วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2560

ช่วงนี้อากาศยังคงความร้อนนะคะ อุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรระมัดระวังสุขภาพและโรคลมแดด ส�ำหรับ
ประเทศไทย กลุม่ คนทีพ่ บว่าเป็นโรคลมแดดส่วนใหญ่คอื ผูท้ ตี่ อ้ งปฏิบตั งิ านท่ามกลางแสงแดด ซึง่ ในผูท้ มี่ รี า่ งกายแข็งแรง
และอยู่ในวัยท�ำงานก็เป็นโรคนี้ได้นะคะ เพราะหากอยู่ในที่ที่อากาศร้อนจัด แม้แค่เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถท�ำให้เกิด     
โรคลมแดดได้ ด้วยความห่วงใยจากกองบรรณาธิการถึงคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ
เรือ่ งราวต่าง ๆ ในวารสารยังคงเข้มข้นไปด้วยการท�ำงาน และกิจกรรมต่าง ๆ สลับหมุนเวียนกันไป ในส่วนของ
บทความ น�ำเสนอการน�ำภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการสอบสวนคดีพเิ ศษ การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ในประเทศไทย เป็นการเข้าไป
ท�ำประโยชน์หรือยึดถือครอบครองพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารสงวน หวงห้าม ซึง่ เป็นเขตทีก่ นั ออกเพือ่ ทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการสอบสวนคดีพิเศษด้านปัญหาการบุกรุกที่ดิน ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
จ�ำนวนหลายปี พ.ศ. ที่มีการบินถ่ายบันทึกภาพ และรูปแปลงพื้นที่คดีเพื่อเป็นขอบเขตในการอ่านแปลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในการดูการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีข้อมูลภาพถ่ายอากาศจ�ำนวนหลายปีเพื่อจะแสดงให้เห็น    
ได้ชัดเจนว่าพืน้ ทีค่ ดีนนั้ แต่เดิมมีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างไร โดยจะใช้ขอ้ มูลอย่างน้อยประมาณ 3 ปี เพื่อดูการเปลี่ยน
หรืออาจจะมากกว่านั้นในกรณีพื้นที่คดีมีข้อมูลครอบคลุม ติดตามอ่านได้ในบทความเรื่อง “น�ำเสนอการน�ำภาพถ่าย    
ทางอากาศมาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ” นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น “ผู้หญิงไทยในบาห์เรน       
ปัญหาทีร่ อคอยการแก้ไข” บรรยากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยประกอบการคาดว่าจะหารายได้สงู กับการลงทุนประมาณ 11,375 บาท
เพือ่ อยูใ่ นประเทศบาห์เรน 3 เดือน (แรก) เป็นเหตุให้ผหู้ ญิงไทยใฝ่ฝนั ทีจ่ ะท�ำมาหากินในประเทศบาห์เรน ส่วนมากแล้ว
จะรูแ้ บบเทา ๆ (ก�ำ้ กึง่ ) หรือบางคนอาจจะไม่รเู้ ลยว่าอาจจะมีการขายบริการทางเพศด้วย แต่จากข้อมูลทีไ่ ด้พบว่าผูห้ ญิงไทย
ที่ไปท�ำงานนั้นเข้าใจว่าถ้าเป็นการขายบริการที่ตนเองเป็นผู้ก�ำหนด โดยสมัครใจ ยินยอม เป็นไปตามเงื่อนไขของตน      
ก็พอจะรับได้ แต่ในความเป็นจริงเป็นอย่างไร จริงเท็จแค่ไหน ติดตามอ่านได้ในฉบับค่ะ
หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ
วารสาร DSI ไตรสาร ส่วนช่วยอ�ำนวยการและประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหารกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ       
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อน�ำไป
ปรับปรุงการจัดการ ท�ำวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น     
ของทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
							กองบรรณาธิการ
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ค�ำถาม : ประชาชนชาวไทยถือพาสปอร์ต เข้าประเทศบาห์เรนได้
โดยไม่ต้องใช้วีซ่า สามารถอยู่ในประเทศบาห์เรนได้กี่วัน?
ส่งลุ้นรางวัลได้ที่ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนช่วยอ�ำนวยการและประชาสัมพันธ์
128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล จะได้รับรางวัลเป็น
ริสแบนด์ “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”
จ�ำนวน 20 รางวัล
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ประมวลภาพกิจกรรม
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม     
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ      
บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง

ผู้บริหาร DSI มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ
กรรมการคดีพิเศษในโอกาสครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ำรวจตรี สุริยา
สิ ง หกมล รองอธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ พั น ต� ำ รวจตรี วรณั น ศรี ล�้ ำ  ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ห ารคดี พิ เ ศษ และ      
นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ ผู้อ�ำนวยการส่วนงานคณะกรรมการคดีพิเศษ พร้อมคณะร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็น        
การแสดงความขอบคุณ แด่ก รรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการคดี พิ เ ศษวาระปี พ.ศ. 2559 จ� ำ นวน 5 ท่ าน          
ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ครบก�ำหนดระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสองปีตามกฎหมาย ได้แก่
(1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
(2) นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร
(3) นายประมนต์ สุธีวงศ์
     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(4) พลต�ำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา
(5) พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตลอดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษทุกท่านได้ให้    
ความกรุณาปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละและทุม่ เทความรูค้ วามสามารถ ตลอดจนมีบทบาทในการให้ความเห็น ก�ำหนด
ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ รวมทัง้ ติดตามประเมินผล เพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ านของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อ�ำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่ยอมรับ    
ของประชาชน
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมแสดงความยินดี นสพ.มติชน ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 40
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี    
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พันต�ำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักปฏิบตั กิ าร
คดีพิเศษภาค พร้อมด้วยข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและ
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพฒ
ั น์ “แบ่งปันความรู”้ เนือ่ งในโอกาส
การก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 40 หนังสือพิมพ์มติชน โดยมี นายขรรค์ชยั บุนปาน ประธานกรรมการ
บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)     
ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดี DSI ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ AFP ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
และมอบอุปกรณ์ ตรวจข้อมูลพยานหลักฐานฯ
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้บัญชาการส�ำนักกิจการ   
ต่ า งประเทศและคดี อ าชญากรรมระหว่ า งประเทศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ และขอบคุ ณ        
นายดาเรน บอย เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานอาวุโส ส�ำนักงานต�ำรวจสหพันธ์รฐั ออสเตรเลีย
(Australian Federa Police - AFP) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และส่งมอบอุปกรณ์
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต รวจข้ อ มู ล โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ACESO แก่ เ จ้ า หน้ า ที่       
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก เทคโนโลยี แ ละศู น ย์ ข ้ อ มู ล การตรวจสอบ         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะน�ำอุปกรณ์ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์
ข้อมูลพยานหลักฐานฯ ตามภารกิจต่อไป

DSI ร่วมแสดงความยินดี TPBS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10
เมือ่ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท ประวุธ วงศ์สนี ลิ
ผู ้ บั ญ ชาการส� ำ นั ก คดี คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ผู ้ แ ทน          
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย    
เนือ่ งในโอกาสการก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 10 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมี นายกฤษดา เรืองอารียร์ ชั ต์ ผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผูร้ บั มอบ
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน    
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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DSI ลงพื้นที่คลองด่าน ตรวจสอบผู้บุกรุก
ยึดครองท�ำลายทางสาธารณะประโยชน์
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติ
ให้สำ� นักคดีคมุ้ ครองผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการเพือ่ รวบรวม
ข้อเท็จจริง กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองด่านร้องขอให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษตรวจสอบและด�ำเนินคดีกับผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ท�ำลายทาง
สาธารณะประโยชน์ ล�ำคลอง ล�ำลาง ขุดดิน ถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้ง     
ปิดกั้นเส้นทางสัญจรทางน�้ำ ท�ำให้น�้ำเน่าเสียและเกิดความเสียหายทางทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่หมู่ 3 ต�ำบลคลองด่าน อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ
พันต�ำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค   
และสิง่ แวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ ร้อยต�ำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองผูบ้ ญ
ั ชาการ     
ส�ำนักฯ และคณะลงพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ จากการตรวจสอบและสนธิกำ� ลังร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท�ำแผนที่เกิดเหตุด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) พบว่า
สภาพภูมิประเทศทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ เดิมพืน้ ทีเ่ กิดเหตุจำ� นวน 2,300
ไร่เศษนัน้ สภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นบ่อปลาสลิดขนาดเล็ก ต่อมาเมือ่ ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่เข้ามาซือ้ ทีด่ นิ เกือบทัง้ หมดและให้ผอู้ นื่ เช่าทีด่ นิ เพือ่ เลีย้ งปลาน�ำ้ จืดส่งออก
ต่ า งประเทศ ได้ มี ก ารเชื่ อ มบ่ อ ขยายบ่ อ และสร้ า งคั น ดิ น ขนาดใหญ่ ท� ำ ให้      
ทางสาธารณะประโยชน์หลายเส้นหายไป ล�ำคลองหลายจุดถูกปิดกั้น ส่งผลให้     
น�้ำไม่ระบาย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะได้ท�ำการ
ขยายผลต่อไป

DSI ขยายผลรถหรูจดประกอบเลี่ยงภาษี ท�ำรัฐเสียหาย
ตามที่ กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�ำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปราบปรามกลุม่ ขบวนการกระท�ำความผิดลักลอบหนีภาษีศลุ กากรทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ นั้น
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้สบื สวนสอบสวนพบว่า มีกลุม่ ขบวนการลักลอบน�ำรถยนต์เก่าใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร
และอ้างว่าเป็นรถจดประกอบถูกต้อง สร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้
ของรั ฐ ซึ่ ง การกระท� ำ ดั ง กล่ า วเข้ า ข่ า ยความผิ ด ฐานลั ก ลอบน� ำ ของต้ อ งห้ า ม ต้ อ งก� ำ กั ด เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร            
โดยไม่ได้รบั อนุญาต และความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน รวมทัง้ เข้าข่าย
ความผิดฐานฟอกเงิน จึงได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 91/2560 เพื่อสอบสวนหาตัวผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย        
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ำรวจตรี
สุรยิ า สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ในฐานะทีก่ ำ� กับดูแลคดีอาชญากรรมพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายปิยะศิริ
วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการส�ำนักคดีอาญาพิเศษ 1 และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 91/2560 เข้าด�ำเนินการ
ตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจ�ำนวน 2 แห่ง ตามอนุมัติของศาลจังหวัดมีนบุรี (หมายศาลจังหวัดมีนบุรีที่ ค 20/2560 และ
ค 21/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560) ดังนี้
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
1. เลขที่ 370 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเจ เอ็มดับบลิว
มอเตอร์ จ�ำกัด อยู่ในเขตประกอบการค้าเสรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จดทะเบียนจัดตั้งประกอบกิจการน�ำเข้าและ
จ�ำหน่ายรถยนต์เก่า และในทางสืบสวนพบว่า สถานที่ดังกล่าวใช้เป็นที่ประกอบกิจการของบริษัทน�ำเข้าอะไหล่รถยนต์      
อีกบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากรฯ ผลการตรวจค้น พบเอกสารประเภท
ใบขนส่งและน�ำเข้าอุปกรณ์ ส่วนควบของรถยนต์หลายประเภทย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์    
ที่เก็บข้อมูลการสั่งสินค้าจากต่างประเทศและส่งจ�ำหน่ายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ขณะตรวจค้นพบรถยนต์มูลค่าสูงและ      
จักรยนต์ฮาร์เลย์เดวิสัน จ�ำนวน 12 คัน จะท�ำการตรวจสอบต่อไป
2. บ้านเลขที่ 186/392 ซอยรามค�ำแหง 190/1 ถนนรามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เป็นสถานที่
พักอาศัยของ นายมานะ สมบูรณ์ทรัพย์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการของบริษัทข้างต้น ผลการตรวจค้น พบสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารต่าง ๆ กรมธรรม์ประกันชีวิต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับรถยนต์จดประกอบ จ�ำนวนมาก    
โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษได้ยดึ ไว้เป็นของกลางและจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดต่อไป

