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วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 
	 ช่วงนี้อากาศยังคงความร้อนนะคะ	อุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรระมัดระวังสุขภาพและโรคลมแดด	ส�าหรับ
ประเทศไทย	กลุ่มคนทีพ่บว่าเป็นโรคลมแดดส่วนใหญ่คอืผูท้ีต้่องปฏบิตังิานท่ามกลางแสงแดด	ซึง่ในผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง
และอยู่ในวัยท�างานก็เป็นโรคนี้ได้นะคะ	 เพราะหากอยู่ในที่ที่อากาศร้อนจัด	แม้แค่เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถท�าให้เกิด					
โรคลมแดดได้	ด้วยความห่วงใยจากกองบรรณาธิการถึงคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ

	 เรือ่งราวต่าง	ๆ	ในวารสารยงัคงเข้มข้นไปด้วยการท�างาน	และกจิกรรมต่าง	ๆ	สลบัหมนุเวยีนกนัไป	ในส่วนของ
บทความ	น�าเสนอการน�าภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ	การบกุรุกพ้ืนทีป่่าในประเทศไทย	เป็นการเข้าไป
ท�าประโยชน์หรือยดึถอืครอบครองพืน้ทีท่ีม่กีารสงวน	หวงห้าม	ซึง่เป็นเขตท่ีกนัออกเพือ่ทีจ่ะรกัษาไว้ซึง่ทรพัยากรธรรมชาติ	
ในการสอบสวนคดีพิเศษด้านปัญหาการบุกรุกท่ีดิน	ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
จ�านวนหลายปี	พ.ศ.	ที่มีการบินถ่ายบันทึกภาพ	และรูปแปลงพ้ืนท่ีคดีเพ่ือเป็นขอบเขตในการอ่านแปลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน	ในการดูการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีข้อมูลภาพถ่ายอากาศจ�านวนหลายปีเพ่ือจะแสดงให้เห็น			
ได้ชัดเจนว่าพืน้ทีค่ดนีัน้แต่เดมิมกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่างไร	โดยจะใช้ข้อมลูอย่างน้อยประมาณ	3	ปี	 เพื่อดูการเปล่ียน	
หรืออาจจะมากกว่านั้นในกรณีพื้นที่คดีมีข้อมูลครอบคลุม	ติดตามอ่านได้ในบทความเรื่อง	“น�าเสนอการน�าภาพถ่าย				
ทางอากาศมาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ”	นอกจากนี้ยังมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจอื่น	ๆ	 เช่น	“ผู้หญิงไทยในบาห์เรน							
ปัญหาทีร่อคอยการแก้ไข”	บรรยากาศท่ีเอือ้อ�านวยประกอบการคาดว่าจะหารายได้สูงกับการลงทุนประมาณ	11,375	บาท	
เพือ่อยูใ่นประเทศบาห์เรน	3	เดอืน	(แรก)	เป็นเหตใุห้ผูห้ญงิไทยใฝ่ฝันท่ีจะท�ามาหากนิในประเทศบาห์เรน	ส่วนมากแล้ว
จะรูแ้บบเทา	ๆ	(ก�า้กึง่)	หรอืบางคนอาจจะไม่รูเ้ลยว่าอาจจะมกีารขายบรกิารทางเพศด้วย	แต่จากข้อมลูทีไ่ด้พบว่าผูห้ญงิไทย
ที่ไปท�างานน้ันเข้าใจว่าถ้าเป็นการขายบริการท่ีตนเองเป็นผู้ก�าหนด	โดยสมัครใจ	ยินยอม	เป็นไปตามเงื่อนไขของตน						
ก็พอจะรับได้	แต่ในความเป็นจริงเป็นอย่างไร	จริงเท็จแค่ไหน	ติดตามอ่านได้ในฉบับค่ะ	

	 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด	ๆ	เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที่	กองบรรณาธิการ
วารสาร	DSI	 ไตรสาร	ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์	 ส�านักบริหารกลาง	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ							
ถนนแจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อน�าไป
ปรับปรุงการจัดการ	ท�าวารสาร	DSI	 ไตรสาร	ให้ดียิ่งข้ึน	และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น					

ของทุก	 	ๆท่านมา	ณ	ที่นี้ด้วย
       กองบรรณาธิการ

ค�ำถำม : ประชำชนชำวไทยถือพำสปอร์ต เข้ำประเทศบำห์เรนได้ 
โดยไม่ต้องใช้วีซ่ำ สำมำรถอยู่ในประเทศบำห์เรนได้กี่วัน?

ริสแบนด์ “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”
ผู้โชคดีจากการจับรางวัล จะได้รับรางวัลเป็น

จ�ำนวน 20 รำงวัล
ส่งลุ้นรำงวัลได้ที่ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ 
128 หมู ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210



บก.ทักทาย

สารบัญ

ประมวลภาพกิจกรรม

DSI เร่งขับเคลื่อนความโปร่งใสต้านการทุจริต

การน�าภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ

ผู้หญิงไทยในบาห์เรน ปัญหาที่รอคอยการแก้ไข

พยานหลักฐานใหม่กับการสอบสวนซ�้า

คดีหลายเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพันต้องพิจารณาเหตุลักษณะคดี

การให้ผู้ต้องหา(ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา) ท�าสัญญาประกันตัว

มาตรการพเิศษในคดทีรพัย์สนิทางปัญญา : วธีิการคุม้ครองชัว่คราวก่อนฟ้อง

การด�าเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการลักลอบขนเงินตรา

รู้ทันประกันภัยไม่ถูกโกง

การสร้างสมดลุชวีติและงานให้กับพนกังานในองค์กร (work life balance)

ฮีตเวฟ : คลื่นความร้อนที่ควรระวัง

รู้จัก “โรคประหม่ากังวลต่อหน้าสังคม”
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

4

	 เมือ่วนัอาทิตย์ที	่1	มกราคม	2560	นายสวุพนัธุ	์ตนัยวุรรธนะ	รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์	 ไชยานุกิจ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม					
นายธวชัชยั	ไทยเขยีว	รองปลดักระทรวงยตุธิรรม	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ตลอดจนคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม	ร่วมลงนามถวายพระพร	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ						
บดินทรเทพยวรางกูร	ณ	พระบรมมหาราชวัง

DSI ร่วมลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

ผู้บริหาร DSI มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ
กรรมการคดีพิเศษในโอกาสครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 เมื่อวันที่	4	มกราคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจตรี	สุริยา	
สิงหกมล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจตรี	 วรณัน	ศรีล�้า	 ผู ้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ	และ						
นางสาวอรุณศรี	 วิชชาวุธ	ผู ้อ�านวยการส่วนงานคณะกรรมการคดีพิเศษ	พร้อมคณะร่วมมอบของที่ระลึกเพ่ือเป็น								
การแสดงความขอบคุณแด่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษวาระปี	 พ.ศ.	 2559	จ�านวน	5	ท่าน										
ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ครบก�าหนดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งคราวละสองปีตามกฎหมาย	ได้แก่

	 (1)	นายกิตติพงษ์		กิตยารักษ์	 	 	 	 		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
	 (2)	นายธวัชชัย	ยงกิตติกุล	 					 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร
	 (3)	นายประมนต์	สุธีวงศ์	 	 	 	 	 	 		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 (4)	พลต�ารวจโท	ธีรจิตร์	อุตมะ	 						 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา
	 (5)	พันต�ารวจเอก	สีหนาท	ประยูรรัตน์	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 ตลอดระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษทุกท่านได้ให้				
ความกรณุาปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเสยีสละและทุม่เทความรูค้วามสามารถ	ตลอดจนมบีทบาทในการให้ความเหน็	ก�าหนด
ข้อบงัคับหรือหลกัเกณฑ์	รวมทัง้ตดิตามประเมนิผล	เพือ่ให้ผลการปฏบิตังิานของกรมสอบสวนคดพีเิศษบรรลวุตัถปุระสงค์
ตามเป้าหมายที่วางไว้	อ�านวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเช่ือมั่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่ยอมรับ				
ของประชาชน



ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 5

อธิบดี DSI ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ AFP ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
และมอบอุปกรณ์ ตรวจข้อมูลพยานหลักฐานฯ

	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 9	มกราคม	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี				
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	พนัต�ารวจโท	กรวชัร์	ปานประภากร	ผูบ้ญัชาการส�านกัปฏบิตักิาร
คดีพิเศษภาค	พร้อมด้วยข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและ
ร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุมลูนธิ	ิดร.โกวทิ	วรพพิฒัน์	“แบ่งปันความรู”้	เนือ่งในโอกาส
การก้าวเข้าสูปี่ที	่40	หนงัสอืพมิพ์มตชิน	โดยม	ีนายขรรค์ชยั	บนุปาน	ประธานกรรมการ	
บริษัท	มติชน	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	บริษัท	มติชน	จ�ากัด	 (มหาชน)					
ถนนเทศบาลนฤมาล	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี นสพ.มติชน ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 40

	 เมื่อวันพุธที่	 11	มกราคม	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบด	ี							
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจโท	ไพศิษฎ์	สังคหะพงศ์	ผู้บัญชาการส�านักกิจการ			
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ให้การต้อนรับและขอบคุณ								
นายดาเรน	บอย	เจ้าหน้าท่ีประสานงานอาวโุส	ส�านกังานต�ารวจสหพันธ์รัฐออสเตรเลยี	
(Australian	Federa	Police	-	AFP)	ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	และส่งมอบอุปกรณ์
นิติวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ตรวจข้อมูลโทรศัพท์มือถือ	 ACESO	แก่เจ้าหน้าที่							
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ทั้งนี้ 	 ส�านักเทคโนโลยีและศูนย ์ข ้อมูลการตรวจสอบ									
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จะน�าอุปกรณ์ดังกล่าว	ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์
ข้อมูลพยานหลักฐานฯ	ตามภารกิจต่อไป

	 เมือ่วนัจนัทร์ท่ี	16	มกราคม	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	
อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	ประวธุ	วงศ์สนีลิ	
ผู ้บัญชาการส�านักคดีคุ ้มครองผู ้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 เป็นผู ้แทน										
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย				
เนือ่งในโอกาสการก้าวเข้าสูปี่ที	่10	ขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย	โดยม	ีนายกฤษดา	เรอืงอารย์ีรัชต์	ผูอ้�านวยการ
องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	เป็นผูร้บัมอบ	
ณ	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	ถนนวิภาวดี-รังสิต	แขวงตลาดบางเขน				
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี TPBS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10
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DSI ลงพื้นที่คลองด่าน ตรวจสอบผู้บุกรุก
ยึดครองท�าลายทางสาธารณะประโยชน์

	 ระหว่างวันที่	18	-	21	มกราคม	2560	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติ
ให้ส�านกัคดีคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม	เดนิทางไปปฏบิตัริาชการเพือ่รวบรวม
ข้อเทจ็จรงิ	กรณนีายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองด่านร้องขอให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษตรวจสอบและด�าเนินคดีกับผู ้บุกรุก	 ยึดถือ	ครอบครอง	ท�าลายทาง
สาธารณะประโยชน์	ล�าคลอง	ล�าลาง	ขุดดิน	ถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาต	รวมทั้ง					
ปิดกั้นเส้นทางสัญจรทางน�้า	ท�าให้น�้าเน่าเสียและเกิดความเสียหายทางทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในพื้นที่หมู่	3	ต�าบลคลองด่าน	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวัด
สมุทรปราการ

	 พันต�ารวจโท	ประวุธ	วงศ์สีนิล	 ผู้บัญชาการส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภค			
และสิง่แวดล้อม	จึงได้มอบหมายให้	 ร้อยต�ารวจเอก	ปิยะ	รักสกลุ	รองผู้บญัชาการ					
ส�านกัฯ	และคณะลงพืน้ทีเ่กดิเหต	ุจากการตรวจสอบและสนธกิ�าลงัร่วมกบัหน่วยงาน	
ท่ีเกี่ยวข้อง	รวมทั้งจัดท�าแผนท่ีเกิดเหตุด้วยอากาศยานไร้คนขับ	 (UAV)	พบว่า
สภาพภูมิประเทศทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป	 ซ่ึงเดิมพืน้ทีเ่กดิเหตุจ�านวน	2,300	
ไร่เศษนัน้	สภาพพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นบ่อปลาสลดิขนาดเลก็	ต่อมาเมือ่ผูป้ระกอบการ
รายใหญ่เข้ามาซือ้ทีด่นิเกอืบทัง้หมดและให้ผูอ้ืน่เช่าทีด่นิ	เพือ่เลีย้งปลาน�า้จดืส่งออก
ต่างประเทศ	 ได้มีการเชื่อมบ่อ	ขยายบ่อ	และสร้างคันดินขนาดใหญ่	ท�าให	้					
ทางสาธารณะประโยชน์หลายเส้นหายไป	ล�าคลองหลายจุดถูกปิดกั้น	ส่งผลให้					
น�้าไม่ระบาย	ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะได้ท�าการ
ขยายผลต่อไป

	 ตามที่	กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพเิศษ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การปราบปรามกลุ่มขบวนการกระท�าความผิดลักลอบหนภีาษศีลุกากรทีส่่งผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ	นั้น

	 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้สบืสวนสอบสวนพบว่า	มกีลุ่มขบวนการลักลอบน�ารถยนต์เก่าใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจกัร
และอ้างว่าเป็นรถจดประกอบถูกต้อง	สร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้
ของรัฐ	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานลักลอบน�าของต้องห้าม	 ต้องก�ากัดเข้ามาในราชอาณาจักร												
โดยไม่ได้รบัอนญุาต	และความผิดฐานปลอมเอกสาร	ใช้เอกสารปลอมแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็ต่อเจ้าพนกังาน	รวมทัง้เข้าข่าย
ความผิดฐานฟอกเงิน	จึงได้รับเป็นคดีพิเศษที่	91/2560	เพื่อสอบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีตามกฎหมาย								
โดยเม่ือวันพฤหัสบดีที่	 19	มกราคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 พันต�ารวจตรี	
สรุยิา	สงิหกมล	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ในฐานะทีก่�ากบัดแูลคดอีาชญากรรมพเิศษ	ได้มอบหมายให้	นายปิยะศิริ	
วัฒนวรางกูร	รองผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	1	และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่	91/2560	 เข้าด�าเนินการ
ตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจ�านวน	2	แห่ง	ตามอนุมัติของศาลจังหวัดมีนบุรี	 (หมายศาลจังหวัดมีนบุรีท่ี	ค	20/2560	และ	
ค	21/2560	ลงวันที่	18	มกราคม	2560)	ดังนี้

DSI ขยายผลรถหรูจดประกอบเลี่ยงภาษี ท�ารัฐเสียหาย
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	 1.	 เลขที่	370	ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเจ	 เอ็มดับบลิว	
มอเตอร์	จ�ากัด	อยู่ในเขตประกอบการค้าเสรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	จดทะเบียนจัดต้ังประกอบกิจการน�าเข้าและ
จ�าหน่ายรถยนต์เก่า	และในทางสืบสวนพบว่า	สถานท่ีดังกล่าวใช้เป็นที่ประกอบกิจการของบริษัทน�าเข้าอะไหล่รถยนต์						
อกีบรษิทัหนึง่ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกบัการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัศิลุกากรฯ	ผลการตรวจค้น	พบเอกสารประเภท
ใบขนส่งและน�าเข้าอุปกรณ์	ส่วนควบของรถยนต์หลายประเภทย้อนหลังตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	จนถึงปัจจุบัน	คอมพิวเตอร์				
ที่เก็บข้อมูลการสั่งสินค้าจากต่างประเทศและส่งจ�าหน่ายให้กับลูกค้า	นอกจากนี้	ขณะตรวจค้นพบรถยนต์มูลค่าสูงและ						
จักรยนต์ฮาร์เลย์เดวิสัน	จ�านวน	12	คัน	จะท�าการตรวจสอบต่อไป

	 2.	บ้านเลขที	่186/392	ซอยรามค�าแหง	190/1	ถนนรามค�าแหง	แขวงมนีบรีุ	เขตมนีบรีุ	กรุงเทพฯ	เป็นสถานที	่
พักอาศัยของ	นายมานะ	สมบูรณ์ทรัพย์	 เจ้าของและกรรมการผู้จัดการของบริษัทข้างต้น	ผลการตรวจค้น	พบสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารต่าง	ๆ	กรมธรรม์ประกันชีวิต	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 เอกสารเกี่ยวกับรถยนต์จดประกอบ	จ�านวนมาก				
โดยคณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษได้ยดึไว้เป็นของกลางและจะได้รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ด�าเนนิคดีกบัผูก้ระท�าผิดต่อไป

	 เม่ือวนัองัคารที	่24	มกราคม	2560	ณ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	นายมติซูฮโิระ	
โอฮาระ	(Mr.	Mitsuhiro	Ohara)	ผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติญี่ปุ่น	และคณะนายต�ารวจญี่ปุ่น	 ได้เข้าพบ	พันต�ารวจเอก	
ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ	
เนือ่งในโอกาสทีผู่บ้ญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติดและอาวธุปืนเดินทางมาเยอืน
ประเทศไทย	ในการนี	้นายมติซฮูโิระ	โอฮาระ	ได้หารอืกบัพนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	พันต�ารวจโท	ไพศิษฎ์	 สังคหะพงศ์	 ผู้บัญชาการ
ส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	ในประเดน็การแลกเปลีย่น
ข้อมลูการข่าวเกีย่วกบัองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศทีก่ระท�าผดิกฎหมายยาเสพตดิ	
และการด�าเนนิงานร่วมกันในลกัษณะของชดุปฏิบตักิารเฉพาะกจิร่วม	(joint	taskforce)	
ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงในหลักการที่จะประสานงานร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ผบ.ต�ารวจปราบปรามยาเสพติดญี่ปุ่นและคณะ 
เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือกับอธิบดี DSI ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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	 เมื่อวันพุธที่	 25	มกราคม	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดี						
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	พนัเอก	พนิจิ	ตัง้สกลุ	ผูบั้ญชาการส�านกัคดีทรัพย์สินทางปัญญา	
พร้อมด้วยข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุน	“เพื่อช่วยเหลือทหารท่ีปกป้องอธิปไตย”	 เนื่องในโอกาส	ครบรอบ	59	ปี	
แห่งการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	(ททบ.5)	โดยมี	พลเอก	ราชรักษ	์
เรียนพชืน์	กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่	สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง	5	เป็นผูร้บัมอบ	
ณ	สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทัพบกช่อง	5	ถนนพหลโยธนิ	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ ททบ.5 ครบรอบ 59 ปี

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	มกราคม	2560	ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	กรมสอบสวนคดีพิเศษและ			
ศนูย์ช่วยเหลือลกูหน้ีและประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมจงัหวดัล�าปาง	จดัฝึกอบรม	DSI	Maps	&	DSI	Maps	Extend								
ให้กับข้าราชการ	และประชาชน	จังหวัดล�าปาง	จ�านวน	83	คน	 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	 เป็นประธาน									
เปิดการอบรม	เป็นจังหวัดที่	48

DSI ฝึกอบรมให้ความรู้ DSI Maps & DSI Maps Extend
ให้กับข้าราชการและประชาชนจังหวัดล�าปาง
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DSI รับเกียรติร่วมเปิดกิจกรรม
Big Cleaning Day สนง.เขตหลักสี่

อธิบดี DSI แสดงเจตจ�านงและมอบนโยบายการก�ากับดูแล
องค์การที่ดีแก่บุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 เม่ือวนัศกุร์ท่ี	27	มกราคม	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ	เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการก�ากับดูแลองค์การท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	และได้แสดงเจตจ�านงต่อบคุลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ตามนโยบายด้านการป้องกนัและ
ปราบปราม		 	การทุจริต	การส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และความโปร่งใสการด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต											
การส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	หลังจากน้ัน	พันต�ารวจเอก	ทรงศักด์ิ	รักศักดิ์สกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ								
ได้บรรยาย	เรื่อง	แนวทางการด�าเนินการเพื่อการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ผู้บัญชาการส�านัก							
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษผูป้ฏิบัตหิน้าท่ีผูต้รวจราชการกรม	รองผูบ้ญัชาการส�านกั	ผูอ้�านวยการกอง	กลุม่	และศนูย์	
ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการคดี	ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ	ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และคณะท�างานพัฒนา
ค่านิยมองค์การตามค�าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่	 1247/2559	ลงวันที่	 27	 ธันวาคม	2559	 รวมทั้งสิ้น	 82	คน											
ณ	โรงแรมทีเค	พาเลช	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่วนัองัคารท่ี	31	มกราคม	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	นางสวุมิล	สายสวุรรณ	รองผูบ้ญัชาการส�านกั
บริหารกลาง	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม	
“Big	Cleaning	Day	 เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน”	ของกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือ	ณ	บรเิวณลานอเนกประสงค์	ทางเข้าศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ	
ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร
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DSI ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร “The BigChilli” เผยจากนี้ประเทศไทย
จะไม่ใช่สวรรค์ส�าหรับอาชญากรข้ามชาติอีกต่อไป

“Thailand was regarded as a safe haven for 
foreign criminals and fugitives.

BUT those days are over.”

	 พนัต�ารวจโท	ไพศษิฎ์	สงัคหะพงศ์	ผูบั้ญชาการส�านกั
กิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ					
ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารรายเดือนต่างประเทศ	“Big	Chilli”	
ฉบับเดือนมกราคม	2560	ซึ่งเป็นนิตยสารที่นิยมอย่างมาก				
ในกลุ่มนักการทูตและชาวต่างชาติที่พ�านักอยู่ในประเทศไทย
	 ในการนี้	พันต�ารวจโท	 ไพศิษฎ์	สังคหะพงศ์	 ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็น	บทบาทหน้าที่และภารกิจในภาพรวม		
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยเฉพาะความผิดเก่ียวกับ					
การล่วงละเมดิทางเพศเดก็	และการปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง	
ซึง่เป็นความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของส�านักกจิการต่างประเทศ
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	อีกทั้งกรมสอบสวน				
คดีพิเศษยังมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาต	ิโดยมกีารท�างานแบบบรูณาการ
กบัหน่วยงานต่างๆ	เช่น	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ินอกจากนี้
กรมสอบสวนคดพีเิศษยงัมกีารร่วมมอืกบัองค์กรระหว่างประเทศ
ในการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร	เครือ่งมอืทางเทคโนโลย	ีและ	
องค์ความรู้อีกด้วย				

	 ทั้งน้ี	 ผู ้สนใจสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลด					
บทสัมภาษณ์	ได้ที่	https://issuu.com/thebigchilli/docs/
the_bigchilli_jan_2017
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DSI ประชุมร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันปราบปรามสื่อลามก
และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

DSI สัมมนาโครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับส�านักงานอัยการสูงสุด 
ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 2	กุมภาพันธ์	2560	 พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	
อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นประธานในพธีิเปิดโครงการเสรมิสร้างความร่วมมอื
กับส�านักงานอัยการสูงสุด	 ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	ตาม							
พระราชบญัญตัคิวามร่วมมอืระหว่างประเทศในเรือ่งทางอาญา	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2559	
โครงการดังกล่าวจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง	“พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ	ในเรื่องทางอาญา	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559”	โดย	ดร.ชัชชม	อรรฆภิญญ์				
รองอธบิดอียัการ	ส�านกังานต่างประเทศ	ส�านกังานอยัการสูงสุด	และเร่ือง	“ปัญหา
ข้อขัดข้องแนวทางปฏิบตัแิละการแก้ไขปัญหาในปีทีผ่่านมาของความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศในเรือ่งทางอาญา”โดย	นายธรีชั	ลมิปยารยะ	อยัการประจ�าส�านกังานอยัการ
สูงสุด	ด�าเนินรายการโดย	นายมนูญพันธ์	 รัตนเจริญ	ผู้อ�านวยการส่วนประสาน			
ความร่วมมอืระหว่างประเทศและการข่าว	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพมหานคร

	 พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ	และพันต�ารวจเอก	ทรงศกัด์ิ	 รักศกัด์ิสกลุ	รองอธบิดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ในฐานะผูก้�ากบัดแูลส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	และพนัต�ารวจโท	
ไพศิษฎ์	 สังคหะพงศ์	 ผู ้บัญชาการส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	ได้มอบหมายให	้							
ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษ์มณ	ีรองผูบ้ญัชาการส�านกักิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมลักษณะสื่อลามก		
อนาจารเด็ก	และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	ตามค�าเชิญของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา				
(Homeland	Security	Investigations	-	HSI)	โดยได้ข้อสรปุ	คอื	การท�างานร่วมกนัในเชงิรกุ	อนัน�าไปสูก่ารท�างานลกัษณะ
บูรณาการระหว่างประเทศ	เพื่อการปราบปรามอาชญากรรมลักษณะสื่อลามกเด็ก	โดยใช้สื่อออนไลน์	และการท่องเที่ยว								
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เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก	โดยประเทศไทยเป็นประเทศเส่ียงที่น�าไปสู่การก่ออาชญากรรมลักษณะดังกล่าว	ซึ่งในรูปแบบ				
ของการท�างานในสหรัฐอเมริกา	คือการท�างานเชิงรุกในแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 (task	force	team)	
และมเีครอืข่ายการท�างานหลายประเทศทัว่โลก	อนัจะน�าไปสู่ความร่วมมอืด้านการป้องกนัปราบปรามคดีลักษณะดงักล่าว
อย่างใกล้ชิด	และมคีวามสมัพนัธ์กับกรมสอบสวนคดพีเิศษแน่นแฟ้นยิง่ขึน้	นอกจากนี	้ยงัได้เข้าเยีย่มชมหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย	 ได้แก่	หน่วยสืบสวนอาชญากรรมเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศเด็ก	ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ				
(Homeland	Security	Investigations	-	Cyber	Crime	Center	-	U.S.	 Immigration	and	Customs	Enforcement),	
ส�านักงานสอบสวนกลาง	(Federal	Bureau	of	 investigation	-	FBI),	ศูนย์ข้อมูลเด็กหายและเด็กถูกละเมิด	(National	
Center	for	Missing	and	Exploited	Children	-	NCMEC)		ระหว่างวนัที	่3	–	10	กมุภาพันธ์	2560	ณ	กรุงวอชิงตนั	ด.ีซ.ี	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 เมือ่วนัองัคารที	่7	กมุภาพนัธ์	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	นางวรภัทรา	ภมรศริ	ิผูอ้�านวยการส่วนประสาน
ราชการและบริหารทั่วไป	ส�านักบริหารกลาง	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ						
ร่วมแสดงความยนิดแีละร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุมลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
เนื่องในโอกาสครบรอบ	14	ปี	 แห่งการก่อต้ังหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	 โดยม	ี								
นายวุฒิ	นนทฤทธิ์	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	ถนนวิภาวดี-รังสิต	กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่วนัองัคารท่ี	14	กมุภาพนัธ์	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลกัสูตรพนกังานสอบสวนคดีพเิศษ	เพือ่ให้พนกังานสวบสวนคดีพิเศษมทัีกษะ
และความเช่ียวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	สามารถปฏิบัติหน้าที	่		
ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ							
การสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตักิารสอบสวน
คดีพิเศษ	ฉบับที่	2	 (พ.ศ.	2551)	 ได้อย่างถูกต้อง	มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล	และเป็นไปตามหลักคุณธรรม	จริยธรรม	สิทธิมนุษยชน	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ระหว่างวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2560	 ถึงวันที่	 15	
พฤษภาคม	2560	ณ	โรงแรมอมารี	ดอนเมือง	แอร์พอร์ต	กรุงเทพมหานคร

DSI ประชุมร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันปราบปรามสื่อลามก
และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

DSI อบรมเข้มหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
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	 เมื่อวันอังคารที่	14	กุมภาพันธ์	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รับเกียรติ
เข้าร่วมพธิวีนัสถาปนากองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ	ครบรอบ	25	ปี	โดย	พลต�ารวจเอก	เฉลมิเกยีรต	ิศรีวรขาน	
รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	พร้อมด้วย	พลต�ารวจโท	สมหมาย	กองวิสัยสุข	 ผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	
ร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าว	 โดยมีการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนผู้กล้า	 เพ่ือสดุดีวีรกรรม	และความเป็นสิริมงคล				
เป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	นอกจากนี้	พลต�ารวจโท	สมหมาย	กองวิสัยสุข	ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับอธิบด	ี			
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ณ	กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี	่
กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันอังคารที่	14	กุมภาพันธ์	2560	นายญาณ	แคธเนอร	์
(Jan	 Kaethner)	 ผู ้ช ่วยทูตฝ่ายต�ารวจ	 สถานเอกอัครราชทูต											
สวิตเซอร์แลนด์	ประจ�าประเทศไทย	 เข้าพบรองผู้บัญชาการส�านัก
กิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 และ							
ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออก	 เพื่อขอบคุณ
ส�าหรับความร่วมมอืในการติดตามจับกมุผู้ต้องหา	ตามค�าร้องขอของ
สวิตเซอร์แลนด์	ณ	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อธิบดี DSI ร่วมพิธีวันสถาปนา
กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด ครบรอบ 25 ปี

