�าคญัแห่งประเดน็เป็นไปโดยเท่ียงธรรม	ให้ศาลมอี�านาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลกัฐาน
เช่นว่านั้นได้
	 ผลของการไม่ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีเป็นไปตามมาตรา	229/1	วรรคสี่	คือ	ห้ามมิให้ศาลอนุญาต				
ให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว	แต่หากศาลเห็นว่าเป็นการจ�าเป็นที่จะต้องคุ้มครองพยานหรือจะต้องสืบพยาน
เพื่อให้การวินิจฉัยช้ีขาดข้อส�าคัญแห่งคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรม	หรือเพื่อให้โอกาสแก่จ�าเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ี				
ศาลมีอ�านาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นในคดีอาญา							
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	230	โดยให้กระท�าต่อหน้าจ�าเลยตามมาตรา	172	เว้นแต่จ�าเลย						
ในกรณีได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องเข้าฟังการพิจารณาตามมาตรา	172	ทวิ
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	 การสบืพยานลกัษณะการประชมุทางจอภาพตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา	มาตรา	230	/	1	
โดยอนุญาตให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่นหรือ			
สถานที่ท�าการของทางราชการ	 หรือสถานที่แห่งอื่น
นอกจากศาลน้ันจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียง									
ในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้	ภายใต้การควบคุม
ของศาลที่มีเขตอ�านาจเหนือท้องที่นั้นโดยให้ถือเสมือนว่า
พยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล
	 บันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น			
ของพยานในคดีอาญาตามมาตรา	 230/2	 ใช้ในกรณี						
ไม่สามารถเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพ		
ตามมาตรา	230/1	ได้	ศาลอนญุาตให้เสนอบนัทกึถ้อยค�า
ยนืยันขอ้เทจ็จริงหรอืความเหน็ของผูใ้ห้ถ้อยค�าเฉพาะซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลแทนการน�าพยานบุคคลมา
เบกิความต่อศาลได้เอกสารหรอืข้อความลบัของทางราชการ						
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา	231	
	 ได้รับการยกเว้นที่จะไม่ต้องถูกน�าสืบในชั้นศาล	
เป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ที่ให้พยานบางชนิดไม่ต้อง
น�าสบืและเปิดเผยในชัน้ศาล	แต่ให้อ�านาจศาลเรยีกเจ้าหน้าที่
หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องมาแถลงต่อศาลเพ่ือให้ได้ข้อความจริง
ว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายจริง	

การอ้างจ�าเลยเป็นพยานโจทก์
	 มาตรา	233	ห้ามไม่ให้โจทก์อ้างจ�าเลยเป็นพยาน
มีเหตุผลเพราะการท่ีจะบังคับให้จ�าเลยต้องเบิกความ			
เพื่อปรักปร�าตนเองจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมส�าหรับจ�าเลย	
นอกจากนี้กฎหมายยังไม่ต้องการให้โจทก์น�าสืบพยาน				
หลักฐานที่เป็นการค้นหาความจริงจากจ�าเลยเพ่ือน�ามา
ลงโทษจ�าเลย	ค�าเบิกความของจ�าเลยใช้ยันจ�าเลยได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	233				
ซ่ึงหากจ�าเลยอ้างตนเองเป็นพยาน	ในกรณีท่ีจ�าเลยอ้าง
ตนเองเป็นพยาน	ศาลจะให้เข้าสืบพยานก่อนพยานอ่ืน			
ฝ่ายจ�าเลยกไ็ด้	หากค�าเบกิความของจ�าเลยน้ันปรักปร�าหรอื			
เสียหายแก่จ�าเลยอื่น	จ�าเลยอื่นซักค้านได้	กรณีที่จ�าเลย
เบิกความเป็นพยาน	ค�าเบิกความของจ�าเลยย่อมใช้ยัน
จ�าเลยได้และศาลอาจรับฟังค�าเบิกความนั้นประกอบ			
พยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้
	 การรับฟังค�าเบิกความในชั้นไต ่สวนมูลฟ้อง					
เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
มาตรา	237	บันทึกค�าเบิกความชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณานั้นให้ศาลอ่านให้พยานฟังต่อหน้าจ�าเลย	เว้นแต่
ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา	165	วรรคสาม	ในกรณีที	่		
คูค่วามตกลงกนั	ศาลจะอนญุาตให้ถอืเอาบนัทกึค�าเบกิความ
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ในชัน้ไต่สวนมลูฟ้องเป็นค�าเบกิความพยานในชัน้พิจารณา	โดยพยานไม่ต้องเบกิความใหม่หรอืให้พยานเบกิความ
ตอบค�าถามค้านของจ�าเลยไปทันทีได้	 เว้นแต่ในข้อหาความผิดที่กฎหมายก�าหนดอัตราโทษจ�าคุกอย่างต�่าไว้		
ตัง้แต่	5	ปีขึน้ไปหรอืโทษสถานทีห่นกักว่านัน้	เหตุเนือ่งจากการไต่สวนมลูฟ้องเป็นเร่ืองระหว่างศาลกบัโจทก์เท่านัน้	
ในชั้นพิจารณาจึงต้องอ่านค�าเบิกความให้พยานฟังต่อหน้าจ�าเลยเพ่ือจ�าเลยจะได้มีโอกาสคัดค้าน	 ใช้ในกรณี
ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้อง	แต่ในกรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องไม่มีปัญหาดังกล่าว	 เนื่องจากพนักงานอัยการ
ต้องน�าตัวจ�าเลยมาศาล
	 การสบืพยานล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	237	ทว	ิเป็นการเปลีย่นแปลง
หลักเกณฑ์ในการสืบพยานไว้ล่วงหน้าให้ครอบคลุมกว้างขวางมากกว่าเดิมและเปิดโอกาสให้มีการสืบพยาน						
ไว้ล่วงหน้าทั้งฝ่ายโจทก์และจ�าเลยโดยมีหลักการส�าคัญ	คือ	
	 1.	ก่อนฟ้องคดีต่อศาลมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลซึ่งจะเดินทางไปออกนอกราชอาณาจักร
	 2.	พยานบุคคลไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
	 3.	พยานบุคคลเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี
	 4.	จะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
	 5.	มีเหตุจ�าเป็นอ่ืนอันเป็นการยากแก่การน�าพยานนั้นมาสืบในภายหน้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้อง				
เป็นคดีต่อศาลในการกระท�าความผดิอาญาน้ัน	กค็อืความผดิอาญาท่ีมกีารสบืพยานไว้ก่อนกใ็ห้ศาลรบัฟังค�าพยาน
ดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้จ�าเลยก็มีสิทธิ์ที่จะขอให้สืบพยานไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกัน
พยานผู้เชี่ยวชาญ (Expert witness)
	 พยานผูเ้ชีย่วชาญเป็นพยานบุคคลประเภทหนึง่	แต่มาเบกิความในลกัษณะแสดงความเหน็มใิช่เป็นความ
จากการประสบพบเห็นข้อเท็จจริงและน�ามาเล่าให้ศาลฟัง	 เช่น	แพทย์ซ่ึงตรวจบาดแผลของผู้เสียหายมาเป็น
พยานผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ให้ความเหน็ว่าบาดแผลเกดิจากอะไร	ดงันัน้	พยานผูเ้ชีย่วชาญจึงไม่มปัีญหาว่าจะได้พบเหน็
ข้อเท็จจริงมาด้วยตนเองหรือไม่ดังเช่นพยานบุคคล
เงื่อนไขในการรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้
	 (1)	ประเด็นข้อพิพาทเป็นปัญหาซึ่งคนธรรมดาไม่อาจตัดสินใจได้โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	หรือ
ประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนัของวญิญชูน	เพราะประเดน็นัน้เกีย่วข้องกบัความรูท้างวทิยาศาสตร์หรอืวทิยาการ
เฉพาะแขนง	ซึง่จะตดัสนิใจได้กแ็ต่เฉพาะโดยผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้	กล่าวอกีนยัหนึง่	ศาลจะไม่ยอมรับฟังความเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญในปัญหาที่สามารถตัดสินได้โดยความรู้ของคนธรรมดาสามัญ
	 (2)	พยานผู ้เช่ียวชาญจะต้องมีความรู ้ความช�านาญในสาขาวิชาการแขนงที่เป็นปัญหาความรู ้								
ความช�านาญนีอ้าจจะได้มาจากการศกึษาเล่าเรยีนจนได้ปรญิญา	หรอืประกาศนยีบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองอืน่	ๆ	
หรืออาจได้จากการท�างานในสาขานั้นมาเป็นเวลานานจนมีความช�านาญก็ได้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation66