ผบ.ต�ำรวจปราบปรามยาเสพติดญี่ปุ่นและคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือกับอธิบดี DSI ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เมือ่ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ นายมิตซูฮโิ ระ
โอฮาระ (Mr. Mitsuhiro Ohara) ผู้บัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น และคณะนายต�ำรวจญี่ปุ่น ได้เข้าพบ พันต�ำรวจเอก
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ
เนือ่ งในโอกาสทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืนเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย ในการนี้ นายมิตซูฮโิ ระ โอฮาระ ได้หารือกับพันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันต�ำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้บัญชาการ
ส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ในประเด็นการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลการข่าวเกีย่ วกับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศทีก่ ระท�ำผิดกฎหมายยาเสพติด
และการด�ำเนินงานร่วมกันในลักษณะของชุดปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจร่วม (joint taskforce)
ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงในหลักการที่จะประสานงานร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป
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DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ ททบ.5 ครบรอบ 59 ปี
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี      
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พันเอก พินจิ ตัง้ สกุล ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญา
พร้อมด้วยข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุน “เพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 59 ปี
แห่งการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) โดยมี พลเอก ราชรักษ์
เรียนพืชน์ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นผูร้ บั มอบ
ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

DSI ฝึกอบรมให้ความรู้ DSI Maps & DSI Maps Extend
ให้กับข้าราชการและประชาชนจังหวัดล�ำปาง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษและ   
ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีแ้ ละประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมจังหวัดล�ำปาง จัดฝึกอบรม DSI Maps & DSI Maps Extend        
ให้กับข้าราชการ และประชาชน จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 83 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง เป็นประธาน         
เปิดการอบรม เป็นจังหวัดที่ 48
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อธิบดี DSI แสดงเจตจ�ำนงและมอบนโยบายการก�ำกับดูแล
องค์การที่ดีแก่บุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เมือ่ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นประธานเปิด
การประชุ มเชิ ง ปฏิบัติก ารมอบนโยบายการก�ำกั บดู แ ลองค์ ก ารที่ ดีเ พื่ อ เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บาลในองค์ ก าร ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้แสดงเจตจ�ำนงต่อบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ตามนโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปราม   การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการด�ำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเรือ่ งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลังจากนั้น พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ        
ได้บรรยาย เรื่อง แนวทางการด�ำเนินการเพื่อการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บัญชาการส�ำนัก       
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านคดีพเิ ศษผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจราชการกรม รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการกอง กลุม่ และศูนย์
ผู้อ�ำนวยการส่วนอ�ำนวยการคดี ผู้อ�ำนวยการส่วนอ�ำนวยการ ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะท�ำงานพัฒนา
ค่านิยมองค์การตามค�ำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 1247/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 82 คน           
ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

DSI รับเกียรติร่วมเปิดกิจกรรม
Big Cleaning Day สนง.เขตหลักสี่
เมือ่ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ นางสุวมิ ล สายสุวรรณ รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนัก
บริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม
“Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน” ของกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ทางเข้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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DSI ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร “The BigChilli” เผยจากนี้ประเทศไทย
จะไม่ใช่สวรรค์ส�ำหรับอาชญากรข้ามชาติอีกต่อไป

“Thailand was regarded as a safe haven for
foreign criminals and fugitives.
BUT those days are over.”
พันต�ำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนัก
กิ จ การต่ า งประเทศและคดี อ าชญากรรมระหว่ า งประเทศ     
ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารรายเดือนต่างประเทศ “Big Chilli”
ฉบับเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเป็นนิตยสารที่นิยมอย่างมาก    
ในกลุ่มนักการทูตและชาวต่างชาติที่พ�ำนักอยู่ในประเทศไทย
ในการนี้ พันต�ำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็น บทบาทหน้าที่และภารกิจในภาพรวม  
ของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ โดยเฉพาะความผิ ด เกี่ ย วกั บ     
การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
ซึง่ เป็นความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของส�ำนักกิจการต่างประเทศ
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งกรมสอบสวน    
คดีพิเศษยังมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการท�ำงานแบบบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษยังมีการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี และ
องค์ความรู้อีกด้วย    
ทั้ ง นี้ ผู ้ ส นใจสามารถติดตามอ่านและดาวน์ โ หลด     
บทสัมภาษณ์ ได้ที่ https://issuu.com/thebigchilli/docs/
the_bigchilli_jan_2017
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DSI สัมมนาโครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับส�ำนักงานอัยการสูงสุด ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตาม       
พระราชบัญญัตคิ วามร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ่ งทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
โครงการดังกล่าวจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” โดย ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์    
รองอธิบดีอยั การ ส�ำนักงานต่างประเทศ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และเรือ่ ง “ปัญหา
ข้อขัดข้องแนวทางปฏิบตั แิ ละการแก้ไขปัญหาในปีทผี่ า่ นมาของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรือ่ งทางอาญา”โดย นายธีรชั ลิมปยารยะ อัยการประจ�ำส�ำนักงานอัยการ
สูงสุด ด�ำเนินรายการโดย นายมนูญพันธ์ รัตนเจริญ ผู้อ�ำนวยการส่วนประสาน   
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการข่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

DSI ประชุมร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันปราบปรามสื่อลามก
และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และพันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิส์ กุล รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และพันต�ำรวจโท
ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้บัญชาการส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้        
ร้อยต�ำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมลักษณะสื่อลามก  
อนาจารเด็ก และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ตามค�ำเชิญของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา    
(Homeland Security Investigations - HSI) โดยได้ขอ้ สรุป คือ การท�ำงานร่วมกันในเชิงรุก อันน�ำไปสูก่ ารท�ำงานลักษณะ
บูรณาการระหว่างประเทศ เพื่อการปราบปรามอาชญากรรมลักษณะสื่อลามกเด็ก โดยใช้สื่อออนไลน์ และการท่องเที่ยว        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก โดยประเทศไทยเป็นประเทศเสี่ยงที่น�ำไปสู่การก่ออาชญากรรมลักษณะดังกล่าว ซึ่งในรูปแบบ    
ของการท�ำงานในสหรัฐอเมริกา คือการท�ำงานเชิงรุกในแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (task force team)
และมีเครือข่ายการท�ำงานหลายประเทศทัว่ โลก อันจะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือด้านการป้องกันปราบปรามคดีลกั ษณะดังกล่าว
อย่างใกล้ชดิ และมีความสัมพันธ์กบั กรมสอบสวนคดีพเิ ศษแน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยีย่ มชมหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย ได้แก่ หน่วยสืบสวนอาชญากรรมเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศเด็ก ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ    
(Homeland Security Investigations - Cyber Crime Center - U.S. Immigration and Customs Enforcement),
ส�ำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of investigation - FBI), ศูนย์ข้อมูลเด็กหายและเด็กถูกละเมิด (National
Center for Missing and Exploited Children - NCMEC)  ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา

DSI ประชุมร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันปราบปรามสื่อลามก
และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือ่ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ นางวรภัทรา ภมรศิริ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนประสาน
ราชการและบริหารทั่วไป ส�ำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่ ง การก่ อ ตั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ โ พสต์ ทู เ ดย์ โดยมี         
นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

DSI อบรมเข้มหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
เมือ่ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการฝึ ก อบรม
หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ เพือ่ ให้พนักงานสวบสวนคดีพเิ ศษมีทกั ษะ
และความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สามารถปฏิบัติหน้าที   ่
ในการสื บ สวนและสอบสวนคดี พิ เ ศษตามที่ ก� ำ หนดในพระราชบั ญ ญั ต       ิ
การสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวน
คดีพิเศษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระหว่ า งวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ถึ ง วั น ที่ 15
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
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ผช. ทูตฝ่ายต�ำรวจสวิตเซอร์แลนด์ พบ DSI เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ
เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายญาณ แคธเนอร์
(Jan Kaethner) ผู ้ ช ่ ว ยทู ต ฝ่ า ยต� ำ รวจ สถานเอกอั ค รราชทู ต           
สวิตเซอร์แลนด์ ประจ�ำประเทศไทย เข้าพบรองผู้บัญชาการส�ำนัก
กิ จ การต่ า งประเทศและคดี อ าชญากรรมระหว่ า งประเทศ และ       
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขอบคุณ
ส�ำหรับความร่วมมือในการติดตามจับกุมผูต้ อ้ งหา ตามค�ำร้องขอของ
สวิตเซอร์แลนด์ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อธิบดี DSI ร่วมพิธีวันสถาปนา
กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ครบรอบ 25 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติ
เข้าร่วมพิธวี นั สถาปนากองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ครบรอบ 25 ปี โดย พลต�ำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลต�ำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
ร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนผู้กล้า เพื่อสดุดีวีรกรรม และความเป็นสิริมงคล    
เป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน นอกจากนี้ พลต�ำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับอธิบดี    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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DSI รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตร
Asia Region Law Enforcement Management Program
รุ่นที่ 42 ที่ประเทศเวียดนาม

เมือ่ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยต�ำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสืบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ
ในหลักสูตร Asia Region Law Enforcement Management Program รุน่ ที่ 42 (ARLEMP42) ณ RMIT university
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม การอบรมดังกล่าว จัดโดย ต�ำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เนเธอร์แลนด์ UNODC และ RMIT university ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการอบรมอย่างต่อเนือ่ ง มีผเู้ ข้ารับการอบรม
จากประเทศในทวี ป เอเชี ย ยุ โ รป และออสเตรเลี ย รุ ่ น ละประมาณ 22 ประเทศ จ� ำ นวนรุ ่ น ละประมาณ 25 คน           
ซึง่ ร้อยต�ำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ผ่านการอบรมรุ่นที่ 33 และได้รับรางวัล Excellent Award จากการอบรมดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2557 จากการบรรยาย
ดังกล่าว ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทราบถึงภารกิจด้านอาชญากรรมข้ามชาติของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) และเพิม่ กรอบ
ความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับประเทศในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่อต้านการทุจริตเนปาล เข้าศึกษาดูงานที่ดีเอสไอ
คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานคณะกรรมการสืบสวนการใช้อำ� นาจ
โดยมิชอบ (Commission of the Investigation of Abuse of Authority- CIAA)
เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมร่วมหารือกับ
พันต�ำรวจตรี วรณัน ศรีล�้ำ  ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส�ำนัก
กิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ       
ในประเด็นการสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตและประพฤติมชิ อบโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
รวมทั้งการประสานงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับส�ำนักงาน ป.ป.ช. และ
ส�ำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อปราบปรามการทุจริต
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DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ กอ.รมน. เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท ถิรพล พิณเมืองงาม ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ส�ำนักคดีความมั่นคง เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและ   
มอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร โดยมี พลโท ณัฐ อินทรเจริญ รองเลขาธิการกองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านที่ 2 เป็นผู้รับมอบ ณ กองอ�ำนวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

การร่วมประชุมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน
และด�ำเนินคดีความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
ตามที่ส�ำนักงานการสอบสวน ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งผู้แทนไปร่วมการประชุม
สัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและด�ำเนินคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ     
ปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญกรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม
แกรนด์แปซิฟกิ อ�ำเภอชะอ�ำ  จังหวัดเพชรบุรี นัน้ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ได้มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาการในต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ ไปร่วมการสัมมนา
ดังกล่าว โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีการพัฒนาการท�ำงานร่วมกันระหว่าง ส�ำนักงานอัยการ
สูงสุด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, กรมการปกครอง, คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และส�ำนักงานป้องกันและ      
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมสัมมนานี้ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้กล่าวชื่นชม
และขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้เคยให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจค้น ร่วมกันจับกุมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ชาวต่างชาติที่พัทยาจนเป็นผลส�ำเร็จเรียบร้อยและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท�ำงานร่วมกันโดยใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
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DSI ประชุมร่วมหน่วยงานฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ในการตรวจสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ผิดกฎหมาย
เมือ่ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยต�ำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม/ผู้อ�ำนวยการศูนย์คดีคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ
กรมวิชาการเกษตร, สมาคมอารักขาพืชไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของบุคลากรในสังกัด เช่น การตรวจสอบสินค้าปลอมด้วยเทคนิคการกระตุน้ สาร
ด้วยพลังงาน Fourier Transform Infrared (FTIR) รวมทั้ง การก�ำหนดมาตรการในการ
ป้องกันการน�ำเข้าและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยผิดกฎหมาย
เพื่ อ เป็ น การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ้ บ ริ โ ภค ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ ลาดพร้ า ว
กรุงเทพมหานคร