ผช. ทูตฝ่ายต�ารวจสวิตเซอร์แลนด์ พบ DSI เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ
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DSI รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตร
Asia Region Law Enforcement Management Program

รุ่นที่ 42 ที่ประเทศเวียดนาม

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่อต้านการทุจริตเนปาล เข้าศึกษาดูงานที่ดีเอสไอ

	 เมือ่ระหว่างวนัที	่15	-	17	กมุภาพนัธ์	2560	ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาติ	ประกายหงษ์มณ	ีรองผูบั้ญชาการส�านกักิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรบรรยาย	หวัข้อ	การสบืสวนอาชญากรรมข้ามชาติ	
ในหลกัสูตร	Asia	Region	Law	Enforcement	Management	Program	รุน่ที	่42	(ARLEMP42)	ณ	RMIT	university	
กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	การอบรมดังกล่าว	จัดโดย	ต�ารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
เนเธอร์แลนด์	UNODC	และ	RMIT	university	ประเทศออสเตรเลยี	เป็นโครงการอบรมอย่างต่อเนือ่ง	มผีูเ้ข้ารบัการอบรม
จากประเทศในทวีปเอเชีย	 ยุโรป	และออสเตรเลีย	 รุ ่นละประมาณ	22	ประเทศ	จ�านวนรุ ่นละประมาณ	25	คน											
ซึง่	 ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษ์มณ	ีรองผูบ้ญัชาการส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	
ผ่านการอบรมรุ่นที่	33	และได้รับรางวัล	Excellent	Award	จากการอบรมดังกล่าว	 เมื่อปี	พ.ศ.	2557	จากการบรรยาย
ดงักล่าว	ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมทราบถงึภารกจิด้านอาชญากรรมข้ามชาติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (DSI)	และเพิม่กรอบ
ความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับประเทศในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานคณะกรรมการสบืสวนการใช้อ�านาจ
โดยมิชอบ	(Commission	of	the	 Investigation	of	Abuse	of	Authority-	CIAA)	
เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมร่วมหารือกับ	
พันต�ารวจตรี	วรณัน	ศรีล�้า	ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ	และเจ้าหน้าที่ส�านัก
กิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ							
ในประเดน็การสบืสวนสอบสวนกรณกีารทจุรติและประพฤตมิชิอบโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐั	
รวมทั้งการประสานงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับส�านักงาน	ป.ป.ช.	และ
ส�านักงาน	ป.ป.ท.	เพื่อปราบปรามการทุจริต
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DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ กอ.รมน. เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี

	 เมื่อวันศุกร์ที่	17	กุมภาพันธ์	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	ถริพล	พณิเมอืงงาม	ผูบ้ญัชาการ
ส�านักคดีความมั่นคง	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและ			
มอบแจกันดอกไม้	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	9	ปี	กองอ�านวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร	โดยมี	พลโท	ณัฐ	อินทรเจริญ	รองเลขาธิการกองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านท่ี	2	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	กองอ�านวยการ
รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ถนนนครราชสมีา	เขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร

การร่วมประชุมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน
และด�าเนินคดีความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
	 ตามที่ส�านักงานการสอบสวน	ส�านักงานอัยการสูงสุด	ได้ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งผู้แทนไปร่วมการประชุม
สัมมนา	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและด�าเนินคดีความผิด	ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ					
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญกรรมข้ามชาต	ิพ.ศ.	2556	ระหว่างวนัที	่22	-	24	กมุภาพนัธ์	2560	ณ	โรงแรม
แกรนด์แปซฟิิก	อ�าเภอชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรุ	ีนัน้	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	คมวชิช์	พฒันรฐั	
ผูอ้�านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม	1	รกัษาการในต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	ไปร่วมการสมัมนา
ดังกล่าว	โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว	โดยจะมีการพัฒนาการท�างานร่วมกันระหว่าง	ส�านักงานอัยการ
สูงสุด,	กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ,	 กรมการปกครอง,	คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม								
การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.),	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	และส�านักงานป้องกันและ						
ปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)	อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	ซึ่งในการประชุมสัมมนานี้	ส�านักงานอัยการสูงสุด	ได้กล่าวชื่นชม
และขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีได้เคยให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจค้น	 ร่วมกันจับกุมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ชาวต่างชาติที่พัทยาจนเป็นผลส�าเร็จเรียบร้อยและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท�างานร่วมกันโดยใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
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คณะมูลนิธิ Operation Underground Railroad (O.U.R) เข้าพบดีเอสไอ
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่24	กมุภาพนัธ์	2560	ร้อยต�ารวจเอก	ปิยะ	รกัสกลุ	รองผูบ้ญัชาการ
ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม/ผู้อ�านวยการศูนย์คดีคุ้มครองผู้บริโภค	ร่วมกับ
กรมวิชาการเกษตร,	สมาคมอารักขาพืชไทย	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายวัตถุอันตรายทางการเกษตร	 ได้ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของบุคลากรในสงักดั	 เช่น	การตรวจสอบสนิค้าปลอมด้วยเทคนคิการกระตุน้สาร	
ด้วยพลังงาน	Fourier	Transform	Infrared	(FTIR)	รวมทั้ง	การก�าหนดมาตรการในการ
ป้องกันการน�าเข้าและจ�าหน่ายสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยผิดกฎหมาย	
เพื่อเป ็นการคุ ้มครองสิทธิของผู ้บริโภค	ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 ลาดพร ้าว	
กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	25	กุมภาพันธ์	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้							
พันต�ารวจเอก	อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด									
พันต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ	รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	และทีมงานศูนย์ต่อต้าน									
การค้ามนุษย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้การต้อนรับคณะท�างาน	คณะผู้บริจาคจากมูลนิธิ	Operation	Underground	
Railroad	(O.U.R)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตังิานด้านการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและกระบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทย	
โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง	ๆ	 เช่น	การจัดอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ด้านการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต	การฝึกทางยุทธวิธ	ี				
การร่วมประชุมสัมมนา	และการสนับสนุนงานด้านการสืบสวนเพื่อน�าไปสู่การด�าเนินคดีด้านค้ามนุษย์และการแสวงหา						
ผลประโยชน์จากเด็ก	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI ประชุมร่วมหน่วยงานฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 
ในการตรวจสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ผิดกฎหมาย
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DSI ร่วมสัมมนาการศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวฯ
และการปฏิบัติการที่เป็นเลิศของสามประเทศในกลุ่มอาเชียน

	 เมือ่วนัองัคารท่ี	7	มนีาคม	2560	พันต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ	 ผู้อ�านวยการ	
ส่วนป้องกนัและปราบปราม	1	รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	
เข้าร่วมประชุมเพ่ือก�าหนดมาตรการการจ่ายเงินคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย	์							
ครั้งที่	 2/2560	ตามข้อสั่งการของพลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตร	ี
ให้หาแนวทางแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ ้มครองพยาน	 ซึ่งจัดโดย								
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม

	 เมื่อวันจันทร์ที่	6	มีนาคม	2560		พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้									
ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษ์มณ	ีรองผูบ้ญัชาการส�านกักจิการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ		
และนายณพล	วรประทีป	เจ้าหน้าท่ีคดพีเิศษปฏบัิตกิาร	เข้าร่วมการสมัมนาโต๊ะกลม	เรือ่ง	การศกึษารูปแบบและววิฒันาการ
ของการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสามประเทศในกลุ่มอาเซียน	ณ	สถาบัน							
เพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย	(TIJ)	การสมัมนาดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ผลการศกึษารปูแบบและววิฒันาการ
ของการท่องเทีย่วเพือ่มเีพศสมัพนัธ์กบัเดก็และการปฏบิติังานทีเ่ป็นเลศิในเชงิประจกัษ์ในการต่อต้านการท่องเทีย่วในลักษณะ
ดังกล่าวของประเทศในกลุ่มอาเซียน	ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการวิจัยและน�าไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป	การสัมมนาครั้งนี้จัดโดย	TIJ	มีผู้บรรยาย	ได้แก่	พันต�ารวจโท	ด็อกเตอร์	นรินทร์	 เพชรทอง	จากโรงเรียนนายร้อย
ต�ารวจ	และ	พันต�ารวจโท	อภิชาติ	หัตถสิน	จาก	บช.ภ.5	โดยมี	 ด็อกเตอร์	 สิตา	สัมฤทธิ์	จาก	TIJ	 เป็นผู้ด�าเนินรายการ	
ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนาครัง้นีม้จี�านวน	16	คน	จากหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายและองค์กรไม่แสวงผลก�าไรทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	
สอท.	 เบลเยี่ยมฯ	สอท.แคนาดาฯ	หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ	 (National	Crime	Agency	 -	NCA)					
สอท.	 สหราชอาณาจักรฯ	สอท.	 เยอรมนี	 สอท.	 สหรัฐอเมริกา	UNICEF	มูลนิธิ	 ECPAT	 International	มูลนิธิ
พัฒนาการคุ้มครองเด็ก	 (FACE)	และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	 การสัมมนาครั้งนี้เป็นการปูพื้นฐานให้แก่โครงการ						
“ลงมอืท�า	 :	 เพือ่การต่อต้านการท่องเทีย่วเพือ่มเีพศสมัพนัธ์กบัเดก็”	ที	่ ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาตฯิ	ได้รบัการคดัเลอืกจาก	
TIJ	ให้เป็นผูจ้ดัการโครงการซึง่อธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมติัหลักการให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว	ภายใต้งบประมาณ
ของ	TIJ	ด้วยแล้ว

DSI ร่วมประชุมมาตรการ การจ่ายเงินคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2
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DSI ได้รับเกียรติจาก อสส. ให้ความรู้แก่พนักงานอัยการ

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (DSI)	กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ		
(ปอศ.)	กรมศุลกากร	ร่วมท�าลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ประจ�าปี	 2560	จัดโดยกรมทรัพย์สิน							
ทางปัญญา	ณ	กรมทหารราบที	่11	รกัษาพระองค์	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	เมือ่วนัที	่10	มนีาคม	2560	พลเอก	ประวติร	
วงษ์สวุรรณ	รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายความมัน่คงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ประธานคณะอนุกรรมการปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นประธานในพิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว	โดยมี	
พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	 	 รักศักดิ์สกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ,	ผู้แทนจาก
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ,	ผู้แทนจากกรมศุลกากร,	 ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา,	 ส่ือมวลชน,	 ผู้แทนเจ้าของสิทธิฯ,				
เจ้าหน้าที่สถานทูต,	ฯลฯ	ร่วมเป็นสักขีพยาน	และได้รับความร่วมมือจากกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน									
ราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.)	กองทพับก	ทัง้นี	้ของกลางท่ีน�ามาท�าลายทัง้หมด	เป็นของกลางท่ีคดีถึงท่ีสุดแล้วกว่า	2,600	คด	ี
จ�านวนของกลางกว่า	3	ล้าน	6	แสนชิน้	น�า้หนกัรวม	300	ตัน	มลูค่ารวมกว่า	1,700	ล้านบาท	ซ่ึงประกอบด้วย	อะไหล่รถยนต์	
และรถจกัรยานยนต์	เสือ้ผ้า	กระเป๋า	เข็มขัด	รองเท้า	นาฬิกา	โทรศพัท์มอืถอื	แผ่นซีด	ีดวีดี	ีแว่นตา	ยา	และเครือ่งส�าอาง	
วิธีการท�าลายของกลางโดยการการบด	ตัด	ทุบ	และเผา	ท�าให้สิ้นสภาพไม่สามารถน�ากลับมาใช้งานได้อีก

DSI ปอศ. กรมศุลฯ ร่วมท�าลายของกลาง
ในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�าปี 2560 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

	 ด้วยส�านกังานคดีค้ามนษุย์	ส�านกังานอัยการสูงสดุ	ได้จดัโครงการฝึกอบรม
หลกัสตูรพืน้ฐานการด�าเนนิคดค้ีามนษุย์	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือการด�าเนนิคดีค้ามนษุย์
ของพนกังานอยัการให้มปีระสทิธภิาพ	สามารถพจิารณาสัง่ส�านวนได้อย่างครบถ้วน	
รวดเร็ว	 เป็นธรรม	แก่อัยการผู้ช่วย	จ�านวน	180	คน	 เมื่อระหว่างวันที่	 8	 -	10	
มนีาคม	2560	ณ	โรงแรมเซน็ทาราศนูยร์าชการและคอนเวนชั่นเซน็เตอร์	ในการนี้	
ส�านกังานคดค้ีามนษุย์	ได้เชิญ	พนัต�ารวจโท	คมวิชช์	พฒันรฐั	ผูอ้�านวยการส่วนป้องกนั
และปราบปราม	1	รักษาการในต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย	์		
เป็นวิทยากรในหัวข้อ	“การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์”	
ซึ่งท�าให้อัยการผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรม	ได้มีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดี						
ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดียิ่งขึ้น
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	 เมือ่วนัพธุที	่15	มนีาคม	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	มอบหมายให้	นางอัจฉรา	ปรียาจิตต์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เป็นผู้แทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	
25	ปี	กรมคุมประพฤติ	 โดยมี	พันต�ารวจเอก	ณรัชต์	 เศวตนั่นท์	อธิบดีกรมคุมประพฤต	ิ					
นายประสาร	มหาลี้ตระกูล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และนางอัญชลี	พัฒนสาร				
รองอธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ชัน้	4	อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ	์ถนนแจ้งวัฒนะ	
กรุงเทพมหานคร

	 ศนูย์ปฏบิตักิารร่วม	คดพีเิศษที	่27/2559	กรณวัีดพระธรรมกาย	ยงัคง
ปฏิบัติหน้าที่รอบวัดพระธรรมกายตามมาตรา	44	โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที	่
จากกองพนัเสนารกัษ์ท่ี	13	กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานหน่วยบญัชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก	จะปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ืออ�านวยความสะดวก						
แก่ประชาชน	ในพ้ืนท่ีรอบวัดพระธรรมกาย	และพ้ืนท่ีใกล้เคียง	โดยจัดตั้งเต๊นท์
ให้บริการทางการแพทย์	บริเวณประตู	1	วัดพระธรรมกาย	และลงเยี่ยมเยียน
ให้การรักษาประชาชนในพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย	ก�ากับดูแลโดย	พันโท					
นายแพทย์	เนาวพงษ์	พงษ์เจรญิชยั	ผูบ้งัคบักองพนัเสนารกัษ์ที	่13	กองพลทหาร
ปืนใหญ่	ต่อสู้อากาศยาน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ 
รอบวัดพระธรรมกาย ตามมาตรา 44

DSI ร่วมเป็นเกียรติในงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุมประพฤติ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 16	มีนาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	
อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโทหญงิ	พรทพิย์	ล.วรีะพรรค								
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมเป็นเกียรติ			
ในโครงการเชดิชเูกยีรตอิาสาสมคัรคมุประพฤต	ิกระทรวงยตุธิรรม	(วนัอาสาสมคัร
คุมประพฤติ)	 โดยมี	นายถาวร	พรหมมีชัย	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม	 เป็นประธานในพิธี	ณ	ห้องบอลรูม	ชั้น	 4	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์						
คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

20

การประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายกรณี
ส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 19 

(The 19th Case Management Meeting : CMM)
ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2560 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ นสพ.แนวหน้า
ในโอกาสครบรอบ 37 ปี

	 ตามทีก่ระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์	ได้เชญิกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา	ระหว่างวันท่ี	15	 -	16	มีนาคม	2560	ณ	 เมืองมัณฑะเลย์	สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา						
โดยม	ีนายไมตร	ีอนิทุสตุ	ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่ของมนษุย์	เป็นหวัหน้าคณะฯ	นัน้	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	
ได้มอบหมายให้	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และ
คดยีาเสพตดิ	เข้าร่วมการประชมุร่วมกนัระหว่างกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	โดยมหีน่วยงานอืน่	 เช่น	
ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง	กองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนษุย์	ส�านกังานอยัการสงูสดุ	กระทรวงแรงงาน	และผู้แทน
สถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เข้าร่วมด้วย	โดยการประชุม	CMM	เป็นกิจกรรม
หนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง	(MOU)	ไทย	-	 เมียนมา	ในการต่อต้านค้ามนุษย์	 โดยลงนามครั้งแรก
เม่ือวันที่	24	 เมษายน	2552	ที่กรุงเนปิดอร์	 เมียนมา	ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมกันตาม	
SOP	ซึง่ทัง้สองประเทศได้มกีารตกลงในการท�ากจิกรรมร่วมกนั	มวีตัถปุระสงค์	เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบคุลากร	
เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เสียหายได้รับการคุ้มครอง	รับรู้	และเข้าถึงสิทธ์ิ	 เสริมสร้างกลไกในการเก็บรวบรวมข้อมูล	และติดตาม
ประเมนิผลการท�างานของทัง้สองประเทศ	เพือ่ให้การช่วยเหลือส่งกลับ	และคนืสู่สังคมของผูเ้สียหายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

	 เมือ่วนัพุธที	่22	มนีาคม	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวน
คดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	มนตร	ีบุณยโยธนิ	ผูบ้ญัชาการส�านกัคดอีาญาพเิศษ	2	
เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดพิีเศษ	ร่วมแสดงความยนิดแีละมอบแจกนัดอกไม้	เนือ่งในโอกาส
ครบรอบ	37	ปี	หนังสือพิมพ์แนวหน้า	 โดยมี	คุณผรณเดช	พูนศิริวงศ์	กรรมการผู้จัดการ
หนงัสอืพมิพ์แนวหน้า	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ส�านกังานหนงัสือพิมพ์แนวหน้า	ถนนวภิาวดี	-	รังสิต	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร
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DSI ร่วมประชุมหารือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 2

DSI ร่วมบรจิาคสมทบทุนมลูนธิโิรงพยาบาลเดก็ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี ช่อง 3
	 เมือ่วนัศกุร์ที	่24	มนีาคม	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	มอบหมายให้	 พันต�ารวจโท	ศันสนะ	แก้วทับทิม	 รองผู้บัญชาการส�านัก								
คดอีาญาพเิศษ	3	และเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
ร่วมแสดงความยนิดแีละร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุกองทนุอาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา
มหาราชิน	ี (ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง)	ในมลูนธิโิรงพยาบาลเด็ก	เนือ่งในโอกาสครบรอบ	
47	ปี	แห่งการก่อตัง้สถานโีทรทัศน์ไทยทีวสีช่ีอง	3	โดยม	ีคณุประชมุ	มาลนีนท์	รองประธาน
กรรมการ	บรษัิท	บีอซี	ีเวลิด์	จ�ากดั	(มหาชน)	และคณุสรุนิทร์	กฤตยาพงศ์พนัธ์ุ	รกัษาการ	
กรรมการผู้จัดการ	สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	อาคารมาลีนนท์
ทาวเวอร์	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

	 สืบเนื่องจากการประชุมหารือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต�ารวจด้านอาชญากรรมข้ามชาติ	ครั้งที่	 1	 (The	First						
Regional	 Police	Training	Conference	on	Transnational	Crime)	 เดือนกันยายน	2559	ณ	กรุงมะนิลา					
ประเทศฟิลิปปินส์	ระหว่างวันที่	27	 -	28	มีนาคม	2560	ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาติ	ประกายหงษ์มณี	รองผู้บัญชาการ		
ส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	และนายณพล	วรประทีป	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ	
และข้าราชการส�านกัพฒันาและสนบัสนนุคดพีเิศษ	ได้เข้าร่วมการประชมุหารือการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีต่�ารวจด้านอาชญากรรม	
ข้ามชาต	ิครัง้ที	่2	(The	Second	Regional	Police	Training	Conference	on	Transnational	Crime)	ณ	โรงแรมอรสิตัน้	
ถนนสขุมุวทิ	24	กรงุเทพมหานคร	การประชมุคร้ังนีจ้ดัโดยมลูนธิฮิานส์ไซเดล	(Hanns	Seidel	Foundation)	ของประเทศ
เยอรมนี	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมต่อต้านอาชญากรรม					
ข้ามชาติแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐาน	และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ	์
ยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	Practices)	 ในการจัดการฝึกอบรมเพื่อสนองตอบต่อภัยคุกคามและอาชญากรรม
ข้ามชาติในปัจจุบัน	การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุม	45	คน	ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
จาก	7	ประเทศ	ได้แก่	 ไทย	กัมพูชา	 เวียดนาม	 เมียนมา	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	และเยอรมนี	ส�าหรับผู้แทนจาก
ประเทศไทย	ได้แก่	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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	 เมือ่วนัพธุที	่29	มนีาคม	2560	ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาติ	ประกายหงษ์มณ	ีรองผูบ้ญัชาการส�านกักจิการต่างประเทศ
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	นาวาตรี	วิวัฒน์	สุนทรจารุ	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ	รักษาการแทน	
ผูอ้�านวยการส่วนคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	2	นางญาณนิ	ีเกยีรติไพบลูย์	พนกังานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพเิศษ	
นายสมพฒัน์	จกัสมศกัดิ	์นายณพล	วรประทีป	เจ้าหน้าทีค่ดีพเิศษปฏิบติัการ	และนายอทิธิพงศ์	ดนยัวรรณ	นกัวเิทศสมัพนัธ์	
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ	หัวข้อ	การเสริมสร้างศักยภาพงานสืบสวนเก่ียวกับภาพอนาจารผู้เยาว์	ในมิติ
ของหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายและประกันสงัคม	ณ	คณะนติิศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	การประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการด�าเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล	
ม.ธรรมศาสตร์	 (German-Southeast	Asian	Center	for	Excellence	of	Public	Policy	and	Good	Governance	
-	CPG)	และมลูนิธิฮนัส์ไซเดล	(Hanns	Seidel	Foundation	-	HSF)	โดยมจีดุประสงค์เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ์และ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการต่อต้านและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทย	การประชุมมีผู้ร่วมประชุม
ท้ังหมด	30	คน	ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไทยและต่างประเทศ	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	
เยอรมนี	กลุ่มประเทศนอร์ดิก	UNODC	องค์กรภาคประชาสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	ซ่ึงตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

DSI ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดร้านทอฝัน By พม.
	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 30	มีนาคม	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ					
วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโทหญิง	
พรทิพย์	 ล.วีระพรรค	 ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 เป็นผู ้แทน						
กรมสอบสวนพิเศษ	ร่วมเป็นเกียรติ	 ในพิธีเปิดร้านทอฝัน	By	พม.	โดยมี	
พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี	ณ	ชั้น	1	 โซน	Dazzle	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

DSI ร่วมประชมุเชงิปฏิบตักิารนานาชาต ิหวัข้อ การเสรมิสร้างศักยภาพงานสืบสวน
เกี่ยวกับภาพอนาจารผู้เยาว์ ในมิติของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและประกันสังคม

	 ในการนี้ 	 ร ้อยต�ารวจเอก	 เขมชาติฯ	 ได ้แสดง
ทรรศนะเกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนคดีสื่อลามกอนาจาร
เด็กและการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยใช้องคาพยพต่าง	ๆ	
ของกระบวนการยุติธรรม	ตลอดจนความร่วมมือจากภาค
ประชาสังคมและภาคเอกชน	รวมถึงการจัดตั้งคณะท�างาน
ถาวรด้านการปราบปรามอาชญากรรมต่อเดก็เพือ่ให้งานด้าน
การช่วยเหลือเด็กเป็นไปอย่างยั่งยืน	
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คณะข้าราชการ DSI เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 
ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะรัชกาลที่ 3
	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 31	มีนาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	 รักศักดิ์สกุล					
รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	น�าคณะข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นผูแ้ทน
กระทรวงยตุธิรรม	เข้าร่วมพธิวีางพานประดับพุม่ดอกไม้	ถวายราชสกัการะพระบรม
ราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	 เนือ่งในวนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า	พุทธศักราช	2560	ณ	พระบรมราชา
นุสาวรีย์	ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์	วัดราชนัดดาราม	กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2559

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่31	มนีาคม	2560	พนัต�ารวจตรี	นติิ	สัมฤทธิเ์ดชขจร	ผู้อ�านวยการศนูย์สารสนเทศ	ส�านกัเทคโนโลยี
และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	และพันต�ารวจตรีหญิง	สมพิศ	อาชาทองสุข	ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการคดี	ส�านักกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ	ข้าราชการดีเด่น	ประจ�าป	ี
พ.ศ.	2559	เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน	วันที่	1	เมษายน	2560	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล
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DSI ร่วมอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ

	 เมื่อระหว่างวันที่	 6	 -	19	มกราคม	2560	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ร่วมอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน							
ท่ีเดินทางมากกราบพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิดีจักรีนฤบดนิทร	
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพติร	โดยการจดัหาอาหาร	อาหารว่าง	น�า้ดืม่สะอาด	น�า้หวาน	ฯลฯ	ซึง่มปีระชาชนทยอยมา
ใช้บริการจ�านวนมาก	ณ	จุดบริการประชาชน	บริเวณประตู	1	ฝั่งพระแม่ธรณี	อาคารศาลฎีกา	(เดิม)	



  DSI เร่งขับเคลื่อน
ความโปร่งใส ต้านการทุจริต



	 ตามนโยบายรัฐบาลของ	พลเอกประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 ได้ก�าหนดไว้ใน	ข้อ	10	 เร่ืองการส่งเสริม					
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	 โดยมีมติให้			
ทุกหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	2560	–	2564)	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม							
การทุจริตแห่งชาติให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	
โดยก�าหนดวิสยัทศัน์ให้	ประเทศไทยใสสะอาด	ไทยทัง้ชาต	ิต้านทจุรติ	(Zero	Tolerance	and	Clean	Thailand)	เพือ่สร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน	และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ				
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล	ผ่านยุทธศาสตร์	6	ด้าน	ได้แก่	สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	
ยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต	สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต	และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย	(CPI)	 เพื่อให้
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (Corruption	Percepting	 Index	 :	CPI)	สูงกว่าร้อยละ	50	และเป็นที่ยอมรับ							
จากทั้งภายในและนอกประเทศ
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  DSI เร่งขับเคลื่อน
ความโปร่งใส ต้านการทุจริต



	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าโดย	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในยทุธศาสตร์ชาติ	ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมธีรรมาภบิาล
และการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครฐั	จงึจดัท�าแผนป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยก�าหนดให้มีมาตรการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	and	Transparency					
Assessment	-	ITA)	แล้วจงึจดัส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั
และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ					
กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานรัฐอื่นๆ		

	 ผลจากการประเมนิปรากฏว่าระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสการด�าเนนิงานของกรมสอบสวน
คดพีเิศษโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ	86.14	ซ่ึงเป็นอนัดับที	่9	ในระดับกรม	จากจ�านวน	148	กรม	
ถือว่าเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก	 เมื่อเทียบกับ			
เมือ่ปี	2558	ซึง่ได้อนัดับที	่118	โดยได้คะแนน	ร้อยละ	75.47	ทัง้ยงัเป็นอนัดบัที	่1	จาก	11	หน่วยงาน		
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	โดยมีระดับคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี	2558	อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน							
ในด้านความโปร่งใสความพร้อมรบัผดิ	ความปลอดจากการทุจริตในการปฏบัิติงาน	วฒันธรรมคณุธรรม
ในองค์กรและคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2558
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	 ล่าสุด	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 ในฐานะประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาต	ิ				
ได้มอบเกียรติบัตรชมเชยเพื่อเชิดชูเกียรติกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ระดบัสงูมาก	น�ามาซึง่ความภาคภมูใิจและเป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่ข้าราชการ	
เจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษให้มุง่มัน่น�าหลกัการมคุีณธรรม	ความโปร่งใสเพือ่ปฏบิตัพิฒันางานตอบสนองการให้บรกิาร
ประชาชนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	ยดึเจตนารมณ์	ปรบัปรงุพฒันาเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เกดิความโปร่งใส
สามารถตอบค�าถามของสังคมต่อไป

	 	กรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานและองค์กรภายใต้
นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี	 ตามหลักการท่ีว่า	“บุคลากรดีเอสไอ	 ไร้ทุจริต”	และ	“ดีเอสไอ	 ใสสะอาด”										
ท่ีมุ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริต	และประพฤติมิชอบ					
ของข้าราชการและบุคลากรภาครฐั	และเพ่ือปลกุจติส�านกึ	สร้างค่านยิมในการยดึมัน่	และร่วมมอืกนัปฏบิตัติามนโยบาย			
การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ				
ผู้ปฏิบัติงานในการยึดมั่น	ด�ารงตน	ตามค่านิยมที่ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	เกียรติศักดิ์	 เชี่ยวชาญ	ซื่อสัตย์	อีกด้วย
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การน�า “ภาพถ่ายทางอากาศ”
มาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ