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 67

จุดจบแชร์ลูกโซ่
ถูกศาลลงโทษปรับ	–	จ�าคุก



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation68

จุดจบแชร์ลูกโซ่
   ถูกศาลลงโทษปรับ	–	จ�าคุก
 แชร์ลูกโซ่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน	ซึ่งหลอกลวง			
ให้เหยื่อสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือร่วมลงทุนในธุรกิจที่คล้ายกับธุรกิจ
ขายตรง	แต่หลอกลวงว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง	 โดยน�าเงิน			
ของผู้ที่มาสมัครรายหลัง	ๆ	 ไปจ่ายค่าตอบแทนให้คนที่สมัคร		
รายแรก	ๆ	และไม่เน้นการจ�าหน่ายสนิค้าหรอืให้บริการ	ต่อมาจะ
หยดุการจ่ายค่าตอบแทน	และน�าเงนิทีไ่ด้จากสมาชิกหนไีป	ท�าให้
เกิดความเสียหายลุกลามในเวลาอันรวดเร็ว	การกระท�าดังกล่าว				
เป็นความผิดตามพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน	พ.ศ.	2527	หากเป็นเรื่องท่ีมีความเสียหายในวงกว้าง	
หรอืกระท�าผดิซบัซ้อนจะอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	 ซึ่งเป็นคดีความผิดทางอาญาตามบัญชีแนบท้าย						
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547
	 ปัจจุบันแชร์ลูกโซ่มีการแพร่ระบาดทางอินเทอร์เน็ต				
เป็นจ�านวนมาก	ซึง่รูปแบบของแชร์ลกูโซ่ทีแ่ฝงตวัมาในรปูแบบต่าง	ๆ	
และพบเห็นเป็นประจ�าสามารถแยกออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	
 1. ประชาชนระดับรากหญ้า	ส่วนใหญ่แชร์ลูกโซ่จะถูก
แฝงตัวมาในรูปแบบของการฌาปนกิจสงเคราะห์	 เนื่องจาก					
เป็นความสมัพนัธ์ด้านพืน้ฐานของชีวติท่ีประสงค์ให้ลกูหลานมเีงนิ
เป็นค่าใช้จ่ายในการท�าศพหลงัเสยีชวีติ	โดยไม่ท�าให้คนทีอ่ยูข้่างหลงั
เดือดร้อน
 2. ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นคนระดับกลาง	แชร์ลูกโซ่			
จะมาในรูปแบบของการร่วมลงทุนในสินค้า	หรือบริการต่าง	ๆ	
เช่น	 แชร์น�้ามันหอมระเหย	 แชร์ก ๋วยเตี๋ยว	 แชร์พวงมาลัย						
แชร ์ล็อตเตอรี่ 	 เป ็นต้น	 เนื่องจากคาดหวังในผลก�าไรและ							
เป็นการลงทุนที่ง่าย	ไม่ซับซ้อน						
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 3. กลุ ่มผู ้มีเงินทุน	 และมีความรู้ค่อนข้างสูง						
จะพัฒนารูปแบบการลงทุนเป็นเรื่องการซื้อขายเงินตรา	
ต่างประเทศ	หรือการลงทุนในการซื้อขายโลหะมีค่า	เช่น	
ทองค�า	หรือ	หุ้น	 เป็นต้น	 เนื่องจากมีรูปแบบการลงทุน					
ทีถ่กูต้อง	และมผีลตอบแทนค่อนข้างสงูให้เหน็ในต่างประเทศ	
เมื่อกลุ ่มคนร ้ายน�า รูปแบบการลงทุนแบบเดียวกัน									
มาแอบแฝงในการกระท�าผิด	จึงหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได	้						
โดยง่าย	 ในโอกาสนี้จึงขอน�าคดีแชร์ลูกโซ่รูปแบบหน่ึง					
ซ่ึงศาลได้มคี�าพพิากษาถงึสดุแล้วมาเป็นกรณศีกึษาให้ทราบ				
โดยทั่วกัน
	 เมือ่ปี	พ.ศ.	2551	มกีลุม่ผูเ้สยีหายจากการน�าเงนิ
ไปลงทุนท�าธุรกิจจานดาวเทียมกับบริษัท	 แอนิเมท	
อินเตอร์เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	ประมาณ	30	คน	 เข้าร้องทุกข์
กล่าวโทษกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและขอให้ตรวจสอบ
กรณดีงักล่าวว่า	มพีฤตกิรรมหลอกลวงประชาชน	ในลักษณะ
แชร์ลูกโซ่	 ให้ผู้เสียหายลงทุนเพียง	2,000	บาท	และจะ			
ได้รบัผลตอบแทนถงึ	4,000	บาท	ซึง่บรษิทัยนืยนักบัสมาชกิ
ว่าการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่	จึงท�าให	้	
มีผู ้เสียหายเข้าร่วมทุนไม่ต�่ากว่า	 50	ล้านบาท	จากนั้น
บริษัทได้ปิดกิจการลง
	 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ด�าเนนิคด	ี(คดพีเิศษเลขที่	
32/2551)	กับบริษัทแอนิเมท	อินเตอร์เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	
(จ�าเลยท่ี1)	 และนางศรัญรัชญ์	 หรือ	นพลักษณ์	 หรือ						
วราภัสร์	หรือ	ธนพร	ปราวิล	 (จ�าเลยท่ี2)	ในความผิดต่อ	
พระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	

พ.ศ.	2527	ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิด
ข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งด้วยการโฆษณาหรือ
ประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนต้ังแต่สิบคนขึน้ไปให้มาร่วม	
ศาลชัน้ต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า	จ�าเลยทัง้สองมคีวามผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	 345	 วรรคแรก	
ประกอบมาตรา	341,	83	พระราชก�าหนดการกู้ยืมเงิน			
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	2527	มาตรา	4,	5,	12	
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	83	อนัเป็นความผิด
หลายกรรมตา่งกัน	ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด
ไปตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	91	และความผิด
ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและฐานร่วมกันกู ้ยืมเงิน						
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	 เป็นการกระท�ากรรมเดียว				
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท	ให้ลงโทษฐานร่วมกัน			
กู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน	ซ่ึงเป็นกฎหมายบททีม่ี
โทษหนักที่สุด	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	90	
โดยลงโทษปรับจ�าเลยที่	 1	 กระทงละ	600,000	บาท					
รวม	55	กระทง	 เป็นเงิน	33,000,000	บาท	และลงโทษ
จ�าเลยที	่2	จ�าคกุกระทงละ	5	ปี	รวม	55	กระทง	เป็นจ�าคกุ	
275	ปี	 แต่ความผิดที่กระท�ามีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูง			
เกนิสามปีแต่ไม่เกนิสบิปี	คงจ�าคกุเพยีง	20	ปี	ตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	91	(2)	กบัให้จ�าเลยทัง้สองร่วมกันคืน
หรือชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ	15	ต่อปี	
นบัแต่วนัฟ้องศาลอทุธรณ์พพิากษายนื	และคดถีงึทีสุ่ดแล้ว	
(คดีหมายเลขด�าที่ 	 576/2559,	 คดีหมายเลขแดงที่	
6556/2559)
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	 กรมสอบสวนคดพีเิศษจงึขอฝากเตอืนไปยงัประชาชนให้ระมดัระวงัในการชกัชวนให้ลงทนุร่วมท�าธรุกิจท่ีอ้างว่า
มีผลตอบแทนสูง	ทั้งนี้	กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกด�าเนินคดี	คือ	กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากการหลอกลวงประชาชน	จึงขอให้
ระมัดระวังการชักชวนผู้อื่นให้ลงทุนในลักษณะดังกล่าว
	 	 	 	 	 	 	 	อน่ึง	กรมสอบสวนคดีพิเศษก�าลังเร่งติดตามด�าเนินคดีในความผิดเก่ียวกับแชร์ลูกโซ่อีกหลายคดี	ซึ่งคาดว่า						
จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับเพื่อน�าผู้กระท�าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
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ระวังแชร์ลูกโซ่	3	กลุ่ม
ประเภท ลักษณะที่อ้าง