คณะมูลนิธิ Operation Underground Railroad (O.U.R) เข้าพบดีเอสไอ
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้       
พันต�ำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด         
พันต�ำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และทีมงานศูนย์ต่อต้าน         
การค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะท�ำงาน คณะผู้บริจาคจากมูลนิธิ Operation Underground
Railroad (O.U.R) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ านด้านการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและกระบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ด้านการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต การฝึกทางยุทธวิธ     ี
การร่วมประชุมสัมมนา และการสนับสนุนงานด้านการสืบสวนเพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินคดีด้านค้ามนุษย์และการแสวงหา      
ผลประโยชน์จากเด็ก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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DSI ร่วมสัมมนาการศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวฯ
และการปฏิบัติการที่เป็นเลิศของสามประเทศในกลุ่มอาเชียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560  พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้         
ร้อยต�ำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
และนายณพล วรประทีป เจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษปฏิบตั กิ าร เข้าร่วมการสัมมนาโต๊ะกลม เรือ่ ง การศึกษารูปแบบและวิวฒ
ั นาการ
ของการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสามประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ สถาบัน       
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (TIJ) การสัมมนาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลการศึกษารูปแบบและวิวฒ
ั นาการ
ของการท่องเทีย่ วเพือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็กและการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศในเชิงประจักษ์ในการต่อต้านการท่องเทีย่ วในลักษณะ
ดังกล่าวของประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการวิจัยและน�ำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป การสัมมนาครั้งนี้จัดโดย TIJ มีผู้บรรยาย ได้แก่ พันต�ำรวจโท ด็อกเตอร์ นรินทร์ เพชรทอง จากโรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ และ พันต�ำรวจโท อภิชาติ หัตถสิน จาก บช.ภ.5 โดยมี ด็อกเตอร์ สิตา สัมฤทธิ์ จาก TIJ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาครัง้ นีม้ จี ำ� นวน 16 คน จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
สอท. เบลเยี่ยมฯ สอท.แคนาดาฯ หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency - NCA)     
สอท. สหราชอาณาจั ก รฯ สอท. เยอรมนี สอท. สหรั ฐ อเมริ ก า UNICEF มู ล นิ ธิ ECPAT International มู ล นิ ธิ
พั ฒ นาการคุ ้ ม ครองเด็ ก (FACE) และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการปูพื้นฐานให้แก่โครงการ      
“ลงมือท�ำ  : เพือ่ การต่อต้านการท่องเทีย่ วเพือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก” ที่ ร้อยต�ำรวจเอก เขมชาติฯ ได้รบั การคัดเลือกจาก
TIJ ให้เป็นผูจ้ ดั การโครงการซึง่ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษอนุมตั หิ ลักการให้รบั ผิดชอบโครงการดังกล่าว ภายใต้งบประมาณ
ของ TIJ ด้วยแล้ว

DSI ร่วมประชุมมาตรการ การจ่ายเงินคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2
เมือ่ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์
เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการการจ่ า ยเงิ น คุ ้ ม ครองพยานในคดี ค ้ า มนุ ษ ย์        
ครั้งที่ 2/2560 ตามข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ให้ ห าแนวทางแก้ ป ั ญ หาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ ้ ม ครองพยาน ซึ่ ง จั ด โดย        
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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DSI ได้รับเกียรติจาก อสส. ให้ความรู้แก่พนักงานอัยการ
ด้วยส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้จดั โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพืน้ ฐานการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์
ของพนักงานอัยการให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถพิจารณาสัง่ ส�ำนวนได้อย่างครบถ้วน
รวดเร็ว เป็นธรรม แก่อัยการผู้ช่วย จ�ำนวน 180 คน เมื่อระหว่างวันที่ 8 - 10
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในการนี้
ส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ ได้เชิญ พันต�ำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนป้องกัน
และปราบปราม 1 รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์   
เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์”
ซึ่งท�ำให้อัยการผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินคดี      
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดียิ่งขึ้น

DSI ปอศ. กรมศุลฯ ร่วมท�ำลายของกลาง
ในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�ำปี 2560 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
(ปอศ.) กรมศุลกากร ร่วมท�ำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�ำปี 2560 จัดโดยกรมทรัพย์สิน       
ทางปัญญา ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลเอก ประวิตร
วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรีฝา่ ยความมัน่ คงและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม ประธานคณะอนุกรรมการปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีท�ำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยมี
พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์   รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ผู้แทนจาก
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, ผู้แทนจากกรมศุลกากร, ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา, สื่อมวลชน, ผู้แทนเจ้าของสิทธิฯ,    
เจ้าหน้าที่สถานทูต, ฯลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน และได้รับความร่วมมือจากกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน         
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพบก ทัง้ นี้ ของกลางทีน่ ำ� มาท�ำลายทัง้ หมด เป็นของกลางทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ แล้วกว่า 2,600 คดี
จ�ำนวนของกลางกว่า 3 ล้าน 6 แสนชิน้ น�ำ้ หนักรวม 300 ตัน มูลค่ารวมกว่า 1,700 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย อะไหล่รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เสือ้ ผ้า กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มอื ถือ แผ่นซีดี ดีวดี ี แว่นตา ยา และเครือ่ งส�ำอาง
วิธีการท�ำลายของกลางโดยการการบด ตัด ทุบ และเผา ท�ำให้สิ้นสภาพไม่สามารถน�ำกลับมาใช้งานได้อีก
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ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่
รอบวัดพระธรรมกาย ตามมาตรา 44
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วม คดีพเิ ศษที่ 27/2559 กรณีวดั พระธรรมกาย ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่รอบวัดพระธรรมกายตามมาตรา 44 โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จากกองพันเสนารักษ์ที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ตอ่ สูอ้ ากาศยานหน่วยบัญชาการ
ป้องกันภั ย ทางอากาศกองทั พ บก จะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก      
แก่ประชาชน ในพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดตั้งเต๊นท์
ให้บริการทางการแพทย์ บริเวณประตู 1 วัดพระธรรมกาย และลงเยี่ยมเยียน
ให้การรักษาประชาชนในพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย ก�ำกับดูแลโดย พันโท     
นายแพทย์ เนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย ผูบ้ งั คับกองพันเสนารักษ์ที่ 13 กองพลทหาร
ปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุมประพฤติ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
เมือ่ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ มอบหมายให้ นางอัจฉรา ปรียาจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ
25 ปี กรมคุมประพฤติ โดยมี พันต�ำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนั่นท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ      
นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนางอัญชลี พัฒนสาร    
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นผูร้ บั มอบ ณ ชัน้ 4 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมเป็นเกียรติในงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโทหญิง พรทิพย์ ล.วีระพรรค        
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านคดีพเิ ศษ เป็นผูแ้ ทนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมเป็นเกียรติ   
ในโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม (วันอาสาสมัคร
คุมประพฤติ) โดยมี นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์      
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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การประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายกรณี
ส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 19
(The 19th Case Management Meeting : CMM)
ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2560 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

ตามทีก่ ระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้เชิญกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ให้พจิ ารณาส่งผูแ้ ทนเข้าร่วม
ประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา      
โดยมี นายไมตรี อินทุสตุ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ ของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะฯ นัน้ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ได้มอบหมายให้ พันต�ำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และ
คดียาเสพติด เข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานอืน่ เช่น
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน และผูแ้ ทน
สถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมด้วย โดยการประชุม CMM เป็นกิจกรรม
หนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ไทย - เมียนมา ในการต่อต้านค้ามนุษย์ โดยลงนามครั้งแรก
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่กรุงเนปิดอร์ เมียนมา ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมกันตาม
SOP ซึง่ ทัง้ สองประเทศได้มกี ารตกลงในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เสริมสร้างความสามารถของบุคลากร
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายได้รับการคุ้มครอง รับรู้ และเข้าถึงสิทธิ์ เสริมสร้างกลไกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตาม
ประเมินผลการท�ำงานของทัง้ สองประเทศ เพือ่ ให้การช่วยเหลือส่งกลับ และคืนสูส่ งั คมของผูเ้ สียหายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ นสพ.แนวหน้า
ในโอกาสครบรอบ 37 ปี
เมือ่ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักคดีอาญาพิเศษ 2
เป็นผูแ้ ทนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 37 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยมี คุณผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นผูร้ บั มอบ ณ ส�ำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้า ถนนวิภาวดี - รังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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DSI ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธโิ รงพยาบาลเด็ก ในโอกาสครบรอบ 47 ปี ช่อง 3
เมือ่ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน
คดี พิ เ ศษ มอบหมายให้ พั น ต� ำ รวจโท ศั น สนะ แก้ ว ทั บ ทิ ม รองผู ้ บั ญ ชาการส� ำ นั ก        
คดีอาญาพิเศษ 3 และเจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นผูแ้ ทนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง) ในมูลนิธโิ รงพยาบาลเด็ก เนือ่ งในโอกาสครบรอบ
47 ปี แห่งการก่อตัง้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 โดยมี คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธาน
กรรมการ บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน) และคุณสุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมประชุมหารือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 2
สืบเนื่องจากการประชุมหารือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต�ำรวจด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 1 (The First      
Regional Police Training Conference on Transnational Crime) เดือนกันยายน 2559 ณ กรุงมะนิลา     
ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ร้อยต�ำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้บัญชาการ  
ส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และนายณพล วรประทีป เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
และข้าราชการส�ำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพเิ ศษ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ ครัง้ ที่ 2 (The Second Regional Police Training Conference on Transnational Crime) ณ โรงแรมอริสตัน้
ถนนสุขมุ วิท 24 กรุงเทพมหานคร การประชุมครัง้ นีจ้ ดั โดยมูลนิธฮิ านส์ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ของประเทศ
เยอรมนี โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมต่อต้านอาชญากรรม     
ข้ามชาติแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐาน และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการฝึกอบรมเพื่อสนองตอบต่อภัยคุกคามและอาชญากรรม
ข้ามชาติในปัจจุบัน การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุม 45 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และเยอรมนี ส�ำหรับผู้แทนจาก
ประเทศไทย ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนานาชาติ หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพงานสืบสวน
เกี่ยวกับภาพอนาจารผู้เยาว์ ในมิติของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและประกันสังคม
เมือ่ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ร้อยต�ำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักกิจการต่างประเทศ
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ นาวาตรี วิวัฒน์ สุนทรจารุ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�ำนาญการ รักษาการแทน
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 2 นางญาณินี เกียรติไพบูลย์ พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษช�ำนาญการพิเศษ
นายสมพัฒน์ จักสมศักดิ์ นายณพล วรประทีป เจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษปฏิบตั กิ าร และนายอิทธิพงศ์ ดนัยวรรณ นักวิเทศสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพงานสืบสวนเกี่ยวกับภาพอนาจารผู้เยาว์ ในมิติ
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและประกันสังคม ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล
ม.ธรรมศาสตร์ (German-Southeast Asian Center for Excellence of Public Policy and Good Governance
- CPG) และมูลนิธฮิ นั ส์ไซเดล (Hanns Seidel Foundation - HSF) โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการต่อต้านและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทย การประชุมมีผู้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไทยและต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
เยอรมนี กลุ่มประเทศนอร์ดิก UNODC องค์กรภาคประชาสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ในการนี้ ร้ อ ยต� ำ รวจเอก เขมชาติ ฯ ได้ แ สดง
ทรรศนะเกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนคดีสื่อลามกอนาจาร
เด็กและการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยใช้องคาพยพต่าง ๆ
ของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนความร่วมมือจากภาค
ประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงการจัดตั้งคณะท�ำงาน
ถาวรด้านการปราบปรามอาชญากรรมต่อเด็กเพือ่ ให้งานด้าน
การช่วยเหลือเด็กเป็นไปอย่างยั่งยืน

DSI ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดร้านทอฝัน By พม.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ     
วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโทหญิง
พรทิ พ ย์ ล.วี ร ะพรรค ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นคดี พิ เ ศษ เป็ น ผู ้ แ ทน      
กรมสอบสวนพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดร้านทอฝัน By พม. โดยมี
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น 1 โซน Dazzle
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2559

เมือ่ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจตรี นิติ สัมฤทธิเ์ ดชขจร ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สารสนเทศ ส�ำนักเทคโนโลยี
และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และพันต�ำรวจตรีหญิง สมพิศ อาชาทองสุข ผู้อ�ำนวยการส่วนอ�ำนวยการคดี ส�ำนักกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่น ประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

คณะข้าราชการ DSI เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะรัชกาลที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล     
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ น�ำคณะข้าราชการกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นผูแ้ ทน
กระทรวงยุตธิ รรม เข้าร่วมพิธวี างพานประดับพุม่ ดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2560 ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ

เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 19 มกราคม 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน       
ทีเ่ ดินทางมากกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดหาอาหาร อาหารว่าง น�ำ้ ดืม่ สะอาด น�ำ้ หวาน ฯลฯ ซึง่ มีประชาชนทยอยมา
ใช้บริการจ�ำนวนมาก ณ จุดบริการประชาชน บริเวณประตู 1 ฝั่งพระแม่ธรณี อาคารศาลฎีกา (เดิม)
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DSI เร่งขับเคลื่อน