	 	 การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในประเทศไทยนั้นเป็นการเข้าไปท�าประโยชน์หรือยึดถือครอบครองพื้นที่ที่มีการสงวน	หวงห้าม						
ซึ่งเป็นเขตที่กันออกเพื่อท่ีจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยการบุกรุกในประเทศไทยนั้น	มีการบุกรุกแบ่งออกเป็น										
2	ประเภท	คอื	1.	บกุรกุโดยไม่มเีอกสารสทิธหิรอืบุกรกุมอืเปล่า	เช่น	การบกุรกุแผ้วถางป่าเพือ่ท�าการเกษตร	ฯลฯ	2.	การบกุรกุ
โดยมีเอกสารสิทธิ	 เช่น	การก่นสร้างอาคารบริเวณพื้นท่ีภูเขาเพ่ือกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว	
ตวัอย่างในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็	พงังา	เป็นต้น	ซึง่ในส่วนการบกุรกุแบบมเีอกสทิธนิัน้ส่วนมากแล้วจะเป็นการทจุรติโดยมชิอบของ									
เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับนายทุน	ที่ท�าการออกเอกสิทธิปลอมขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มนายทุน	โดยในกลุ่ม
พื้นที่ที่ดินที่เป็นการบุกรุกส่วนมากแล้วนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิได้เลย	 เช่น	 เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่บนภูเขา							
เป็นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นทะเลมาก่อนแต่ปัจจบุนัมีการทบัถมของตะกอนท�าให้เกดิเป็นท่ีงอกเกดิใหม่ข้ึนมา	เป็นต้น	แล้วมกีารน�าพืน้ที่
ดังกล่าวไปขอออกเอกสารสิทธิ	 โดยอ้างเอกสารใบแจ้งการครอบครองที่ดิน	(ส.ค.1)	นั้นเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	
มาตรา	5	ให้ผูท้ีไ่ด้ครอบครองและท�าประโยชน์ท่ีดนิอยูก่่อนวันทีป่ระมวลกฎหมายทีดิ่นใช้บงัคบั	(ก่อนวนัที	่1	ธนัวาคม	2497)	
โดยไม่มหีนงัสอืส�าคญัแสดงสทิธิท์ีด่นิ	แจ้งครอบครองท่ีดินต่อนายอ�าเภอท้องท่ีภายในร้อยแปดสิบวนันบัต้ังวนัท่ีพระราชบญัญตัิ
น้ีใช้บังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	สารบบของเอกสารส�าคัญของท่ีดิน	
เช่น	น.ส.3,	น.ส.3	ก.,	น.ส.4	จ.	เอกสารเหล่านีเ้กดิจาก	ส.ค.1	เมือ่คร้ังอดีตทีไ่ด้แจ้งการครอบครองและแจ้งการท�าประโยชน์
ที่ดินไว้	ดังน้ัน	เพื่อเป็นการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงในเชิงพื้นที่นั้นการกลับไปย้อนดูอดีตของพื้นที่คดีนั้นถือเป็นใจความส�าคัญว่า
พื้นที่คดีน้ันว่า	ป่ามาก่อนคน	หรือ	คนมาก่อนป่า	 โดยในขั้นตอนการพิสูจน์นั้นหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่หลงเหลือและ					
เป็นข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื	คอื	ภาพถ่ายทางอากาศ	ซึง่มกีารบนัทกึข้อมลูเชงิพ้ืนทีต้ั่งแต่อดีตจนถงึปัจจุบนั	และในส่วนของการวเิคราะห์
กระบวนการขัน้ตอนทกุอย่างจะถกูจดัการข้อมลูในระบบภมูสิารสนเทศศาสตร์	(Geo-informatics)	ทีจ่�าเป็นต้องมผีูท่ี้มีความรู้
เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ	(Geo-informatics	:	GIS)	การรบัรูจ้ากระยะไกล	(Remote	sensing	:	RS)	ระบบพกิดับอกต�าแหน่ง	
(Global	Positioning	System	 :	GPS)	และความรู้ทางด้านธรณีวิทยา	อุทกวิทยา	 -	 เกษตร	ฯลฯ	 ซ่ึงการน�าองค์ความรู้						
จากหลายด้านมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการอ่านแปล	 ตีความวิเคราะห์ภาพถ่าย	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ									
เป็นทีย่อมรบัในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาในการตัดสินคดีความ
	 ในการพิสูจน์การเอกสารสิทธิโดยมิชอบนั้นเป็นการน�าภาพถ่ายทางอากาศมาท�าการอ่านแปลตีความโดยผู้เช่ียวชาญ	
เพือ่ใช้ในการดกูารท�าประโยชน์ทีด่นิพืน้ทีค่ดว่ีามกีารใช้ประโยชน์ทีดิ่นจริงตามทีแ่จ้งในสารระบบ	ส.ค.1	ตรงตามทีแ่จ้งหรอืไม่	
ทิศท้ังสีท่ศิของแปลงมีความสมัผสักับพืน้ทีจ่รงิหรอืไม่	และอดีตพ้ืนทีค่ดีนัน้มีการใช้ประโยชน์หรือไม่	 ซ่ึงจะให้ทราบถงึข้อเทจ็จรงิ
ของอดีตพื้นที่คดีนั้นว่าเมื่อครั้งอดีตนั้นเป็นอย่างไร

การน�า “ภาพถ่ายทางอากาศ”
มาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ

ภาพถ่ายทางอากาศและการน�าประยุกต์ใช้งาน
	 ภาพถ่ายทางอากาศ	(Aerial	Photographs	)	หมายถงึ	รปูทีไ่ด้จาการใช้กล้องถ่ายภาพทางอากาศตดิตัง้กับเครือ่งบิน	
แล้วท�าการถ่ายรปูสิง่ต่าง	ๆ	ทีป่รากฏบนภมูปิระเทศเบือ้งล่างหรือพ้ืนทีศึ่กษา	 ส่วนใหญ่แล้วภาพถ่ายทางอากาศจะถ่ายในช่วง
คล่ืนตามองเห็น	(Visible	wavelength)	0.4	–	0.7	ไมโครเมตร	โดยสามารถน�าภาพถ่ายทางอากาศไปท�าแผนที่ภูมิประเทศ	
แผนที่ธรณีวิทยา	แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การวางผังเมือง	เป็นต้น
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ร้อยต�ำรวจเอก วษิณ ุฉิมตระกูล1 

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม



	 ในการน�าภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ประโยชน์ในด้านการสอบสวนคดีพิเศษนั้น	 เป็นการกลับย้อนไปในอดีตเพื่อด	ู					
การใช้ประโยชน์ทีด่นิและการเปลีย่นแปลงของพืน้ท่ีคดีน้ัน	มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิเป็นอย่างไร	ในการทีจ่ะน�าภาพถ่ายทางอากาศ
มาใช้ประโยชน์นั้น	สิ่งที่ส�าคัญในการน�าภาพเพื่อไปซ้อนทับกันหลาย	ๆ	ปี	 เพ่ือที่จะดูการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่นั้น	ภาพถ่าย						
ทางอากาศจะต้องมีค่าพิกัดบอกต�าแหน่งทางด้านภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง	 เพื่อจะท�าให้ทราบถึงว่าภาพถ่ายทางอากาศอยู่ที่ส่วนใด
ของโลก	ในการปรบัแก้ภาพเพือ่ให้ภาพถ่ายทางอากาศมีค่าพิกดัทีถ่กูต้อง	โดยการปรบัแก้ภาพนีจ้ะใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์
ในการให้ค่าพิกัดให้กับภาพตามหลักการส�ารวจรังวัดด้วยภาพถ่าย	หรือ	โฟโตแกรมเมตรี	 (Photogrametry)	นั้น	ในขั้นตอน
การปรบัแก้ภาพถ่ายทางอากาศจะท�าการน�าภาพท่ีเรยีกว่า	 ฟิล์มไดอาพอซิตีฟ	(Diapositive	film)	เป็นภาพทีอ่ดับนวสัดพุเิศษ
มาท�าการ	Scan	ให้เป็นภาพดจิทัิล	(Digital	image)	เพือ่ให้คอมพวิเตอร์น�าไปประมวลผลได้	ในการปรบัแก้ภาพถ่ายทางอากาศนัน้
เป็นการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางต�าแหน่งหรือความบิดเบี้ยว	อันเนื่องจากการหักเหของแสง	ความแน่นอนที่ไม่เท่ากัน			
ในช้ันบรรยากาศ	ความผิดเพี้ยนของเลนส์	ความโค้งของผิวโลก	การยืดหดของฟิล์ม	 ซ่ึงสามารถท่ีขจัดความคลาดเคล่ือนของ
ภาพถ่ายทางอากาศโดยการเลือกจุดบังคับ	คือ	จุดที่เห็นในภาพ	และจุดที่ทราบค่าพิกัดบนพื้นดิน	ด้วยสมการพหุนามเป็น					
ตัวปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ	เพื่อจะได้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลในระบบข้อมูลด้าน	GIS	

ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ
	 ในการสอบสวนคดพีเิศษด้านปัญหาการบกุรุกทีดิ่นน้ัน	ข้อมลูท่ีใช้ในการวเิคราะห์น้ันจะประกอบไปด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
จ�านวนหลายปีพ.ศ.	ทีม่กีารบนิถ่ายบันทกึภาพ	และรปูแปลงพืน้ท่ีคดเีพือ่เป็นขอบเขตในการอ่านแปลการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ภาพถ่ายทางอากาศ
	 ในการดูการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น	ต้องมีข้อมูลภาพถ่ายอากาศจ�านวนหลายปีเพื่อจะแสดงให้เห็น						
ได้ชัดเจนว่าพื้นที่คดีนั้นแต่เดิมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร	โดยจะใช้ข้อมูลอย่างน้อยประมาณ	3	ปี	 เพื่อดูการเปลี่ยน	หรือ
อาจจะมากกว่านั้นในกรณีพื้นที่คดีมีข้อมูลครอบคลุม	โดยในประเทศไทยมีโครงการถ่ายภาพอากาศของประเทศไทย	ดังนี้

ชื่อโครงการ ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ มาตราส่วน บริเวณที่ถ่ายภาพ

1.	โครงการ	WWS 2495-2499 1	:	40,000	-	1	:	60,000
ทุกภาค	ยกเว้นภาคใต้

(ถ่ายตอนเหนือจังหวัดชุมพร)

2.	โครงการ	(VAP-61)	
			 (ภาพขาว-ด�า)

2509-2513 1:	50,000 ทุกภาค

3.	โครงการ	(น.ส.	3)	
			 (ภาพขาวด�า)

2515-2522 1:	15,000 ทุกภาค

4.	โครงการกรมที่ดินกิจการร่วมค้า	
			 (ภาพขาว-ด�า)

2529-2544
1:	6,000,	1	:	15,000,

1:	50,000
ทุกภาค

5.	โครงการกรมแผนที่ทหาร	NIMA		
			 (ภาพขาว-ด�า)

2539-2543 1:	50,000 ทุกภาค

6.	โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
			 (ภาพสี)

2545-2546 1:	25,000 ทุกภาค

ตารางที่	1	ตารางอธิบายโครงการถ่ายภาพทางอากาศของประเทศไทย
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รูปแปลงที่ดิน 
	 ข้อมูลรูปแปลงที่ดินถือว่าเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญอีกชนิดหนึ่งที่จะต้องมีในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	เนื่องจาก		
จะเป็นการตรวจสอบว่าเอกสารสิทธ์ินั้นมีการออกถูกต้องตามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่	และสิ่งที่ต้องมีความแน่นอน								
คอื	ต�าแหน่งรปูแปลงท่ีดนิจะท�าให้รูว่้าพืน้ทีศึ่กษาของคดอียูท่ีใ่ด	โดยในตรวจสอบนัน้สามารถทีจ่ะหาต�าแหน่งรปูแปลงทีด่นิได้
จากระวางที่ดิน	จากกรมที่ดินได้	

	 เมื่อข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศมีความเรียบร้อย	ในขั้นตอนต่อไป	คือ	การอ่านแปล	ในส่วน
การอ่านแปลนัน้	คอื	การจดักลุม่จ�าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	(Classification)	ตามการจัดกลุ่มหมวดหมูก่ารใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ของกรมพัฒนาที่ดิน	ในระดับการจัดจ�าแนกนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ท�าการอ่านแปลนั้นต้องมีคุณสมบัติของผู้แปลคร่าว	ๆ	ดังนี้	
	 *	เป็นผูม้คีวามรูภ้มูหิลงั	คอื	ต้องมคีวามรูท้างด้านภมูศิาสตร์	ด้านธรณวีทิยา	ด้านเกษตร	และแขนงอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
	 *	เป็นผู้ทีม่สีายตาดี	สายตาไม่สัน้หรือยาวเกนิไป	และสายตาทัง้คูส่ามารถมองเหน็ภาพสามมติ	ิหรอืรบัรูม้ติทิางความสูง
	 		ของภาพถ่ายได้
	 *	เป็นผูท้ีม่กีารตดัสนิใจทีด่	ีคอื	มคีวามมัน่ใจในการตัดสนิใจลงไปว่าส่ิงทีท่�าการอ่านแปลนัน้จัดอยูใ่นการใช้ประโยชน์
	 		ที่ดินแบบใดที่เหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด
	 *	เป็นผู้มีประสบการณ์	ในการอ่านแปลต้องมีในส่วนนี้มากที่สุด	เพราะเกิดจากการฝึกฝน	เอาใจใส่	ช่างสังเกตจดจ�า	
	 		และพยายามค้นคว้าเพื่อให้เกิดความช�านาญ

	 เม่ือท�าการอ่านแปลเสร็จเรียบร้อยจะเป็นขั้นตอนการสรุปการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยจัดท�าแผนที่					
ตามหลกัการท�าแผนที	่(Principals	of	Cartography)	และครบองค์ประกอบของการท�าแผนที	่เพือ่เป็นการจ�าลองการใช้ประโยชน์
พื้นที่จริงที่ผ่านการอ่านแปลตีความ	แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ง่ายต่อความเข้าใจ	ดังภาพที่	1	และภาพที่	2	

ภาพที่	1		แผนที่สรุปการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ภาพที่	2	แผนที่จ�าลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 จากกระบวนการการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศนั้นจะเห็นได้ชัดว่า	ภาพถ่ายทางอากาศมีความส�าคัญอย่างมาก						
ในการตรวจสอบเอกสารส�าคญัของท่ีดนิ	เป็นข้อมลูทีบ่่งชดัถงึข้อมลูเชงิพืน้ทีว่่าเมือ่ครัง้อดตีพืน้ทีค่ดนีัน้มกีารใช้ประโยชน์หรอืไม่	
หรือถ้ามีการใช้ประโยชน์	มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร	 เช่นพื้นที่คดีที่มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ	ได้มีการจดแจ้ง						
ตาม	ส.ค.2	ว่ามกีารใช้ประโยชน์ดนิเป็นสวนมะพร้าว	ดงันัน้ถ้าเอกสารสทิธินีอ้อกถูกต้องจรงิ	ในภาพถ่ายทางอากาศพืน้ทีค่ดีนัน้					
จะต้องเป็นสวนมะพร้าวในข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศปีท่ีใกล้เคียง	พ.ศ.	2497	 ซ่ึงคดีในส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นการน�า	ส.ค.2	
จากทีอ่ื่นน�ามาทับพืน้ท่ีท่ีมมีลูค่ามากกว่า	กล่าวอกีอย่างหนึง่คือ	ส.ค.1	บนิ	และพืน้ทีค่ดนีัน้เมือ่คร้ังอดตียงัคงเป็นป่าไม้ทีส่มบูรณ์	
ซึ่งเป็นเขตที่หวงห้ามในการออกเอกสารสิทธิอยู่แล้ว	จึงท�าให้ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการพิจารณา
เพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินเพ่ือคืนพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญกลับคืนให้ประเทศไทยได้มีพ้ืนท่ีป่าไว้เป็นแหล่งต้นน�้า					
แหล่งอาหาร	และสัตว์มากมาย	เพื่อการอนุรักษ์ไว้เพื่อปุถุชนคนรุ่นหลังต่อไป
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การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ



	 เนือ่งจากความผดิตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายทีดิ่น	กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต	ิ
เป็นคดพีเิศษตามบญัชท้ีาย	พระราชบัญญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	(33)	(34)	(36)	ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนด		
คดพีเิศษเพิม่เตมิ	ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	(ฉบบัที	่2)	และในระหว่างทีผู่เ้ขยีนท�างานทีก่รมสอบสวน
คดีพิเศษผู้เขียนได้ร่วมเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท�าการสอบสวนคดีตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน	
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหลายคดี	และในระหว่างที่ปฏิบัติราชการอยู่ท่ีส�านักงานต�ารวจ			
แห่งชาติ	อีกทั้งจากการตรวจส�านวนในการเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อพิจารณามีความเห็นตามพระราชบัญญัติ		
การสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	34	ประกอบประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา	มาตรา	145	พบว่ากรมสอบสวน
คดพีเิศษได้มกีารด�าเนนิคดตีามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายทีดิ่น	กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นจ�านวนมาก	และคาดว่าต่อไปในอนาคตกรมสอบสวนคดีพิเศษอาจต้องรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษอีกจ�านวนหลายคดี	
ประกอบกบัผูเ้ขยีนเหน็ว่าพนกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษหลายท่าน	อาจจะไม่เคยมปีระสบการณ์ในการสอบสวน
คดคีวามผดิดงักล่าว	จงึอยากจะถ่ายทอดความรูท้ีม่ใีห้แก่ผู้อ่านทีส่นใจทกุท่าน	เพือ่จะได้เป็นประโยชน์ต่อทางกรมสอบสวนคดีพเิศษ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่อไป	ในอนาคตหากบทความดังกล่าวมีความผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับค�าวิพากษ์วิจารณ์			
แต่ถ้าหากบทความนี้มีประโยชน์ต่อท่าน	ผู้เขียนขออุทิศความดีแด่บิดามารดาตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้บังคับบัญชา								
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ร่วมตรวจพิจารณาและร่วมท�าคดีกับผู้เขียนทุกท่าน	แต่ถ้าท่านผู้อ่านท่านใดอ่านแล้วเห็นว่า
บทความของผู้เขียนมีประโยชน์ต่อท่าน	และต้องการจะให้ผู้เขียนเขียนบทความเกี่ยวกับงานสอบสวนในคดีใดหรือคดีพิเศษใด	
เพื่อจักได้เป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่าน	ขอให้ท่านกรุณาแจ้ง			
ให้ผูเ้ขยีนทราบ	หากผูเ้ขยีนจะพยายามถ่ายทอดความรู้เท่าทีม่นี�าเสนอแด่ท่านผู้อ่านทกุท่าน	โดยผู้เขยีนขอเสนอบทความดงันี้
	 ขั้นตอนการสอบสวนผู้กล่าวหา	ผู้ต้องหา	พยานและการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด�าเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมาย							
ดังกล่าวมี	ดังนี้
1. การพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ก่อนที่จะด�าเนินการสืบสวนสอบสวน
	 			1.1.	 คดทีีเ่กดิเป็นความผดิอาญา	หรอืแพ่ง	หรอืไม่เป็น	ถ้าเป็นความผดิอาญาเป็นความผดิซ่ึงอยูใ่นอ�านาจการสอบสวน
	 			 ตามพระราชบัญญัติ	การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	21,	23/1,	44	หรือไม่	
	 	 	 	1.2	 คดีที่เกิดอยู่ในเขตอ�านาจการสอบสวนหรือไม่	 โดยดูจากข้อ	1.1	ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
	 						 	 ความอาญา	มาตรา	18,	19,	20	
	 			1.3	 คดีที่เกิดอยู่ในอายุความร้องทุกข์หรือไม่	 โดยดูจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา	95,	96	
	 			1.4	 ผู้มาแจ้งความร้องทุกข์มีอ�านาจร้องทุกข์เป็นคดีพิเศษหรือไม่	โดยดูจากประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ						
	 	 เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการร้องขอและเสนอให้	คณะกรรมการคดีพิเศษมมีติให้คดีความผิดทางอาญาใด
	 	 เป็นคดีพิเศษ	แต่ถ้าเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	21	 (1),	
	 	 23/1	วรรคแรก	แต่ในมาตรา	23/1	วรรคสอง	อยู่ในอ�านาจของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ

พนัต�ำรวจโท พนัเลศิ ตัง้ศรไีพโรจน์ 1 

1 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดีความเห็นแย้ง	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 			1.5	 คดีที่เกิดอยู่ในอ�านาจหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายอื่น	สหวิชาชีพ	หรือพนักงานอัยการร่วมสอบสวนหรือไม	่			
	 	 เช่น	ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	20,	133	ทวิ,	134/1	-	134/4	พระราชบัญญตัิ
	 	 การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	32	เป็นต้น	
2. การบันทึกค�าให้การของผู้กล่าวหา - ผู้ต้องหา - พยาน
	 			2.1	การบนัทกึค�าให้การของผูก้ล่าวหา	-	พยาน	จะต้องใช้หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	
	 			 มาตรา	2	(4)	(7)	(8),	120,	121	วรรคสอง,	126,	129,	130,	131,	131/1,	132,	133,	133	ทว,ิ	133	ตร,ี
	 	 139	และ	พระราชบัญญัตกิารสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	32	เป็นต้น	

	 ประเด็นการตั้งค�าถามในการสอบปากค�าให้ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี	จะใช้หลักเทคนิคการต้ังค�าถาม	5W	1H	
ได้แก่	Who	What	Where	When	Why	และ	How	

 Who หมายถึง	คดีน้ีผู้ใดเป็นผู้กล่าวหา	ผู้ต้องหา	และผู้ใดเป็นพยานบุคคลในคดี	พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวน
ให้ได้ความว่า	คดีน้ีผู้ใดเป็นผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ	ผู้ต้องหา	หรือพยานบุคคลในคดี	ตลอดจนชื่อตัว	นามสกุล	อายุ	 ท่ีอยู	่
ชาติ	และบังคับ	เป็นต้น

 What หมายถึง	คดนีีม้กีารกระท�าความผดิอาญาอะไรเกดิข้ึน	พนกังานสอบสวนจะต้องท�าการสอบสวนถงึการกระท�า
ทั้งหลายที่ผู้กล่าวหา	ผู้กล่าวโทษ	และพยานบุคคลอ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�าความผิดข้อหาใด	ตลอดจนข้อเท็จจริงและ								
รายละเอียดซึง่เกิดการกระท�านัน้	ๆ	อกีทัง้บคุคลหรอืสิง่ของทีเ่กีย่วข้องด้วยพอสมควรเท่าทีพ่นกังานสอบสวนตลอดจนผู้ท่ีอ่าน
ส�านวนหรือตรวจส�านวนจะเข้าใจข้อเท็จจริงได้ดีว่า	คดีนี้เป็นคดีอาญา	หรือคดีแพ่ง	หรือไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดทางอาญา	
หรือทางแพ่งแต่อย่างใด	

 Where	หมายถึง	สถานท่ีซ่ึงเกิดการกระท�าความผิดนั้น	ๆ	เพื่อที่จะได้ทราบว่าพนักงานสอบสวนมีอ�านาจสอบสวน
หรือไม่	พนักงานอัยการที่รับส�านวนมีอ�านาจฟ้องหรือไม่	และศาลจะได้พิจารณาว่ามีอ�านาจพิจารณาคดีนี้หรือไม่	

 When	หมายถึง	มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาท่ีเกิดเหตุว่าเกิดขึ้นเมื่อใด	 เช่น	กลางวันหรือกลางคืนเพ่ือที่พนักงาน
สอบสวนจะได้พิจารณาว่า	การกระท�าดังกล่าวอยู่ความผิดที่มีบทฉกรรจ์ขึ้นหรือไม่	อยู่ในอายุความฟ้องคดีหรือไม่	การกระท�า			
ความผิดดังกล่าวมีกี่กรรม	เช่น	ลักทรัพย์ในเวลากลางวันจะมีบทลงโทษน้อยกว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืน	มีอ�านาจสอบสวน
หรือไม่	พนักงานอัยการที่รับส�านวนจะได้ฟ้องถูกข้อหา	และศาลจะได้พิจารณาว่าพนักงานอัยการฟ้องถูกข้อหาหรือไม่	

 Why	หมายถึง	ท�าไมถึงเกิดเหตุการณ์ในคดีนี้ขึ้น	 เพราะนอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้กล่าวหา									
ผู้กล่าวโทษ	และพยานบุคคล	เพ่ือตอบค�าถาม	Who	What	Where	และ	When	ดังกล่าวข้างต้น	แล้วพนักงานสอบสวน				
ควรจะสอบสวนถึงเหตุผลท�าไมถึงเกิดเหตุการณ์ในคดีนี้	 เพราะจะเกี่ยวข้องกับการที่พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ					
ตลอดจนศาล	จะได้พิจารณาถึงประมวลกฎหมายอาญา	ภาค	1	ลักษณะ	1	บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดท่ัวไป	ได้แก่	หมวด	3	
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย	หมวด	4	ความรับผิดในทางอาญา	ตลอดจนพิจารณาว่าผู้ต้องหากระท�าความผิดใน								
บทฉกรรจ์หรอืไม่	เช่น	ความผดิฐานฆ่าผูอื้น่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน	เป็นต้น	โดย	Why	จะเป็นตวัเชือ่มโยงถงึ	ค�าถาม	Who	What	
Where	และ	When	เพื่อท�าให้ทราบว่าพนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	ตลอดจนศาลได้ทราบว่าคดีนี้ผู้ต้องหามีเจตนา
กระท�าความผิดหรือไม่	หรือเป็นการกระท�าโดยไม่เจตนา	หรือกระท�าโดยประมาท	และการกระท�าของผู้ต้องหาได้กระท�าไป
โดยความจ�าเป็น	เป็นการป้องกันตัว	หรือบันดาลโทสะ	เป็นต้น
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 How	หมายถึง	คดีนี้เกิดข้ึนอย่างไร	โดยพนักงานสอบสวนจะต้องก�าหนดแนวทางการสอบสวนว่าคดีน้ีมีสาระส�าคัญ	
แยกเป็นกีป่ระเดน็	ประเดน็ใหญ่	ๆ	มอีะไรบ้าง	ในประเด็นหลักมปีระเด็นย่อย	ๆ		มตัีวอย่าง	มเีหตุผล	เพ่ือสนบัสนนุประเดน็
หลักอย่างไรบ้าง	โดยจะต้องเชื่อมโยงค�าถามของ	Who	What	Where	When	และ	Why	แล้วสรุปให้ได้ว่า	มีการกระท�าท่ี			
ผู้กล่าวหาและผู้กล่าวโทษกล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด	โดยมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิด
การกระท�านัน้	ๆ	อกีทัง้บคุคลหรอืสิง่ของทีเ่กีย่วข้องพอสมควรเท่าทีจ่ะท�าให้	 เมือ่พนกังานสอบสวนท�าการแจ้งข้อหาผูต้้องหา
จะเข้าใจข้อหาได้ด	ีหากสามารถอ้างมาตราในกฎหมายหรือข้อหาหรือฐานความผิดในกฎหมายซ่ึงบญัญติัว่าการกระท�าเช่นนัน้
เป็นความผิดด้วยก็จะดี	
	 แต่อย่างไรกต็าม	เมือ่พนกังานสอบสวนใช้เทคนคิการต้ังค�าถามเพือ่สอบสวนผูก้ล่าวหา	ผูก้ล่าวโทษ	ตลอดจนผูต้้องหา	
โดยยึดตามหลัก	5W	1H	โดยต้องค�านึงถึงความเชื่อมโยง	ต่อเนื่อง	และสอดคล้องในแต่ละข้อของ	5W	1H	เพ่ือไม่ให้บุคคล				
ท่ีถูกสอบสวน	ตลอดจนผูบั้งคบับญัชา	พนกังานอยัการ	และศาล	เมือ่ดูค�าให้การดังกล่าวแล้วเกดิความสับสน	หรือตีความหมาย
ในค�าให้การผดิไปจากข้อเทจ็จรงิ	โดยการสอบสวนนัน้ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	มาตรา	133,	133	ทว,ิ	134/4	
บงัคบัให้พนักงานสอบสวนใช้วธิถีามปากค�า	ซึง่กค็อืพนกังานสอบสวนจะต้องตัง้ค�าถามให้	ผูก้ล่าวหา	ผูก้ล่าวโทษ	ผู้ต้องหา	และ
พยานบุคคล	ทีละค�าถามแล้วให้ตอบ	จะไม่ใช้วิธีที่พนักงานสอบสวนจะให้ผู้กล่าวหา	ผู้กล่าวโทษ	ผู้ต้องหา	และพยานบุคคล
เล่าเรื่องให้ฟังแล้ว	พนักงานสอบสวนท�าการจดบันทึกลงในค�าให้การแบบร้อยแก้ว	แล้วให้ผู้กล่าวหา	ผู้กล่าวโทษ	ผู้ต้องหา			
และพยานบคุคลลงลายมอืชือ่ในบนัทกึค�าให้การจะกลายเป็นการสอบสวนไม่ชอบขดัต่อประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	
มาตรา	133,	133	ทว,ิ	134/4	ซึง่มีผลท�าให้การสอบสวนไม่ชอบ	ซึง่มีค�าพพิากษาฎกีาที	่5252/2545,	4834/2546	ได้พพิากษา
สรุปได้ว่า	“การสอบสวนที่ไม่ชอบถือว่าไม่มีการสอบสวนในคดีนั้น	และมีผลท�าให้พนักงานอัยการไม่มีอ�านาจฟ้องไปด้วย”	