1.	ประชาชนระดับรากหญ้า

2.	ประชาชนทั่วไป

3.	ผูม้เีงินทนุและมีความรูส้งู

กล่าวอ้างความจ�าเป็นพืน้ฐานทัว่ไป	เช่น	ฌาปนกจิสงเคราะห์,	กองทนุฌาปนกจิศพ,	
กองทุนหมู่บ้าน,	กองทุนเพื่อการประกอบอาชีพต่าง	ๆ	

กล่าวอ้างการลงทนุในสนิค้าหรอืบรกิาร	หรอื	แฝงมากบัธรุกจิขายตรง	เช่น	แชร์น�า้มัน
หอมระเหย,	แชร์ก๋วยเตี๋ยว,	แชร์พวงมาลัย,	แชร์ล็อตเตอรี่

กล่าวอ้างการลงทนุเพือ่เกง็ก�าไร	โดยชกัจูงว่ามผีลตอบแทนสงู	เช่น	แชร์ทองค�า,	หุน้,	
พนัธบัตรต่างประเทศ



การกระท�าความผิด
  ตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้มืเงิน
ท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชนผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
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การกระท�าความผิด
	 	 ตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้มืเงนิ
ท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชนผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

	 	 	 	 ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี			
การติดต่อสื่อสารก้าวหน้าไปมากกว่าอดีต					
การพูดคุยหรือพบปะสามารถกระท�าผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Social	Network)	
อาทิ	ไลน์	เฟสบุ๊ค	อินสตราแกรม	ฯลฯ					
ดังนั้นจะพบว่า	กลุ่มองค์กรอาชญากรรม
หรือผู้กระท�าความผิดได้อาศัยเทคโนโลยี
การติดต่อสื่อสารเพื่อเข้าถึงประชาชน						
ผูล้งทนุ	กล่าวคือใช้เทคโนโลยีเพื่อชักชวน
ให้เหยื่อสนใจและลงทุนในการโฆษณา	
ชวนเชื่อ

	 ในโอกาสนี้	 ขอยกตัวอย่างการกระท�าความผิดตามกฎหมายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชนที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซ่ึงกลุ่มผู้กระท�าความผิดได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน	์
(Social	Network)	ประเภทเฟสบุ๊ค	 (Facebook)	 	 โดยอาศัยการส่ือสารข้อความผ่านต่อไปเร่ือย	ๆ	
การโฆษณา	การประกาศภายในกลุ่มและขยายไปยังบุคคลต่าง	ๆ	 	 ในพื้นที่	กรณีนี้มีการสร้างเรื่อง					
ขึน้มาว่า	ให้ลงทนุในหุน้ปันผลรายสปัดาห์	ผูล้งทนุจะต้องลงทนุซือ้หุน้ในราคาหุน้ละ	1,000	–	2,000	บาท	
จากนั้นจะจ่ายผลตอบแทน	ในอัตรา	300	–	600	บาทต่อหุ้น	จนครบส่ีสัปดาห์	จะได้เงินปันผลรวม
และเงินต้นคืนท้ังหมด	มีการใช้บัญชีธนาคารพาณิชย์ในการโอนเงินระหว่างกัน	 ในช่วงแรกก็จะม	ี						
การปันผลต่อมาก็ได้ปิดเฟสบุ๊คและหลบหนีไป	กรณีนี้มีผู้ลงทุนจ�านวนกว่า	500	ราย	
	 หากพิจารณาพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น	จะสังเกตได้ว่า	ประชาชนผู้ลงทุนมีความประมาท			
มิได้ตรวจสอบว่าการโฆษณาเชิญชวนให้ลงทุนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน						
การลงทนุใด	ๆ 	ควรจะศกึษาผูด้�าเนนิการมากกว่าการพจิารณาเพยีงข้อความในการสือ่สาร	แม้ว่าในช่วงแรก
อาจจะได้เงินปันผลบ้าง	แต่ธุรกิจหรือการประกอบการใด	ๆ	ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้จึงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและให้สันนิษฐานไว้ว่าอาจไม่มีจริง	หรือเป็นการน�าเงิน						
ผู้ลงทุนมาหมุนเวียนจ่ายปันผลเพื่อหลอกล่อให้ลงทุน	กรณีนี้ค�านวณได้ว่าเสนอค่าตอบแทนประมาณ
ร้อยละ	20	ต่อเดือน	หรือประมาณ	240	%	ต่อปี	 เป็นการให้ผลตอบแทนที่สูงเกินความจริง	

ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร 1 
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1	รองผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	1	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เป็นข้อพึงระวังในการลงทุนลักษณะดังกล่าวและเพ่ือให้พนักงานสอบสวน
สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน	โดยผู้เสียหายควรหาวิธีการระบุตัวตนจริงของผู้เสนอหรือชักชวนให้ลงทุน	
โดยต้องทราบชื่อ	นามสกุลจริง	รูปร่างหน้าตา	ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับผู้เชิญชวน	รายละเอียดการโอนเงินหรือ
รับโอนเงินผ่านบัญชธีนาคาร	เนือ่งจากการพสิจูน์ตวัตนจรงิของผูใ้ช้เฟสบุค๊เป็นเรือ่งทีย่ากภายหลงัการปิดเฟสบุค๊
หรือหลบหนีไป
	 หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวสามารถติดต่อหรือแจ้งข้อมูลการ			
กระท�าความผิดได้ที ่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม โทร. 1202
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										แชร์ลูกโซ่ออนไลน์	
	 ในยุคที่การติดต่อสื่อสารผ่าน	Social	Media	ถูกใช้อย่างแพร่หลาย	ด้วยความสะดวกและ
รวดเรว็ในการรบัส่งข้อมลู	รวมถงึการหาเพือ่นใหม่หรอืการสร้างเครอืข่ายของคนทีไ่ม่เคยรูจ้กักนัมาก่อน
ก็เป็นเรือ่งทีง่่ายขึน้	ซึง่การเข้าถงึโลกออนไลน์ทีส่ะดวกและสามารถส่งต่อข้อมลูระหว่างกนัได้รวดเรว็นัน้	
แม้จะมีคุณประโยชน์ในหลายด้าน	แต่หากถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือถูกใช้โดยผู้ไม่หวังดีก็ท�าให้เกิดภัย					
ทีเ่ป็นโทษได้เช่นเดยีวกนั	เนือ่งจากปัจจบัุนมจิฉาชีพหรือนกัต้มตุ๋นมกัอาศยั	Social	Media	ในการแพร่
กระจายข้อมลูเพือ่หลอกลวงหรอืฉ้อโกงท�าให้มผีูห้ลงผิดได้รบัความเสียหายเกดิเป็นวงกว้างในระยะเวลา
อันรวดเร็ว
	 โดยจดุส�าคญัของผูท้ีท่�าแชร์ลกูโซ่มกัจะต้องการระดมเงนิจากคนจ�านวนมาก	 ไม่ใช่การลงทนุจาก
คนเพียงคนเดียวหรือไม่ก่ีคน	ซึ่งในอดีตการแพร่ขยายของแชร์ลูกโซ่จะอาศัยการบอกต่อ	โดยให้คนท่ี	
หลงเชือ่ชวนเพือ่นหรอืคนใกล้ชดิมาลงทนุและเพ่ิมผลตอบแทนพิเศษหากสามารถชกัชวนให้คนมาสมคัร
เป็นสมาชกิหรอืลกูข่ายเพิม่ได้	แต่ในปัจจบุนัช่องทาง	Social	Media	ท�าให้การแพร่กระจายของแชร์ลกูโซ่
เกิดเป็นวงกว้างในระยะเวลาอันรวดเร็ว	ยกตัวอย่างเช่น	การมีเพื่อนใน	Facebook	หรืออยู่ใน	Group	
แอพพลิเคชั่น	Line	ที่แชร์ข้อมูลระหว่างกันซึ่งท�าให้แชร์ลูกโซ่ขยายได้ค่อนข้างง่ายขึ้น
	 “ผลตอบแทนที่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ใช้จูงใจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป	
ท�าให้ผูถ้กูชกัชวนมองว่าน่าสนใจและคุม้ค่าทีจ่ะเสีย่ง	เพราะถ้าหากสญูเสยีหายไปจ�านวนเท่านีก้ย็งัอยูใ่น
ระดบัทีร่บัได้	ประกอบกบัมรีะยะเวลาในการลงทนุทีไ่ม่ยาวมาก	แต่เมือ่ลงทนุไประยะหน่ึงแล้วแชร์ลกูโซ่
มักจะสร้างความเชื่อใจโดยมีการจ่ายผลตอบแทนในครั้งแรก	ๆ	ตามที่ก�าหนด	เพื่อท�าให้ผู้ถูกชักชวน			
หลงเชื่อว่าธุรกิจนั้นมีผลประกอบการดี	จนยินยอมน�าเงินมาลงทุนเพิ่มมากข้ึน	โดยจะจ่ายผลตอบแทน
ให้อีกไม่กี่ครั้งหรือจนวงแชร์จ่ายผลประโยชน์ไม่ไหวหลังจากนั้นก็จะท�าการหลบหนี”