ความโปร่งใส ต้านการทุจริต

DSI เร่งขับเคลื่อน

ความโปร่งใส ต้านการทุจริต

ตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก�ำหนดไว้ใน ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริม     
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีมติให้   
ทุกหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตแห่งชาติให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์ให้ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) เพือ่ สร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ    
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) เพื่อให้
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Percepting Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 และเป็นที่ยอมรับ       
จากทั้งภายในและนอกประเทศ
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ น�ำโดย พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ จึงจัดท�ำแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดให้มีมาตรการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency     
Assessment - ITA) แล้วจึงจัดส่งให้สำ� นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจด�ำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานรัฐอื่นๆ  
ผลจากการประเมินปรากฏว่าระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.14 ซึง่ เป็นอันดับที่ 9 ในระดับกรม จากจ�ำนวน 148 กรม
ถือว่าเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับ   
เมือ่ ปี 2558 ซึง่ ได้อนั ดับที่ 118 โดยได้คะแนน ร้อยละ 75.47 ทัง้ ยังเป็นอันดับที่ 1 จาก 11 หน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีระดับคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน       
ในด้านความโปร่งใสความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กรและคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2558
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2559

ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ     
ได้มอบเกียรติบัตรชมเชยเพื่อเชิดชูเกียรติกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสูงมาก น�ำมาซึง่ ความภาคภูมใิ จและเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่ขา้ ราชการ
เจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษให้มงุ่ มัน่ น�ำหลักการมีคณ
ุ ธรรม ความโปร่งใสเพือ่ ปฏิบตั พิ ฒ
ั นางานตอบสนองการให้บริการ
ประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ยึดเจตนารมณ์ ปรับปรุงพัฒนาเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความโปร่งใส
สามารถตอบค�ำถามของสังคมต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานและองค์กรภายใต้
นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี ตามหลักการที่ว่า “บุคลากรดีเอสไอ ไร้ทุจริต” และ “ดีเอสไอ ใสสะอาด”          
ที่มุ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ     
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และเพือ่ ปลุกจิตส�ำนึก สร้างค่านิยมในการยึดมัน่ และร่วมมือกันปฏิบตั ติ ามนโยบาย   
การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ    
ผู้ปฏิบัติงานในการยึดมั่น ด�ำรงตน ตามค่านิยมที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ อีกด้วย
28
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การน�ำ “ภาพถ่ายทางอากาศ”
มาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ

การน�ำ “ภาพถ่ายทางอากาศ”
มาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ
ร้อยต�ำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล1

การบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นการเข้าไปท�ำประโยชน์หรือยึดถือครอบครองพื้นที่ที่มีการสงวน หวงห้าม      
ซึ่งเป็นเขตที่กันออกเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยการบุกรุกในประเทศไทยนั้น มีการบุกรุกแบ่งออกเป็น          
2 ประเภท คือ 1. บุกรุกโดยไม่มเี อกสารสิทธิหรือบุกรุกมือเปล่า เช่น การบุกรุกแผ้วถางป่าเพือ่ ท�ำการเกษตร ฯลฯ 2. การบุกรุก
โดยมีเอกสารสิทธิ เช่น การก่นสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ภูเขาเพื่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตัวอย่างในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พังงา เป็นต้น ซึง่ ในส่วนการบุกรุกแบบมีเอกสิทธินนั้ ส่วนมากแล้วจะเป็นการทุจริตโดยมิชอบของ         
เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับนายทุน ที่ท�ำการออกเอกสิทธิปลอมขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มนายทุน โดยในกลุ่ม
พื้นที่ที่ดินที่เป็นการบุกรุกส่วนมากแล้วนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิได้เลย เช่น เป็นพื้นที่ที่อยู่บนภูเขา       
เป็นพืน้ ทีท่ เี่ คยเป็นทะเลมาก่อนแต่ปจั จุบนั มีการทับถมของตะกอนท�ำให้เกิดเป็นทีง่ อกเกิดใหม่ขนึ้ มา เป็นต้น แล้วมีการน�ำพืน้ ที่
ดังกล่าวไปขอออกเอกสารสิทธิ โดยอ้างเอกสารใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) นั้นเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 5 ให้ผทู้ ไี่ ด้ครอบครองและท�ำประโยชน์ทดี่ นิ อยูก่ อ่ นวันทีป่ ระมวลกฎหมายทีด่ นิ ใช้บงั คับ (ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497)
โดยไม่มหี นังสือส�ำคัญแสดงสิทธิท์ ดี่ นิ แจ้งครอบครองทีด่ นิ ต่อนายอ�ำเภอท้องทีภ่ ายในร้อยแปดสิบวันนับตัง้ วันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สารบบของเอกสารส�ำคัญของที่ดิน
เช่น น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.4 จ. เอกสารเหล่านีเ้ กิดจาก ส.ค.1 เมือ่ ครัง้ อดีตทีไ่ ด้แจ้งการครอบครองและแจ้งการท�ำประโยชน์
ที่ดินไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงในเชิงพื้นที่นั้นการกลับไปย้อนดูอดีตของพื้นที่คดีนั้นถือเป็นใจความส�ำคัญว่า
พื้นที่คดีนั้นว่า ป่ามาก่อนคน หรือ คนมาก่อนป่า โดยในขั้นตอนการพิสูจน์นั้นหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่หลงเหลือและ     
เป็นข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ คือ ภาพถ่ายทางอากาศ ซึง่ มีการบันทึกข้อมูลเชิงพืน้ ทีต่ งั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และในส่วนของการวิเคราะห์
กระบวนการขัน้ ตอนทุกอย่างจะถูกจัดการข้อมูลในระบบภูมสิ ารสนเทศศาสตร์ (Geo-informatics) ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีผทู้ มี่ คี วามรู้
เฉพาะด้านภูมสิ ารสนเทศ (Geo-informatics : GIS) การรับรูจ้ ากระยะไกล (Remote sensing : RS) ระบบพิกดั บอกต�ำแหน่ง
(Global Positioning System : GPS) และความรู้ทางด้านธรณีวิทยา อุทกวิทยา - เกษตร ฯลฯ ซึ่งการน�ำองค์ความรู้      
จากหลายด้านมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการอ่านแปล ตีความวิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ         
เป็นทีย่ อมรับในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาในการตัดสินคดีความ
ในการพิสูจน์การเอกสารสิทธิโดยมิชอบนั้นเป็นการน�ำภาพถ่ายทางอากาศมาท�ำการอ่านแปลตีความโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพือ่ ใช้ในการดูการท�ำประโยชน์ทดี่ นิ พืน้ ทีค่ ดีวา่ มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จริงตามทีแ่ จ้งในสารระบบ ส.ค.1 ตรงตามทีแ่ จ้งหรือไม่
ทิศทัง้ สีท่ ศิ ของแปลงมีความสัมผัสกับพืน้ ทีจ่ ริงหรือไม่ และอดีตพืน้ ทีค่ ดีนนั้ มีการใช้ประโยชน์หรือไม่ ซึง่ จะให้ทราบถึงข้อเท็จจริง
ของอดีตพื้นที่คดีนั้นว่าเมื่อครั้งอดีตนั้นเป็นอย่างไร

ภาพถ่ายทางอากาศและการน�ำประยุกต์ใช้งาน

ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photographs ) หมายถึง รูปทีไ่ ด้จาการใช้กล้องถ่ายภาพทางอากาศติดตัง้ กับเครือ่ งบิน
แล้วท�ำการถ่ายรูปสิง่ ต่าง ๆ ทีป่ รากฏบนภูมปิ ระเทศเบือ้ งล่างหรือพืน้ ทีศ่ กึ ษา ส่วนใหญ่แล้วภาพถ่ายทางอากาศจะถ่ายในช่วง
คลื่นตามองเห็น (Visible wavelength) 0.4 – 0.7 ไมโครเมตร โดยสามารถน�ำภาพถ่ายทางอากาศไปท�ำแผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมือง เป็นต้น
1
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ในการน�ำภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ประโยชน์ในด้านการสอบสวนคดีพิเศษนั้น เป็นการกลับย้อนไปในอดีตเพื่อดู      
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีค่ ดีนนั้ มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นอย่างไร ในการทีจ่ ะน�ำภาพถ่ายทางอากาศ
มาใช้ประโยชน์นั้น สิ่งที่ส�ำคัญในการน�ำภาพเพื่อไปซ้อนทับกันหลาย ๆ ปี เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่นั้น ภาพถ่าย      
ทางอากาศจะต้องมีค่าพิกัดบอกต�ำแหน่งทางด้านภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อจะท�ำให้ทราบถึงว่าภาพถ่ายทางอากาศอยู่ท่ีส่วนใด
ของโลก ในการปรับแก้ภาพเพือ่ ให้ภาพถ่ายทางอากาศมีคา่ พิกดั ทีถ่ กู ต้อง โดยการปรับแก้ภาพนีจ้ ะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
ในการให้ค่าพิกัดให้กับภาพตามหลักการส�ำรวจรังวัดด้วยภาพถ่าย หรือ โฟโตแกรมเมตรี (Photogrametry) นั้น ในขั้นตอน
การปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศจะท�ำการน�ำภาพทีเ่ รียกว่า ฟิลม์ ไดอาพอซิตฟี (Diapositive film) เป็นภาพทีอ่ ดั บนวัสดุพเิ ศษ
มาท�ำการ Scan ให้เป็นภาพดิจทิ ลั (Digital image) เพือ่ ให้คอมพิวเตอร์นำ� ไปประมวลผลได้ ในการปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศนัน้
เป็นการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางต�ำแหน่งหรือความบิดเบี้ยว อันเนื่องจากการหักเหของแสง ความแน่นอนที่ไม่เท่ากัน   
ในชั้นบรรยากาศ ความผิดเพี้ยนของเลนส์ ความโค้งของผิวโลก การยืดหดของฟิล์ม ซึ่งสามารถที่ขจัดความคลาดเคลื่อนของ
ภาพถ่ายทางอากาศโดยการเลือกจุดบังคับ คือ จุดที่เห็นในภาพ และจุดที่ทราบค่าพิกัดบนพื้นดิน ด้วยสมการพหุนามเป็น     
ตัวปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจะได้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลในระบบข้อมูลด้าน GIS

ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษ

ในการสอบสวนคดีพเิ ศษด้านปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ นัน้ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์นนั้ จะประกอบไปด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
จ�ำนวนหลายปีพ.ศ. ทีม่ กี ารบินถ่ายบันทึกภาพ และรูปแปลงพืน้ ทีค่ ดีเพือ่ เป็นขอบเขตในการอ่านแปลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ

ภาพถ่ายทางอากาศ

ในการดูการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น ต้องมีข้อมูลภาพถ่ายอากาศจ�ำนวนหลายปีเพื่อจะแสดงให้เห็น      
ได้ชัดเจนว่าพื้นที่คดีนั้นแต่เดิมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร โดยจะใช้ข้อมูลอย่างน้อยประมาณ 3 ปี เพื่อดูการเปลี่ยน หรือ
อาจจะมากกว่านั้นในกรณีพื้นที่คดีมีข้อมูลครอบคลุม โดยในประเทศไทยมีโครงการถ่ายภาพอากาศของประเทศไทย ดังนี้
ชื่อโครงการ

ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ

1. โครงการ WWS

2495-2499

2. โครงการ (VAP-61)
   (ภาพขาว-ด�ำ)
3. โครงการ (น.ส. 3)
   (ภาพขาวด�ำ)
4. โครงการกรมที่ดินกิจการร่วมค้า
   (ภาพขาว-ด�ำ)
5. โครงการกรมแผนที่ทหาร NIMA  
   (ภาพขาว-ด�ำ)
6. โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   (ภาพสี)

มาตราส่วน

บริเวณที่ถ่ายภาพ
ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
1 : 40,000 - 1 : 60,000
(ถ่ายตอนเหนือจังหวัดชุมพร)

2509-2513

1: 50,000

ทุกภาค

2515-2522

1: 15,000

ทุกภาค

2529-2544

1: 6,000, 1 : 15,000,
1: 50,000

ทุกภาค

2539-2543

1: 50,000

ทุกภาค

2545-2546

1: 25,000

ทุกภาค

ตารางที่ 1 ตารางอธิบายโครงการถ่ายภาพทางอากาศของประเทศไทย
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รูปแปลงที่ดิน