	 1)	แนวค�าถามในการสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นผู้กล่าวหา	ผู้กล่าวโทษ	พยานบุคคล	มีดังนี้
	 	 		1.1.	มภีมูลิ�าเนาและพกัอาศยัอยูท่ีใ่ด	(โดยเฉพาะทีพ่กัอาศยัจรงิ)	สถานทีท่�างานอยูท่ีใ่ด	นอกจากสถานทีด่งักล่าวแล้ว
สามารถติดต่อได้ที่ใดอีกหรือไม่	 (ถ้ามีให้ระบุ)	รวมทั้งให้ระบุการติดต่อส่ือสารด้วยวิธีอื่น	ๆ	 เช่น	 โทรศัพท์หมายเลข	หรือ						
ทางสื่ออิเล็คโทรนิคอื่น	ๆ	ประวัติการศึกษา	 เพื่อที่จะทราบว่าค�าให้การน่าเชื่อถือเพียงใด	ประวัติครอบครัว	รายได้	ฐานะ			
ความเป็นอยู่	บุคคลท่ีใกล้ชิดหรือสามารถติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้	 เป็นต้น	 (พยายามเก็บรายละเอียดให้มากเท่าที่ท�าได้					
เพื่อจะใช้ในการติดตามบุคคลดังกล่าวมาเป็นพยานในชั้นสอบสวนเพิ่มเติม	หรือในชั้นศาลในภายหลัง)
	 			1.2.	เกีย่วข้องกบัคดนีีอ้ย่างไร	(ในฐานะผูเ้สยีหาย	ผูก้ล่าวโทษ	พยานทีเ่หน็เหตุการณ์	หรอืพยานบอกเล่า	เป็นต้น)
	 			1.3	ทราบหรอืรูเ้ห็นเหตกุารณ์ในคดนีีอ้ย่างไร	(หากพนักงานสอบสวนไม่มคี�าถามย่อย	ๆ	ให้บคุคลดังกล่าวเล่าเหตกุารณ์
ตัง้แต่ก่อนเกดิเหต	ุขณะเกิดเหต	ุและหลังเกดิเหต	ุแล้วบันทกึค�าให้การดงักล่าวโดยย่อ	ๆ	หรอืพอสงัเขปแบบร้อยแก้ว)
	 			1.4.	มผีูใ้ดทราบ	ร่วมรู้เหน็เหตกุารณ์	หรอืมพียานหลกัฐานอืน่อกีหรอืไม่	(เป็นค�าถามเพือ่ทีจ่ะทราบว่ามพียานบคุคล	
พยานวัตถุและพยานเอกสารในคดีนี้อะไรบ้าง	เพื่อที่จะได้น�ามารวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานในส�านวนการสอบสวน)
	 	 	 	1.5.	ค�าถามอ่ืน	ๆ	 เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์	 เช่น	 เหตุเกิดที่ใด	 เมื่อใด	 ผู้ท่ีร่วมกระท�าความผิดในคดีนี้มีก่ีคน							
เป็นใคร	อยูท่ีใ่ด	ต�าหนริปูพรรณตลอดจนถิน่ทีอ่ยู	่อยูท่ีใ่ด	ทีเ่กดิเหตเุป็นอย่างไร	มแีสงสว่างในทีเ่กดิเหตหุรอืไม่	 เหน็ท่ีเกิดเหตุ
ชัดเจนหรือไม่	และค�าถามดังต่อไปนี้
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	 	 (1)	 เกี่ยวกับการตรวจสอบ	วัดขนาด	ชนิด	จ�านวนของกลาง	และพื้นที่ที่เกิดเหตุ	 เช่น	ถ้าบุกรุกพื้นที่จ�านวน
	 	 				 เท่าใดไร่	 ไม้แปรรูป	จ�านวนแผ่น	เป็นต้น
	 	 (2)	 เกีย่วกบัจดุพกิดัทีเ่กิดเหต	ุถ้ามกีารระบวุ่าใช้เคร่ืองมอืตรวจสอบให้สอบถามว่าใช้เครือ่งมอืใด	ผลการวดัค่า
	 	 				เป็นอย่างไร	อยู่ในเขตที่ดินสาธารณะ	ป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าประเภทใด	อย่างไร
	 	 (3)	สถานที่เกิดเหตุ	หมู่ที่	ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	อยู่ในเขตที่ดินสาธารณะ	ป่าไม้	หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ
	 	 	 	 	 	หรือป่าประเภทใด	อย่างไร
	 2)	แนวค�าถามในการบันทึกค�าให้การผู้ต้องหา
	 	 	 	2.1	 ไม่ต้องบันทึกการแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	7/1	หรือจะบันทึกก็ได	้
เนื่องจากมีค�าพิพากษาฎีกาท่ี	2015/2547	พิพากษาสรุปได้ว่า	“ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับให้ต้องระบุไว้ในบันทึก					
ค�าให้การของผูต้้องหาในชัน้สอบสวน	อนัจะเป็นเหตใุห้การสอบสวนไม่ชอบและไม่อาจรับฟังบนัทกึค�าให้การชัน้สอบสวนของจ�าเลย
เป็นพยานหลกัฐานได้”	แต่พนกังานสอบสวนจะต้องมีการแจ้งสิทธติามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบก่อนเร่ิมท�าการบันทกึค�าให้การ
ของผู้ต้องหา	มิฉะนั้นจะเป็นการสอบสวนไม่ชอบทันที
	 	 	 	2.2	การแจ้งข้อหาจะต้องด�าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	134	โดยข้อหาที่แจ้ง
จะต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการกระท�าที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด	ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เวลาและสถานทีซ่ึง่เกดิการกระท�าน้ัน	ๆ	อีกท้ังบุคคลหรอืส่ิงของทีเ่กีย่วข้องพอสมควรเท่าทีจ่ะท�าให้ผูต้้องหาจะเข้าใจข้อหาได้ดี	
และอ้างมาตราในกฎหมายหรอืข้อหาหรือฐานความผดิในกฎหมายซ่ึงบญัญติัว่าการกระท�าเช่นนัน้เป็นความผิดให้ผู้ต้องหาทราบ
	 		 	2.3	กรณีมีผู้ร่วมถามปากค�าหรือร่วมฟังการสอบปากค�าผู้ต้องหา	ให้บันทึกรายละเอียด	ชื่อ	ชื่อสกุล	สถานภาพ				
ที่อยู่	ของผู้เข้าร่วมไว้ในค�าให้การโดยละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถติดตามตัวในภายหลังได้
	 3)	ในการสอบสวนพยานผูช้�านาญการพเิศษหรอืแพทย์ผูต้รวจชนัสตูรบาดแผลหรอืศพ	ซึง่ได้ออกรายงานผลการตรวจไว้แล้ว	
ไม่จ�าเป็นต้องสอบปากค�าอกี	เว้นแต่มปีระเดน็ท่ีต้องสอบสวนนอกเหนอืจากรายงานผลการตรวจหรอืมปีระเด็นอืน่ทีย่งัไม่สิน้สงสยั

3. การท�าแผนที่และถ่ายรูปสถานที่เกิดเหต ุ
	 พนักงานสอบสวนควรต้องออกไปตรวจท่ีเกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานชั้นหนึ่งก่อน	โดยให้ผู้กล่าวหาหรือ					
ผูก้ล่าวโทษ	พยานบคุคล	พยานผูเ้ช่ียวชาญ	ชีแ้สดงแนวเขต	หากมกีารหลกัฐานหรอืมกีารก่อสร้างรกุล�า้ทีด่นิสาธารณะ	เขตป่าไม้
ประเภทใด	ป่าสงวนแห่งชาต	ิกใ็ห้ถ่ายภาพไว้ด้วย	การถ่ายภาพต้องปรากฏจุดหลักซ่ึงยากแก่การร้ือถอนและให้ปรากฏระยะห่าง
ด้วยการใช้ไม้วดัระยะวางทาบ	
	 การตรวจสถานทีเ่กดิเหตหุากสามารถตดิต่อเจ้าพนกังานทีด่นิ	 เจ้าพนกังานป่าไม้	ซึง่เป็นเจ้าพนกังานในเขตท้องทีเ่กดิเหตุ
หรือจากส่วนกลางมาร่วมตรวจสอบด้วยก็ให้ออกไปตรวจร่วมกันในทันที	หากไม่สามารถตรวจในขณะนั้นให้ท�าหนังสือแจ้ง					
ขอความร่วมมือแล้วขอผลการตรวจมาประกอบส�านวนคดี	
	 จดัท�าแผนทีส่งัเขปแสดงบรเิวณทีเ่กดิเหตแุละถ่ายรูปสถานทีเ่กดิเหตุ	 ผู้ต้องหา	และของกลางในทีเ่กดิเหตุประกอบส�านวน	
	 ลงจุดเกิดเหตุในภาพถ่ายแผนท่ีทหาร	มาตราส่วน	1	 :	50,000	 โดยใช้เคร่ือง	GPS	หาค่าพิกัด	 (ถ้ามี)	พร้อมกับ							
ให้ผูเ้ชีย่วชาญอ่านภาพถ่ายพร้อมกบัค�าอธบิายถงึร่องรอยการบกุรุกทีดิ่นสาธารณะ	เขตป่าไม้ประเภทใด	เขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ
จ�านวนเน้ือทีเ่ท่าใด	มร่ีองรอยการบกุรกุหรือมกีารท�าประโยชน์อย่างไร	จ�านวนประมาณกีไ่ร่	อยูใ่นเขตทีดิ่นสาธารณะจ�านวนก่ีไร่	
เขตป่าไม้ประเภทใดจ�านวนกี่ไร่	 เขตป่าสงวนแหงชาติจ�านวนกี่ไร่	 เขต	ส.ป.ก.	4	 -	01	จ�านวนกี่ไร่	ลงจุดเกิดเหตุในแผนที่				
ท้ายกฎกระทรวงในกรณเีป็นป่าสงวนแห่งชาต	ิ(ถ้าม)ี	จัดท�าบญัชขีองกลาง	(ถ้าม)ี	จัดท�าบญัชไีม้ของกลาง	(ถ้าม)ี	พระราชกฤษฎกีา
ก�าหนดไม้หวงห้าม	พ.ศ.2530	พร้อมบัญชี	 (ถ้ามี)	พระราชกฤษฎีกาก�าหนดของป่าหวงห้าม	พ.ศ.2530	พร้อมบัญชี	 (ถ้ามี)	
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	 รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้เมือ่มคีวามคบืหน้าของคดเีป็นระยะพร้อมกบัเสนอส�านวนให้ตรวจ	เพือ่ทีผู่บ้งัคับบัญชา
จะได้พิจารณาสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ขาดตกบกพร่อง	

4. การน�าผลการตรวจของผูเ้ชี่ยวชาญที่ท�าการตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือตรวจหลักฐาน
	 ทางวิทยาศาสตร์หรือตรวจพยานวัตถุ	พยานเอกสารมาประกอบส�านวนการสอบสวน	เนื่องจากประมวลกฎหมาย				
วิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	243	บัญญัติให้ผู้เชี่ยวชาญอาจท�าความเห็นเป็นหนังสือก็ได้แต่ต้องส่งส�าเนาหนังสือดังกล่าว			
ให้พนักงานสอบสวนเพื่อพนักงานอัยการจะได้ยื่นส่งต่อศาลโดยผู้เชี่ยวชาญอาจต้องมาเบิกความประกอบ	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น
หรือคู่ความไม่ติดใจซักถามผู้เชี่ยวชาญ	

5. การเรียงล�าดับเอกสาร 
	 การให้หมายเลขเอกสารในส�านวนการสอบสวนทั้งหมด	การลงชื่อในส�านวนการสอบสวน	และการรวบรวมส�านวน					
การสอบสวน

6. การสรุปรายงานการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นทางคดี

 ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	18	วรรคท้าย,	140,	141,	142	ว่ามคีวามเหน็ตามท้องส�านวน
การสอบสวนว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง	ส่งไปพร้อมส�านวนการสอบสวนยังพนักงานอัยการที่มีเขตอ�านาจสั่งคดี	
	 บทส่งท้าย	 เมื่อพนักงานสอบสวนได้ท�าการสอบสวนจนถึงขั้นสรุปส�านวนการสอบสวน	มีความเห็นทางคดีแล้ว										
สิ่งท่ีพนักงานสอบสวนทุกคนจะต้องพึงยึดถือหลักในการด�าเนินคดีอาญา	สรุปได้ดังนี้ว่า	พนักงานสอบสวนมีอ�านาจหน้าที	่						
ในการอ�านวยความยตุธิรรม	และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของรฐั	ในการท�างานของพนกังานสอบสวนจะต้องคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน	ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพ							
ของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นด้วย	พนักงานสอบสวนพึงให้ความคุ้มครองและการปฏิบัติที่เหมาะสม						
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนยุติธรรมทางอาญา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	2	
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	8,	108/1,	134	โดยสรุปการคุ้มครองสิทธิ	มีดังนี้	ถูกต้อง	รวดเร็ว					
และเป็นธรรม

ผู้หญิงไทยในบาห์เรน 
ปัญหาที่รอคอยการแก้ไข
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ผู้หญิงไทยในบาห์เรน 
ปัญหาที่รอคอยการแก้ไข

พนัต�ำรวจเอก ดร.อคัรพล บณุโยปัษฎมัภ์ 1 

	 ประเทศบาห์เรนเป็นประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกกลางที่นับถือศาสนาอิสลาม	และมีความเจริญ	ความเป็นอยู่ที่
คล้ายกบัประเทศทีเ่จรญิแล้วในทกุมติ	ิ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคญัในกลุ่มประเทศบริเวณรอบ	ๆ	อ่าวเปอร์เซีย	(Persian	Gulf)	

โดยเฉพาะมีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่เชื่อมต่อประเทศซาอุดิอาระเบียกับประเทศบาห์เรนโดยตรง

ที่ตั้งประเทศบาห์เรนในตะวันออกกลาง แผนที่ประเทศบาห์เรน

	 ส�าหรับชาวซาอุดิอาระเบียและชาวตะวันออกกลางน้ันเห็นประเทศบาห์เรนเหมือนกับเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญโดยช่วง

วันหยุดหรือเทศกาลที่จะไปเที่ยวพักผ่อนและกลับได้อย่างสะดวก	นอกจากนี้แล้ว	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	สถานที่ท่องเที่ยว	ที่มี

ลักษณะความลงตัวทางวัฒนธรรมและการเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างน่าประทับใจ	 โดยเฉพาะยามค�่าคืน	ที่มีสถานบริการ						

ร้านอาหาร	Pub	Bar	สถานประกอบการนวดและสปา	(Massage	and	Spa)	ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัสถานบรกิารในจงัหวดั

ท่องเท่ียวของประเทศไทย	โดยมผีูเ้ข้ามาใช้บรกิารทีเ่ป็นผู้ชายเป็นจ�านวนมาก	จึงเป็นเหตุให้มผู้ีหญงิทุกประเภทเข้ามาเสนอบรกิาร

ในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อสนองความต้องการ	โดยเฉพาะการบริการทางเพศ	ที่พอจะรู้กันว่ามีผู้หญิงไทยที่คาดหวังว่าจะกอบโกย

รายได้	 (ทีเ่ชือ่ว่าได้มาง่าย	ๆ)	โดยใช้ช่องทางทีไ่ด้รบัการติดต่อ	ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มเพ่ือน	คนรู้จัก	 ส่ือสังคมออนไลน์	หรอืกลุม่

นายหน้าชักชวนให้หลงเชื่อด้วยวิธีต่าง	ๆ	 เพื่อมาท�างานหารายได้ยังประเทศบาห์เรน	ประกอบกับประเทศบาห์เรน	มีความ

สัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย	ทั้งในระดับส่วนบุคคล	ความชื่นชอบอัธยาศัย	ความมีจิตไมตรีที่ดีของคนไทย	และในระดับรัฐบาล

ต่อรัฐบาล	โดยที่ประเทศบาห์เรน	ได้ให้ประชาชนชาวไทยที่ถือไทยพาสปอร์ต	เข้ามาในประเทศบาห์เรนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า	

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 บรรยากาศท่ีเอื้ออ�านวยประกอบการคาดว่าจะหารายได้สูงกับการลงทุนประมาณ	11,375	บาท	เพ่ืออยู่ในประเทศ

บาห์เรน	3	เดอืน	(แรก)	เป็นเหตใุห้ผูห้ญงิไทยใฝฝั่นทีจ่ะท�ามาหากนิในประเทศบาห์เรน	ส่วนมากแล้วจะรูแ้บบเทา	ๆ	(ก�า้กึง่)	

หรือบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าอาจจะมีการขายบริการทางเพศด้วย	แต่จากข้อมูลที่ได้พบว่าผู้หญิงไทยที่ไปท�างานนั้นเข้าใจว่า			

ถ้าเป็นการขายบรกิารทีต่นเองเป็นผูก้�าหนด	โดยสมคัรใจ	ยนิยอม	เป็นไปตามเงือ่นไขของตนกพ็อจะรบัได้	แต่ในความเป็นจรงิ

เมื่ออยู่ในมือมัจจุราชแม่แทค	(แม่เล้าหรือผู้ควบคุม)	แห่งบาห์เรนแล้ว	ก็ต้องตกอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก	ไม่ว่าจะ

ถูกบังคับให้รับแขกที่ไม่พึงประสงค์	ทั้งวิธีการที่พิสดาร	แปลกแหวกแนว	การจ�ากัดเสรีภาพในการอยู่อาศัย	พักผ่อนหลับนอน	

ต้องคอยบริการแขกตลอด	24	 ช่ัวโมงเมื่อมีลูกค้าต้องการ	หรือการถูกยึดพาสปอร์ต	การถูกขู่ท�าร้ายเมื่อไม่ท�าตาม	การบังคับ

โดยการใช้ก�าลัง	หรือการบังคับให้ซื้อสินค้าที่แม่แทคน�ามาขายในราคาท่ีสูงกว่าปกติ	การกักขังให้อยู่ในห้องไปไหนไม่ได	้						

การท�างานทีไ่ด้เงินมาแล้วไม่ได้รบัเงนิเลยเพราะต้องใช้หนีท้ีเ่ป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	ค่าทีอ่ยูอ่าศยั	ค่าไฟฟ้า	ค่าประปา	ฯลฯ	

ที่เป็นการกล่าวอ้างจากแม่แทค	จนไม่เหลือเงินเป็นของตนเองในแต่ละเดือน	 จึงอยู่ในสภาพที่จ�ายอม	กล�้ากลืนฝืนทน	ไร้ซึ่ง

ความหวัง	มีชีวิตอยู่ไปวัน	ๆ	ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

สามารถอยู่ได้	14	 วัน	จึงเป็นเหตุท่ีท�าให้ผู้หญิงไทยสามารถเข้าประเทศบาห์เรนได้โดยง่าย	 เมื่อครบก�าหนดก็จะออกไปยัง

ประเทศใกล้	ๆ	แล้วกลบัเข้ามาใหม่	หรอืสามารถขอต่อได้ก่อนหมด	14	วนัแรก	โดยขอต่อครัง้แรกได้	14	วนั	มค่ีาธรรมเนยีม	

25	ดน่ีา	ครัง้ที	่2	อกี	30	วนั	มค่ีาธรรมเนยีม	50	ดน่ีา	และคร้ังที	่3	เป็นเวลา	30	วนั	มค่ีาธรรมเนยีม	อกี	50	ดน่ีา	รวมไม่เกิน	

3	เดอืน	(1	ดน่ีาประมาณ	91	บาท)	ฉะนัน้เป็นเหตผุลจงูใจทีส่�าคญัทีท่�าให้ผูห้ญงิไทยเข้ามาประเทศบาห์เรนและอยูไ่ด้ถึง	90	วนั	

กบัการลงทนุทีต้่องขอต่อวซ่ีา	รวมประมาณ	125	ดน่ีา	หรอืประมาณ	11,375	บาท	ซึง่ในปี	2558	มผีูห้ญงิไทยทีอ่ยูใ่นประเทศ

บาห์เรนประมาณ	7,000	คน	(ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฑูตในประเทศบาห์เรน)
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เข้าพบอัยการเมืองมานามา	ประเทศบาห์เรน
ที่รับผิดชอบงานการค้ามนุษย์

ปรึกษาหารือกับเอกอัครราชฑูตไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้
หญิงไทยในประเทศบาห์เรน



	 สถานการณ์เหล่านีไ้ด้เกดิขึน้จรงิ	จากประสบการณ์จรงิของผูเ้ขียนทีไ่ด้มโีอกาสไปเห็นสภาพสถานบรกิารในยามค�า่คืน	

หน่ายงานราชการ	 เอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานการค้ามนุษย์ในประเทศบาห์เรน	พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง	และระดับปฏิบัติ						

ทัง้กระทรวงแรงงาน	เจ้าหน้าท่ีต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง	หน่วยป้องกนัปราบปรามการค้ามนษุย์	หน่วยงานก�ากบัดแูลตลาดแรงงาน

ของบาห์เรน	 (Labour	Market	Regulatory	Authority-LMRA)	และเจ้าหน้าที่ทางการฑูตของประเทศไทย	ฯลฯ	เมื่อต้น

เดอืนเมษายน	2559		ต้องขอขอบคณุกระทรวงการต่างประเทศทีไ่ด้เชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ไปประเมินสถานการณ์และแสวงหาทางในการบรรเทาปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศบาห์เรน	และท่ีส�าคัญได้มีโอกาสพูดคุย

กับผู้หญิงไทยหลาย	ๆ	คน	 ท่ีอยู่ในสภาพดังท่ีกล่าวมาแล้ว	และร้องขอความช่วยเหลือมายังสถานฑูตไทยในประเทศบาห์เรน

ให้ประสานกับเจ้าหน้าทีต่�ารวจบาห์เรน	สามารถทีจ่ะช่วยเหลอืกลุม่ผูห้ญิงไทยออกมาจากเง้ือมมอืแม่แทคมจัจุราชแห่งบาห์เรนได้	

และได้รับการด�าเนินการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชฑูตไทยในบาห์เรนประสานงานจนกระทั่งน�าตัวกลุ่มผู้หญิงดังกล่าว

กลบัมาผนืแผ่นดนิไทยได้	โดยปรากฏว่าในช่วงปลายเดอืนเมษายนถงึต้นเดอืนพฤษภาคม	2559	มผีูห้ญงิไทยทีไ่ด้รบัความช่วยเหลอื	

กลับมายังประเทศไทยรวมจ�านวน	14	ราย	ได้มีการคัดแยกเหยื่อจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	พบข้อเท็จจริงท่ีน่าเชื่อว่าเข้าข่าย

การค้ามนุษย์	13	ราย	 โดยในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (DSI)	ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	 ได้เข้าด�าเนินการรับผิดชอบ				

พร้อมทีจ่ะใช้ขัน้ตอนกระบวนการทางกฎหมายเพือ่แสวงหาข้อเทจ็จรงิให้ได้ถงึกลุม่ขบวนการทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศไทยและ							

ในประเทศบาห์เรน	ที่จะเป็นการขจัดปัดเป่าปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้กระท�าต่อผู้หญิงไทยในการน�าพา	หน่วงเหนี่ยวกักขัง						

รับไว้	และใช้วิธีการข่มขู่	ก�าลังบังคับ	หลอกลวง	หรือแล้วแต่กรณี	 เป็นต้น	เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มผู้หญิงดังกล่าว			

ทีเ่กีย่วข้องกับการค้าประเวณ	ีประกอบกบั	กรมสอบสวนคดีพเิศษ	(DSI)	ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	ได้ร่วมปฏบิตักิารตัง้แต่ต้น

และจะได้ใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างเตม็ทีเ่พือ่ป้องกนัปราบปราม	สบืสวนสอบสวน	และด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผิด

ทุกรายอย่างเด็ดขาด	ประกอบการป้องกัน	การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง	ต้องมีการประสานงาน						

อย่างเป็นระบบ	ที่จะท�าให้ผู้หญิงไทยท่ียังคงคิดจะไปท�างานที่ประเทศบาห์เรน	ได้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	

ทัง้นี	้ เพือ่เป็นการมใิห้มกีารกระท�าทีสุ่ม่เสีย่งหรอืเข้าข่ายการค้ามษุย์เกดิขึน้	ทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่ารัฐบาลไทยและภาครฐัทกุส่วน

ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส�าคัญในปัญหานี้อย่างจริงจังและมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง

เยี่ยมชมหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดแรงงานของบาห์เรน ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงแรงงาน
ของประเทศบาห์เรน
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พบและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หัวหน้าต�ารวจ	Crime	Detection	and	Forensic	

Evidence	Directorate	และหน่วยต่อต้าน
การค้ามนุษย์บาห์เรน

พบและร่วมประชุมกับ	Osama	Bin	Abdullah	Al	Absi	
ประธานคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์และคณะ



	 ทั้งนี้	ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดท่ีจะลดปัญหาการหลอกลวงผู้หญิงไทยที่สุ่มเสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศบาห์เรน	 คือ						

กลุ่มผู้เสียหายหรือผู้ท่ีน่าจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เองจะต้องไม่เข้าไปอยู่ในกับดักหรือวัฏจักรและสิ่งที่คาดหวังเกิน

ความเป็นจรงิ	ควรจะต้องรูข้อ้มลูในทุก	ๆ	ด้าน	โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ที่ค่อนขา้งสูงเชิญชวนให้เข้าไปท�างานในประเทศ

บาห์เรน	นอกจากนีแ้ล้ว	เมือ่กลุม่ผูห้ญิงดงักล่าวท่ีถูกกระท�า	แล้วน่าจะตกเป็นเหยือ่ของการค้ามนษุย์นัน้จะต้องให้ความร่วมมอืกับ

หน่วยบงัคบัใช้กฎหมายของภาครัฐอย่างเตม็ที	่ซึง่ต้องขอขอบคณุหน่วย	NGO	(Goodness)	ทีเ่ข้าไปสมัผสัและร่วมช่วยเหลอืเหยือ่	

โดยการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจน่าเชื่อถือและอบอุ่น	 เป็นผลให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อนั้นให้ความร่วมมือในการให้					

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หญิงเหล่านั้นเอง	จะเห็นได้ว่ายังมีผู้หญิงไทยอีกเป็นจ�านวนมากที่ยังตกอยู่ในสภาพ						

ทีต้่องทนทกุข์ทรมานอยู	่บางรายกส็ามารถหาช่องทางหลบหนแีละได้รบัความช่วยเหลอื	แต่เชือ่ว่ามอีกีเป็นจ�านวนไม่น้อยทีย่งัคง

หลงเหลอือยู	่และรอคอยความช่วยเหลอื	ฉะนัน้	เพ่ือให้สถานการณ์ของผูห้ญงิไทยไม่ตกอยูใ่นสภาพเช่นนีอ้กี	จงึมคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายที่เข้มแข็งจริงจัง	ประกอบกับความร่วมมือของผู้เสียหายและการประสานกับทุกภาคส่วน						

ทัง้ในประเทศไทยและประเทศบาห์เรนอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้สภาพการบงัคบัและการแสวงหาผลประโยชน์จากผูห้ญงิไทย			

ที่เข้าไปท�างานในประเทศบาห์เรนหมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด	อันเป็นไปตามนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์
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พยานหลักฐานใหม่
  กับการสอบสวนซ�้า



	 สุภาษิตกฎหมายในภาษาลาติน	 ท่ีว่า	Ne	bis	 in	 idem		มีความหมายนัยเดียวกับค�าในภาษาอังกฤษว่า	Not	twice	

for	the	same	หรือ	Double	 jeopardy	หมายถึงการที่บุคคลจะไม่ถูกด�าเนินคดีซ�า้สองในความผิดเดียวกัน	หลักดังกล่าว			

มีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ	อาทิ	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	39	 ซ่ึงบัญญัติว่า	 สิทธิน�าคดีอาญา

มาฟ้องระงับไปดังต่อไปนี้	 (4)	 เมื่อมีค�าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง	หรือ	มาตรา	147	บัญญัติว่า	 เม่ือมีค�าส่ัง

เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว	ห้ามมิให้มีการสอบสวนเก่ียวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก	 เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม	่					

อันส�าคัญแก่คดี	ซึ่งน่าจะท�าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้	

	 ในทีน่ีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะหลักท่ีคุม้ครองมใิห้บคุคลต้องเดอืดร้อนซ�า้สองจากการกระท�าเดยีว	ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	147	ซึง่อยู่ในชัน้การสอบสวน	กล่าวคอื	เมือ่มคี�าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว	ห้ามมิให้