             ขอขอบคุณข้อมูลจาก  
          ส�านักงานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั
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การท�างานร่วมกับผู้อื่น
    อย่างมีความสุข

	 คนเราไม่สามารถท�างานคนเดียวเพียงตามล�าพังได้	แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น							
ไม่มากกน้็อย	การท�างานร่วมกบับุคคลอืน่จึงเป็นสิง่ส�าคญัทีไ่ม่สามารถหลกีหนไีด้	การท�างานร่วมกบับคุคลอืน่เป็นสิง่ทีย่าก
หรอืไม่……บางคนมพีฤตกิรรมทีส่ามารถปรบัตวัและท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ด	ีแต่บางคนประสบปัญหาในการท�างานร่วมกับ
บุคคลต่าง	ๆ	ดังนั้นความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นส่ิงส�าคัญและควรฝึกฝนให้มีขึ้น	ขอให้คุณคิดถึง
ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้อย่างมากมายหากคณุสามารถเข้ากบัผู้อืน่ได้ดี	และเมือ่คณุได้รับการยอมรับและความร่วมมือจาก
บคุคลต่าง	ๆ	แล้วละก	็ ย่อมจะส่งผลให้คณุเองกม็คีวามสขุและสนกุกบังานทีท่�าอยู	่และในทีส่ดุกจ็ะส่งผลต่อเนือ่งไปยงั
ความส�าเร็จในหน้าที่การงานของตัวคุณเอง…การพัฒนาทักษะหรือความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่นนั้นสามารถ
สร้างให้เกิดขึ้นได้	ตามแนวทางปฏิบัติง่าย	ๆ	ตามหลักของ	P-S-Y-C-H-O	ดังต่อไปนี้
	 P	=	Positive	Thinking….คิดแต่ทางบวก	สร้างโลกสวยงาม	
	 S	=	Smile.…ยิ้มแย้มแจ่มใส	สร้างความประทับใจ	
	 Y	=	Yours.…จริงใจให้กัน	ช่วยเหลือการงาน	
	 C	=	Compromise....สมานสามัคคี	ด้วยการประนีประนอม	
	 H	=	Human	Relations....สัมพันธ์ที่ดี	สร้างมิตรผูกพัน	
	 O	=	Oral	Communication….สื่อสารชัดเจน	แก้ไขข้อขัดแย้ง
Positive Thinking…คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม 
	 ในการท�างานใด	ๆ	ก็ตาม	ทัศนคติเป็นสิ่งส�าคัญ	ซึ่งทัศนคติย่อมมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงต่อการแสดงออก							
ทางพฤตกิรรม	และหากคณุเองมทีศันคตหิรือความคดิในเชงิลบ	ตวัคณุเองย่อมมีพฤตกิรรมทีไ่ม่อยากให้ความร่วมมือใด	ๆ	
การนนิทาว่าร้าย	การแสดงพฤตกิรรมท่ีก้าวร้าว	และในทีส่ดุสิง่เหล่านีเ้องจะส่งผลท�าให้คณุไม่มคีวามสขุกบังานของคณุเอง	
ดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่	ขอให้คุณปรับความคิด	
ทัศนคติของตัวคุณเองโดยให้มองโลกในทางบวกไว้เสมอ
Smile…ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ
	 	 คุณควรจะสร้างความประทับใจแก่ผู้อื่นด้วยการให้รอยยิ้ม	การยิ้มแย้มแจ่มใสจะท�าให้คุณมีเสน่ห์ที่น่าคบหา
สมาคมด้วย	แน่นอนว่าคงจะไม่มใีครอยากร่วมงานกบัคนท่ีท�าหน้านิว่คิว้ขมวดอยูเ่ป็นประจ�า	ท�าหน้าบึง้ตึงอยูต่ลอดเวลา	
หรือท�าสีหน้าเบื่อหน่ายเมื่อต้องท�างานร่วมกับผู้อื่น	การท�างานด้วยรอยยิ้ม	จะส่งผลให้คุณท�างานอย่างมีความสุข	และ
ท�าให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	 เพราะใจคุณมีความสุข	ก็จะท�าให้จิตคุณไม่ฟุ้งซ่าน	และในที่สุด			
เมื่อจิตคุณนิ่ง	คุณย่อมมีสติ	สมาธิ	และปัญญาในการวางแผนงานและตัดสินปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น
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Yours…จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน
	 	คณุควรมคีวามจรงิใจทีจ่ะให้ความช่วยเหลือ	และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ท่ีเกดิข้ึนในการท�างานแก่เพ่ือนร่วมงาน
ของคุณ	โดยคุณควรมีความมุ่งหวังที่จะให้การท�างานประสบผลส�าเร็จในเป้าหมายที่ก�าหนดขึ้นร่วมกัน	ความจริงใจ						
จะส่งผลให้คณุเป็นผูร้บัฟังและเป็นผูใ้ห้ท่ีด	ีซึง่คณุไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องรอให้บุคคลอืน่มาร้องขอให้คณุช่วยก่อน	คณุสามารถ
อาสาช่วยเหลือในการท�างานหรือการจัดการกับปัญหาต่าง	 ๆ	และหากคุณมีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ							
แก่บคุคลต่าง	ๆ	กจ็ะท�าให้คณุมคีวามต้องการและความพยายามในการแสวงหาวิธกีารเพือ่จดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้	…
ความจริงใจที่คุณแสดงออกมานั้นย่อมสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีจากบุคคลรอบข้างตัวคุณ
Compromise …สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม
	 	แน่นอนว่าการท�างานร่วมกนัน้ันย่อมต้องมปัีญหาความขัดแย้งเกดิขึน้	อาจเน่ืองมาจากทศันคตแิละความคิดเหน็
ที่ไม่ตรงกัน	หรืออาจเป็นเพราะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอยกัน	หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์					
ของความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้	คณุควรเป็นผูท้�าให้เกดิความสามคัคด้ีวยการสร้างความประนปีระนอมระหว่างกนั	ความพยายาม
ท�าให้สถานการณ์ลดความตึงเครียดลงโดยทั้งสองฝ่ายไม่เสียผลประโยชน์	สร้างสถานการณ์ในลักษณะของ	Win	Win	
Situation	นัน่คือไม่มฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่ได้เปรียบหรอืเสยีเปรยีบ…การทีค่ณุปล่อยนิง่ดดูาย	โดยไม่พยายามท�าอะไรเพือ่ให้
สถานการณ์ของความขัดแย้งคล่ีคลายลง	ย่อมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานของกลุ่มหรือ					
ทีมงานของคุณเองได้
Human Relations …สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน 
	 	ความมีมนุษยสัมพันธ์เริ่มจากการเริ่มต้นทักทาย	การแสดงความเป็นมิตรกับบุคคลต่าง	ๆ	ทั้งที่รู้จักและที่						
ไม่รูจ้กัมาก่อน	และรวมไปถึงการแสดงความรู้สกึเป็นห่วงเป็นใย	การแสดงไมตรจีติกบัผูอ้ืน่	ตลอดจนการแสดงกริยิาท่าทาง
และการใช้วาจาเพื่อสร้างความคุ้นเคย	การรักษาความสัมพันธ์อันดีงามไว้…ซึ่งพฤติกรรมต่าง	ๆ	 เหล่านี้จะท�าให้คุณ						
มีเพื่อนหรือเครือข่ายที่กว้างขวางที่พร้อมจะให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือกับคุณในการท�างานใด	ๆ	ก็ตาม	นอกจากนี้
การทีค่ณุมเีครอืข่ายมากมายย่อมหมายถงึคณุได้รบัการยอมรับจากกลุ่มคนเหล่านัน้ซ่ึงพร้อมทีจ่ะช่วยเหลือคณุอยูต่ลอดเวลา
Oral Communication…สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง
	 ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจาเป็นลักษณะพฤติกรรมอย่างหนึ่งท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท�างานร่วมกับผู้อื่น	
หากคุณพูดหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่คลุมเครือ	 ไม่ชัดเจน	ถูกต้องแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นแล้วละก็	 เหตุการณ์เหล่านี้
อาจจุดประกายให้คุณเกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาในการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้…ดังนั้นขอให้คุณตระหนักไว้เสมอว่าข้อมูล
ทีคุ่ณก�าลงัสือ่ออกไปนัน้ควรจะต้องชดัเจน	ถกูต้อง	และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ	เพราะข้อมลูของคณุอาจจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการท�างานของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น	
	 สรปุว่า	การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ให้ประสบผลส�าเรจ็ได้นัน้	คณุควรเริม่ต้นจากการมองตัวคณุเองและปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมของตวัคุณเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ด	ีการยิม้แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ	มีความจรงิใจในการให้ความชว่ยเหลอื	
การประนีประนอม	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น	รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ชัดเจน	…ซ่ึงพฤติกรรมต่าง	ๆ	 เหล่านี	้					
ย่อมจะท�าให้คุณมีเสน่ห์และสร้างความประทับที่ดีกับบุคคลอื่นที่คุณต้องท�างานร่วมด้วย
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ท่ามกลางมลภาวะเป็นพิษ 
รู้ไหม...คุณหายใจเอาอะไรเข้าไปด้วย	?