ข้อมูลรูปแปลงที่ดินถือว่าเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่งที่จะต้องมีในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจาก  
จะเป็นการตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์นั้นมีการออกถูกต้องตามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ และสิ่งที่ต้องมีความแน่นอน        
คือ ต�ำแหน่งรูปแปลงทีด่ นิ จะท�ำให้รวู้ า่ พืน้ ทีศ่ กึ ษาของคดีอยูท่ ใี่ ด โดยในตรวจสอบนัน้ สามารถทีจ่ ะหาต�ำแหน่งรูปแปลงทีด่ นิ ได้
จากระวางที่ดิน จากกรมที่ดินได้
เมื่อข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศมีความเรียบร้อย ในขั้นตอนต่อไป คือ การอ่านแปล ในส่วน
การอ่านแปลนัน้ คือ การจัดกลุม่ จ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (Classification) ตามการจัดกลุม่ หมวดหมูก่ ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ในระดับการจัดจ�ำแนกนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ท�ำการอ่านแปลนั้นต้องมีคุณสมบัติของผู้แปลคร่าว ๆ ดังนี้
* เป็นผูม้ คี วามรูภ้ มู หิ ลัง คือ ต้องมีความรูท้ างด้านภูมศิ าสตร์ ด้านธรณีวทิ ยา ด้านเกษตร และแขนงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
* เป็นผูท้ มี่ สี ายตาดี สายตาไม่สนั้ หรือยาวเกินไป และสายตาทัง้ คูส่ ามารถมองเห็นภาพสามมิติ หรือรับรูม้ ติ ทิ างความสูง
  ของภาพถ่ายได้
* เป็นผูท้ มี่ กี ารตัดสินใจทีด่ ี คือ มีความมัน่ ใจในการตัดสินใจลงไปว่าสิง่ ทีท่ ำ� การอ่านแปลนัน้ จัดอยูใ่ นการใช้ประโยชน์
  ที่ดินแบบใดที่เหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด
* เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการอ่านแปลต้องมีในส่วนนี้มากที่สุด เพราะเกิดจากการฝึกฝน เอาใจใส่ ช่างสังเกตจดจ�ำ 
  และพยายามค้นคว้าเพื่อให้เกิดความช�ำนาญ
เมื่อท�ำการอ่านแปลเสร็จเรียบร้อยจะเป็นขั้นตอนการสรุปการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดท�ำแผนที่     
ตามหลักการท�ำแผนที่ (Principals of Cartography) และครบองค์ประกอบของการท�ำแผนที่ เพือ่ เป็นการจ�ำลองการใช้ประโยชน์
พื้นที่จริงที่ผ่านการอ่านแปลตีความ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1  แผนที่สรุปการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ภาพที่ 2 แผนที่จ�ำลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากกระบวนการการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศนั้นจะเห็นได้ชัดว่า ภาพถ่ายทางอากาศมีความส�ำคัญอย่างมาก      
ในการตรวจสอบเอกสารส�ำคัญของทีด่ นิ เป็นข้อมูลทีบ่ ง่ ชัดถึงข้อมูลเชิงพืน้ ทีว่ า่ เมือ่ ครัง้ อดีตพืน้ ทีค่ ดีนนั้ มีการใช้ประโยชน์หรือไม่
หรือถ้ามีการใช้ประโยชน์ มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร เช่นพื้นที่คดีที่มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ได้มีการจดแจ้ง      
ตาม ส.ค.2 ว่ามีการใช้ประโยชน์ดนิ เป็นสวนมะพร้าว ดังนัน้ ถ้าเอกสารสิทธินอี้ อกถูกต้องจริง ในภาพถ่ายทางอากาศพืน้ ทีค่ ดีนนั้      
จะต้องเป็นสวนมะพร้าวในข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศปีที่ใกล้เคียง พ.ศ. 2497 ซึ่งคดีในส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นการน�ำ  ส.ค.2
จากทีอ่ นื่ น�ำมาทับพืน้ ทีท่ มี่ มี ลู ค่ามากกว่า กล่าวอีกอย่างหนึง่ คือ ส.ค.1 บิน และพืน้ ทีค่ ดีนนั้ เมือ่ ครัง้ อดีตยังคงเป็นป่าไม้ทสี่ มบูรณ์
ซึ่งเป็นเขตที่หวงห้ามในการออกเอกสารสิทธิอยู่แล้ว จึงท�ำให้ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการพิจารณา
เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินเพื่อคืนพื้นที่ป่าซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญกลับคืนให้ประเทศไทยได้มีพื้นที่ป่าไว้เป็นแหล่งต้นน�้ำ     
แหล่งอาหาร และสัตว์มากมาย เพื่อการอนุรักษ์ไว้เพื่อปุถุชนคนรุ่นหลังต่อไป
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การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ
พันต�ำรวจโท พันเลิศ ตัง้ ศรีไพโรจน์ 1

เนือ่ งจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายทีด่ นิ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นคดีพเิ ศษตามบัญชีทา้ ย พระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 (33) (34) (36) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนด  
คดีพเิ ศษเพิม่ เติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) และในระหว่างทีผ่ เู้ ขียนท�ำงานทีก่ รมสอบสวน
คดีพิเศษผู้เขียนได้ร่วมเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท�ำการสอบสวนคดีตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหลายคดี และในระหว่างที่ปฏิบัติราชการอยู่ที่ส�ำนักงานต�ำรวจ   
แห่งชาติ อีกทั้งจากการตรวจส�ำนวนในการเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณามีความเห็นตามพระราชบัญญัต  ิ
การสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34 ประกอบประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 145 พบว่ากรมสอบสวน
คดีพเิ ศษได้มกี ารด�ำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายทีด่ นิ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นจ�ำนวนมาก และคาดว่าต่อไปในอนาคตกรมสอบสวนคดีพิเศษอาจต้องรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษอีกจ�ำนวนหลายคดี
ประกอบกับผูเ้ ขียนเห็นว่าพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษและเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษหลายท่าน อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอบสวน
คดีความผิดดังกล่าว จึงอยากจะถ่ายทอดความรูท้ มี่ ใี ห้แก่ผอู้ า่ นทีส่ นใจทุกท่าน เพือ่ จะได้เป็นประโยชน์ตอ่ ทางกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่อไป ในอนาคตหากบทความดังกล่าวมีความผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับค�ำวิพากษ์วิจารณ์   
แต่ถ้าหากบทความนี้มีประโยชน์ต่อท่าน ผู้เขียนขออุทิศความดีแด่บิดามารดาตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้บังคับบัญชา        
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ร่วมตรวจพิจารณาและร่วมท�ำคดีกับผู้เขียนทุกท่าน แต่ถ้าท่านผู้อ่านท่านใดอ่านแล้วเห็นว่า
บทความของผู้เขียนมีประโยชน์ต่อท่าน และต้องการจะให้ผู้เขียนเขียนบทความเกี่ยวกับงานสอบสวนในคดีใดหรือคดีพิเศษใด
เพื่อจักได้เป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่าน ขอให้ท่านกรุณาแจ้ง   
ให้ผเู้ ขียนทราบ หากผูเ้ ขียนจะพยายามถ่ายทอดความรูเ้ ท่าทีม่ นี ำ� เสนอแด่ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน โดยผูเ้ ขียนขอเสนอบทความดังนี้
ขั้นตอนการสอบสวนผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยานและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมาย       
ดังกล่าวมี ดังนี้

1. การพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ก่อนที่จะด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน
   1.1.
  
   1.2
      
   1.3
   1.4

1
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คดีทเี่ กิดเป็นความผิดอาญา หรือแพ่ง หรือไม่เป็น ถ้าเป็นความผิดอาญาเป็นความผิดซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจการสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21, 23/1, 44 หรือไม่
คดีท่ีเกิดอยู่ในเขตอ�ำนาจการสอบสวนหรือไม่ โดยดูจากข้อ 1.1 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 18, 19, 20
คดีที่เกิดอยู่ในอายุความร้องทุกข์หรือไม่ โดยดูจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95, 96
ผู้มาแจ้งความร้องทุกข์มีอ�ำนาจร้องทุกข์เป็นคดีพิเศษหรือไม่ โดยดูจากประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ      
เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการร้องขอและเสนอให้ คณะกรรมการคดีพเิ ศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใด
เป็นคดีพิเศษ แต่ถ้าเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 (1),
23/1 วรรคแรก แต่ในมาตรา 23/1 วรรคสอง อยู่ในอ�ำนาจของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดีความเห็นแย้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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   1.5 คดีที่เกิดอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายอื่น สหวิชาชีพ หรือพนักงานอัยการร่วมสอบสวนหรือไม่    
เช่น ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 20, 133 ทวิ, 134/1 - 134/4 พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 32 เป็นต้น

2. การบันทึกค�ำให้การของผู้กล่าวหา - ผู้ต้องหา - พยาน

   2.1 การบันทึกค�ำให้การของผูก้ ล่าวหา - พยาน จะต้องใช้หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
  