มกีารสอบสวนเกีย่วกบับุคคลนัน้ในเรือ่งเดยีวกนันัน้อกีเว้นแต่จะได้พยานหลกัฐานใหม่อนัส�าคญัแก่คด	ีซึง่น่าจะท�าให้ศาลลงโทษ

ผู้ต้องหานั้นได้

	 	 เมื่อมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว	ผลของค�าส่ังดังกล่าวก็คือห้ามมิให้มีการสอบสวนบุคคลนั้นในเร่ืองหรือการกระท�า

เดียวกันนั้นอีก	ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานเดียวกันหรือไม่	 เว้นแต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่อันส�าคัญแก่คดี	ซึ่งจะท�าให้สามารถ

ลงโทษผู้กระท�าความผิดได้แล้ว	ก็สามารถท�าการสอบสวนใหม่ได้	 	อย่างไรก็ดี	แม้จะมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีก็ตาม	ค�าสั่ง				

ดังกล่าวก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองตามบทบัญญัติมาตรา	34	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พยานหลักฐานใหม่
กับการสอบสวนซ�้า

พนัต�ำรวจโทหญงิ พรทพิย์ ล.วรีะพรรค 1 

1 ผู้บัญชาการส�านักพัฒนา	และสนับสนุนคดีพิเศษ
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	 การก่อให้เกิดอ�านาจการสอบสวนขึ้นใหม่	จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขทั้งสามประการอันได้แก่	

	 1.	คดีนั้นต้องมีการสอบสวนเสร็จสิ้นและมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว	

	 2.	 ต้องมีพยานหลกัฐานใหม่	ซึง่หมายถงึ	พยานบคุคล	เอกสาร	หรอืวตัถ	ุทีส่ามารถจะใช้พสิจูน์ความผดิของผู้ต้องหาได้	

	 3.	พยานหลักฐานใหม่ดังกล่าวจะต้องมีความส�าคัญแก่คดี	คือเป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นใหม่	 โดยมิได้ทราบ							

มาก่อนว่ามหีลกัฐานเช่นนัน้	และจะต้องเป็นหลกัฐานทีจ่ะช้ีได้ว่าผู้นัน้กระท�าความผิด	ซ่ึงน่าจะเพียงพอท�าให้ศาลลงโทษผูต้้องหา

นั้นได้

	 การเปิดโอกาสให้พนกังานอยัการหรอืพนกังานสอบสวน	สามารถท�าการสอบสวนผูต้้องหาซ�า้ในเรือ่งเดยีวกนันัน้ได้อีก

ถ้าปรากฏพยานหลักฐานใหม่อนัส�าคญัแก่คดซีึง่น่าจะท�าให้ศาลลงโทษผูต้้องหานัน้ได้	อาจเป็นเพราะว่าในขณะทีท่�าการสอบสวนนัน้

ไม่ปรากฏพยานหลักฐานส�าคัญ	 เช่น	ประจักษ์พยานท่ีรู้เห็นเหตุการณ์การกระท�าผิด	จนต่อมาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและ

อยัการมคี�าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคด	ีภายหลงัประจกัษ์พยานดงักล่าวปรากฏตวัและได้เข้าให้ข้อมลูส�าคัญต่อพนกังานสอบสวนเช่นนี้	

พนักงานสอบสวนก็สามารถท�าการสอบสวนใหม่ได้	 	 เพราะล�าพังแต่พยานหลักฐานส�าคัญที่เจ้าพนักงานไม่สามารถรวบรวม					

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการสอบสวนครั้งแรก	ไม่สมควรเป็นเหตุให้ผู้กระท�าผิดต้องรอดพ้นจากการถูกลงโทษทางอาญาไปได	้			

โดยสิ้นเชิง	ในเมื่อปรากฏหลักฐานในภายหลังว่าผู้ต้องหากระท�าความผิดจริง	

	 แต่หากเป็นพยานที่เคยปรากฏอยู่แล้วในขณะที่มีการสอบสวน	แต่พนักงานสอบสวนมิได้ท�าการสอบสวนไว้	หรืออยู่

ในวิสัยที่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นใดได้ในขณะนั้น	แต่พนักงานสอบสวนคงสอบสวนมาบางส่วน	หรือ				

ไม่รวบรวมพยานหลกัฐานมาทัง้หมด		หากภายหลังเมือ่พนกังานอยัการมคี�าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องผูต้้องหาแล้ว	พนกังานสอบสวน

ไม่มอี�านาจทีจ่ะน�าพยานหลกัฐานท่ีเหลอื	หรอืทีค่วรสอบสวนไว้แต่เดมิมาถอืเป็นพยานหลกัฐานใหม่ได้	ดงันัน้พยานหลกัฐานใหม่

อันส�าคัญแก่คดีจะต้องเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี	มีน�้าหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระท�าผิดของผู้ต้องหาได	้

และน่าจะท�าให้ศาลฟังลงโทษผู้ต้องหาในความผิดท่ีกล่าวหานั้นได้	ล�าพังพยานบอกเล่า	หรือไม่ใช่พยานท่ีเกี่ยวกับประเด็น				

แห่งคดแีม้จะเป็นพยานหลกัฐานใหม่	กไ็ม่ท�าให้มกีารสอบสวนใหม่ขึน้มาได้	อย่างไรกดี็	มกีฎหมายอกีฉบบัหนึง่ซ่ึงมบีทบัญญตัิ

ในท�านองเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	147	ซึ่งให้ศาลสามารถท�าการพิจารณาคดีใหม่ได้หาก

มีพยานหลักฐานใหม่	คือ	พระราชบัญญัติการร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่	พ.ศ.	2526	มาตรา	5	 ซ่ึงบัญญัติว่า	คดีใด							

ที่ได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้บุคคลใดต้องรับโทษอาญาในคดีนั้นแล้ว	อาจมีการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ได้	

เม่ือปรากฏว่า	มพียานหลกัฐานใหม่อนัชดัแจ้งและส�าคัญแก่คดซีึง่ถ้าได้น�ามาสบืในคดอีนัถงึทีส่ดุนัน้	จะแสดงว่าบคุคลผูต้้องรบัโทษ

อาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุนัน้ไม่ได้กระท�าความผดิ	จงึมปีระเด็นทีน่่าจะพิจารณาว่า	ความหมายของค�าว่า	“พยานหลักฐานใหม่”	

ในกฎหมายทั้งสองฉบับ	อย่างไรจะถือเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ส�าคัญพอที่จะรื้อฟื้นคดี	หรือพอที่จะท�าการสอบสวนใหม่นั้น				

ผูเ้ขยีนเหน็ว่า	การพจิารณาความหมายของพยานหลกัฐานใหม่นัน้	น่าจะมคีวามแตกต่างกัน	ทัง้นีต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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ทัง้สองฉบบั	กล่าวคือ	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	147		เป็นการให้โอกาสพนกังานอยัการหรอืพนกังาน

สอบสวนสามารถท�าการสอบสวนผู้ต้องหาซ�้า	เมื่อมีพยานหลักฐานใหม่อันส�าคัญแก่คดีที่น่าจะท�าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได	้

แม้ว่าจะได้เคยมกีารสอบสวนและมีค�าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องผูต้้องหาไปก่อนหน้านีแ้ล้ว	ทัง้นีเ้พ่ือมใิห้บคุคลดังกล่าวต้องรอดพ้นจาก

การถูกลงโทษทางอาญาซึ่งเป็นการใช้กฎหมาย

	 ลกัษณะทีเ่ป็นผลร้ายแก่บุคคล	จงึจ�าเป็นต้องตีความเรือ่งพยานหลกัฐานอย่างเคร่งครดั	 ว่าต้องเป็นพยานหลกัฐานใหม่			

ที่ไม่เคยปรากฏในส�านวนเดิมหรือมีอยู่แล้วในขณะที่ท�าการสอบสวน	ประกอบกับจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่มีความส�าคัญ	

หรือมีน�้าหนักมั่นคงเพียงพอที่น่าจะท�าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้	 ส่วนพระราชบัญญัติการร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่					

พ.ศ.	2526	มาตรา	5	เป็นบทบญัญตั	ิในลกัษณะทีเ่ป็นคณุแก่จ�าเลย	ท่ีเปิดโอกาสให้จ�าเลยสามารถน�าพยานหลักฐานเข้าพสิจูน์

ว่าเขามไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิอกีครัง้	แม้ว่าจะได้เคยมคี�าพพิากษาทีถ่งึทีส่ดุไปแล้ว	การตคีวามจงึน่าจะต้องตคีวามอย่างกว้างกว่า	

เพราะป้องกันมิให้ผู้บริสุทธ์ิต้องถูกลงโทษ	หากศาลพิจารณาภายหลังแล้วปรากฏว่าจ�าเลยไม่ได้กระท�าความผิดจริง	บุคคลนั้น

ก็จะพ้นจากการเป็นผู้กระท�าความผิด	ไม่ต้องรับโทษ	และได้รับการทดแทนเยียวยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 การวนิจิฉยัว่าอะไรเป็นพยานหลกัฐานใหม่หรอืไม่นัน้	มกัไม่ค่อยปรากฏตัวอย่างให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรมพอทีจ่ะน�ามาเป็น

กรณศีกึษา	เนือ่งจากเป็นปัญหาข้อเทจ็จรงิ	ทัง้เป็นเรือ่งการใช้ดุลพินจิ	ตลอดจนการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวจะต้องด�าเนนิการ

อย่างละเอียดรอบคอบเพราะจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการอ�านวยความยุติธรรมทางอาญาของรัฐ	 ดังนั้น									

การทีพ่นกังานสอบสวนจะพจิารณาท�าการสอบสวนซ�า้หลงัจากทีม่คี�าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดแีล้ว	จะต้องชัง่น�า้หนกัพยานหลักฐาน

ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่	 เหตุใดจึงไม่ปรากฏในการสอบสวนครั้งแรก	และเป็นพยานที่มีความส�าคัญอย่างไร	 เพียงพอ						

ทีศ่าลจะลงโทษผูต้้องหาหรอืไม่	ซึง่อาจต้องพิจารณาจากหลักกฎหมายในส่วนท่ีว่าด้วยพยานหลักฐาน	นอกจากนีอ้าจจะต้องหารอื

กับพนักงานอัยการด้วย	 เพราะหากอัยการเห็นว่าเป็นคดีที่เคยมีค�าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนั้นแล้ว	 และไม่ปรากฏว่าเป็นพยาน			

หลักฐานใหม่อันส�าคัญแก่คดีซึ่งน่าจะท�าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาน้ันได้	อัยการก็จะไม่รับส�านวนหรือสั่งยุติการด�าเนินคดีเพราะ

เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่มีอ�านาจสอบสวนแล้ว		
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	 เมือ่พจิารณาจากบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	มาตรา	2(11)	 ท่ีบญัญติัว่า	“การสอบสวน”	

หมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการด�าเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้	ซึ่งพนักงานสอบสวน

ได้ท�าไปเกีย่วกบัความผดิทีก่ล่าวหา	เพือ่ทีจ่ะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด	และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษ		

พอจะกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่จะให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิด	และเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษนั้น											

จะประกอบด้วยกิจกรรมหลกั	ๆ	ส�าคญั	2	ประการ	คอื	ประการแรก	การรวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัคดี	และประการ

ที่สอง	 เป็นการด�าเนินการทั้งหลายอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 เช่น	การออกหมายเรียก

และหมายอาญา	การจับ	การค้น	การควบคุม	การปล่อยตัวชั่วคราว	เป็นต้น	 ซ่ึงในกิจกรรมทั้งสองประการเป็นการใช้อ�านาจ

ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้อย่างเคร่งครดั	เพราะการด�าเนนิการบางอย่างในขัน้ตอนของการสอบสวนอาจมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง

เข้าไปรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพบางประการของผู้ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม	แต่อย่างไรก็ดีจะต้องค�านึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคู่ไปด้วยเสมอ	ดังนั้น					

หลักการห้ามด�าเนินคดีซ�้าสองในความผิดเดียวกันจึงเป็นหลักท่ีพนักงานสอบสวนจะต้องตระหนักอย่างยิ่ง	หากจ�าเป็นจะต้อง

พจิารณาเรือ่งการสอบสวนซ�า้	ต้องค�านึงถึงการได้มาซึง่พยานหลกัฐานและช่ังน�า้หนกัความส�าคญัของพยานหลกัฐานใหม่ทีไ่ด้มา			

ว่าส�าคญัเพียงพอที่ศาลจะรับฟังลงโทษผู้ต้องหาได้หรือไม่ด้วย

เอกสารอ้างอิง

	 1.	ดร.สุรศักดิ์	 	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ฉบับอ้างอิง		ตัวบท	ค�าอธิบายย่อและ

	 			 เอกสารอ้างอิง	 เรียงมาตรา.	พิมพ์ครั้งที่	9,กรุงเทพฯ	:วิญญูชน,2553.

	 2.	ชยัเกษม	นติสิริิ,	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	ภาค	2	สอบสวน.	พมิพ์ครัง้ที	่3,กรุงเทพฯ:	ส�านกัอบรม

	 				ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,2554.

	 3.	อัยการนิเทศ	2525	เล่ม	45	ฉบับที่	5	หน้า	599
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คดีหลายเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพัน
ต้องพิจารณาเหตุลักษณะคดี 

ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) - (จ) หรือไม่



คดีหลายเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพันต้องพิจารณาเหตุลักษณะคดี 
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก)-(จ) หรือไม่

เรยีบเรยีงโดย พนัตร ีจรลั แสงหริญั 1 

	 คดอีาญาทีจ่ะท�าการสบืสวนสอบสวนเป็นคดพีเิศษ	หากเป็นการด�าเนนิคดตีามมาตรา	21	วรรคหนึง่	 (1)	แห่ง	พ.ร.บ.	

การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	หรือที่พวกเราเรียกว่าติดปากว่า	“คดีตามช่องหนึ่ง”	นั้น	แต่เดิมยึดถือหลักเกณฑ์การ

พิจารณารายละเอียดของลักษณะของการกระท�าความผิด	ตามประกาศ	กคพ.	เร่ืองก�าหนดรายละเอียดของลักษณะของการ		

กระท�าความผดิทีเ่ป็นคดพีเิศษ	ตามมาตรา	21	วรรคหน่ึง	(1)	แห่งพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547,	(ฉบบัที	่2)	

พ.ศ.	2547	และ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2548	ซึง่ยดึถือรายละเอยีดของลกัษณะของการกระท�าความผดิ	ตามจ�านวนผู้เสยีหาย	หรอื

มูลค่าความเสียหายเป็นเกณฑ์ก�าหนด	

	 ปัจจบุนัยดึเกณฑ์ตามประกาศ	กคพ.	(ฉบบัท่ี	4)	พ.ศ.	2554	และ	(ฉบบัท่ี	5)	พ.ศ.	2555	กล่าวคอื	จะต้องมลีกัษณะ

อย่างหนึ่งอย่างใด	ตามมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	 (1)	 (ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	หรือ	 (จ)	แห่ง	พ.ร.บ.	การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	

เฉพาะความผิดซึ่งมีรายละเอียดตามที่ก�าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ	และอธิบดีมีค�าสั่งให้ท�าการสอบสวน

	 สว่นคดีความผดิทางอาญาอื่นนอกจาก	(1)	หรือที่เรยีกวา่ตดิปากว่า	“คดตีามช่องสอง”	นัน้	กต็อ้งใชม้ตคิะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของ	กคพ.	ทั้งหมดเท่าที่มอียู	่ โดยถอืเป็นดุลยพินิจ	เป็นการเฉพาะ	ที่ผ่านมา	กคพ.	ยึดถือแนวทางการ

วินิจฉัยลักษณะของการกระท�าความผิดโดยเทียบเคียง	น�าเอาลักษณะของการกระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	21	

วรรคหนึ่ง	 (1)	 (ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	หรือ	(จ)		มาเป็นเกณฑ์ช่วยพิจารณาด้วย	ซึ่งประเด็นนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด	

	 แต่เรื่องที่จะพูดถึงนี้	 เป็นกรณีที่เป็นคดีพิเศษแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นคดีตามช่องหนึ่งหรือช่องสอง	หากมีคดีท่ีมีการกระท�า					

ความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษ	ตามมาตรา	21	วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.	การสอบสวนคดีพิเศษ							

พ.ศ.	2547	ซึง่ให้อ�านาจพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ	มอี�านาจสบืสวนสอบสวนส�าหรบัความผดิบทอืน่หรอืเรือ่งอืน่ด้วย	และให้ถอืว่า

คดดีงักล่าวเป็นคดพีเิศษ	ประเดน็ทีอ่าจสงสยัตามมาว่า	คดทีีม่กีารกระท�าความผดิหลายเรือ่งต่อเนือ่งหรอืเกีย่วพันกนักบัคดพีเิศษนัน้	

จะต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อด�าเนินคดีในความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน	โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา

เช่นเดียวกันกับคดีพิเศษเดิม	หรือไม่อย่างไร

	 ความผดิหลายเรือ่งต่อเนือ่งหรอืเกีย่วพันนัน้	ไม่มกีฎหมายใดนยิามไว้โดยแจ้งชดั	แต่ศาลฎกีาได้วนิจิฉัยไว้ในค�าพพิากษา

จ�านวนหลายคดี	โดยวางแนวไว้ว่าคดีความผดิเกีย่วพันกนันัน้	อาจพจิารณาจากปัจจยัหลายประการ	เช่น	จากตวัทรัพย์ของกลาง

ที่ใช้ในการกระท�าความผิดในแต่ละคดี	ซึ่งอาจเป็นทรัพย์ของกลางที่มี	ชนิด	แบบ	หรือมีลักษณะเหมือนกัน	คล้ายกัน	หรือ

อย่างเดยีวกัน	หรอืพจิารณาจากตวัผูก้ระท�าผดิในแต่ละคดีซ่ึงเป็นผู้ต้องหารายเดียวกนั	หรือกลุ่มบคุคลกลุ่มเดียวกนักไ็ด้	เทยีบเคียง

จากค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	3298/2532,	3584/2532	และ	2455/2550
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1 ผู้อ�านวยการส่วนที่ปรึกษากฎหมาย	3	รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนคดีความเห็นแย้ง	กองกฎหมาย	
		กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม



	 ทั้งนี้	ผู้เขียนได้เคยตอบข้อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้	และพบว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

หลาย	ๆ	ท่าน	ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อกรณีเร่ืองนี้	 กล่าวคือ	คณะพนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบยังไปยึดติด									

กบัหลักเกณฑ์การพจิารณารายละเอยีดของลกัษณะของการกระท�าความผดิ	ตามประกาศ	กคพ.	เรือ่งก�าหนดรายละเอียดของ

ลกัษณะของการกระท�าความผดิทีเ่ป็นคดพีเิศษ	ตามมาตรา	21	วรรคหนึง่	 (1)	แห่งพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพเิศษ	พ.ศ.	

2547	โดยยังคงให้ความส�าคัญในการพิจารณาเพื่อด�าเนินคดีในกรณีเป็นเร่ืองต่อเนื่องเกี่ยวพันว่า	ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์

แห่งคดีต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด	ตามมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	 (1)	 (ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	หรือ	(จ)	ด้วย

	 จึงขออนุญาตน�ามาพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง	โดยผู้เขียนเห็นว่า	คดีพิเศษประธานนั้น	ได้ผ่านหลักเกณฑ์

การพจิารณาให้เป็นคดพีเิศษมาแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นคดพีเิศษตามช่องหนึง่หรอืช่องสอง	ซึง่จะท�าให้คณะพนกังานสอบสวนคดพิีเศษ

ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท�าการสบืสวนสอบสวนในคดพีเิศษเรือ่งนัน้	ๆ	มอี�านาจตาม	ป.ว.ิอาญา	ตลอดจนอ�านาจตาม	พ.ร.บ.	การ

สอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	หากต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า	มีการกระท�าความผิดท่ีเป็นเร่ืองต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษ	

ในเรือ่งเดมิอีก	คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษท่ีรบัผดิชอบสามารถใช้ฐานอ�านาจทีม่อียูใ่นคดพิีเศษเดมิ	ท�าการสบืสวนสอบสวน

เป็นคดหีลายเร่ืองต่อเนือ่งหรอืเกีย่วพนัได้ทนัท	ีโดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา	21	วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.	การสอบสวนคดพีเิศษ	

พ.ศ.	2547		ที่เปิดช่องให้กระท�าได้	 ไม่ต้องไปค�านึงว่าคดีที่ๅเป็นเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันนั้น	จะมีเหตุลักษณะอย่างหนึ่ง

อย่างใด	ตามมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	 (1)	 (ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	หรือ	 (จ)	อีกหรือไม่	 เพราะไม่ได้เป็นการด�าเนินคดีพิเศษในเรื่องใหม่	

แต่เป็นด�าเนินคดพีเิศษในเรือ่งต่อเนือ่งหรอืเกีย่วพนักบัคดพีเิศษเดมิ	(ในทางปฏบิตักิจ็ะท�าบนัทกึประมวลข้อเทจ็จรงิ	เพือ่เสนอ

ขออนมุตั	ิอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ด�าเนนิคด	ีโดยบรรยายข้อเทจ็จรงิและพฤติการณ์ให้เหน็ว่า	มกีารกระท�าทีต่่อเนือ่งหรอื

เกี่ยวพันกันอย่างไร)	

	 ดังนั้น	หากจะท�าการสบืสวนสอบสวน	โดยอาศัยช่องทางเป็นคดีต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันแล้ว	ก็พิจารณาเพียงว่า	ข้อ

เท็จจริงหรือพฤติการณ์มีความต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษเดิม	หรือไม่อย่างไร	ไม่จ�าต้องพิจารณาเหตุลักษณะอย่าง

หนึ่งอย่างใด	ตามมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	 (1)	 (ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	หรือ	 (จ)	 เนื่องจากเป็นการใช้ฐานอ�านาจในการสอบสวนคดีที่มี

การกระท�าความผดิหลายเรือ่งต่อเนือ่งหรอืเกีย่วพันกัน	ตามมาตรา	21	วรรคสอง	แม้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ดังกล่าวจะไม่มี

ลักษณะตาม	(ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	หรือ	(จ)	 เลยก็ตาม
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การให้ผู้ต้องหา (ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา) 
ท�าสัญญาประกันตัว



	 ความคิดรวบยอด	(Concept)	ของการสอบสวน	คอื	การท่ีกฎหมายบัญญตัใิห้ผูเ้ป็นพนกังานสอบสวนมอี�านาจรวบรวม

พยานหลกัฐานทัง้หลายทัง้ปวงได้เพือ่พสิจูน์ความผดิ	(หรือความบริสุทธิ)์	ของผู้ต้องหา	(DueProcess)	และเพ่ือเอาตวัผูก้ระท�า

ความผิดมาฟ้องลงโทษ	(Crime	Control)	จึงเห็นได้ว่าเป้าหมายของการสอบสวน	คือ	การน�าตัวผู้ต้องหาเข้ามาสู่คดีให้ได	้				

ซ่ึงการด�าเนนิการใด	 	ๆเพือ่จดุประสงค์ดังกล่าวย่อมอาจกระทบสิทธแิละเสรีภาพหรืออสิรภาพของผู้กระท�าความผดิหรอืผูต้้องหา	

เพือ่เป็นการควบคุมอาชญากรรม	ดงันัน้	การสอบสวนคดอีาญาของประเทศไทย	จงึได้บญัญตักิระบวนการต่าง	ๆ	ในกระทรวง

ยตุธิรรม	(DueProcess	of	Law)	เอาไว้ว่าสิง่ใดท�าได้	สิง่ใดท�าไม่ได้	หรอืบญัญตัใิห้กระท�า	หรอืบญัญตัมิใิห้กระท�าอย่างใด	ๆ	

อันมีหลกัประกนัสทิธขิองผูต้้องหา	หรอืบุคคลทัว่ไปทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการสอบสวนว่าจะไม่ถกูพนกังานสอบสวนหรอืเจ้าพนกังาน

ผูมี้อ�านาจกระท�าการใด	 	ๆเกนิไปกว่าทีก่ฎหมายบญัญติัไว้	ดังเช่นค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขด�าที	่อ.805/2550	

คดหีมายเลขแดงที	่อ.899/2556	ท่ีได้พพิากษาไว้ว่าการทีก่ฎหมายได้บญัญตัใิห้เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีส่อบสวนต้องปฏบัิตนิัน้	

ท�าใหก้ารปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังานสอบสวนต้องตกอยู่ในบงัคบัแหง่กฎหมาย	กฎ	และระเบียบที่ก�าหนดขึ้น	เพื่อเปน็แนวทาง

ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ	 เพื่อเป็นหลักประกันของบุคคลท่ีจะตกอยู่ในอ�านาจการสอบสวน	ให้ไม่ต้องถูกกระท�าโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย	

	 หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	กระท�าการใด	ๆ	ที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง	 ไม่เป็นไปตามที่

กฎหมาย	(ป.วอิาญา)	บัญญตัไิว้	ไม่ว่าจะเพราะไม่	(รอบ)	รู	้หรอืไม่ต้ังใจกต็ามย่อมท�าให้ผู้ต้องหา	(ทีเ่สือ่มเสยีสทิธแิละเสรภีาพ)	

ฟ้องร้องด�าเนินคดีจนพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองได้	ดังค�าพูดเปรียบเปรยที่ว่า	

คนที่เป็นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น	ขาข้างหนึ่งเหยียบอยู่ในคุกแล้วและเมื่อใดที่ปฏิบัติหน้าที่ผิด

พลาด	พลาดพลั้ง	ขาอีกข้างหนึ่งก็จะตามไปสมทบอยู่ในคุกอย่างสมบูรณ์

	 จากประสบการณ์ท่ีผูเ้ขียนได้เคยปฏิบัตหิน้าที่ทีส่�านกังานอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดยท�าหน้าท่ีตรวจกรองส�านวน

การสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากส�านักคดีต่าง	ๆ	ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบเห็นว่ามีพนักงานสอบสวน

คดพีเิศษด�าเนินกระบวนการสอบสวนทีม่ชิอบหรอืทีไ่ม่ถกูต้องในการสอบสวนเรือ่งหนึง่นัน่ก็คอื	การให้ผูต้้องหา	(ทีม่ไิด้มีหมาย

จบัหรอืมิได้ถกูจับกุม)	น�าหลักทรพัย์มาท�าสัญญาประกนัตวั	แล้วปล่อยผูต้้องหาไปชัว่คราวหลงัจากแจ้งข้อกล่าวหา	และอีกทัง้

ต่อมาผูเ้ขยีนได้รบัค�าสัง่ให้ท�าหน้าทีผู่ต้รวจราชการกรมและได้ไปตรวจแนะน�าในการสืบสวนสอบสวนทัง้ส�านวนคดีพิเศษ	ส�านวน

สืบสวน	และส�านวนตรวจสอบข้อเท็จจริง	ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคต่าง	ๆ	ก็ยังได้พบว่ามีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ด�าเนินการ	(โดยมิชอบดังกล่าว)	อยู่อีก	จึงตั้งใจว่าจะเขียนบทความเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวนี้เพ่ือเป็นอุทาหรณ์หรือบทเรียนแก่

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ที่จะได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายในคราวต่อไป

การให้ผู้ต้องหา (ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา) 
ท�าสัญญาประกันตัว

พนัต�ำรวจโท พเยำว์ ทองเสน 1 

1 ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ1	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation56



(1)	การให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมท�าสัญญาประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว

	 โดยหลักการสอบสวน	(ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาท่ัว	 	ๆไปหรือคดีพิเศษ)	เมื่อได้ท�าการสวบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	

จนกระทัง่เหน็ว่าทางคดมีพียานหลกัฐานตามสมควรแล้วว่าผู้ต้องหากระท�าผิดตามท่ีถูกกล่าวหา	พนกังานสอบสวนกจ็ะไปขออนมัุติ

ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าผิดไว้เพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหาเข้ามาสู่ในคดี	ทั้งนี้	 เนื่องจากป.วิอาญา	มาตรา	78	บัญญัติ

ว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจจะจับกุมผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค�าส่ังศาลนั้นไม่ได้	แล้วจากนี้หากมีการจับกุมผู้ต้องหา

ตามหมายจับดังกล่าวมาได้แล้ว	 (หรืออาจจะเป็นกรณีการจับกุมผู้ต้องหาที่ยังไม่มีหมายจับ	แต่เข้าข้อยกเว้นให้จับกุมได้ตาม	

ป.วิอาญา	มาตรา	78	 (1)	 -	 (4)	อาทิ	 เมื่อบุคคลนั้นได้กระท�าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ใน	มาตรา	80)	 เมื่อผู้ต้องหา							

ดังกล่าวถูกน�าตัวมาส่งพนักงานสอบสวน	(หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ)	ก็จะต้องรับตัวผู้ต้องหานั้นไว้เพ่ือท�าการสอบสวน