.....หมอกจาง ๆ และควัน คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้....
	 ถ้าคุณฮัมเพลงพี่เบิร์ดอยู่กลางดอยแถบเชียงใหม่	 เชียงราย	ก็พอจะฟันธงได้เลยว่าที่เห็นอยู่น้ันคือหมอก								
แต่หากมายนืฮึมฮมัอยูต่ามป้ายรถเมล์ในเมอืงใหญ่อย่างกรุงเทพฯ	 ส่ิงทีอ่ยูร่อบตัวคณุไม่ใช่หมอกทีส่วยงาม	หากแต่เป็น
ควันล้วน	ๆ	แถมยังเป็นควันพิษด้วย

	 จากงานวิจัยซึ่งสนับสนุนโดยส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	เรือ่ง	โครงการประเมนิอนัตราย	
อัตราป่วย	และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์	อันเนื่อง					
มาจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร	 โดย	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ด็อกเตอร์	นันทวรรณ	วิจิตรวาทการ	และ
คณะกล่าวถึงผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพไว้ว่า				
โดยทั่วไปฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย	คืออนุภาค				
ทีม่ขีนาดเลก็	2.5	–	10	ไมครอน
	 ฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้	สามารถผ่านการกรองจาก	
ขนจมูกลงไปในหลอดลม	ติดค้างอยู ่ในทางเดินหายใจ	
หลอดลมปอดขนาดเลก็ส่วนปลาย	และในถุงลมปอด	ท�าให้
เกิดโรค	เช่น	หอบหืด	ปอดอักเสบเรื้อรัง	การท�างานของ

ปอดเสื่อมสภาพ	และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ	
	 ทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ที่มีอาการของ
โรคหลอดเลือดหัวใจ	 เพิ่มอัตราการตายทั้งในรูปแบบของ
อตัราการตายในวันนัน้	ๆ	(Daily	Mortality)	และจ�านวน		
ผู ้ตายในระยะยาวซึ่งรวมถึงผู ้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร					
เพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด	ส�าหรับประเทศไทยปัญหา
มลพิษทางอากาศยังมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับสูงในกรุงเทพฯ	แม้ว่าจะมปีริมาณฝุ่นละออง	
ขนาดเล็กโดยเฉล่ียไม่เกินมาตรฐาน	แต่ก็ยังพบว่าระดับ				
ฝุน่ละอองขนาดเลก็บรเิวณรมิถนนยงัคงมมีากเกนิมาตรฐาน	
โดยเฉพาะจุดที่มีการจราจรหนาแน่นคับคั่ง	ซึ่งส่วนมาก		
เกิดจากรถยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนทั่วไป
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	 เมือ่ประมาณ	10	ปีก่อนหน้านีไ้ทยมปัีญหาเร่ืองควนัขาวจากรถจักรยานยนต์	2	จังหวะแต่กป็ระสบความส�าเรจ็
ในการลดควันขาว	 เนื่องจากส่วนหนึ่งไทยใช้มาตรฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไต้หวันที่เข้มงวดมาก								
ส่งผลให้เปล่ียนการผลิตมาเป็นรถจักรยานยนต์	4	จังหวะมากข้ึนในปี	พ.ศ.2546	กว่าร้อยละ	98	ของรถจักรยานยนต์			
ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นแบบ	4	จังหวะ
	 ส่วนควันด�าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้น�้ามันดีเซลเป็นส่วนใหญ่เช่น	 รถโดยสารสาธารณะ								
รถขนาดใหญ่ทั่วไป	ซึ่งก�าลังเป็นแหล่งก่อมลพิษทางอากาศในขณะนี้	ด็อกเตอร์	สุพัฒน์	หวังวงศ์วัฒนา	รองอธิบดี					
กรมควบคุมมลพษิได้เสนอให้รฐับาลเร่งออกมาตรการเบือ้งต้นเชงิป้องกัน	ให้รถโดยสารสาธารณะบ�ารงุรกัษาเครือ่งยนต์
ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อมลภาวะต้องซ่อมก่อนเสีย	 ไม่ใช่เสียแล้วซ่อมในระยะยาวให้เปล่ียนเคร่ืองยนต์ใหม่ให้มีคุณภาพดี
ได้มาตรฐาน	 เพราะปัจจุบันรถโดยสารหลายคันภายนอกมีสภาพดีแต่ใช้เครื่องยนต์เก่าที่ซ้ือจากต่างประเทศ	แม้จะ						
ใช้เงินมากแต่รัฐก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วย