มาตรา 2 (4) (7) (8), 120, 121 วรรคสอง, 126, 129, 130, 131, 131/1, 132, 133, 133 ทวิ, 133 ตรี,
139 และ พระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 32 เป็นต้น
ประเด็นการตั้งค�ำถามในการสอบปากค�ำให้ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี จะใช้หลักเทคนิคการตั้งค�ำถาม 5W 1H
ได้แก่ Who What Where When Why และ How
Who หมายถึง คดีนี้ผู้ใดเป็นผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา และผู้ใดเป็นพยานบุคคลในคดี พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวน
ให้ได้ความว่า คดีนี้ผู้ใดเป็นผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ ผู้ต้องหา หรือพยานบุคคลในคดี ตลอดจนชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่
ชาติ และบังคับ เป็นต้น
What หมายถึง คดีนมี้ กี ารกระท�ำความผิดอาญาอะไรเกิดขึน้ พนักงานสอบสวนจะต้องท�ำการสอบสวนถึงการกระท�ำ
ทั้งหลายที่ผู้กล่าวหา ผู้กล่าวโทษ และพยานบุคคลอ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิดข้อหาใด ตลอดจนข้อเท็จจริงและ        
รายละเอียดซึง่ เกิดการกระท�ำนัน้ ๆ อีกทัง้ บุคคลหรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องด้วยพอสมควรเท่าทีพ่ นักงานสอบสวนตลอดจนผูท้ อี่ า่ น
ส�ำนวนหรือตรวจส�ำนวนจะเข้าใจข้อเท็จจริงได้ดีว่า คดีนี้เป็นคดีอาญา หรือคดีแพ่ง หรือไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดทางอาญา
หรือทางแพ่งแต่อย่างใด
Where หมายถึง สถานที่ซึ่งเกิดการกระท�ำความผิดนั้น ๆ เพื่อที่จะได้ทราบว่าพนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสอบสวน
หรือไม่ พนักงานอัยการที่รับส�ำนวนมีอ�ำนาจฟ้องหรือไม่ และศาลจะได้พิจารณาว่ามีอ�ำนาจพิจารณาคดีนี้หรือไม่
When หมายถึง มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เกิดเหตุว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เช่น กลางวันหรือกลางคืนเพื่อที่พนักงาน
สอบสวนจะได้พิจารณาว่า การกระท�ำดังกล่าวอยู่ความผิดที่มีบทฉกรรจ์ขึ้นหรือไม่ อยู่ในอายุความฟ้องคดีหรือไม่ การกระท�ำ   
ความผิดดังกล่าวมีกี่กรรม เช่น ลักทรัพย์ในเวลากลางวันจะมีบทลงโทษน้อยกว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืน มีอ�ำนาจสอบสวน
หรือไม่ พนักงานอัยการที่รับส�ำนวนจะได้ฟ้องถูกข้อหา และศาลจะได้พิจารณาว่าพนักงานอัยการฟ้องถูกข้อหาหรือไม่
Why หมายถึง ท�ำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในคดีนี้ขึ้น เพราะนอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้กล่าวหา         
ผู้กล่าวโทษ และพยานบุคคล เพื่อตอบค�ำถาม Who What Where และ When ดังกล่าวข้างต้น แล้วพนักงานสอบสวน    
ควรจะสอบสวนถึงเหตุผลท�ำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในคดีนี้ เพราะจะเกี่ยวข้องกับการที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ     
ตลอดจนศาล จะได้พิจารณาถึงประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป ได้แก่ หมวด 3
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา ตลอดจนพิจารณาว่าผู้ต้องหากระท�ำความผิดใน        
บทฉกรรจ์หรือไม่ เช่น ความผิดฐานฆ่าผูอ้ นื่ โดยไตร่ตรองไว้กอ่ น เป็นต้น โดย Why จะเป็นตัวเชือ่ มโยงถึง ค�ำถาม Who What
Where และ When เพื่อท�ำให้ทราบว่าพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ตลอดจนศาลได้ทราบว่าคดีนี้ผู้ต้องหามีเจตนา
กระท�ำความผิดหรือไม่ หรือเป็นการกระท�ำโดยไม่เจตนา หรือกระท�ำโดยประมาท และการกระท�ำของผู้ต้องหาได้กระท�ำไป
โดยความจ�ำเป็น เป็นการป้องกันตัว หรือบันดาลโทสะ เป็นต้น
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How หมายถึง คดีนี้เกิดขึ้นอย่างไร โดยพนักงานสอบสวนจะต้องก�ำหนดแนวทางการสอบสวนว่าคดีนี้มีสาระส�ำคัญ
แยกเป็นกีป่ ระเด็น ประเด็นใหญ่ ๆ มีอะไรบ้าง ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อย ๆ  มีตวั อย่าง มีเหตุผล เพือ่ สนับสนุนประเด็น
หลักอย่างไรบ้าง โดยจะต้องเชื่อมโยงค�ำถามของ Who What Where When และ Why แล้วสรุปให้ได้ว่า มีการกระท�ำที   ่
ผู้กล่าวหาและผู้กล่าวโทษกล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด โดยมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิด
การกระท�ำนัน้ ๆ อีกทัง้ บุคคลหรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องพอสมควรเท่าทีจ่ ะท�ำให้ เมือ่ พนักงานสอบสวนท�ำการแจ้งข้อหาผูต้ อ้ งหา
จะเข้าใจข้อหาได้ดี หากสามารถอ้างมาตราในกฎหมายหรือข้อหาหรือฐานความผิดในกฎหมายซึง่ บัญญัตวิ า่ การกระท�ำเช่นนัน้
เป็นความผิดด้วยก็จะดี
แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ พนักงานสอบสวนใช้เทคนิคการตัง้ ค�ำถามเพือ่ สอบสวนผูก้ ล่าวหา ผูก้ ล่าวโทษ ตลอดจนผูต้ อ้ งหา
โดยยึดตามหลัก 5W 1H โดยต้องค�ำนึงถึงความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง และสอดคล้องในแต่ละข้อของ 5W 1H เพื่อไม่ให้บุคคล    
ทีถ่ กู สอบสวน ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานอัยการ และศาล เมือ่ ดูคำ� ให้การดังกล่าวแล้วเกิดความสับสน หรือตีความหมาย
ในค�ำให้การผิดไปจากข้อเท็จจริง โดยการสอบสวนนัน้ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 133, 133 ทวิ, 134/4
บังคับให้พนักงานสอบสวนใช้วธิ ถี ามปากค�ำ  ซึง่ ก็คอื พนักงานสอบสวนจะต้องตัง้ ค�ำถามให้ ผูก้ ล่าวหา ผูก้ ล่าวโทษ ผู้ต้องหา และ
พยานบุคคล ทีละค�ำถามแล้วให้ตอบ จะไม่ใช้วิธีที่พนักงานสอบสวนจะให้ผู้กล่าวหา ผู้กล่าวโทษ ผู้ต้องหา และพยานบุคคล
เล่าเรื่องให้ฟังแล้ว พนักงานสอบสวนท�ำการจดบันทึกลงในค�ำให้การแบบร้อยแก้ว แล้วให้ผู้กล่าวหา ผู้กล่าวโทษ ผู้ต้องหา   
และพยานบุคคลลงลายมือชือ่ ในบันทึกค�ำให้การจะกลายเป็นการสอบสวนไม่ชอบขัดต่อประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 133, 133 ทวิ, 134/4 ซึง่ มีผลท�ำให้การสอบสวนไม่ชอบ ซึง่ มีคำ� พิพากษาฎีกาที่ 5252/2545, 4834/2546 ได้พพิ ากษา
สรุปได้ว่า “การสอบสวนที่ไม่ชอบถือว่าไม่มีการสอบสวนในคดีนั้น และมีผลท�ำให้พนักงานอัยการไม่มีอ�ำนาจฟ้องไปด้วย”
1) แนวค�ำถามในการสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นผู้กล่าวหา ผู้กล่าวโทษ พยานบุคคล มีดังนี้
   1.1. มีภมู ลิ ำ� เนาและพักอาศัยอยูท่ ใี่ ด (โดยเฉพาะทีพ่ กั อาศัยจริง) สถานทีท่ ำ� งานอยูท่ ใี่ ด นอกจากสถานทีด่ งั กล่าวแล้ว
สามารถติดต่อได้ที่ใดอีกหรือไม่ (ถ้ามีให้ระบุ) รวมทั้งให้ระบุการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์หมายเลข หรือ      
ทางสื่ออิเล็คโทรนิคอื่น ๆ ประวัติการศึกษา เพื่อที่จะทราบว่าค�ำให้การน่าเชื่อถือเพียงใด ประวัติครอบครัว รายได้ ฐานะ   
ความเป็นอยู่ บุคคลที่ใกล้ชิดหรือสามารถติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ เป็นต้น (พยายามเก็บรายละเอียดให้มากเท่าที่ท�ำได้     
เพื่อจะใช้ในการติดตามบุคคลดังกล่าวมาเป็นพยานในชั้นสอบสวนเพิ่มเติม หรือในชั้นศาลในภายหลัง)
   1.2. เกีย่ วข้องกับคดีนอี้ ย่างไร (ในฐานะผูเ้ สียหาย ผูก้ ล่าวโทษ พยานทีเ่ ห็นเหตุการณ์ หรือพยานบอกเล่า เป็นต้น)
   1.3 ทราบหรือรูเ้ ห็นเหตุการณ์ในคดีนอี้ ย่างไร (หากพนักงานสอบสวนไม่มคี ำ� ถามย่อย ๆ ให้บคุ คลดังกล่าวเล่าเหตุการณ์
ตัง้ แต่กอ่ นเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ แล้วบันทึกค�ำให้การดังกล่าวโดยย่อ ๆ หรือพอสังเขปแบบร้อยแก้ว)
   1.4. มีผใู้ ดทราบ ร่วมรูเ้ ห็นเหตุการณ์ หรือมีพยานหลักฐานอืน่ อีกหรือไม่ (เป็นค�ำถามเพือ่ ทีจ่ ะทราบว่ามีพยานบุคคล
พยานวัตถุและพยานเอกสารในคดีนี้อะไรบ้าง เพื่อที่จะได้น�ำมารวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานในส�ำนวนการสอบสวน)
   1.5. ค�ำถามอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เหตุเกิดที่ใด เมื่อใด ผู้ที่ร่วมกระท�ำความผิดในคดีนี้มีกี่คน       
เป็นใคร อยูท่ ใี่ ด ต�ำหนิรปู พรรณตลอดจนถิน่ ทีอ่ ยู่ อยูท่ ใี่ ด ทีเ่ กิดเหตุเป็นอย่างไร มีแสงสว่างในทีเ่ กิดเหตุหรือไม่ เห็นทีเ่ กิดเหตุ
ชัดเจนหรือไม่ และค�ำถามดังต่อไปนี้
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(1) เกี่ยวกับการตรวจสอบ วัดขนาด ชนิด จ�ำนวนของกลาง และพื้นที่ที่เกิดเหตุ เช่น ถ้าบุกรุกพื้นที่จ�ำนวน
    เท่าใดไร่ ไม้แปรรูป จ�ำนวนแผ่น เป็นต้น
(2) เกีย่ วกับจุดพิกดั ทีเ่ กิดเหตุ ถ้ามีการระบุวา่ ใช้เครือ่ งมือตรวจสอบให้สอบถามว่าใช้เครือ่ งมือใด ผลการวัดค่า
    เป็นอย่างไร อยู่ในเขตที่ดินสาธารณะ ป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าประเภทใด อย่างไร
(3) สถานที่เกิดเหตุ หมู่ที่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด อยู่ในเขตที่ดินสาธารณะ ป่าไม้ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ
    หรือป่าประเภทใด อย่างไร
2) แนวค�ำถามในการบันทึกค�ำให้การผู้ต้องหา
   2.1 ไม่ต้องบันทึกการแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 หรือจะบันทึกก็ได้
เนื่องจากมีค�ำพิพากษาฎีกาที่ 2015/2547 พิพากษาสรุปได้ว่า “ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับให้ต้องระบุไว้ในบันทึก     
ค�ำให้การของผูต้ อ้ งหาในชัน้ สอบสวน อันจะเป็นเหตุให้การสอบสวนไม่ชอบและไม่อาจรับฟังบันทึกค�ำให้การชัน้ สอบสวนของจ�ำเลย
เป็นพยานหลักฐานได้” แต่พนักงานสอบสวนจะต้องมีการแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผตู้ อ้ งหาทราบก่อนเริม่ ท�ำการบันทึกค�ำให้การ
ของผู้ต้องหา มิฉะนั้นจะเป็นการสอบสวนไม่ชอบทันที
   2.2 การแจ้งข้อหาจะต้องด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 โดยข้อหาที่แจ้ง
จะต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการกระท�ำที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เวลาและสถานทีซ่ งึ่ เกิดการกระท�ำนัน้ ๆ อีกทัง้ บุคคลหรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องพอสมควรเท่าทีจ่ ะท�ำให้ผตู้ อ้ งหาจะเข้าใจข้อหาได้ดี
และอ้างมาตราในกฎหมายหรือข้อหาหรือฐานความผิดในกฎหมายซึง่ บัญญัตวิ า่ การกระท�ำเช่นนัน้ เป็นความผิดให้ผตู้ อ้ งหาทราบ
   2.3 กรณีมีผู้ร่วมถามปากค�ำหรือร่วมฟังการสอบปากค�ำผู้ต้องหา ให้บันทึกรายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล สถานภาพ    
ที่อยู่ ของผู้เข้าร่วมไว้ในค�ำให้การโดยละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถติดตามตัวในภายหลังได้
3) ในการสอบสวนพยานผูช้ ำ� นาญการพิเศษหรือแพทย์ผตู้ รวจชันสูตรบาดแผลหรือศพ ซึง่ ได้ออกรายงานผลการตรวจไว้แล้ว
ไม่จำ� เป็นต้องสอบปากค�ำอีก เว้นแต่มปี ระเด็นทีต่ อ้ งสอบสวนนอกเหนือจากรายงานผลการตรวจหรือมีประเด็นอืน่ ทีย่ งั ไม่สนิ้ สงสัย

3. การท�ำแผนที่และถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ

พนักงานสอบสวนควรต้องออกไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานชั้นหนึ่งก่อน โดยให้ผู้กล่าวหาหรือ     
ผูก้ ล่าวโทษ พยานบุคคล พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ ชีแ้ สดงแนวเขต หากมีการหลักฐานหรือมีการก่อสร้างรุกล�ำ้ ทีด่ นิ สาธารณะ เขตป่าไม้
ประเภทใด ป่าสงวนแห่งชาติ ก็ให้ถา่ ยภาพไว้ดว้ ย การถ่ายภาพต้องปรากฏจุดหลักซึง่ ยากแก่การรือ้ ถอนและให้ปรากฏระยะห่าง
ด้วยการใช้ไม้วดั ระยะวางทาบ
การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุหากสามารถติดต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ เจ้าพนักงานป่าไม้ ซึง่ เป็นเจ้าพนักงานในเขตท้องทีเ่ กิดเหตุ
หรือจากส่วนกลางมาร่วมตรวจสอบด้วยก็ให้ออกไปตรวจร่วมกันในทันที หากไม่สามารถตรวจในขณะนั้นให้ท�ำหนังสือแจ้ง     
ขอความร่วมมือแล้วขอผลการตรวจมาประกอบส�ำนวนคดี
จัดท�ำแผนทีส่ งั เขปแสดงบริเวณทีเ่ กิดเหตุและถ่ายรูปสถานทีเ่ กิดเหตุ ผูต้ อ้ งหา และของกลางในทีเ่ กิดเหตุประกอบส�ำนวน
ลงจุดเกิดเหตุในภาพถ่ายแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 โดยใช้เครื่อง GPS หาค่าพิกัด (ถ้ามี) พร้อมกับ       
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอ่านภาพถ่ายพร้อมกับค�ำอธิบายถึงร่องรอยการบุกรุกทีด่ นิ สาธารณะ เขตป่าไม้ประเภทใด เขตป่าสงวนแห่งชาติ
จ�ำนวนเนือ้ ทีเ่ ท่าใด มีรอ่ งรอยการบุกรุกหรือมีการท�ำประโยชน์อย่างไร จ�ำนวนประมาณกีไ่ ร่ อยูใ่ นเขตทีด่ นิ สาธารณะจ�ำนวนกีไ่ ร่
เขตป่าไม้ประเภทใดจ�ำนวนกี่ไร่ เขตป่าสงวนแหงชาติจ�ำนวนกี่ไร่ เขต ส.ป.ก. 4 - 01 จ�ำนวนกี่ไร่ ลงจุดเกิดเหตุในแผนที่    
ท้ายกฎกระทรวงในกรณีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ถ้ามี) จัดท�ำบัญชีของกลาง (ถ้ามี) จัดท�ำบัญชีไม้ของกลาง (ถ้ามี) พระราชกฤษฎีกา
ก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 พร้อมบัญชี (ถ้ามี) พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2530 พร้อมบัญชี (ถ้ามี)
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รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ เมือ่ มีความคืบหน้าของคดีเป็นระยะพร้อมกับเสนอส�ำนวนให้ตรวจ เพือ่ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
จะได้พิจารณาสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ขาดตกบกพร่อง