ในความผดิทีถ่กูกล่าวหา	โดยป.วอิาญามาตรา	134	บญัญติัให้พนกังานสอบสวน	(หรือพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ)	แจ้งให้ผูต้้องหา

ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด	แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ

	 กรณีน้ีนับตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกน�าตัวมาส่งพนักงานสอบสวน	 (หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ)	พนักงานสอบสวนก็เร่ิม				

มอี�านาจควบคุมตวัผูต้้องหานัน้ไว้เพือ่สอบสวนได้ทันท	ีตาม	ป.ว	ิอาญามาตรา	87	โดยมอี�านาจควบคมุไว้ได้เป็นเวลา	48	ช่ัวโมง	

เม่ือครบก�าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว	พนกังานสอบสวนกต้็องน�าตัวผูต้้องหาไปยืน่ค�าร้องต่อศาลขอหมายขงัผูต้้องหานัน้ไว้	(ทีเ่รยีก

ว่าการฝากขัง)	ระหว่างการสอบสวนตามที่บัญญัติไว้ใน	ป.วิ	อาญามาตรา	87	วรรคสอง	–	วรรคห้า	 	แต่ทั้งนี้ในห้วงเวลาที	่		

48	ชั่วโมง	ที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวโดยอ�านาจพนักงานสอบสวนนั้น	ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นค�าร้องต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้

ปล่อยตัวไปชั่วคราวได้	ซึ่งพนักงานสอบสวนก็มีอ�านาจพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวไปได้ทั้งโดยไม่ต้องมีประกัน	มีประกัน

หรือมีประกันและหลักประกัน	 (ตามท่ีบัญญัติใน	ป.วิอาญา	ภาค	1	ลักษณะ	5	จับ	ขัง	จ�าคุก	ค้น	ปล่อยชั่วคราวหมวด	3	

ปล่อยชั่วคราว	ตั้งแต่มาตรา	106	-119)	 ท้ังนี้การมีประกันและหรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราว	ก็เพื่อแลกกับอิสรภาพ

ของผู้ต้องหาที่จะไม่ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ในระหว่างการสอบสวนนั่นเอง

(2)	การให้ผู้ต้องหาที่มิได้ถูกจับกุม	(ตามหมายจับ)			

	 ท�าประกนัในการปล่อยตวัชัว่คราวประเดน็นีเ้ป็นประเด็นปัญหาท่ีผู้เขียนต้ังใจเขียนบทความนีขึ้น้มา	กล่าวคอืตามกรณี

ที	่1	นัน้ผูต้้องหาเข้ามาสูก่ารสอบสวนโดยการถกูจบัตามหมายจบั	และพนกังานสอบสวนมอี�านาจควบคมุตวัไว้ระหว่างสอบสวน	

หากแต่กรณีที่	2	นี้	 เป็นกรณีท่ีผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดในเร่ืองหรือคดีที่สอบสวนอยู่	ยังมิได้ขออนุมัติออกหมายจับไว้	

แต่ได้เข้ามาสู่การสอบสวนเช่นเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก	 (ตามหมายเรียก)	แล้วมาพบพนักงานสอบสวน	หรือถูกส่งตัวมา	 (ด้วย

ประการใด	ๆ	ก็ตาม)	หรือผู้ต้องหาเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเอง	หรือด้วยประการใด	ๆ	ซึ่งผู้ต้องหาได้มาปรากฏตัวต่อหน้า

พนักงานสอบสวนตามป.วอิาญา	มาตรา	134	วรรคแรก	ซ่ึงบญัญติัว่า“เมือ่ผูต้้องหาถกูเรยีก	หรอืส่งตัวมา	หรอืเข้าหาพนกังาน

สอบสวนเอง	หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา	ให้ถามชื่อตัว	ชื่อรอง	ชื่อสกุล	สัญชาติ	บิดา

มารดา	อายุ	อาชีพ	ที่อยู่	ที่เกิด	และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าท่ีกล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด	แล้วจึง

แจ้งข้อหาให้ทราบ”	ซ่ึงก็คอืการแจ้งข้อกล่าวหากบัผูต้้องหานัน่เอง	(เช่นเดียวกบัการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผูต้้องหาทีถ่กูจบักมุตาม

หมายจับในกรณีที่	1)
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	 ประเด็นนี้จะเห็นว่าผู้ต้องหาดังกล่าวมิใช่ผู้ถูกจับและเป็นกรณีที่ไม่มีหมายจับ	พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอ�านาจที่จะ

ควบคมุตวัผูต้้องหานัน้ไว้ในระหว่างการสอบสวนได้	ดงันัน้เมือ่แจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค�าจนแล้วเสร็จ	พนกังานสอบสวน

ก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยไม่ต้องมีประกันใด	ๆ	เพราะพนักงานสอบสวนไม่มีอ�านาจควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้กรณีจึงไม่มี

เหตทุีจ่ะให้ผูต้้องหาต้องท�าประกนัในการปล่อยตวั	ดงัเช่นกรณทีี	่1	การให้ผู้ต้องหาท�าประกนั	และมหีลกัประกนัในการปล่อย

ตวัผูต้้องหาตามกรณท่ีี	1	น้ัน	กเ็พือ่แลกกบัอิสรภาพทีม่ต้ิองถกูพนกังานสอบสวนควบคมุตวัไว้ในระหว่างสอบสวน	หากแต่กรณี

ท่ี	2	นี้	 เม่ือพนักงานสอบสวนไม่มีอ�านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ย่อมไม่อาจจัดให้ผู้ต้องหาท�าประกันและหลักประกันได้การที่

พนักงานสอบสวนให้ผูต้้องหาท�าประกนัโดยมหีลกัประกนั	ย่อมท�าให้ผู้ต้องหาถกูบงัคบัให้ปฏิบติัเกนิกว่าทีก่ฎหมายบญัญตั	ิท�าให้

ผู้ต้องหาได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายได้เพราะต้องไปหาหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันต่อพนักงานสอบสวน

โดยที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวนกระท�าได้	การกระท�าเช่นนี้ย่อมกระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและการ		

กระท�าดังกล่าวของพนักงานสอบสวนก็ย่อมเป็นการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหมิ่นเหม่หรือสุ่มเสี่ยงที่จะถูกผู้ต้องหา							

ฟ้องร้องด�าเนินคดีในความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ได้

	 บทสรปุ	กรณเีช่นนี	้พนกังานสอบสวนไม่ต้องพะวงหรือกงัวลว่าเมือ่ได้แจ้งข้อหา	และปล่อยตวัผูต้้องหาไปแล้ว	ผูต้้องหา

จะหลบหนี	 ไม่มาพบพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ	อันจะท�าให้ไม่อาจส่งส�านวนการสอบสวนไปยังพนักงาน

อยัการได้	เพราะขณะน้ีได้มปีระกาศ	คสช.	ฉบับท่ี	115/2557	ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วันที	่30	กรกฎาคม	2557	

ได้แก้ไขเพิม่เตมิบทบัญญัตใิน	ป.ว.ิอาญา	มาตรา	142	วรรคสามแล้วความว่า	“ในกรณทีีเ่สนอความเหน็ควรส่ังฟ้อง	ให้พนกังาน

สอบสวนส่งส�านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ	เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว	หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้

หลบหนไีป”	ดงันัน้แม้ส�านวนการสอบสวนเช่นนีจ้ะถอืว่าเป็นส�านวนคดีทีม่ตัีวผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาได้หลบหนไีป	(หลงัจากแจ้ง

ข้อหา)	 เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนก็สามารถสรุปการสอบสวน	จัดท�ารายงานการสอบสวนและมีความเห็น

ทางคดว่ีาควรสัง่ฟ้องหรือสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหานัน้ได้	 (แล้วเสนอตามล�าดบัชัน้จนถงึ	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ)	แล้วส่งส�านวน

ไปยังพนักงานอัยการได้เลย	และอีกท้ังไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหานันรวมไว้ในส�านวน						

ก่อนส่งพนักงานอัยการ	เพราะตามป.วิ	อาญามาตรา	142	วรรคหนึ่ง	บัญญัติไว้แต่เพียงว่า	“กรณีคดีที่รู้ตัวผู้กระท�าความผิด

ให้พนักงานสอบสวนท�าความเห็นตามท้องส�านวนการสอบสวนว่าควรสั่งฟ้องหรือส่ังไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วย

ส�านวน”	(เท่านัน้)	ฉะนัน้	แม้ในขณะส่งส�านวนเช่นนีไ้ปยงัพนกังานอยัการ	พนกังานสอบสวนยงัมไิด้ขอออกหมายจับผูต้้องหา

รวมไว้ในส�านวน	ก็ย่อมส่งส�านวนไปให้พนกังานอยัการได้	หากแต่ท้ังนีเ้มือ่พนกังานอัยการมคีวามเหน็หรอืค�าสัง่ฟ้องผูต้้องหาแล้ว	

กจ็ะมหีนังสอืแจ้งมาให้พนักงานสอบสวนทราบและสัง่การให้	“จดัการให้ได้ตวัผูต้้องหาไปฟ้อง”	ซึง่นบัจากนี	้พนกังานสอบสวน

ก็สามารถท่ีจะน�าค�า	สั่งของพนักงานอัยการไปยื่นต่อศาลเพ่ือขอออกหมายจับผู้ต้องหา	(ที่หลบหนี)	นั้นได้	จากนั้นก็ติดตาม

จับกุมผู้ต้องหามาด�าเนินคดีให้ได้ต่อไป
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 หมายเหตุ (ส่งท้าย)

	 1.	การแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาท่ีมิได้ถูกจับกุมตามหมายจับ	ตาม	ป.วิ.อาญา	มาตรา	134	นั้น	หากพนักงานสอบสวน

ได้จัดให้ผู้ต้องหามีประกันและหลักประกันนั้น	แม้ผู้ต้องหาจะผิดนัดหรือหลบหนีไป	ก็ย่อมมิอาจบังคับริบหลักทรัพย์ที่เป็น				

หลกัประกันนัน้ได้	อีกทัง้จะกล่าวอ้างว่าผูต้้องหาได้สมคัรใจเข้าท�าสญัญาทางแพ่งกบัพนกังานสอบสวนเอง	กเ็หน็ว่าเป็นข้ออ้าง

ที่ฟังไม่ขึ้นหรือไม่อาจรับฟังได้	 (ความเห็นของผู้เขียน)

	 2.	ผูเ้ขยีนมข้ีอสงัเกตว่ากรณีการแจ้งข้อหาผูต้้องหาซ่ึงมาปรากฏต่อหน้าพนกังานสอบสวนนัน้	ป.ว.ิอาญา	มาตรา	134	

วรรคห้า	บัญญัติว่า	หากพนักงานสอบสวนเห็นว่า	 (หลังจากแจ้งข้อหาแล้ว)	มีเหตุที่จะออกหมายขังผู้ต้องหานั้นได้ตาม					

มาตรา	71	ก็ให้พนักงานสอบสวนมีอ�านาจสั่งให้ผู้ต้องหานั้นไปศาลเพื่อขอออกหมายขังได้โดยทันที	ซึ่งก็คือการน�าตัวผู้ต้องหา

ไปขออ�านาจศาลฝากขังไว้ระหว่างการสอบสวนน่ันเอง	หากแต่พนักงานสอบสวนโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มค่ิอยได้ใช้อ�านาจท่ีมกีฎหมายบญัญตัใิห้ไว้เช่นนีก้นัเลย	ซึง่ทัง้นีผู้เ้ขยีนกเ็หน็ว่าเป็นดลุพนิจิของพนกังาน

สอบสวนคดีพิเศษที่จะพิจารณาว่ามีเหตุปัจจัยท่ีเหมาะสมหรือสมควรท่ีจะน�าตัวผู้ต้องหาไปฝากขังหรือไม่	 เพราะหากน�าตัว						

ผู้ต้องหาไปฝากขัง	ระยะเวลาการสอบสวนก็อาจจะถูกจ�ากัดอยู่สูงสุดเพียงแค่	84	วัน	อาจท�าให้มีอุปสรรคต่อการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานได้	กย่็อมใช้ดลุพนิจิปล่อยผูต้้องหาไป	(โดยไม่ต้องจดัให้มปีระกันและหลกัประกนั)	กย่็อมได้	และถอืเป็นการ

ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนโดยชอบตามกระบวนการสอบสวน
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พนัต�ำรวจโท มนต์ชยั  วชัรบตุร 1 

	 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า	พ.ศ.2535	มาตรา	116	บัญญัติว่า	“ในกรณีมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระท�าการหรือ
ก�าลังกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ตามมาตรา	108	มาตรา	109	หรือมาตรา	110	เจ้าของเครื่องหมายการค้า	เครื่องหมาย
บรกิาร	เครือ่งหมายรบัรองหรอืเครือ่งหมายร่วม	อาจขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้บคุคลดังกล่าวระงบัหรอืละเว้นกระท�าดังกล่าวน้ันได้”	
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	พ.ร.บ.	 เครื่องหมายการค้าฯ	ได้บัญญัติให้น�าเอาวิธีการคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ก่อนที่จะมี
การฟ้องคดต่ีอศาล	โดยมุง่ให้เจ้าของสทิธใินเครือ่งหมายการค้า	และเคร่ืองหมายต่าง	ๆ	สามารถขอรับการเยยีวยาความเสยีหาย
ได้อย่างรวดเร็วก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายจนยากแก่การเยียวยาได้ทัน	ซ่ึงนับเป็นมาตรการพิเศษอย่างหน่ึงที่ผู้เสียหายยื่นขอ
ต่อศาลได้โดยที่ยังไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล	แตกต่างจากวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา	264	ซึ่งเป็นการขอใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีโดยผู้เสียหายจะต้องเป็นโจทก์					
ฟ้องคดนีัน้ต่อศาลแล้วและศาลต้องมีค�าสัง่รบัฟ้องเป็นคดีในศาลนัน้แล้ว	ปัจจบุนัได้ม	ีพ.ร.บ.จดัต้ังศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ	และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2539	รวมทั้งข้อก�าหนด				
คดทีรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2540	ใช้บงัคบัแล้ว	การขอให้คุม้ครองชัว่คราวก่อนฟ้องตามมาตรา	116	
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	2534	จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วยขั้นตอนการขอให้ศาลด�าเนินการ
ตามมาตรามีดังนี้
	 1.	การบรรยายข้อเท็จจริง	การยื่นค�าขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ผู้กระท�าหรือก�าลังกระท�าการปลอม	 เลียนแบบ	น�าเข้า	
จ�าหน่าย	 เสนอจ�าหน่าย	หรือมีไว้เพื่อจ�าหน่าย	อันเป็นความผิดตาม	พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการค้า	พ.ศ.2534	มาตรา	108	ถึง
มาตรา	110	นัน้จะต้องบรรยายข้อเท็จจรงิท่ีแสดงว่าผูข้อมเีหตุทีจ่ะฟ้องบคุคล	ผูก้ระท�าการหรอืก�าลงักระท�าการนัน้เป็นจ�าเลย	
เช่น	ก�าลงัด�าเนนิการปลอมป้ายเครือ่งหมายการค้าของผู้ขอทีโ่รงงานของผู้ละเมดิ	นอกจากนีค้�าขอจะต้องปรากฏเหตเุพยีงพอ			
ที่จะท�าให้เชื่อว่าสมควรท่ีศาลจะมีค�าส่ังอนุญาตตามค�าขอนั้น	 เช่น	หากศาลไม่อนุญาต	ผู้ขอก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปด�าเนิน
คดอีาญาหรอืคดแีพ่งแก่ผูล้ะเมดิได้ทนัท่วงท	ีอกีทัง้ผูข้อจะต้องท�าบนัทกึถ้อยค�ายนืยนัข้อเทจ็จรงิของผูรู้เ้ห็นเหตแุห่งการขอนัน้
เพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว

	 2.	การพิจารณาค�าขอของศาล	ในการพิจารณาออกค�าสั่งอนุญาตของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศนั้น	จะต้องปรากฏว่า
	 			2.1	ค�าขอทีย่ืน่และในโอกาสทีย่ืน่ค�าขอนัน้มเีหตุสมควรและสาเหตุเพียงพอท่ีศาลจะมคี�าส่ังอนุญาตตามค�าขอนัน้ได้	และ

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 	 	 	2.2	สภาพแห่งความเสียหายของผู้ขอไม่สามารถท่ีจะได้รับชดใช้เป็นตัวเงินหรือทดแทนด้วยส่ิงอื่นใดได้	 ในกรณีที่		
ผู้ละเมิดไม่อยู่ในฐานะท่ีจะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ขอหรือเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ละเมิดได้ภายหลัง					
ก็เป็นเหตุที่ศาลจะออกค�าสั่งอนุญาตได้อย่างไรก็ตามในการพิจารณาของศาล	ศาลจะต้องค�านึงถึงความเสียหายว่า	จะเกิดขึ้น
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มากกว่ากนัเพยีงใดด้วย	หากเหน็ว่าความเสยีหายอาจเกดิขึน้แก่ผูล้ะเมดิ	ศาลมอี�านาจสัง่ให้ผูข้ออนญุาตวางเงนิ
หรือหาประกันตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้หากศาลมีค�าสั่งให้ยกค�าขอ	โดยไม่อนุญาตให้ออกค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง					
ค�าสั่งยกค�าขอดังกล่าวเป็นท่ีสุด	ผู้ขอจะอุทธรณ์ค�าสั่งนั้นต่อไปไม่ได้ในกรณีที่ศาลมีค�าสั่งอนุญาตตามค�าขอ	ศาลจะต้องแจ้ง				
ค�าสั่งนั้นให้ผู้ละเมิดทราบโดยไม่ชักช้า

	 3.	 สิทธิของผูท้ีถ่กูกล่าวหาว่าท�าละเมดิเมือ่ศาลมคี�าสัง่อนญุาตให้คุม้ครองชัว่คราวก่อนฟ้องผูท้ีถ่กูกล่าวหาว่าท�าละเมิด
มีสิทธิขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�าสั่งนั้น	โดยเหตุผลต่าง	ๆ	 เช่น	 ผู้นั้นไม่ได้ท�าละเมิดหรือกรณีไม่เข้าเหตุที่ศาลจะมี				
ค�าสัง่อนญุาต	รวมทัง้ศาลสัง่โดยมคีวามเห็นหลงไปนอกจากผูท้ีถ่กูกล่าวหาว่าท�าละเมดิจะร้องขอให้ศาลยกเลกิหรอืเปล่ียนแปลง
ค�าสัง่อนญุาตของศาลได้แล้ว		ผูท่ี้ถูกกล่าวหาท�าละเมดิยงัมสีทิธขิอให้ผูข้ออนญุาตให้ใช้วธิกีารชัว่คราวก่อนฟ้อง	ชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนแก่ตนอันเนื่องจากค�าสั่งนั้นท�าให้ตนเสียหายได้	 โดยขอรวมไปกับค�าขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�าสั่งนั้นก็ได	้					
หากย่ืนขอรวมไปไม่ทนักอ็าจขอภายใน	30	วนั	นบัแต่วนัทีศ่าลมคี�าสัง่ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงค�าสัง่เดมิได้	ในกรณนีี	้คงมีปัญหา
ว่าผู้ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่	อนึ่งกรณีนี้ไม่ใช่การฟ้องแย้งอย่างคดีทั่วไป
เม่ือศาลได้รับค�าขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแล้วศาลจะต้องท�าการไต่สวนก่อนว่าคดีมีเหตุตามที่ผู้ร้องขอกล่าวอ้าง
หรือไม่	หากศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า	ศาลออกค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องไป	โดยมีความเห็นหลงไปว่ามีเหตุที่จะฟ้องผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่าท�าละเมิดหรือศาลสั่งอนุญาตไปโดยความผิดหรือเลินเล่อของผู้ขอ	ศาลจะมีค�าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�าสั่ง	
อนญุาตเดมิ	และมคี�าสัง่ให้ผูข้ออนญุาตชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่าท�าละเมดิตามจ�านวนท่ีศาลเหน็สมควรได้	
กรณีเช่นนี้	แม้ศาลจะยังไม่ได้มีค�าพิพากษา	ข้อก�าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.2550	ข้อ	16	
วรรคสองตอนท้าย	กก็�าหนดให้ศาลมอี�านาจบงัคบัผูข้ออนญุาตเสมอืนหนึง่ว่าผูข้ออนญุาตเป็นลกูหนีต้ามค�าพพิากษา	หากผูข้ออนญุาต
ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาลที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

	 อน่ึง	ค�าสั่งศาลท่ียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�าสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องเป็นที่สุด	จะอุทธรณ์					
ต่อไปอีกไม่ได้
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	 4.	หน้าที่ของผู้ขออนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง	เมื่อศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนฟ้องแล้ว	ผูข้ออนญุาตจะต้องรบีฟ้องคดเีกีย่วกับค�าขอนัน้ภายใน	15	วนั	นบัแต่วนัทีศ่าลมคี�าสัง่อนญุาต	หรอืภายในระยะ
เวลาท่ีศาลก�าหนด	มฉิะนัน้ค�าสัง่อนญุาตให้ใช้วธิกีารคุม้ครองชัว่คราวจะเป็นอนัยกเลกิเมือ่ครบก�าหนดเวลาให้ฟ้องคดทีนัทโีดย
อัตโนมัติในกรณีเช่นนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าท�าละเมิดมีสิทธิขอให้ผู้ขออนุญาตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากค�าสั่งอนุญาตให	้		
ใช้วิธีการคุ้มครองช่ัวคราวก่อนฟ้องได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนได้	โดยยื่นค�าขอต่อศาลภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ถือว่า			
ค�าสั่งนั้นเป็นอันยกเลิก	ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ�านวนที่ศาลเห็นสมควร	หากผู้ขออนุญาต								
ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล	ศาลมีอ�านาจบังคับผู้ขออนุญาตเสมือนหนึ่งว่าผู้ขออนุญาตเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	ตามข้อก�าหนด
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2540	ข้อ	17	วรรคสอง	ตอนท้าย

	 5.	ผลของค�าสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง	 เมื่อมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับค�าขออนุญาตในกรณีที่ศาล										
มีค�าสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองช่ัวคราวก่อนฟ้อง	และผู้ขออนุญาตได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับค�าขอนั้นภายในก�าหนด	จะมีปัญหา
ว่าค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องจะมีผลบังคับต่อไปหรือไม่	 ข้อก�าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	
พ.ศ.	2540	ข้อ	18	ได้ตอบปัญหานีแ้ล้วว่า	ค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราวก่อนฟ้องของศาลยงัคงมผีลใช้บงัคบัต่อไป	เว้นแต่จ�าเลยจะขอ		
ให้ยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงค�าสั่ง	และศาลได้ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงค�าส่ังให้ตามค�าขอของจ�าเลย	ในกรณีเช่นนี้	ข้อก�าหนด			
คดทีรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2540	ข้อ	18	ตอนท้าย	ให้น�าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	
มาตรา	260	ถึง	มาตรา	263	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	ไม่ว่าจะเป็นการขอให้ศาลมีค�าส่ังให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	หรือ
การงดการบงัคับคดกีต็าม	เนือ่งจากกรณนีี	้ โจทก์ได้ฟ้องคดต่ีอศาลแล้ว	จงึเข้าสูก่ระบวนการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่งต่อไปได้

	 6.	วิธีการพิเศษอื่น	ๆ	ที่เก่ียวกับการคุ้มครองช่ัวคราวก่อนฟ้องโดยที่วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องเป็นมาตรการ
พิเศษในคดีทรัพย์สินทางปัญญา	ดังนั้น	ข้อก�าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2540	ข้อ	19					
จึงให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาลับ	การห้ามโฆษณาและการสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ	 (Video	
Conference)	มาใช้แก่การพจิารณาการขอให้คุม้ครองชัว่คราวก่อนฟ้องด้วยจากกระบวนการทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้น	จะเหน็
ได้ว่าการก�าหนดให้ผู้เสียหายหรือผู้ท่ีถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าซ่ึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้วิธีการคุ้มครอง
ช่ัวคราวก่อนฟ้องด�าเนนิการเองได้นัน้กเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของผู้เสียหายทีจ่ะเลือกด�าเนนิการได้นอกเหนอืจากการด�าเนนิคดี
โดยเจ้าพนกังานของรัฐซึง่เท่าท่ีได้ตรวจสอบข้อมลูผูเ้สยีหายเจ้าของเครือ่งหมายการค้าแทบไม่ได้ใช้วธีิการขอให้คุม้ครองชัว่คราว
ตามมาตราน้ีกับคดีของตนเองเนื่องจากอาจเป็นเพราะเห็นว่าการขอให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง	 ไม่ว่า						
จะเป็นเจ้าพนักงานต�ารวจ	เจ้าพนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา	หรือเจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการให้ก็
เพียงพอแล้วทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเห็นว่าวิธีการยื่นค�าขอต่อศาลมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแก่ผู้เสียหายในอันที่จะปฏิบัติตามก็เป็นได้						
โดยเฉพาะการก�าหนดหน้าของผู้ยื่นขออนุญาตใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องที่จะต้องรีบฟ้องคดีเกี่ยวกับค�าขอนั้นภายใน	
15	วัน	นับแต่ศาลมีค�าส่ังอนุญาตหรือภายในเวลาท่ีศาลก�าหนดนั้น	ก็ยิ่งจะเป็นข้อจ�ากัดที่ผู้เสียหายจะต้องมีข้อมูลการกระท�า				
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ความผดิทีพ่ร้อมจะฟ้องคดไีด้เลย	ซึง่หากจะน�ามาใช้กับคดีทีด่�าเนนิการโดยเจ้าพนกังานของรัฐแล้ว	ย่อมยากทีพ่นกังานสอบสวน
จะสามารถด�าเนินการให้ได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดและถึงแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะด�าเนินการให้ทันการสั่งฟ้อง
หรอืไม่กข็ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของพนกังานอยัการ	ซึง่ไม่อาจก�าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนได้และไม่อาจทราบได้ว่าพนกังานอยัการ
จะมคี�าสัง่ให้ฟ้องคดหีรอืไม่อกีส่วนหนึง่ด้วยนอกจากนัน้แล้วการยืน่ค�าขอตามมาตรานี	้ ผูข้ออนญุาตอาจถกูศาลส่ังให้วางเงนิหรือ
หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลเห็นสมควรได้	อีกท้ังผู้ถูกกล่าวหายังสามารถโต้แย้งขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง									
ค�าสัง่นัน้ได้อกี	ดงันัน้การด�าเนินการตามมาตราน้ีจงึเหมาะกบัเฉพาะแต่คดทีีผู่เ้สยีหายในคดทีีป่ระสงค์จะฟ้องร้องคดเีอง	ผูเ้สยีหาย
ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาสามารถน�าไปพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการด�าเนินการกับฝ่ายที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของตนเองได้	 โดยเฉพาะถ้าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าฯ	ที่สืบทราบจนได้ข้อมูลที่ชัดแจ้งแล้วว่ามีการกระท�า			
ความผิดและสามารถน�าหลักฐานน้ันยื่นฟ้องด้วยตนเองได้	 การยื่นค�าขออนุญาตต่อศาลตามมาตรานี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง						
ที่จะสามารถด�าเนินการได้อย่างทันท่วงที
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การลักลอบขนเงินตรา



การด�าเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับ
การลักลอบขนเงินตรา