	 ด็อกเตอร์	 สุพัฒน์	อธิบายถึงมลพิษทางอากาศที่หลายคนคิดว่าส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมว่า								
ยงัไม่เป็นปัญหามากเท่าจากยานพาหนะ	เพราะมมีาตรฐานการควบคมุอยูแ่ต่สิง่ทีโ่รงงานขาดไปคอืการตดิตามตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 	 “โรงงานยังขาดการติดตามว่ามีการด�าเนินการตามข้อก�าหนดหรือไม่	 มีโรงงานจ�านวนมากท่ีไม่ท�าตาม										
อีกส่วนคือการบังคับใช้กฎหมายบทลงโทษไม่เข้มข้น	ระบบตรวจสอบไม่เข้มแข็ง	ถ้าสองส่วนนี้สมดุล	 โรงงานก็จะมี										
ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น”
	 ไม่ใช่แค่กลางเมอืงใหญ่เท่านัน้	 ท่ีประสบปัญหามลพษิทางอากาศ	สาเหตุท่ีอาจคาดไม่ถงึคอืการเผาวสัดุในทีโ่ล่ง
ในพื้นที่การเกษตรก็ก่อมลพิษได้	 โดยเฉพาะฤดูเก็บเก่ียวจะมีการเผาวัสดุทางการเกษตรเป็นจ�านวนมาก	แม้ขณะนี	้					
จะมกีารยกร่างกฎหมายควบคมุการเผาในทีโ่ล่งแต่ไม่มกีฎหมายฉบบัใดบงัคบัใช้จริง	และเร่ืองนีก้แ็ก้ได้ยากเพราะเก่ียวกับ
วิถีชีวิตของชุมชน	แม้จะแก้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้	ด็อกเตอร์	สุพัฒน์	ชี้แนะแนวทางแก้ไขโดยให้น�าวัสดุเหลือทิ้ง					
จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการท�าปุ๋ยชีวภาพ
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	 “วิธีที่ผมเสนอมี	 2	แบบ	คือ	1.	น�าเศษวัสดุ	 (ขยะอินทรีย์	 วัสดุทางการเกษตร)							
มาหมักท�าปุ๋ยอินทรีย์	2.	ไถกลบซากพืชในแปลงเพาะปลูกแล้วใส่สารเร่งชีวภาพให้ซากพืชนั้น
ย่อยสลายเร็วขึ้น	ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตรดูแลด้านนี้อยู่”
	 การลดมลพิษทางอากาศโดยน�าวัสดุทางการเกษตรหรือเศษใบไม้มาท�าเป็นเชื้อเพลิง				
ชีวมวลก็เป็นอีกทางหนึ่งท่ีจะพัฒนาการใช้พลังงานได้	 โดยน�าความร้อนจากการเผาไหม้วัสดุ				
ในที่มิดชิดมาใช้ประโยชน์	มีข้อดีคือวัตถุดิบที่ใช้ไม่ใช่ฟอสซิลที่ใช้เวลาสร้างนานนับล้าน	ๆ	ปี				
เช่น	น�า้มนั	ถ่านหนิ	แต่เป็นเชือ้เพลงิท่ีหมนุเวยีน	พชืดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้
ไปใช้ประโยชน์ได้
	 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวฝากถึงรัฐบาลว่า	สถานการณ์มลพิษทางอากาศ				
ของไทยเคยดีข้ึนพักหน่ึง	แต่ตอนน้ีมีแนวโน้มเกิดปัญหาฝุ่นอีกครั้ง	ถ้ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจน
ในการก�าจัดสาเหตุหลักของการเกิดมลพิษคือ	ด้านระบบขนส่งมวลชนและการเผาในที่โล่ง					
ได้แล้วทุกอย่างน่าจะดีขึ้น
	 ส่วน	นพ.สุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	กระทรวง
สาธารณสขุ	ชีว่้าต้องผลกัดนัให้เรือ่งนีเ้ป็นประเดน็เชงินโยบาย	ทีน่�าไปสูก่ารปฏบิตัแิละน�าความรู้
หรืองานวิจัยมาเสริมนโยบายนั้น	“นโยบายบางอย่างมีการก�าหนดโดยไม่อาศัยความรู้	ต้องน�า
ความรู้เข้าไปเสริมช่องว่างของนโยบาย	พอมีความรู้มาเสริมต้องปรับเปล่ียนนโยบายให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะในทางทีถ่กูต้อง	นกัวจัิยต้องมส่ีวนในการเคล่ือนไหวให้เกดิการน�าความรู้			
ไปใช้ในนโยบาย	นักวิจัยต้องอยู ่ตรงกลางรักษาความเป็นกลางในการวิจัย	 เพื่อน�าไปสู	่						
การเปลี่ยนแปลง	ต้องมีจริยธรรมเป็นพื้นฐาน	เข้าใจลึกซึ้งในด้านวิชาการ	ถ้าลึกไม่พอไม่มีทาง
วางตัวเป็นกลาง	เพราะอาจถูกหลอกได้”
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แนวทางการแก้ไข	โดยให้น�าวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร

มาใช้ประโยชน์ในการท�าปุ๋ยชีวภาพ	คือ	

1.	น�ามาหมักท�าปุ๋ยอินทรีย์

	 	 	 	 	2.	ไถกลบซากพืชในแปลงเพาะปลูก 

	 ถึงตรงนี้	 จะเห็นได้ว่าภัยจากมลพิษทางอากาศเป็นภัยที่คืบคลานเข้ามา
บัน่ทอนสขุภาพคนอย่างช้า	ๆ	และต้องอาศยัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา	
ภาคประชาชนต้องแข็งแรง	 ใช้สิทธิในการติดตามควบคุมการท�างานของรัฐบาล							
นกัวจิยัต้องลงจากหอคอยงาช้าง	และน�างานวจิยัลงจากหิง้มาด้วย	น�ามาเสนอปรบัใช้
ให้เกดิประโยชน์ได้จรงิ
	 ที่ส�าคัญรัฐบาลต้องมีความจ�าเพาะเจาะจงในการแก้ปัญหาให้ส�าเร็จ				
เหมือนครั้งท่ีก�าจัดควันขาวในรถจักรยานยนต์	2	จังหวะได้	มลพิษเกิดจากแหล่งใด
ต้องตามจี้แก้เอากับแหล่งนั้น	 เพราะปริมาณสารพิษและฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปสะสม
ในปอดมากขึ้นทุกวันไม่ใช่สิ่งที่จะนิ่งนอนใจได้อีกต่อไป

อ้างองิ : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9480000015564
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โรคกลัว,	อาการกลัว	หรือ 

โฟเบีย	phobia
 ความกลัว	 เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการถูกคุกคามหรือภัยอันตราย	นับเป็นกลไกพื้นฐาน									
ในการเอาตัวรอดต่อสิ่งกระตุ้นหนึ่ง	ๆ	ที่จ�าเพาะ	 เช่น	การกลัวต่อความเจ็บปวดหรือส่ิงก่อให้เกิดความเจ็บปวด										
นกัจติวทิยาให้ความเห็นว่าความกลวัเป็นหน่ึงในอารมณ์พืน้ฐานแต่ก�าเนดิซึง่รวมถงึความสขุ,	ความเศร้า,	และความโกรธ