นำยมเหสกัข์ พนัธ์สง่ำ 1 
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	 ตามสถานการณ์ในการน�ายาเสพติดเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ	ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น	มีการจับกุมผู้ลักลอบ				
น�ายาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	ยิ่งปราบปรามยิ่งทวีความรุนแรง	มีการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจ�านวนมาก	จากหลักพันเม็ด			
หมื่นเม็ด	แสนเม็ด	และเป็นหลักล้านเม็ด	 จากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 ส�านักคดีภาษีอากร									
ในการไปด�าเนนิคดลีกัลอบขนเงินตราและเงนิตราต่างประเทศ	ท่ีผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านหลายคด	ี
พบว่าเกีย่วข้องกบัขบวนการค้าขายยาเสพตดิเข้ามาขายในประเทศ	เมือ่มกีารส่งยาเสพตดิเข้ามาขายในประเทศย่อมต้องการเงนิ
หรือสิ่งตอบแทนที่เป็นค่ายาเสพติด	ที่น�าออกไปให้กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด	 เช่น	กลุ่มว้าแดง	ฐานต้ังอยู่ที่เมืองยอง	รัฐฉาน	
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	จงึท�าให้สถานการณ์น�ายาเสพติดเข้ามาในประเทศยงัไม่ทุเลาเบาบางลง	ตามข้อสันนษิฐานข้างต้น
จะต้องมกีารน�าเงินหรอืสิง่ของท่ีต้องการเป็นค่ายาเสพตดิให้กับผูผ้ลติยาเสพตดิ	โดยประมวลจากคดทีีล่กัลอบเงินตราหรือเงนิตรา
ต่างประเทศเข้าและออกได้	ดงันี	้คดพีเิศษที	่54/2557	กรณมีผู้ีต้องหา	2	คน	สัญชาติลาว	กระท�าความผิดอาญาฐานพยายาม		
น�าหรอืพาเงนิตราทีเ่ป็นของต้องก�ากดัออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยไม่ผ่านศลุกากรโดยถกูต้อง	และฐานละเลยและฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิ
ตามระเบียบที่กฎหมายก�าหนด	โดยของกลางมีมูลค่า	47,720,000	บาท	และรถยนต์ที่ใช้ในการกระท�าความผิด	1	 คัน							
เหตุเกิดที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	4	อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	โดยพฤติการณ์มี	การโอนเงินเข้าบัญชี
ของผู้ต้องหาและผู้ร่วมกระท�าความผิดโดยโอนเป็นรายย่อยจากกรุงเทพมหานครและปริมลฑล	และในวันศุกร์กลุ่มผู้ต้องหา					
กจ็ะมาเบกิถอนเงินทัง้หมดออกไป	อ้างว่าจะน�าไปจ่ายค่าวสัดกุ่อสร้าง	จากการสบืสวนพบว่าเป็นการรับจ้างน�าเงนิออกนอกประเทศ
โดยได้ค่าจ้างร้อยละ	3	พนกังานสอบสวนคดพีเิศษมคีวามเหน็ฟ้องผูต้้องหาที	่1	และมคีวามเหน็ไม่ฟ้องผูต้้องหาที	่2	เนือ่งจาก
ไม่ได้ร่วมกระท�าความผิด	โดยพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่	1	อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลจังหวัดเทิง	คดีหมายเลขด�า					
ที	่209/2558	และพนกังานสอบสวนคดพีเิศษได้ขอแยกส�านวนคดพีเิศษที	่65/2559	เพือ่สอบสวนกรณขีองผูต้้องหาร่วมอีก	2	คน	
สญัชาตลิาว	เป็นอกีคดีหน่ึง	โดยมคีวามเหน็ควรสัง่ฟ้องผู้ต้องหาทัง้สองไปแล้ว	ต่อมามคีดพีเิศษที	่95/2557	กรณผีูต้้องหา	2	คน	
สญัชาตลิาว	ร่วมกระท�าความผดิอาญาฐานพยายามน�าหรือพาเงินตราท่ีเป็นของต้องก�ากดัออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่าน
ศุลกากรโดยถกูต้อง	และฐานละเลยและฝ่าฝืนไม่ปฏบัิติตามระเบยีบทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยของกลางมมีลูค่า	10,900,000	บาท	
เหตุเกิดที่ด่านพรมแดนเชียงของ	 (ท่าเรือบ๊ัค)	อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	จากการสืบสวนทราบว่าเป็นเงินของตัวแทน
จ�าหน่ายรถยนต์ที่	 สปป.ลาว	อ้างว่าจะน�าไปจ่ายค่าน�้ามัน	แต่ผู ้ต้องหาได้ขอระงับคดี	 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ									

1 ผู้อ�านวยการส่วนคดีภาษีอากร	2	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม



และงดการฟ้องร้องอนมุตัใิห้ระงบัคดแีล้ว	ถอืว่าคุม้กนัผู้กระท�าผดิในการทีจ่ะถกูฟ้องร้องต่อไปในกรณแีห่งความผดินัน้	ประกอบ
กับคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่นเมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามค�าเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้วคดีอาญา
เลิกกันตามมาตรา	37	(4)	ท�าให้สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามมาตรา	39	(37)	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา	จงึเหน็ควรสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหา	และพนกังานอยัการสัง่ยติุแล้ว	ต่อมามคีดีพเิศษที	่97/2558	กรณผีูต้้องหาสญัชาตลิาว	
กระท�าความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร	และความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้าและออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง						
ด่านตรวจคนเข้าเมอืงตามเวลาท่ีก�าหนดไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนกังานเจ้าหน้าท่ีประจ�าช่องทาง	โดยของกลางเป็นธนบตัร
เงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า	400,000	ดอลลาร์	 โดยน�าเข้ามาทางด่านพรมแดนเชียงของ	(ท่าเรือบั๊ค)	อ�าเภอเชียงของ	
จงัหวัดเชยีงราย	เวลาประมาณ	19.00	น.	อันเป็นเวลาด่านปิดท�าการแล้ว	โดยอ้างว่าเป็นเงนิของคนลาวเปิดร้านรบัแลกเปลีย่น
เงินตราอยู่ที่	สปป.ลาว	เป็นค่าเครื่องส�าอาง	ในชั้นพิจารณาคดีศาลจังหวัดเทิง	จ�าเลยขอรับสารภาพ	ศาลนัดอ่านค�าพิพากษา
วันที่	10	 มิถุนายน	2559	ต่อมามีคดีพิเศษท่ี	124/2558	กรณีจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติไทย	พร้อมของกลางธนบัตรสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรฐัจ�านวน	1,200,000	ดอลลาร์สหรฐั	บรเิวณจดุผ่อนปรนทางการค้าบ้านแจมป๋อง	อ�าเภอเวยีงแก่น	จงัหวดัเชียงราย	
อันเป็นความผิดฐานพยายามลักลอบน�าเงินตราต่างประเทศเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร								
ตามมาตรา	27	แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	2469	ผู้ต้องหาประกอบอาชีพส่งออกโคกระบือมีชีวิตไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีผ่านทาง	สปป.ลาว	เป็นการช�าระหนีค่้าโคกระบอื	พนกังานสอบสวนคดีพิเศษมคีวามเหน็สัง่ฟ้องผู้ต้องหา	ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา	และแยกส�านวนคดีพิเศษที่	39/2559	กรณีชายไม่ทราบชื่อที่เป็นผู้น�าเงินมาส่งให	้				
เพื่อสืบหาตัวมาลงโทษต่อไป
	 จากการสืบสวนสอบสวนประมวลได้ว่า	เงนิทัง้หมดเป็นของกลุม่ผูผ้ลติยาเสพตดิในพม่าทีส่่งมาขายในประเทศไทย	และ
ได้ประสานร่วมกบัส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการการฟอกเงิน	ส�านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	กรมสรรพากร	
กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติดของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	และส�านักคดีอาญาพิเศษ	3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
จึงได้ข้อสรุปว่าเป็นเงินที่เกิดจากการขายยาเสพติดในประเทศ	โดยจะน�าเงินค่ายาเสพติดออกไปในรูปแบบ
	 1.	ลักลอบขนเงินบาทออกไปตามแนวชายแดน
	 2.	ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
	 3.	ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทรถยนต์และอุปกรณ์
	 4.	ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทน�้ามัน
	 5.	ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทสัตว์	 (วัว	ควาย)
	 6.	ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทผลไม้
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	 จากข้อมูลส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาการฟอกเงนิแจ้งว่าจากการทีป่ระเทศไทยปราบปรามยาเสพตดิอย่างหนกั
ในช่วงนี้ท�าให้กลุ่มว้าแดงขาดน�้ามันในการปั่นไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าดับ	และท�าให้ขาดเงินรายได้จากการขายยาเสพติด	ไม่มีเงิน			
ไปซื้อน�้ามันและสินค้าอื่นจึงต้องลักลอบขนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายค่าน�้ามันและค่าสินค้าอื่น
	 ดังนั้น	จึงน่าเชื่อได้ว่าการลักลอบน�าเงินออกนอกและน�าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการกระท�า
ของกระบวนการเดยีวกนัท่ีแบ่งหน้าท่ีกนัท�าในส่วนของความรบัผดิชอบแต่ละกลุม่ข้างต้น	ซึง่ถ้ากรมสอบสวนคดพีเิศษจะรบัผดิชอบ
ในการบรูณาการหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้แก่	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด	หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขงเขตเชียงราย	ทหาร	และต�ารวจ							
ในพืน้ที	่ซึง่พระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษได้ให้อ�านาจไว้	หากสามารถสกดักัน้ขบวนการนีไ้ด้	การผลติยาเสพตดิและส่งมา
จ�าหน่ายในประเทศไทยหยดุลงได้	เนือ่งจากผูผ้ลิตยาเสพตดิขาดเงนิทนุและของใช้อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ทีส่่งออกไปจากประเทศไทย
โดยใช้ขบวนการที่กล่าวมาแล้ว	และประเทศไทยจะปราศจากยาเสพติดในที่สุด	

 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485	มาตรา	8	ทวิ	 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ			
ปราบปรามการลักลอบส่งหรอืน�าเงนิออกไปนอกหรอืเข้ามาในประเทศไทย	ให้ถอืว่าเงนิตรา	เงนิตราต่างประเทศ	ธนาคารบัตร
ต่างประเทศ	หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศ	เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร	

	 การส่งหรอืน�า	หรอืพยายามส่งหรอืน�า	หรอืช่วยเหลือหรือเกีย่วข้องด้วยประการใด	ๆ	ในการส่งหรือน�าเงินตรา	เงนิตรา
ต่างประเทศ	ธนาคารบัตรต่างประเทศ	หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือ	ต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย	
โดยฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ประกาศ	หรือค�าส่ังท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้	ไม่ว่าจะกระท�าด้วย
วิธีใด	ๆ	ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือน�าของต้องจ�ากัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตามกฎหมาย					

 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา	27	ผู้ใดหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี	หรือของต้องจ�ากัด	หรือ					

ของต้องห้าม	หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี	หรือส่ง	หรือพาของเช่นว่านี้ออกไป						
นอกพระราชอาณาจักรก็ดี	หรือช่วยเหลือด้วยประการใด	ๆ	ในการน�าของเช่นว่านี้เข้ามา	หรือส่งออกไปก็ดีหรือย้ายถอนไป							
หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้นจากเรือก�าปั่นท่าเทียบเรือ	โรงเก็บสินค้า	คลังสินค้า	ที่มั่นคง	หรือโรงเก็บของ	
โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี	หรือให้ที่อาศัยเก็บ	หรือเก็บ	หรือซ่อนของเช่นว่านี้	หรือยอม	หรือจัดให้ผู้อื่นท�าการเช่นว่านั้นก็ด	ี				
หรอืเก่ียวข้องด้วยประการใด	ๆ	ในการขนหรอืย้ายถอน	หรอืกระท�าอย่างใดแก่ของเช่นว่านัน้กด็	ีหรอืเกีย่วข้องด้วยประการใด	ๆ	
ในการหลีกเลี่ยง	หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร	หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมาย						
และข้อจ�ากัดใด	ๆ	อันเกี่ยวแก่การน�าของเข้า	ส่งของออก	ขนของขึ้น	 เก็บของในคลังสินค้า	และการส่งมอบของโดยเจตนา			
จะฉ้อค่าภาษีของรฐับาลของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีจ่ะต้องเสยีส�าหรบัของนัน้	ๆ	กดี็	หรอืหลกีเลีย่งข้อห้าม	หรอืข้อจ�ากดั
อันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดีส�าหรับความผิดครั้งหนึ่ง	ๆ	 ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว	หรือจ�าคุก							
ไม่เกินสิบปี	หรือทั้งปรับทั้งจ�า

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 69



รู้ทันประกันภัย…ไม่ถูกโกง



รู้ทันประกันภัย…ไม่ถูกโกง
รู้ทันประกันภัย…ไม่ถูกโกง
	 จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับกลโกงโฆษณาของบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการร้องเรียนของประชาชนถึงการ					
ถูกเอาเปรียบจากบริษัทประกันภัย	ซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะมีปัญหากันอยู่เสมอถึงกรณีตัวแทนนายหน้าโฆษณา	ชักจูงเกินจริง						
การให้ความคุ้มครองไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้	การประวิงเวลาจ่ายเงินประกัน	รวมถึงกรณีที่ก�าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้			
ในการโฆษณาโดยชขู้อความว่า	“ไม่ต้องตรวจสขุภาพ”	ซ่ึงอาจท�าให้ประชาชนเข้าใจผิด	เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการท�าประกันภัย	ส�านักงานกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	จึงได้ท�าการศึกษารวบรวม
ประเด็นปัญหาที่มักเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนให้กับประชาชนท่ีก�าลังสนใจซื้อประกันหรือก�าลังมีปัญหากับบริษัทประกัน
ได้รับรู้และเข้าใจถึงการท�าประกันภัยที่ถูกต้อง	และจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเกินจริงดังกล่าว

เกินจริงอย่าเสี่ยง ต้องตรวจกรมธรรม์
	 ผู้เอาประกันพึงระลึกอยู่เสมอว่าการประกันภัยนั้นเป็นธุรกิจที่หวังผลก�าไร	ดังนั้นผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีเกินจริง			
จึงเป็นเรื่องผิดวิสัยและควรระมัดระวัง	ประกันภัยนั้นแบ่งเป็นประเภทหลักอยู่สองแบบคือ	ประกันความเส่ียงกับประกันแบบ
สะสมทรัพย์	
	 การประกันความเสี่ยงนั้นเป็นการประกันเงินคุ้มครองเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิด	ซึ่งก็เหมือนการวัดดวงหากไม่เกิดภัยข้ึน			
ในช่วงเวลาทีร่ะบแุน่ชดัในกรมธรรม์ค่าเบ้ียประกนัทีจ่่ายไปกจ็ะตกเป็นรายได้ของบริษทั	(เช่นกรณ	ีประกนัภยัรถ	ประกนัอัคคีภยั	
ประกันชีวิต	และประกันสุขภาพ	เป็นต้น)	การคิดค่าเบี้ยบริษัทจะดูจากโอกาสในการประสบเหตุ	ดังนั้นสัดส่วนค่าเบี้ยประกัน
ต่อความคุ้มครองจะต้องมากกว่าโอกาสในการประสบเหตุทางสถิติเพื่อให้บริษัทสามารถมีก�าไรได้	อันนี้ค�าแนะน�าให้กับ										
ผู้เอาประกันก็คิดง่าย	ๆ	ว่าหากจ่ายน้อยได้มากไม่สมเหตุผลหรือสินไหมให้มากจนหวังรวยได้จึงเป็นเรื่องผิดปกติ	หรือกรณ	ี				
ที่เบี้ยประกันบริษัทใดถูกกว่าบริษัทอื่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจมีการตัดความคุ้มครองบางส่วนออกไป	

	 การประกันอีกแบบคือแบบสะสมทรัพย์ซึ่งมักจะถูกเสนอขายโดยชูว่า	“จ่ายเป็นเงินสะสมไว้	ไม่เป็นอะไรก็ได้เงินคืน”	
ซ่ึงคล้ายกับเป็นการรับฝากเงินโดยจะคืนเงินพร้อมผลตอบแทนหลังครบก�าหนดระยะเวลาตามกรมธรรม์	 กรณีดังกล่าวบริษัท
ประกันภัยจะได้ผลก�าไรจากการน�าเงินฝากไปลงทุนและการเส่ือมค่าของเงินในระยะยาวจากอัตราเงินเฟ้อ	การประกันใน
ลักษณะนี้	 จึงให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันความเสี่ยงมาก	และจะก�าหนดเวลาคืนเงินสะสมออกไปอีกนานมากกว่าจะได้
เงินคืน	
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	 คราวนีบ้รษัิทประกนัอาจเสนอเงือ่นไขโดยรวมประกนัหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน	เช่น	รวมประกนัชวีติแบบความเสีย่ง
เข้ากับสะสมทรัพย์ให้ดูเหมือนกับเป็นเงินสะสมขณะที่ยังมีผลตอบแทนสูงเพ่ือจูงใจ	หรือรวมประกันชีวิตกับประกันอุบัติเหตุ			
เข้ากับประกันค่ารกัษาพยาบาลเพือ่ให้เหน็ว่ามคีวามคุ้มครองหลายอย่าง	อย่างไรกดี็การรวมผสมประกนันัน้ผู้เอาประกนัจะต้อง
จ่ายเงินในประกันทุกประเภทที่รวมเข้ามา	และบริษัทก็จะค�านวณค่าความเสี่ยงภัยในกรณีต่าง	ๆ	รวมไว้ด้วยอยู่แล้ว

	 กรณีที่เกิดปัญหาอาจจะเป็นเทคนิคในการท�าให้ประกันดูน่าสนใจ	เช่น	ประกันภัยผู้สูงอายุอาจจะเน้นน�าเสนอวงเงิน
เอาประกันอุบัติเหตุที่ดูเหมือนวงเงินผลตอบแทนสูง	แต่ความเป็นจริงผู้สูงอายุมีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต�่ามาก	 ในขณะที่
กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วยก็อาจให้ผลตอบแทนต�่ากว่าหรืออาจให้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยหากเสียชีวิตไม่นานหลังท�าประกัน	
ซึ่งการระบุเงื่อนไขเชิงเทคนิคดังกล่าวอาจท�าให้ผู้เอาประกันเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

	 	 ส่วนใหญ่แล้วปัญหาเรื่องร้องเรียนมักจะเป็นเรื่องที่ว่าตัวแทนขายประกันไม่ชี้แจงเงื่อนไขและค่าเบี้ยกรณีต่าง	ๆ								
ให้ครบถ้วนหรอืมีการโฆษณาเกนิจริงเพ่ือจงูใจ	พอเป็นเรือ่งกม็กัจะไม่สามารถพิสจูน์ยนืยนัได้ว่าใครพดูจรงิใครพดูเทจ็	ข้อแนะน�า
ส�าหรับประชาชนจึงควรบันทึกรายละเอียดข้อมูลตัวแทนพร้อมเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ให้ตัวแทนลงนามไว้เป็นหลักฐาน	หาก
ตัวแทนขายประกันบ่ายเบี่ยงแสดงว่าไม่จริงใจควรหลีกเลี่ยง

	 กรณีมีข้อพิพาทนั้นจะยึดถือตามสัญญากรมธรรม์เป็นหลัก	ผู้เอาประกันทุกคนจึงควรตรวจสอบเอกสารกรมธรรม์						
ที่ส่งมาให้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีประกันสุขภาพที่มีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลซึ่งปกติแล้วจะมีเงื่อนไขปลีกย่อยในสัญญา						
อยู่มากผู้เอาประกันควรจะต้องตรวจสอบกรมธรรม์อย่างละเอียด	ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองค่ารักษาเจ็บป่วยกรณีใดได้บ้าง	
เป็นการคุ้มครองบางส่วนหรือเต็มจ�านวน	มีก�าหนดเวลาข้ันต�่าท่ีจะไม่รับคุ้มครองในกรณีใดบ้างหรือไม่	 หากไม่ถูกต้อง										
ผู้เอาประกนัสามารถบอกเลกิได้ภายใน	15	วนั	โดยจะได้รบัเบีย้ประกนัคนืเต็มจ�านวนแต่อาจต้องเสยีค่าใช้จ่ายฉบบัละ	500	บาท	
และค่าตรวจสขุภาพ	(ถ้าม)ี	ซึง่หากยนืยนัได้แน่ชัดว่าเหตุทีย่กเลกิเป็นความผดิของตัวแทนกอ็าจเป็นเหตุต่อรองให้ยกเว้นค่าใช้จ่าย
หรือลงโทษตัวแทนและบริษัทได้	หรือหากมีข้อสงสัยในเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยแต่ประการใดก็สามารถสอบถามสายด่วน
ประกันภัย	1186	ให้ค�าแนะน�าได้	 	
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ตรวจก็จบ ไม่ตรวจต้องบอก
	 การโฆษณาว่า	“ไม่ต้องตรวจสุขภาพ”	ไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันไม่สนใจข้อมูลสุขภาพ	 เพราะไม่ว่าจะเป็น
ประกนัชีวติ	ประกันสขุภาพ	หรอืแม้แต่ประกนัสะสมทรพัย์ทีม่กัจะมเีงือ่นไขจ่ายเงนิเอาประกนัในกรณเีสยีชวิีตกจ็�าเป็นจะต้อง
ค�านวณค่าความเสีย่งเข้าไปในเบ้ียประกนัท่ีเรยีกเกบ็	ในค�าขอเอาประกนัจงึมรีายละเอยีดค�าถามเกีย่วกบัสุขภาพซึง่ผูเ้อาประกัน
ควรจะต้องตอบค�าถามเหล่าน้ันตามจริง	 เพราะกฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้เอาประกันต้องบอกกับบริษัท	การปกปิด
ข้อมลูส�าคัญอาจเป็นเหตใุห้บรษิทับอกเลกิสญัญาหรอืปฏเิสธการจ่ายสนิไหมได้	ยิง่กว่านัน้หากเป็นการปกปิดข้อมลูทีมี่ลักษณะ
เป็นการหลอกลวงเพือ่เอาเงนิประกนัแล้วยงัอาจเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกงได้อกี	มบ่ีอยคร้ังท่ีตัวแทนขายประกนัเป็นผูก้รอก
ข้อมลูสขุภาพให้	หรืออ้างว่าไม่ต้องบอกข้อมลูสขุภาพจะช่วยให้ค่าเบีย้ถกูลง	ให้ปฏเิสธการท�าประกนักบัตวัแทนดงักล่าวเพราะ
มีความเสีย่งสงูมากทีจ่ะถกูปฏเิสธความคุม้ครอง	และอย่าลืมตรวจสอบความถกูต้องของถ้อยแถลงข้อมลูสขุภาพทีแ่นบมาท้าย
กรมธรรม์ด้วย	ประชาชนพึงระลึกอยู่เสมอว่าข้อมูลที่ถูกต้องอาจท�าให้เบี้ยประกันแพงขึ้นแต่ก็ดีกว่าส่งเบี้ยฟรีโดยไม่ได้รับ							
ผลตอบแทนอะไรเลย
	 ปัญหาหลักที่พบมักจะเป็นเรื่องการโต้แย้งเรื่องข้อมูลสุขภาพ	“การตรวจสุขภาพ”	จึงเป็นข้อดี	 เพราะหากไปตรวจ
สุขภาพตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันก�าหนดแล้ว	บริษัทจะไม่สามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้เลย	

สองปีมีปญัหา 
	 ปัญหาทีพ่บบ่อยอกีอย่างคอื	กรณเีกดิเจบ็ป่วยในช่วง	2	ปีแรก	หลงัท�าประกนัชวีติหรอืประกันสุขภาพ	เนือ่งจากสญัญา
กรมธรรม์ของบรษิทัมกัจะก�าหนดเงือ่นไขให้บรษิทัมสิีทธบิอกเลิกสัญญากรณผู้ีเอาประกนัปกปิดอาการเจ็บป่วยหรือแจ้งข้อมูล
อันเป็นเท็จที่อาจเป็นเหตุให้บริษัทเรียกเบ้ียประกันสูงขึ้น	แต่เนื่องจากการประกันภัยเป็นธุรกิจควบคุมจึงก�าหนดช่วงเวลา						
ในสญัญามาตรฐานให้บริษทัยกเป็นเหตคุดัค้านภายในสองปีเท่านัน้	การเจบ็ป่วยท่ีเกดิขึน้ภายหลงัจากสองปีจงึมกัจะไม่มปัีญหา
เรือ่งความคุ้มครอง	ท้ังนีไ้ม่รวมถงึเหตกุลฉ้อฉลทีบ่รษิทัสามารถใช้เป็นเหตยุกเลกิได้ตลอดเวลาทีพ่บบ่อยคอืพอท�าประกันไม่ทนัไร
เกิดการเจ็บป่วยขึ้น	บริษัทมักจะใช้เป็นข้ออ้างในการตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนหากมีการประกันสุขภาพท่ีต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล			
ก็มักจะให้ผู้เอาประกันส�ารองจ่ายไปก่อน	กรณีดังกล่าว	 ผู้เอาประกันไม่ต้องตกใจเพียงแค่แสดงหลักฐานข้อมูลสุขภาพหรือ					
การเข้ารักษาที่โรงพยาบาลยืนยัน	หากอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นเพิ่งค้นพบหรือประวัติอาการเจ็บป่วยในอดีตเป็นไปตาม
ถ้อยแถลงข้อมูลสุขภาพในค�าขอท�าประกัน	 (ตรงน้ีแหละ	ที่จ�าเป็นต้องตรวจทานข้อมูลสุขภาพด้วย)	บริษัทจะไม่มีสิทธิปฏิเสธ
ความคุ้มครองได้	หากมีปัญหาการประวิงการจ่ายเงินสามารถร้องเรียนได้ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม							
การประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	คปภ.	ติดต่อได้ที่หมายเลข	1186	หรือท่ีส�านักงาน	คปภ.	ตรงข้ามศาลอาญารัชดา	หรือท่ีส�านักงาน						
คปภ.	 เขตทั้ง	12	แห่ง	ทั่วประเทศ	คปภ.	จะช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการไกล่เกลี่ยกับบริษัทที่มีปัญหาเพื่อคุ้มครอง
สทิธปิระโยชน์ให้ผูเ้อาประกนัซึง่ส่วนใหญ่แล้วกม็กัจะตกลงกนัได้	ทีต่กลงกนัไม่ได้ส่วนมากเป็นเพราะโต้แย้งข้อเทจ็จรงิไม่ตรงกนั	
จงึต้องเน้นย�า้ว่าให้ตรวจสอบเอกสารต่าง	ๆ	ให้ถกูต้อง	กรณไีปตดิต่อกบัทีใ่ดให้บนัทกึไว้ทกุครัง้	อย่างเช่นกรณรีถเกดิอุบัตเิหตุ
ซ่ึงสามารถเรยีกค่าเสยีประโยชน์ได้กม็กัจะโต้แย้งกนัเรือ่งระยะเวลาซ่อมกค็วรท�าหลกัฐาน	ส่งรถ	-	รบัรถไว้	อย่างทีเ่ป็นข่าวโต้แย้ง
เร่ืองการเสียชีวิตของผู้สูงอายุว่าจะเป็นอุบัติเหตุการล้มกระแทก	หรือจากโรคประจ�าตัวเส้นเลือดหัวใจตีบ	หากมีถ้อยแถลง			
ของแพทย์ทีช่ดัเจนพอกอ็าจจะไม่จ�าเป็นต้องน�าคดฟ้ีองร้องต่อศาลกไ็ด้	หากจ�าเป็นจะต้องฟ้องศาลจริง	ๆ	ผู้เอาประกนัสามารถ
ส่งเรือ่งหลงัการเจรจาให้กบัส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	(สคบ.)	ด�าเนนิการต่อ	หาก	สคบ.	 เห็นว่าเร่ืองที่เกิดขึ้น
เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนของบริษัทประกันภัย	ก็จะตั้งทนายด�าเนินการฟ้องร้องแทนประชาชนได้

	 กล่าวโดยสรุป	จริง	ๆ	แล้วการท�าประกันภัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว	ในทางตรงข้ามยังมีหน่วยงานและกลไกของรัฐที่จะ					
ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างดี	ที่ส�าคัญคือประชาชนจะต้องหลีกเลี่ยงการน�าเสนอขายประกัน								
ที่มีลักษณะเกินจริง	ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่าง	ๆ	ให้ถูกต้องครบถ้วน	สงสัยให้สอบถาม	หรือหากมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับ				
ความเสียหายให้เก็บหลักฐานไว้ทุกครั้ง	 เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถท�าประกันได้อย่างสบายใจ	ไม่ถูกโกง

   ด้วยความปรารถนาดีจาก
      ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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การสร้างสมดุลชีวิตและงาน  
ให้กับพนักงานในองค์กร (work life balance)



การสร้างสมดุลชีวิตและงาน  
ให้กับพนักงานในองค์กร (work life balance)

	 สมัยนี้ค�าว่า	work	life	balance	หรือสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานก�าลังเป็นค�าที่มาแรงในหมู่พนักงานรุ่นใหม	่
บรษิทัต่างก็เริม่มีนโยบายหรอืแผนสวสัดกิารท่ีมารองรับเรือ่งนีม้ากขึน้	 เมือ่พดูถงึเรือ่งความสมดลุนีพ้นกังานแต่ละคนก็ย่อมคิด
ไม่เหมือนกัน	บางคนอาจจะอยากมีเวลาดูแลความรับผิดชอบทั้งที่ท�างานและที่บ้านให้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	บางคนอาจ
จะแค่อยากมีสุขภาพท่ีดีข้ึนหรือมีเวลาไปท�ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ตัวเองชอบบ้าง	แต่ไม่ว่าจะมีความต้องการแบบไหน	
พนักงานทุกคนมักจะมีจุดเหมือนร่วมกันตรงที่ทุกคนต่างก็อยากท�างานในองค์กรที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน	ดังนั้นการมี		
นโยบายที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตส่วนตัวของพนักงานนั้นมีผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรแน่นอน	ลองมาดูนโยบาย									
ต่าง	ๆ	ที่บริษัทในต่างประเทศนิยมใช้กันเพื่อแก้โจทย์ปัญหาสมดุลชีวิตส่วนตัวและงานกันค่ะ
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ชั่วโมงท�างานแบบไม่เจาะจง (flexi working hour)

	 จากปกติที่ทุกคนต้องเข้าท�างาน	8	 โมงเช้าเลิก	5	 โมงเย็น	บางท่ีท�างานอาจเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลา									
มาท�างานได้อย่างอิสระมากขึ้น	เช่น	สามารถเข้างาน	7	โมงเช้ากลับ	4	โมงเย็น	หรือ	เข้างาน	9	โมงเช้ากลับ	6	โมงเย็นได้
เป็นต้น	บางที่ท�างานอาจมีอิสระมากขึ้นไปอีกด้วยการก�าหนดให้พนักงานสามารถมาท�างานได้ไม่เกิน	10	–	11	โมงเช้า	และ
จะต้องอยูใ่ห้ครบ	8	ชัว่โมงต่อวนัหรอืไม่ขึน้อยูกั่บเนือ้งาน	ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บรปูแบบธรุกจิของบรษิทัด้วยว่ามคีวามจ�าเป็นต้องมีพนกังาน
อยู่ประจ�าที่ส�านักงานตามเวลาท�าการมากน้อยแค่ไหน	

ท�างานจากที่บ้าน (work from home)
	 หมดยคุการท�างานแต่ในทีท่�างานแล้ว	ด้วยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั	หลาย	ๆ	บรษัิทมคีอมพวิเตอร์แบบพกพา	หรอืสมาร์ทโฟน
ให้พนักงานสามารถท�างานจากนอกสถานที่ได้	บางครั้งพนักงานอาจต้องการกลับบ้านเร็วเพื่อไปรับลูกจากโรงเรียน	แต่ก็ยัง
สามารถกลับไปเช็คและท�างานจากอุปกรณ์เหล่านี้ในเวลาดึกหลังส่งลูกเข้านอนจากที่บ้านได้	นอกจากนี้บางครั้งพนักงาน						
อาจมีความจ�าเป็นต้องท�ากิจธุระส่วนตัวในเวลางานบ้าง	ทางบริษัทเองอาจมีความยืดหยุ่นให้พนักงานได้ตามความเหมาะสม
ตราบใดที่พนักงานยังสามารถท�างานได้อย่างไม่บกพร่อง	โดยไม่จ�ากัดว่าห้ามเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาในที่ท�างานโดยเด็ดขาด

วันลาแบบไม่หักค่าจ้าง (paid time off)
	 จากรูปแบบการลาแบบเดิมที่แบ่งเป็นการลากิจ	ลาป่วย	ลาพักร้อน	สามารถยุบรวมเป็นการลาแบบไม่หักค่าจ้างได้
ทั้งหมดโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งเหตุผลการลาหยุดกับเจ้านาย	แต่ก็ยังคงต้องมีจ�านวนวันมากที่สุดที่ลาได้ตามที่บริษัทก�าหนด					
นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้พนักงานสามารถลาหยุดไปท�าธุระส่วนตัวโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้วันลารูปแบบไหน	หรือจะโดนหัก
ค่าจ้างหรอืไม่ในกรณทีีล่าไปท�าธรุะอ่ืน	ๆ	นอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ตามนโยบายบรษิทั	และยงัสามารถรกัษาความเป็นส่วนตวั
ให้พนกังานได้อกีด้วย	อย่างไรก็ตามอย่าลมืก�าหนดนโยบายโดยองิไม่ให้น้อยกว่าวนัลาขัน้ต�า่ตามกฎหมายทีพ่นกังานมสิีทธด้ิวย

วันลาแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (unpaid leave)
	 หากพนกังานมคีวามจ�าเป็นต้องหยดุเป็นเวลานานเพ่ือไปจัดการกจิธรุะส่วนตัว	บริษทักส็ามารถมนีโยบายให้พนกังาน
หยุดงานยาวได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ยังคงสภาพความเป็นพนักงานของบริษัทอยู่	บางคร้ังพนักงานอาจมีความจ�าเป็นเร่งด่วน
ต้องตามคู่สมรสไปต่างประเทศ	ต้องดูแลคนในครอบครัวที่เจ็บป่วย	ต้องเลี้ยงลูกเล็ก	 ตัวเองเจ็บป่วยหนัก	หรือมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงในชีวิตอื่น	ๆ	ที่ต้องการเวลาในการจัดการ	แทนที่จะต้องลาออกจากงานสถานเดียว	การเปิดโอกาสให้พนักงาน				
ได้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้สามารถช่วยให้บริษัทรักษาพนักงานฝีมือดีเอาไว้ได้



ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
	 คนวัยท�างานส่วนมากมักหนีไม่พ้นการมีครอบครัว	มีลูก	 ดังนั้นทางเลือกในฝันส�าหรับพนักงานผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่			
หลาย	ๆ	คน	น้ันคือศนูย์เลีย้งเดก็เลก็ในส�านกังาน	เพือ่ให้พวกเขาสามารถแวะไปดแูลลกู	ๆ	ได้ในเวลาพกั	หรอืหลงัเลกิงานทนัที	
สวสัดกิารนีท้�าให้พวกเขาตัง้สมาธใินการท�างานได้มากขึน้	ไม่ต้องคอยห่วงกังวลเวลาลกูอยูไ่กลตวั	แต่อย่างไรก็ตามหากการสร้าง
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ท�างานเป็นไปไม่ได้ด้วยข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ทางบริษัทอาจเสนอทางเลือกอื่น	ๆ	 เช่น	ติดต่อศูนย์ข้างนอก						
เอาไว้ให้	จะให้บริการฟรีโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด	หรือเป็นการจ่ายคนละส่วนกับพนักงานก็แล้วแต่ความเหมาะสม

	 หลากหลายนโยบายที่บริษัทสามารถท�าเพ่ือเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่พนักงานนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง						
ส่วนหน่ึงเท่านัน้	แต่ละองค์กรควรรูก่้อนว่าประชากรในบรษิทัเป็นอย่างไร	มคีวามต้องการด้านใดเป็นพเิศษ	เพือ่ทีจ่ะรบัหรอืสร้าง		
นโบายทีเ่หมาะสมไปใช้แล้วเกดิประโยชน์สงูสดุกบัทกุฝ่าย	ทีส่�าคญัหากนโยบายมแีต่คนไม่กล้าใช้	อาจจะเพราะเจ้านายไม่เคย
อนุมัติให้ใช้ได้จริง	ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร	ดังนั้นผู้บริหารท่ีเลือกจะส่งเสริมด้านนี้แล้วจะต้องเปิดใจและปฏิบัติให้ได้จริง									
ตามที่วางแผนนโยบายไว้ด้วยนะคะ
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ฮีตเวฟ : คลื่นความร้อนที่ควรระวัง



ฮีตเวฟ : คลื่นความร้อนที่ควรระวัง

 ภาวะคล่ืนความร้อน หรอื ฮตีเวฟ (Heat wave)	คอื	อากาศร้อนจัดท่ีสะสมอยูพ้ื่นท่ีบริเวณหนึง่	แบ่งเป็น	2	ประเภทคอื	
	 -	แบบสะสมความร้อน	เกดิในพืน้ทีซ่ึง่สะสมความร้อนเป็นเวลานาน	อากาศแห้ง	ลมนิง่	ท�าให้ความร้อนจากแสงอาทติย์
ไม่เคลือ่นที	่ เม่ืออุณหภมูร้ิอนสะสมหลายวนัจะเกดิคลืน่ความร้อนมากขึน้	เช่น	หากพืน้ทีไ่หนมอีณุหภมู	ิ38	-	41	องศาเซลเซยีส	
แล้วไม่มีลมพัดต่อเนื่อง	3	-	6	วัน	ไอร้อนจะสะสมจนกลายเป็นคลื่นความร้อน	
	 -	แบบพัดพาความร้อน	ซึ่งคลื่นความร้อนชนิดนี้เกิดจากลมแรงหอบความร้อนจากทะเลทราย	ขึ้นไปในเขตหนาว							
ซึ่งมักเกิดในยุโรป	
	 Heat	Wave	หรือท่ีเราเรียกว่าคลื่นความร้อน	คือปรากฏการณ์หนึ่งตามธรรมชาติ	มักเกิดขึ้นในฤดูร้อน	แต่อุณหภูมิ
จะร้อนกว่าปกตมิาก	ๆ	เช่น	สงูขึน้ถงึ	40	-	49	องศาเซลเซียส	ซ่ึงเป็นอณุหภูมทิีไ่ม่เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย	คอื	อาจจะท�าให้
เหน่ือยล้า	อ่อนเพลีย	 เป็นลมแดด	คลื่นร้อนนี้อาจอยู่ไม่กี่วัน	หรือ	อยู่ได้หลายอาทิตย์เลย	คล่ืนร้อนนี้ไม่ได้มีแต่เขตร้อน								
แต่ประเทศเขตหนาวกส็ามารถเกดิได้เหมอืนกนั	มกัจะเกดิขึน้ในบริเวณทีม่กีารพัดผ่านของลมร้อนจากบริเวณทะเลทราย	 เช่น	
ทวีปอเมริกาเหนือ	เกาะอังกฤษ	และทวีปยุโรปบริเวณเขตเมดิเตอเรเนียน
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 ผลของความร้อนท่ีผิดปกติเช่นนี้	นอกจากจะสร้างความอึดอัดในการใช้ชีวิตประจ�าวันแล้ว	ยังถึงขั้นท�าให้เสียชีวิตได	้				
อย่างเชน่ในปีนีท้ี่ประเทศอนิเดียมีบรรดาแรงงานที่ต้องท�างานกลางแจ้งรวมถงึผู้สูงอายุเสียชีวิตไปแลว้ถงึ	2,000	คน	และยงัมี
ผู้ป่วยจากคลื่นความร้อนเข้ารักษาในโรงพยาบาลอีกจ�านวนมากจนโรงพยาบาลแทบจะรองรับกันไม่พอแล้ว	 นอกจากนี้	
หลายประเทศในโซนตะวันออกกลาง	 เช่น	ปากีสถาน	อัฟกานิสถาน	อิรัก	อิหร่าน	ก็อุณหภูมิสูงเช่นกัน	แต่คล่ืนความร้อน					
ในประวัติศาสตร์ที่รุนแรงสุด	ๆ	ต้องยกให้เมื่อเดือน	ก.ค.	 -	ส.ค.	ปี	2003	 เกิดคลื่นความร้อนในยุโรป	จนมีผู้เสียชีวิตไปถึง	
35,000	คน	จนเรียกกันว่าคลื่นความร้อนมรณะเลยทีเดียว

	 ภาวะคลื่นความร้อน	จะแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 1.	แบบสะสมความร้อน	เกดิในพ้ืนท่ีท่ีสะสมความร้อนเป็นเวลานาน	ความร้อนจากแสงอาทติย์ไม่เคลือ่นที	่ ไม่มลีมพดั	
เป็นแบบนี้หลายวันเข้าก็จะเกิดคลื่นความร้อนขึ้นได้
	 2.	แบบพัดพาความร้อน	ประเภทนี้จะตรงข้ามกับแบบแรก	คือ	จะเกิดจากลมเป็นตัวน�าพาความร้อนจากทะเลทราย	
พัดขึ้นไปในเขตหนาว	นั่นก็คือในยุโรปนั่นเอง
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	 ส�าหรับประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ได้อยูใ่นเขตเสีย่งของภาวะคลืน่ความร้อน	เพราะไม่ได้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีากาศร้อนจัดและ
ไม่มทีะเลทราย	อกีทัง้ยังได้รบัมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผ่ลงมาทกุ	7	-	10	วนั	ช่วยให้มฝีนตกลงมาบ้าง	แต่กต้็องยอมรบัว่า
อากาศในไทยก็ร้อนตับแตกเลยทีเดียว	ดังน้ันก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ	ดื่มน�้าเยอะ	ๆ	เวลาออกกลางแจ้งก็พกร่มหรือ
ใส่หมวก	แต่ทางที่ดีก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน	ๆ	จะดีกว่า	
ประเทศไทยมีโอกาสเกิด ฮีตเวฟ หรือ คลื่นความร้อน หรือไม่? 
	 ทั้งนี้	ประเทศไทยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสเกิด	“คล่ืนความร้อน”	หรือ	“ฮีตเวฟ”	ได้เลย	เนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู	่		
ในพ้ืนที่มีมวลอากาศร้อนจัด	ประกอบกับไม่มีทะเลทราย	นอกจากนี้	ฮีทเวฟจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิร้อนเกิน	40	องศา					
ต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์	แต่สภาพอากาศของไทยมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาทุก	7	-	10	วัน	ท�าให้เกิดฝนตก				
ช่วยลดอณุหภมูไิม่ให้ไต่ระดบัสงูถงึข้ันเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	แต่ปี	2553	ด้วยสภาพอากาศทีร้่อนขึน้	อนัเนือ่งจากปรากฏการณ์							
เอลนโีญ่	ท�าให้ฤดรู้อนปีนีข้องประเทศไทยอณุหภูมเิฉล่ีย	42	-	43	องศา	ท�าให้ผู้เชีย่วชาญด้านโลกร้อนยนืยนัว่า	ไทยเสีย่งต่อ
ปรากฏการณ์	“ฮีตเวฟ”	เป็นอย่างมาก	
	 สภาพอากาศของไทยช่วงนีม้คีวามแปรปรวนสงู	โดยเฉพาะอากาศร้อนจดัและทีม่แีนวโน้มจะร้อนเรือ่ย	ๆ	ซึง่เป็นเรือ่ง
อนัตรายอย่างยิง่	 เพราะอณุหภมูสิงูตดิต่อกนัเกนิ	3	วนัข้ึนไปจะท�าให้เกดิ	“คล่ืนความร้อน”	และคนท่ีได้รับคล่ืนความร้อนอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้	
	 อย่างไรก็ตาม	ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่ก�าลังเผชิญหน้ากับ	“ฮีตเวฟ”	อันเนื่องมาจากผลของภาวะโลกร้อน	
เพราะทั่วโลกก็ก�าลังได้รับผลกระทบเหมือน	ๆ	กัน	ซึ่งท�าให้เกิดค�าถามตามมาว่า	ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันมาศึกษาและ
ป้องกันภัยจาก	“ภาวะโลกร้อน”	อย่างจริงจัง	
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วิธีปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาความร้อน ได้แก่...	

	 1.	ให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด	พยายามอยู่ในที่ร่มโดยเฉพาะเด็ก	ผู้สูงอายุ	และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	
	 2.	ให้ด่ืมน�า้มาก	ๆ	ไม่น้อยกว่าวนัละ	8	แก้ว	หรือ	2	ลิตรต่อวนั	มวีธิสัีงเกตง่าย	ๆ	ว่าร่างกายได้รับน�า้เหมาะสมหรอืไม่	
คือสังเกตจากสีของปัสสาวะ	ถ้าปัสสาวะมีสีเหลืองจาง	ๆ	แสดงว่าได้รับน�้าเพียงพอ	แต่ถ้าปัสสาวะสีเหลืองเข้มและปัสสาวะ
ออกน้อย	แสดงว่าได้รับน�้าไม่เพียงพอ	จะต้องดื่มน�้าให้มาก	ๆ	
	 3.	หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายกลางแจ้ง	
	 4.	หากร้อนจัดแล้วเหงื่อไม่ออกให้ใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดตัว	เพื่อระบายความร้อนในตัวออกมา	และเป็นการลดความร้อน			
ออกจากร่างกาย	
	 5.	หากมอีาการของโรคลมแดด	คอือาการกระหายน�า้	 ตัวร้อนแต่ไม่มเีหงือ่ออก	หายใจถ่ี	ปากคอแห้งและอาจวงิเวยีน
ศีรษะ	ขอให้รีบไปพบแพทย์	

	 	 	 	 	 	 	 		ขอบคุณข้อมูลจาก			:	health.kapook.com/view12875.html	
	 	 	 	 					ขอบคุณรูปภาพจาก	:	nature-frame.blogspot.com/2010/08/heat-wave.html	
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   รู้จัก 
“โรคประหม่ากังวลต่อหน้าสังคม”



รู้จัก “โรคประหม่ากังวลต่อหน้าสังคม”
	 โรคประหม่ากงัวลต่อหน้าสงัคม	(social	phobia	หรอื	social	anxiety)	เป็นความกงัวลเมือ่ต้องไปอยูใ่นสถานการณ์
ทีรู่ส้กึว่าตวัเองก�าลงัถกูจ้องมองจากผูอ่ื้น	กลวัว่าตนเองอาจท�าอะไรทีน่่าอบัอายขายหน้า	มกัเป็นสถานการณ์ทีรู้่สกึว่า	ก�าลงัตกเป็น
เป้าสายตาของคนหลายคน	เช่น	การพดูหน้าชัน้	การพดูในทีป่ระชมุ	หรอืแม้กระทัง่การเดนิเข้าไปในทีค่นเยอะ	ๆ	และรูส้กึว่า
สายตาหลาย	 	ๆคูก่�าลงัมองมา	กจ็ะเกดิความประหม่าขึน้มาอย่างมาก	จนบางคนไม่กล้าเดนิเข้าไปในทีม่คีนมาก	ๆ 	เพราะกลวัตกเป็น	
เป้าสายตา	โดยบางคนตอนอยูใ่นกลุม่เพือ่น	พดูคยุเก่ง	พูดจาคล่องแคล่วร่าเริงดีปกติ	แต่เมือ่ต้องไปพูดหน้าชัน้	กลบัพดูไม่ออก	
เกดิอาการประหม่าอย่างมาก
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ลักษณะอาการ
	 มีความกลัววิตกกังวลเกิดข้ึนเอง	แม้ทราบว่าไม่มีเหตุผลสมควรที่จะกลัวกังวลขนาดนั้น	แต่ก็อดกลัวกังวลไม่ได้	และ			
มีอาการทางร่างกาย	เช่น	ใจสั่น	มือสั่น	 เสียงสั่น	 เหงื่อแตก	ตัวเย็น	มือเท้าชา	บางคนใจหวิว	 เหมือนจะเป็นลม	บางคนอาจ			
มีอาการปวดปัสสาวะหรืออุจจาระได้	ด้วยความกังวลท้ังใจและทางกายนี้	 ผู้ป่วยจะพยายามหลบเล่ียงหลีกหนีต่อส่ิงท่ีกลัวนั้น				
จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	และมักมีอาการต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อย	6	 เดือนขึ้นไป	และเมื่อพูดน�าเสนอหรือ
แสดงออกไปเสร็จ	มักจะเก็บความคิดวนไปวนมาและรู้สึกไม่ค่อยพอใจตัวเอง	โดยมักเห็นแต่จุดผิดพลาดของตัวเอง	จนท�าให้
เกิดความกลัวกังวล	ถ้าต้องพูดหรือแสดงออกในครั้งต่อไป	โรคนี้พบได้	2	-	3%	ในคนทั่วไป
สาเหตุหลักมี	2	ประการ	คือ	ด้านจิตใจ	และด้านร่างกาย

1.สาเหตุด้านจิตใจ
 ผลจากอดีต
	 			-	 เคยมีประสบการณ์อนัเลวร้ายในอดตี	เช่น	เคยพูดหรอืแสดงความคดิเหน็ต่อหน้าคนอืน่	ๆ	แล้ว	ได้รบัการตอบรบั
	 					ที่ไม่ดี	หรือเกิดความรู้สึกอับอาย	ประสบการณ์เลวร้ายนั้น	จะกลายเป็นแผลในใจ	จนเกิดความรู้สึกฝังใจ
    -	เคยมีอาการประหม่าตืน่เต้นตอนพดูหรอืแสดงออก	แล้วถกูคนจบัได้	หรอื	เกรงว่าคนจะจบัได้	เลยเกดิความประหม่า	
      กังวลขึ้นมาทุกครั้งที่ต้องเจอสถานการณ์แบบเดิม
    -	เดก็ทีเ่ติบโตมาในครอบครวัท่ีพ่อแม่มกัวพิากษ์วจิารณ์เด็กตลอด	จนเด็กรูส้กึขาดความมัน่ใจ	มองว่าตนเองไม่เป็น
      ทีน่่ายอมรบั	หรอืพ่อแม่ท่ีมกัท�าให้เดก็รูส้กึอบัอาย	(shame)	หรอืเดก็ทีเ่ตบิโตมากบัพ่อแม่ท่ีแคร์สายตาคนอืน่มาก	ๆ	
      อ่อนไหวต่อการวพิากษ์วิจารณ์จากคนรอบตัวอย่างมาก	ยดึถอืความคดิเหน็	หรอืค�าวพิากษ์วจิารณ์ของคนอ่ืนมาก	
      เด็กก็จะสั่นไหว	อ่อนไหว	และแคร์สายตาคนอื่นมากไปด้วยเช่นกัน	(ที่เรียกว่า	แคร์สื่อมาก)
 ผลจากตัวเอง
    -	มกัมองตนเองในแง่ลบ	ขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง	ไม่ค่อยเหน็ข้อดขีองตนเอง	ไม่ค่อยเหน็คณุค่าในตนเอง	ไม่เชือ่มัน่
      ในศักยภาพของตนเอง	มีความคิดกับตนเองในแง่ลบบ่อย	ๆ	เช่น	ถ้าฉันแสดงตัวตนของฉันออกไป	คนจะต้อง
      ปฏิเสธฉันแน่นอน	หรือความคิดเห็นของฉันไม่ได้เรื่อง	เป็นต้น
    -	มีความคาดหวังกับตัวเองมาก	มีมาตรฐานกับตัวเองสูง	จนไม่ค่อยรู้สึกพอใจกับตัวเองสักที
    -	รู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยอยู่ตลอด	มองว่าตนเองสู้คนอื่นไม่ได้	 (inferior)
    -	ขาดความมัน่คงจากภายใน	ต้องการการเติมเต็มจากคนภายนอกอย่างมาก	จงึสัน่ไหว	กบัสายตาคนอืน่อย่างมาก
    -	คนที่มีลักษณะวิตกกังวลง่ายอยู่เดิม	และมักชอบคิดเรื่องต่าง	ๆ	ไปล่วงหน้า	โดยเฉพาะมักคิดไปในแง่ลบ
 ผลอิทธิพลในสังคม หรือ วัฒนธรรม
    -	สังคมหรือวัฒนธรรม	ที่ใช้ความรู้สึกอับอายต่อสายตาคนอื่นเป็นการลงโทษ
    -	สังคมที่อ่อนไหวต่อค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
    -	สังคมที่เน้นเรื่องภาพลักษณ์มาก	หรือ	มีมาตรฐานสูง
    -	สังคมที่มักตัดสินคนอื่น	ๆ	ที่การแสดงออกเป็นหลัก
    -	สังคมที่อัตราการแข่งขันสูง
    -	สังคมที่ไม่คุ้นเคย	ก่อให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว	แปลกแยก
    -	สังคมที่ไม่ท�าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง	ปลอดภัย	เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยค�าต�าหนิ	 เป็นต้น
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2. สาเหตุด้านร่างกาย
	 	 1)	ผลด้านพันธุกรรม	พบว่าในญาติพี่น้องของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้	มีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไป	2	-	3	เท่า
	 	 2)	ผลจากสารสือ่ประสาทในสมอง	ทีเ่กีย่วข้องกบัความวติกกงัวลหล่ังผิดปกติ	ท�าให้เกดิความกลัวกงัวลง่ายกว่า
คนทั่วไป	จนเกิดอาการกังวลขึ้นทั้งทางร่ายกายและทางจิตใจไวกว่าปกติ
 การรักษา
 1.การรักษาด้านจิตใจ
	 		1)	พฤติกรรมบ�าบัด
	 			-	การรักษาโดยการเผชิญสิ่งที่กลัว	 (exposure	therapy)
    -	การใช้เทคนคิผ่อนคลาย	(relaxation	technique)	เช่น	นัง่หรือยนืในท่าท่ีสบาย	ๆ	หายใจเข้าออกช้า	ๆ	ลกึ	ๆ	
      ไปเร่ือย	 	ๆสกั	3	-	5	นาท	ีหรอือาจถงึ	10	นาท	ีหรอืมากกว่านีไ้ด้	ซึง่วธิกีารนีห้ลายคนจะรูส้กึผ่อนคลายมากขึน้
      เกดิความสงบมากขึน้	จากร่างกายทีผ่่อนคลายมากขึน้	และ	จติใจทีส่งบมากขึน้ท�าให้รูส้กึม่ันคงจากภายในมากขึน้
      หรือการจินตนาการถึงสิ่งที่ดี
    -	การจินตนาการ	สถานการณ์จ�าลอง	ที่ตนมักกลัว	 เพื่อสร้างความคุ้นชินเพื่อลดความกลัวกังวล	และถ้ามี
      การบันทึกความก้าวหน้าของการเผชิญสถานการณ์ที่กลัว	จะยิ่งเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับตนเองได้มากขึ้น
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	 		2)	การปรับวิธีคิด
    -	ปรับวิธีคิดที่มองตนเอง	หรือ	สถานการณ์ต่าง	ๆ	 รอบตัวแย่เกินจริงไปมาก	จนเกิดความวิตกกังวล	หรือ	
      มักแปลความสิ่งต่าง	ๆ	ไปในแง่ลบมากเกินไป	การรักษาปรับวิธีคิด	หรือ	วิธีแปลความสิ่งต่าง	ๆ	ให้เหมาะสม				
      ตามความเป็นจรงิ	ให้กลบัมามองเห็นสิง่ด	ีๆ	เหน็ศกัยภาพในตนเอง	หรอืแปลความสถานการณ์รอบข้างได้อย่างถกูต้อง
      เหมาะสมตามความเป็นจริง
	 		3)	การท�าจิตบ�าบัด
      การท�าจติบ�าบัดแบบเชงิลึก	เพือ่หาทีม่าและช่วยแก้ไขปมขดัแย้ง	ในจิตใจ	ซึง่รักษาโดยจิตแพทย์	หรอืนกัจิตวทิยา	
			 			 	 	คลินิค	 เพื่อให้กลับมารักและยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริง	 เกิดความรู้สึกมั่นคงขึ้นภายใน	จะลดความสั่นไหว
      ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกลงไปอย่างมาก
 2. การรักษาด้านร่างกาย 
    มยีาท่ีใช้รกัษาหลายชนดิ	(การใช้ยารกัษาควรอยูใ่นความดแูลของแพทย์)	เช่น	กลุม่ยาต้านเศร้า	เช่น	Serotonon	-		
			 			Specific	Reuptake	 Inhibitors	 (SSRI)	กลุ่มยาคลายกังวล	 เช่น	ยากลุ่ม	benzodiazepine	และยาในกลุ่ม				
	 			beta-adrenergic	antagonist	 เช่น	propranolol	ใช้ในการลดอาการประหม่าทางร่างกาย	เช่น	ใจสั่น	 มือสั่น	
	 			 เสียงสั่น	เป็นต้น
	 การมีความกลวักงัวล	หรอืใส่ใจสายตาต่อสงัคมรอบตวัไม่ใช่สิง่เลวร้าย	และ	ด้านหนึง่เป็นสิง่ทีด่ด้ีวยซ�า้เพราะท�าให้เรา
เกิดการพัฒนาตนเอง	เกิดการกลับมาใคร่ครวญตัวเอง	เพราะถ้าไม่มีความแคร์หรือใส่ใจสายตาคนรอบข้างเลย	อาจท�าให้เกิด
การกระท�าที่ไม่เหมาะสมและไม่รู้ตัว	จนอาจเกิดผลเสียหายต่อตนเองและคนอื่นได้	ดังนั้น	การมีความกลัวกังวลบ้าง	เป็นสิ่งที่
ช่วยให้เกิดความใส่ใจต่อสิ่งต่าง	ๆ	มากขึ้น	ความกลัวกังวลจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ	 เพียงแต่ถ้ามีมากเกินไปจะกลายเป็นผลเสีย
ต่อตนเองและต่อคนอื่นได้
	 การกลับมาดูแลตนเองเป็นสิ่งส�าคัญ	ถ้ามีอาการไม่มาก	 เราอาจสามารถดูแลตัวเองได้	ด้วยการปรับทัศนคติใหม่						
มองตัวเองและมองสถานการณ์รอบข้างให้ตรงตามความเป็นจริง	มองอย่างมีสติมากขึ้น	ทันความคิดด้านลบให้บ่อยข้ึน						
เพราะหลายครั้ง	 เราคิดมากไปเองหรือฝึกร่างกายให้อยู่ในความผ่อนคลายมากขึ้น	ดังวิธีที่ได้กล่าวข้างต้น
	 แต่ถ้ามีอาการมาก	การพบแพทย์	 เช่น	จิตแพทย์เป็นตัวช่วยหนึ่งท่ีอาจช่วยคุณได้	 ซ่ึงไม่ได้แปลว่าเราเป็นโรคทางจิต
หรืออะไร	เพียงแต่อาการทางจิตใจบางอย่างมีผลมาจากทางร่ายกายด้วย	ดังนั้น	การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	ถือว่าเป็นการรู้จัก
ดูแลตัวเอง

บทความโดย	:		ผศ.พญ.ทานตะวัน	อวิรุทธ์วรกุล		ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 	รพ.รามาธิบดี
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