	 ความกลวั	เป็นอารมณ์ทีเ่กดิจากการรบัรูภ้ยัคกุคามของส่ิงมชีวีติ	 ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางสมอง
และการท�างานของอวัยวะ	และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด	 เช่น	การวิ่งหนี	การหลบซ่อน	หรือการช็อค								
จากเหตกุารณ์ทีท่�าร้ายจติใจ	ความกลวัอาจเป็นการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นท่ีเกดิข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบัน	หรือในอนาคต	
ซึ่งรับรู้ว่าเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือชีวิต	สถานภาพ	อ�านาจ	ความปลอดภัย	หรือความมั่งคั่ง	หรือส่ิงมีค่าใด	ๆ														
ซึ่งในกรณีความกลัวสุดโต่ง	อาจท�าให้ช็อคหรือชาได้	
	 ในมนุษย์และสัตว์	ความกลัวเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้	ดังนั้นความกลัวจึงสามารถประเมินได้ว่ามีเหตุผล
หรือเหมาะสม	และไม่มีเหตุผลหรือไม่เหมาะสม	ความกลัวที่ไม่มีเหตุผลเรียกว่า	โรคกลัว	 (phobia)
	 นักจิตวิทยาหลายคน	เช่น	จอห์น	 บี.	วัตสัน	 โรเบิร์ต	พลุตชิก	และพอล	เอ็กแมน	แนะว่ามีอารมณ์พื้นฐาน				
หรอือารมณ์ทีมี่ตัง้แต่เกดิอยูจ่�านวนหนึง่	หนึง่ในนัน้คอืความกลวั	กลุม่ความรูส้กึทีเ่ป็นสมมตุฐิานน้ีรวมถงึอารมณ์ต่าง	ๆ						
เช่น	ความสขุ	ความเศร้า	ความสยองขวญั	ความตืน่ตระหนก	ความกงัวล	ปฏกิริยิาเฉยีบพลนัต่อความเครยีด	และความโกรธ
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	 ความกลัวมีความหมายใกล้เคียงกับ	“ความกังวล”	แต่แตกต่างกัน	โดยความกังวลเกิดขึ้นเป็นผลจาก
ภัยคุกคามที่รับรู้ว่าควบคุมไม่ได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้
	 การตอบสนองความกลวัเป็นการเอาตัวรอดโดยสร้างการตอบสนองพฤติกรรมทีเ่หมาะสม	คงสภาพเช่นนี้
ด้วยวิวัฒนาการ
 โรคกลวั อาการกลัว หรือ โฟเบยี	 (องักฤษ:	phobia,	กรกี:	φόβος	“กลวั”)	เป็นความกลวัชนิดที่
ไม่ปกต	ิมกัจะเกดิกบัความกลวัสิง่ของ	บคุคล	การกระท�า	หรือเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	การกลัวมคีวามรนุแรงทางอารมณ์	
เป็นพฤตกิรรมเชงิอารมณ์ท่ีรุนแรงท่ีจะปฏเิสธต่อสิง่เร้าต่าง	ๆ	ภายนอกทีจ่ะท�าให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง	โฟเบียนี้
จะแตกต่างกับความกลัว	 (Fear)	ที่ไม่มีการแสดงอารมณ์	ที่รุนแรง	อย่างการร้องไห้ฟูมฟายหรืออาเจียน	และ
แตกต่างกบัความวติกกังวล	เพราะกรณีของโฟเบยีเรารูว่้าตัวเรากลัวอะไร	แต่เราไม่รูว่้าเราเป็นกงัวลในเรือ่งอะไร	
ประเภทของโรคกลัว (Types of Phobias)
	 1.	Social	Phobias	:	อาการกลวั	หรอืภาวะความกลวั	ทีเ่กดิขึน้ในสภาวะการณ์ทางสงัคม	หรอืในสถาน
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
	 2.	Specific	Phobia	 :	อาการกลัว	หรือภาวะความกลัว	ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าที่มีลักษณะจ�าเพาะเจาะจง	
ไม่ว่าจะเป็น	คน	สัตว์	สิ่งของ	หรือแม้แต่สิ่งที่ระบุไม่ได้	 เป็นต้น
	 ในส่วนของ	Specific	Phobia	นั้น	มีปัจจัยหลัก	ๆ	ที่ท�าให้เกิดสภาวะกลัวได้	4	ประการ	คือ
	 1.	Natural	Environment	 :	สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 เช่น	ฝนตก	ฟ้าร้อง	ฟ้าแลบ	ฟ้าผ่า	พายุ	
แสงแดด	ต้นไม้	สายลม	ฯลฯ
	 2.	Animal	 :	สัตว์ต่างๆ	เช่น	งู	แมงมุม	ตะขาบ	ฯลฯ
	 3.	Medical	 :	 เช่น	กลัวการเห็นเลือด	กลัวคุณหมอ	กลัวการฉีดยา	ฯลฯ
	 4.	Situation	:	กลัวสถานการณ์	 เช่น	ขับรถ	ขึ้นสะพาน	ต่อแถวเข้าคิว	ฯลฯ
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ตัวอย่างอาการกลัว, โรคกลัว หรือโฟเบีย
	 จากรายงานของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ	 (National	 Institute	of	Mental	Health)						
ของประเทศสหรฐัอเมริกา	เผยว่า	มชีาวอเมริกนัอายต้ัุงแต่	18	ปีขึน้ไป	กว่า	8.7%	หรือประมาณ	19.2	
ล้านคน	ก�าลังประสบกับภาวะโรคกลัวตั้งแต่ปัจจัยเดียว	จนถึงหลายปัจจัย	และแม้ว่านักวิจัยจะไม่ได้
ระบุถึงสาเหตุท่ีแน่ชัดลงไปว่า	อะไรเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดการพัฒนาการของโรคกลัวขึ้นมา							
ในกลุ่มคนเหล่านี้	
	 แต่เป็นทีรู่ก้นัว่า	โรคกลวันัน้มรีากฐานมาจากความกลัวต่อส่ิงเร้าตามปกตอิยูแ่ล้ว	(อ้างองิจาก	
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/the-numbers-count-mental-disor-
ders-in-america/index.shtml)
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	 โรคกลัว	หรือโฟเบีย	Phobia	นั้น	มีการแบ่งประเภท	และชนิดต่าง	ๆ	ออกไปมากมาย	มากกว่า	
500	ประเภท	แต่จะขอยกตัวอย่างมาบางประเภทที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด	หรือน่าสนใจกัน
 Nomophobia หรือ โรคกลัวไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เป็นความกลัวแปลก	ๆ	แต่หลายคนมักมี
อาการเช่นนี้โดยไม่รู ้ตัว	 โดยสังเกตได้จากการความวิตกกังวลในเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เป็นอันดับแรก								
เมื่อต้องเดินทางไกล	ๆ	และรู้สึกไม่ปลอดภัยทุกครั้งที่มือถือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
 Venustraphobia หรือ โรคกลัวผู้หญิงสวย อาการของโรคนี้	คนที่เป็นจะรู้สึกคลื่นไส้	 ใจสั่น	
หายใจไม่ทั่วท้อง	เหงื่อออกมากผิดปกติ	และไม่สามารถควบคุมน�้าเสียงให้อยู่ในสภาวะปกติได้	จะรู้สึกวิตก
กังวลเป็นอย่างมากที่จะพบปะ	พูดคุย	หรือสบตากับผู้หญิงสวย
 Ablutophobia โรคกลวัการอาบน�า้	ถือเป็นส่ิงเบือ้งต้นของสุขลักษณะ	อย่างไรกต็าม	คนท่ีเผชญิ
กับโรคกลัวการอาบน�้า	 ไม่เชื่อว่าการชะล้าง	ท�าความสะอาด	เป็นเรื่องที่พวกเขาสามารถท�าได้	และถือว่า			
มันคือสิ่งที่คุกคามตัวฉกาจ		
 Scopophobia โรคกลัวการถูกจ้องมอง	 เป็นโรคท่ีกลัวท่ีจะถูกเห็นหรือถูกจ้องมอง	เกิดการกลัว
สุดขีดเม่ือต้องเพ่งความสนใจไปที่รูปตัวเอง	คนกลุ่มนี้ถึงเริ่มถอยห่างผู้คนและไม่สามารถที่จะผูกมิตรกับ					
คนอืน่ได้	พวกเขาจะหวาดระแวงและกลวัทีจ่ะถกูตกเป็นเป้าสายตา	ผูท้ีเ่ผชญิโรคนีจ้ะต้องการอยูบ้่าน	เกบ็ตัว	
ตัดขาดจากโลกภายนอกให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	
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 Halitophobia หรือ โรคกลวักลิน่ปาก	แน่นอนกว่ากลิน่ปากไม่ใช่เรือ่งตลก	
และคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่แฮปปี้กับกลิ่นไม่พึงประสงค์ท่ีว่านี้ด้วย	 แต่ในบรรดา						
คนทั่วไปที่กังวลเรื่องนี้มากพออยู่แล้ว	จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง						
ที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจากหน้ากากเพื่อป้องกันกลิ่นปากของตัวเองจะไปรบกวนคนอื่น
 Cathisophobia หรือ โรคกลัวการนั่ง	พวกเขาไม่ได้กลัวการนั่งเท่านั้น				
แต่กลวัการทีจ่ะมใีครมานัง่ข้าง	ๆ	อกีด้วย	หากมอีาการรนุแรงจะรู้สกึว่าการทีต้่องนัง่
บนเก้าอีเ้หมือนการนัง่บนสิง่ของท่ีแหลมคมและสร้างความเจบ็ปวด	ผูป่้วยจะมอีาการ
วิตกกังวล	เหงื่อออก	และหายใจหอบ
 Kenophobia หรือ โรคกลัวที่ว่าง	ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปัญหาการทรงตัว					
ไม่อยู่	รู้สึกเหมือนจะล้มเมื่อต้องยืนหรือไม่มีอะไรให้เกาะ	แต่จะรู้สึกปกติเมื่อรู้สึกว่า				
มีอะไรอยู่ใกล้	ๆ	จะรู้สึกว่าอุ่นใจถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเกาะก็ตาม
 Eisoptrophobia หรอื โรคกลวักระจก	ไม่กล้ามองเข้าไปในกระจกเพราะ
รู้สึกว่าตัวเองจะถูกดูดเข้าไปในโลกอีกฝั่งที่อยู่ในกระจก	นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการกลัว
กระจกจะรู ้สึกกังวลเป็นอย่างมากถ้าหากกระจกเกิดแตกขึ้นมาเพราะกลัวว่า									
ความโชคร้ายจะมาเยือน
 Agyrophobia หรือ โรคกลวัถนน	โรคนีจ้ะกลวัการข้ามถนนหรอืการทีต้่อง
เผชญิกบัถนน	ไม่ว่าจะเป็นถนนในซอย	ทางหลวง	สีแ่ยก	แต่ไม่ได้กลัวรถท่ีสญัจรไปมา	
สาเหตุเกิดจากการที่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองที่มีสภาพท้องถนนวุ่นวายและการจราจร
ติดขัด	จนในที่สุดต้องย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ที่การจราจรไม่พลุกพล่านแทน
 Neophobia หรือ โรคกลัวของใหม่	ผู้ป่วยจะกลัวของท่ีไม่คุ้นเคย	 เช่น					
กลวัทานอาหารใหม่	 	ๆกลวัการใช้สิง่ของใหม่	 	ๆพวกเขาจะกลวัสิง่ทีผ่ดิปกตไิปจากเดิม	
ไม่เต็มใจจะลองสิ่งใหม่	ไม่ต้องการให้ใครมาท�าลายวิถีเดิม	ๆ	ของชีวิต
 Vestiphobia หรือ โรคกลัวเสื้อผ้า	พวกเขาจะกลัวการสวมใส่เส้ือผ้า								
อาจเพราะรู้สึกอึดอัดหรือมีประสบการไม่ดีจากการใส่เสื้อผ้าจนท�าให้เกิดการกลัว
 Pantophobia หรือ โรคกลวัสารพดัสิง่	เป็นการกลวัทีไ่ม่จ�าเพาะต่อสิง่ใด	ๆ 	
หรือความกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง	มีความรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่า				
คอือะไร	ในขณะทีอ่าการโฟเบียชนดิอืน่	ๆ	จะกลวัแบบเจาะจง	ซึง่คนทีต้่องเผชญิกบั
อาการนี้จะทรมานมาก
	 อาการโฟเบียไม่ใช่เรื่องแปลก	คนเราสามารถเป็นได้ทุกคน	แต่หากมีอาการ
รุนแรงสามารถรักษาได้โดยการพบจิตแพทย์	หากพบเจอผู้ที่เป็นโฟเบียต้องอย่าไป
แกล้งเพราะมันทรมานและท�าให้เขามีอาการหนักขึ้น
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 “กลัว” แบบไหนเข้าข่ายเป็นโรค
	 ใจสัน่	อดึอดั	มอืเยน็	หรอื	ขาสัน่เมือ่ยูต่่อหน้าคนเยอะ	ๆ	เชค็เลย!	พูดถงึ	“ความกลัว”	ถอืเป็นเร่ืองปกติ
ของมนุษย์	แต่การกลัวสิ่งแปลก	ๆ	เช่น	กลัวผลไม้	สัตว์บางชนิด	หรือ	สถานที่บางแห่ง	โดยมักจะมีอาการหลัก	ๆ	
อย่าง	ใจส่ัน	หัวใจเต้นแรง	อึดอัด	มือเย็น	เหงื่อแตก	หน้าซีด	ท้องไส้ปั่นป่วน	คล้ายจะเป็นลม	ไม่อยากเผชิญหน้า	
จนมีผลกระทบต่อชีวิตประจ�าวันของคน	ๆ	นั้นมาก
	 เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว	ผศ.พญ.	วินิทรา	นวลละออ	 จิตแพทย์	และผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	กล่าวว่า	ภาวะดังกล่าวเรียกว่า	“โรคกลัว”	หรือ	“โฟเบีย	 (phobia)”	ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
โรควติกกงัวล	แบ่งได้	2	กลุม่ใหญ่	คอื	สเปซฟิิค	โฟเบยี	(specific	phobia)	เช่น	กลวัส่ิงของ	กลวัสถานทีบ่างอย่าง	
เช่น	ที่แคบ	ซึ่งเฉพาะเจาะจง	สอง	คือ	 โซเชียล	 โฟเบีย	 (social	phobia)	กลัวการเผชิญหน้าผู้คนจ�านวนมาก						
ซึ่งเป็นคนที่ไม่คุ้นเคย	 เช่น	การพูดต่อหน้าคนเยอะ	ๆ	น�าเสนอหน้าห้องประชุม	แต่หากเป็นการพูดต่อหน้าคน							
ในครอบครัว	5-6	คนที่คุ้นเคย	ก็จะไม่เป็น
	 ซึง่	ผศ.พญ.	วนิทิรา	เผยว่า	มกัพบกลุม่โซเชยีล	โฟเบยี	เป็นส่วนใหญ่	โดยทีค่วามกลัวนัน้	คอื	กลวัจะแสดง
ท่าทางน่าอายออกไป	เช่น	กลัวไปยืนขาสั่น	กลัวจะขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดไม่ออก	กลัวว่าจะท�าในสิ่งน่าอายต่อหน้า						
คนเยอะ	ๆ	ผลตามมาก็คือการพยายามหลีกเลี่ยง	เพราะฉะนั้น	ก็จะเสียโอกาสในการท�างานหลายครั้ง
	 ทัง้นี	้การกลวัสิง่แปลก	 	ๆนัน้	แต่ละคนจะมปีระสบการณ์ต่างกนั	ซ่ึงสัตว์แปลก	ๆ	บางอย่างอาจจะไปซ้อนทบั
กับภาพบางอย่างในอดีตของเขา	หรือ	สัตว์แปลก	ๆ	นั้นอาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เขากลัวมากแล้วเกิดคู่กัน	 เช่น	
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วบังเอิญมีสัตว์นั้นอยู่ใกล้ตัว	 เป็นต้น
	 ส�าหรบัการรกัษา	ผศ.พญ.	วนิทิรา	กล่าวว่า	มทีัง้การใช้ยา	รวมทัง้ใช้พฤตกิรรมบ�าบดั	หลกัการ	คอื	ให้เผชญิหน้า
กับความคิดที่กลัว	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตคนไข้	ตลอดจนปัจจัยด้านสุขภาพ	ร่างกาย
ของแต่ละบุคคล	และลักษณะรูปแบบของอาการที่คนไข้เผชิญด้วย

ที่มาของข้อมูล /ภาพประกอบ
-	http://hobia123.blogspot.com/2016/01/phobia-httpth.html
-	https://th.wikipedia.org/wiki
-	http://th.wikipedia.org/wiki
-	http://www.thaihealth.or.th/Content/7778-“กลัว”%20แบบไหนเข้าข่ายเป็นโรค.html
-	http://pantip.com/topic/30940033
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