4. การน�ำผลการตรวจของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ท�ำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือตรวจหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์หรือตรวจพยานวัตถุ พยานเอกสารมาประกอบส�ำนวนการสอบสวน เนื่องจากประมวลกฎหมาย    
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 บัญญัติให้ผู้เชี่ยวชาญอาจท�ำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้แต่ต้องส่งส�ำเนาหนังสือดังกล่าว   
ให้พนักงานสอบสวนเพื่อพนักงานอัยการจะได้ยื่นส่งต่อศาลโดยผู้เชี่ยวชาญอาจต้องมาเบิกความประกอบ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น
หรือคู่ความไม่ติดใจซักถามผู้เชี่ยวชาญ

5. การเรียงล�ำดับเอกสาร

การให้หมายเลขเอกสารในส�ำนวนการสอบสวนทั้งหมด การลงชื่อในส�ำนวนการสอบสวน และการรวบรวมส�ำนวน     
การสอบสวน

6. การสรุปรายงานการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นทางคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคท้าย, 140, 141, 142 ว่ามีความเห็นตามท้องส�ำนวน
การสอบสวนว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ส่งไปพร้อมส�ำนวนการสอบสวนยังพนักงานอัยการที่มีเขตอ�ำนาจสั่งคดี
บทส่งท้าย เมื่อพนักงานสอบสวนได้ท�ำการสอบสวนจนถึงขั้นสรุปส�ำนวนการสอบสวน มีความเห็นทางคดีแล้ว          
สิ่งที่พนักงานสอบสวนทุกคนจะต้องพึงยึดถือหลักในการด�ำเนินคดีอาญา สรุปได้ดังนี้ว่า พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจหน้าที       ่
ในการอ�ำนวยความยุตธิ รรม และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ในการท�ำงานของพนักงานสอบสวนจะต้องคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพ       
ของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นด้วย พนักงานสอบสวนพึงให้ความคุ้มครองและการปฏิบัติที่เหมาะสม      
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนยุติธรรมทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8, 108/1, 134 โดยสรุปการคุ้มครองสิทธิ มีดังนี้ ถูกต้อง รวดเร็ว     
และเป็นธรรม
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ผู้หญิงไทยในบาห์เรน

ปัญหาที่รอคอยการแก้ไข

ผู้หญิงไทยในบาห์เรน

ปัญหาที่รอคอยการแก้ไข
พันต�ำรวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1

ประเทศบาห์เรนเป็นประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกกลางที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีความเจริญ ความเป็นอยู่ที่
คล้ายกับประเทศทีเ่ จริญแล้วในทุกมิติ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญในกลุม่ ประเทศบริเวณรอบ ๆ อ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf)
โดยเฉพาะมีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่เชื่อมต่อประเทศซาอุดิอาระเบียกับประเทศบาห์เรนโดยตรง

ที่ตั้งประเทศบาห์เรนในตะวันออกกลาง

แผนที่ประเทศบาห์เรน

ส�ำหรับชาวซาอุดิอาระเบียและชาวตะวันออกกลางนั้นเห็นประเทศบาห์เรนเหมือนกับเมืองท่องเที่ยวที่ส�ำคัญโดยช่วง
วันหยุดหรือเทศกาลที่จะไปเที่ยวพักผ่อนและกลับได้อย่างสะดวก นอกจากนี้แล้ว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยว ที่มี
ลักษณะความลงตัวทางวัฒนธรรมและการเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะยามค�่ำคืน ที่มีสถานบริการ      
ร้านอาหาร Pub Bar สถานประกอบการนวดและสปา (Massage and Spa) ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับสถานบริการในจังหวัด
ท่องเทีย่ วของประเทศไทย โดยมีผเู้ ข้ามาใช้บริการทีเ่ ป็นผูช้ ายเป็นจ�ำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้มผี หู้ ญิงทุกประเภทเข้ามาเสนอบริการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการ โดยเฉพาะการบริการทางเพศ ที่พอจะรู้กันว่ามีผู้หญิงไทยที่คาดหวังว่าจะกอบโกย
รายได้ (ทีเ่ ชือ่ ว่าได้มาง่าย ๆ) โดยใช้ชอ่ งทางทีไ่ ด้รบั การติดต่อ ไม่วา่ จะมาจากกลุม่ เพือ่ น คนรูจ้ กั สือ่ สังคมออนไลน์ หรือกลุม่
นายหน้าชักชวนให้หลงเชื่อด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อมาท�ำงานหารายได้ยังประเทศบาห์เรน ประกอบกับประเทศบาห์เรน มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย ทั้งในระดับส่วนบุคคล ความชื่นชอบอัธยาศัย ความมีจิตไมตรีที่ดีของคนไทย และในระดับรัฐบาล
ต่อรัฐบาล โดยที่ประเทศบาห์เรน ได้ให้ประชาชนชาวไทยที่ถือไทยพาสปอร์ต เข้ามาในประเทศบาห์เรนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า
1
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สามารถอยู่ได้ 14 วัน จึงเป็นเหตุที่ท�ำให้ผู้หญิงไทยสามารถเข้าประเทศบาห์เรนได้โดยง่าย เมื่อครบก�ำหนดก็จะออกไปยัง
ประเทศใกล้ ๆ แล้วกลับเข้ามาใหม่ หรือสามารถขอต่อได้กอ่ นหมด 14 วันแรก โดยขอต่อครัง้ แรกได้ 14 วัน มีคา่ ธรรมเนียม
25 ดีนา่ ครัง้ ที่ 2 อีก 30 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 50 ดีนา่ และครัง้ ที่ 3 เป็นเวลา 30 วัน มีคา่ ธรรมเนียม อีก 50 ดีนา่ รวมไม่เกิน
3 เดือน (1 ดีนา่ ประมาณ 91 บาท) ฉะนัน้ เป็นเหตุผลจูงใจทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงไทยเข้ามาประเทศบาห์เรนและอยูไ่ ด้ถงึ 90 วัน
กับการลงทุนทีต่ อ้ งขอต่อวีซา่ รวมประมาณ 125 ดีนา่ หรือประมาณ 11,375 บาท ซึง่ ในปี 2558 มีผหู้ ญิงไทยทีอ่ ยูใ่ นประเทศ
บาห์เรนประมาณ 7,000 คน (ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฑูตในประเทศบาห์เรน)

เข้าพบอัยการเมืองมานามา ประเทศบาห์เรน
ที่รับผิดชอบงานการค้ามนุษย์

ปรึกษาหารือกับเอกอัครราชฑูตไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้
หญิงไทยในประเทศบาห์เรน

บรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยประกอบการคาดว่าจะหารายได้สูงกับการลงทุนประมาณ 11,375 บาท เพื่ออยู่ในประเทศ
บาห์เรน 3 เดือน (แรก) เป็นเหตุให้ผหู้ ญิงไทยใฝ่ฝนั ทีจ่ ะท�ำมาหากินในประเทศบาห์เรน ส่วนมากแล้วจะรูแ้ บบเทา ๆ (ก�ำ้ กึง่ )
หรือบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าอาจจะมีการขายบริการทางเพศด้วย แต่จากข้อมูลที่ได้พบว่าผู้หญิงไทยที่ไปท�ำงานนั้นเข้าใจว่า   
ถ้าเป็นการขายบริการทีต่ นเองเป็นผูก้ ำ� หนด โดยสมัครใจ ยินยอม เป็นไปตามเงือ่ นไขของตนก็พอจะรับได้ แต่ในความเป็นจริง
เมื่ออยู่ในมือมัจจุราชแม่แทค (แม่เล้าหรือผู้ควบคุม) แห่งบาห์เรนแล้ว ก็ต้องตกอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ไม่ว่าจะ
ถูกบังคับให้รับแขกที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งวิธีการที่พิสดาร แปลกแหวกแนว การจ�ำกัดเสรีภาพในการอยู่อาศัย พักผ่อนหลับนอน
ต้องคอยบริการแขกตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีลูกค้าต้องการ หรือการถูกยึดพาสปอร์ต การถูกขู่ท�ำร้ายเมื่อไม่ท�ำตาม การบังคับ
โดยการใช้ก�ำลัง หรือการบังคับให้ซ้ือสินค้าที่แม่แทคน�ำมาขายในราคาที่สูงกว่าปกติ การกักขังให้อยู่ในห้องไปไหนไม่ได้       
การท�ำงานทีไ่ ด้เงินมาแล้วไม่ได้รบั เงินเลยเพราะต้องใช้หนีท้ เี่ ป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าทีอ่ ยูอ่ าศัย ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ฯลฯ
ที่เป็นการกล่าวอ้างจากแม่แทค จนไม่เหลือเงินเป็นของตนเองในแต่ละเดือน จึงอยู่ในสภาพที่จ�ำยอม กล�้ำกลืนฝืนทน ไร้ซึ่ง
ความหวัง มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
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สถานการณ์เหล่านีไ้ ด้เกิดขึน้ จริง จากประสบการณ์จริงของผูเ้ ขียนทีไ่ ด้มโี อกาสไปเห็นสภาพสถานบริการในยามค�ำ่ คืน
หน่ายงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานการค้ามนุษย์ในประเทศบาห์เรน พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และระดับปฏิบัติ      
ทัง้ กระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจตรวจคนเข้าเมือง หน่วยป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ หน่วยงานก�ำกับดูแลตลาดแรงงาน
ของบาห์เรน (Labour Market Regulatory Authority-LMRA) และเจ้าหน้าที่ทางการฑูตของประเทศไทย ฯลฯ เมื่อต้น
เดือนเมษายน 2559  ต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศทีไ่ ด้เชิญกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไปประเมินสถานการณ์และแสวงหาทางในการบรรเทาปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศบาห์เรน และที่ส�ำคัญได้มีโอกาสพูดคุย
กับผู้หญิงไทยหลาย ๆ คน ที่อยู่ในสภาพดังที่กล่าวมาแล้ว และร้องขอความช่วยเหลือมายังสถานฑูตไทยในประเทศบาห์เรน
ให้ประสานกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจบาห์เรน สามารถทีจ่ ะช่วยเหลือกลุม่ ผูห้ ญิงไทยออกมาจากเงือ้ มมือแม่แทคมัจจุราชแห่งบาห์เรนได้
และได้รับการด�ำเนินการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชฑูตไทยในบาห์เรนประสานงานจนกระทั่งน�ำตัวกลุ่มผู้หญิงดังกล่าว
กลับมาผืนแผ่นดินไทยได้ โดยปรากฏว่าในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2559 มีผหู้ ญิงไทยทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือ
กลับมายังประเทศไทยรวมจ�ำนวน 14 ราย ได้มีการคัดแยกเหยื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่าเข้าข่าย
การค้ามนุษย์ 13 ราย โดยในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้เข้าด�ำเนินการรับผิดชอบ    
พร้อมทีจ่ ะใช้ขนั้ ตอนกระบวนการทางกฎหมายเพือ่ แสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ถงึ กลุม่ ขบวนการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศไทยและ       
ในประเทศบาห์เรน ที่จะเป็นการขจัดปัดเป่าปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้กระท�ำต่อผู้หญิงไทยในการน�ำพา หน่วงเหนี่ยวกักขัง      
รับไว้ และใช้วิธีการข่มขู่ ก�ำลังบังคับ หลอกลวง หรือแล้วแต่กรณี เป็นต้น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มผู้หญิงดังกล่าว   
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าประเวณี ประกอบกับ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) ศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ ได้รว่ มปฏิบตั กิ ารตัง้ แต่ตน้
และจะได้ใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิด
ทุกรายอย่างเด็ดขาด ประกอบการป้องกัน การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการประสานงาน      
อย่างเป็นระบบ ที่จะท�ำให้ผู้หญิงไทยที่ยังคงคิดจะไปท�ำงานที่ประเทศบาห์เรน ได้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ด้าน
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการมิให้มกี ารกระท�ำทีส่ มุ่ เสีย่ งหรือเข้าข่ายการค้ามุษย์เกิดขึน้ ทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยและภาครัฐทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส�ำคัญในปัญหานี้อย่างจริงจังและมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง

เยี่ยมชมหน่วยงานก�ำกับดูแลตลาดแรงงานของบาห์เรน
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ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดที่จะลดปัญหาการหลอกลวงผู้หญิงไทยที่สุ่มเสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศบาห์เรน คือ      
กลุ่มผู้เสียหายหรือผู้ที่น่าจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เองจะต้องไม่เข้าไปอยู่ในกับดักหรือวัฏจักรและสิ่งที่คาดหวังเกิน
ความเป็นจริง ควรจะต้องรูข้ อ้ มูลในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ที่ค่อนข้างสูงเชิญชวนให้เข้าไปท�ำงานในประเทศ
บาห์เรน นอกจากนีแ้ ล้ว เมือ่ กลุม่ ผูห้ ญิงดังกล่าวทีถ่ กู กระท�ำ  แล้วน่าจะตกเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์นนั้ จะต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐอย่างเต็มที่ ซึง่ ต้องขอขอบคุณหน่วย NGO (Goodness) ทีเ่ ข้าไปสัมผัสและร่วมช่วยเหลือเหยือ่
โดยการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจน่าเชื่อถือและอบอุ่น เป็นผลให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อนั้นให้ความร่วมมือในการให้     
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หญิงเหล่านั้นเอง จะเห็นได้ว่ายังมีผู้หญิงไทยอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ยังตกอยู่ในสภาพ      
ทีต่ อ้ งทนทุกข์ทรมานอยู่ บางรายก็สามารถหาช่องทางหลบหนีและได้รบั ความช่วยเหลือ แต่เชือ่ ว่ามีอกี เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั คง
หลงเหลืออยู่ และรอคอยความช่วยเหลือ ฉะนัน้ เพือ่ ให้สถานการณ์ของผูห้ ญิงไทยไม่ตกอยูใ่ นสภาพเช่นนีอ้ กี จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายที่เข้มแข็งจริงจัง ประกอบกับความร่วมมือของผู้เสียหายและการประสานกับทุกภาคส่วน      
ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศบาห์เรนอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สภาพการบังคับและการแสวงหาผลประโยชน์จากผูห้ ญิงไทย   
ที่เข้าไปท�ำงานในประเทศบาห์เรนหมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด อันเป็นไปตามนโยบายที่ส�ำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์
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พยานหลักฐานใหม่

		 กับการสอบสวนซ�้ำ

พยานหลักฐานใหม่
กับการสอบสวนซ�้ำ
พันต�ำรวจโทหญิง พรทิพย์ ล.วีระพรรค 1

สุภาษิตกฎหมายในภาษาลาติน ที่ว่า Ne bis in idem  มีความหมายนัยเดียวกับค�ำในภาษาอังกฤษว่า Not twice
for the same หรือ Double jeopardy หมายถึงการที่บุคคลจะไม่ถูกด�ำเนินคดีซำ�้ สองในความผิดเดียวกัน หลักดังกล่าว   
มีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 ซึ่งบัญญัติว่า สิทธิน�ำคดีอาญา
มาฟ้องระงับไปดังต่อไปนี้ (4) เมื่อมีค�ำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง หรือ มาตรา 147 บัญญัติว่า เมื่อมีค�ำสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่      
อันส�ำคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท�ำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้

ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงเฉพาะหลักทีค่ มุ้ ครองมิให้บคุ คลต้องเดือดร้อนซ�ำ้ สองจากการกระท�ำเดียว ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 147 ซึง่ อยูใ่ นชัน้ การสอบสวน กล่าวคือ เมือ่ มีคำ� สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งคดีแล้ว ห้ามมิให้
มีการสอบสวนเกีย่ วกับบุคคลนัน้ ในเรือ่ งเดียวกันนัน้ อีกเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อนั ส�ำคัญแก่คดี ซึง่ น่าจะท�ำให้ศาลลงโทษ
ผู้ต้องหานั้นได้
เมื่อมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ผลของค�ำสั่งดังกล่าวก็คือห้ามมิให้มีการสอบสวนบุคคลนั้นในเรื่องหรือการกระท�ำ
เดียวกันนั้นอีก ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานเดียวกันหรือไม่ เว้นแต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่อันส�ำคัญแก่คดี ซึ่งจะท�ำให้สามารถ
ลงโทษผู้กระท�ำความผิดได้แล้ว ก็สามารถท�ำการสอบสวนใหม่ได้   อย่างไรก็ดี แม้จะมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีก็ตาม ค�ำสั่ง    
ดังกล่าวก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองตามบทบัญญัติมาตรา 34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1

48

ผู้บัญชาการส�ำนักพัฒนา และสนับสนุนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

การก่อให้เกิดอ�ำนาจการสอบสวนขึ้นใหม่ จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขทั้งสามประการอันได้แก่
1. คดีนั้นต้องมีการสอบสวนเสร็จสิ้นและมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว
2. ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ ซึง่ หมายถึง พยานบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ ทีส่ ามารถจะใช้พสิ จู น์ความผิดของผูต้ อ้ งหาได้
3. พยานหลักฐานใหม่ดังกล่าวจะต้องมีความส�ำคัญแก่คดี คือเป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นใหม่ โดยมิได้ทราบ       
มาก่อนว่ามีหลักฐานเช่นนัน้ และจะต้องเป็นหลักฐานทีจ่ ะชีไ้ ด้วา่ ผูน้ นั้ กระท�ำความผิด ซึง่ น่าจะเพียงพอท�ำให้ศาลลงโทษผูต้ อ้ งหา
นั้นได้
การเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน สามารถท�ำการสอบสวนผูต้ อ้ งหาซ�ำ้ ในเรือ่ งเดียวกันนัน้ ได้อกี
ถ้าปรากฏพยานหลักฐานใหม่อนั ส�ำคัญแก่คดีซงึ่ น่าจะท�ำให้ศาลลงโทษผูต้ อ้ งหานัน้ ได้ อาจเป็นเพราะว่าในขณะทีท่ ำ� การสอบสวนนัน้
ไม่ปรากฏพยานหลักฐานส�ำคัญ เช่น ประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์การกระท�ำผิด จนต่อมาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและ
อัยการมีคำ� สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งคดี ภายหลังประจักษ์พยานดังกล่าวปรากฏตัวและได้เข้าให้ขอ้ มูลส�ำคัญต่อพนักงานสอบสวนเช่นนี้
พนักงานสอบสวนก็สามารถท�ำการสอบสวนใหม่ได้   เพราะล�ำพังแต่พยานหลักฐานส�ำคัญที่เจ้าพนักงานไม่สามารถรวบรวม     
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการสอบสวนครั้งแรก ไม่สมควรเป็นเหตุให้ผู้กระท�ำผิดต้องรอดพ้นจากการถูกลงโทษทางอาญาไปได้    
โดยสิ้นเชิง ในเมื่อปรากฏหลักฐานในภายหลังว่าผู้ต้องหากระท�ำความผิดจริง

แต่หากเป็นพยานที่เคยปรากฏอยู่แล้วในขณะที่มีการสอบสวน แต่พนักงานสอบสวนมิได้ท�ำการสอบสวนไว้ หรืออยู่
ในวิสัยที่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นใดได้ในขณะนั้น แต่พนักงานสอบสวนคงสอบสวนมาบางส่วน หรือ    
ไม่รวบรวมพยานหลักฐานมาทัง้ หมด  หากภายหลังเมือ่ พนักงานอัยการมีคำ� สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหาแล้ว พนักงานสอบสวน
ไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะน�ำพยานหลักฐานทีเ่ หลือ หรือทีค่ วรสอบสวนไว้แต่เดิมมาถือเป็นพยานหลักฐานใหม่ได้ ดังนัน้ พยานหลักฐานใหม่
อันส�ำคัญแก่คดีจะต้องเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี มีน�้ำหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระท�ำผิดของผู้ต้องหาได้
และน่าจะท�ำให้ศาลฟังลงโทษผู้ต้องหาในความผิดที่กล่าวหานั้นได้ ล�ำพังพยานบอกเล่า หรือไม่ใช่พยานที่เกี่ยวกับประเด็น    
แห่งคดีแม้จะเป็นพยานหลักฐานใหม่ ก็ไม่ทำ� ให้มกี ารสอบสวนใหม่ขนึ้ มาได้ อย่างไรก็ดี มีกฎหมายอีกฉบับหนึง่ ซึง่ มีบทบัญญัติ
ในท�ำนองเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 ซึ่งให้ศาลสามารถท�ำการพิจารณาคดีใหม่ได้หาก
มีพยานหลักฐานใหม่ คือ พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 5 ซึ่งบัญญัติว่า คดีใด       
ที่ได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้บุคคลใดต้องรับโทษอาญาในคดีนั้นแล้ว อาจมีการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ได้
เมือ่ ปรากฏว่า มีพยานหลักฐานใหม่อนั ชัดแจ้งและส�ำคัญแก่คดีซงึ่ ถ้าได้นำ� มาสืบในคดีอนั ถึงทีส่ ดุ นัน้ จะแสดงว่าบุคคลผูต้ อ้ งรับโทษ
อาญาโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ นัน้ ไม่ได้กระท�ำความผิด จึงมีประเด็นทีน่ า่ จะพิจารณาว่า ความหมายของค�ำว่า “พยานหลักฐานใหม่”
ในกฎหมายทั้งสองฉบับ อย่างไรจะถือเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ส�ำคัญพอที่จะรื้อฟื้นคดี หรือพอที่จะท�ำการสอบสวนใหม่นั้น    
ผูเ้ ขียนเห็นว่า การพิจารณาความหมายของพยานหลักฐานใหม่นนั้ น่าจะมีความแตกต่างกัน ทัง้ นีต้ ามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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ทัง้ สองฉบับ กล่าวคือ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 147  เป็นการให้โอกาสพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนสามารถท�ำการสอบสวนผู้ต้องหาซ�้ำ  เมื่อมีพยานหลักฐานใหม่อันส�ำคัญแก่คดีที่น่าจะท�ำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้
แม้วา่ จะได้เคยมีการสอบสวนและมีคำ� สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหาไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว ทัง้ นีเ้ พือ่ มิให้บคุ คลดังกล่าวต้องรอดพ้นจาก
การถูกลงโทษทางอาญาซึ่งเป็นการใช้กฎหมาย

ลักษณะทีเ่ ป็นผลร้ายแก่บคุ คล จึงจ�ำเป็นต้องตีความเรือ่ งพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัด ว่าต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่   
ที่ไม่เคยปรากฏในส�ำนวนเดิมหรือมีอยู่แล้วในขณะที่ท�ำการสอบสวน ประกอบกับจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่มีความส�ำคัญ
หรือมีน�้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่น่าจะท�ำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้ ส่วนพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่     
พ.ศ. 2526 มาตรา 5 เป็นบทบัญญัติ ในลักษณะทีเ่ ป็นคุณแก่จำ� เลย ทีเ่ ปิดโอกาสให้จำ� เลยสามารถน�ำพยานหลักฐานเข้าพิสจู น์
ว่าเขามิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิดอีกครัง้ แม้วา่ จะได้เคยมีคำ� พิพากษาทีถ่ งึ ทีส่ ดุ ไปแล้ว การตีความจึงน่าจะต้องตีความอย่างกว้างกว่า
เพราะป้องกันมิให้ผู้บริสุทธิ์ต้องถูกลงโทษ หากศาลพิจารณาภายหลังแล้วปรากฏว่าจ�ำเลยไม่ได้กระท�ำความผิดจริง บุคคลนั้น
ก็จะพ้นจากการเป็นผู้กระท�ำความผิด ไม่ต้องรับโทษ และได้รับการทดแทนเยียวยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การวินจิ ฉัยว่าอะไรเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่นนั้ มักไม่คอ่ ยปรากฏตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมพอทีจ่ ะน�ำมาเป็น
กรณีศกึ ษา เนือ่ งจากเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทัง้ เป็นเรือ่ งการใช้ดลุ พินจิ ตลอดจนการพิจารณาในเรือ่ งดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการ
อย่างละเอียดรอบคอบเพราะจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญาของรัฐ ดังนั้น         
การทีพ่ นักงานสอบสวนจะพิจารณาท�ำการสอบสวนซ�ำ้ หลังจากทีม่ คี ำ� สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งคดีแล้ว จะต้องชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐาน
ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่ เหตุใดจึงไม่ปรากฏในการสอบสวนครั้งแรก และเป็นพยานที่มีความส�ำคัญอย่างไร เพียงพอ      
ทีศ่ าลจะลงโทษผูต้ อ้ งหาหรือไม่ ซึง่ อาจต้องพิจารณาจากหลักกฎหมายในส่วนทีว่ า่ ด้วยพยานหลักฐาน นอกจากนีอ้ าจจะต้องหารือ
กับพนักงานอัยการด้วย เพราะหากอัยการเห็นว่าเป็นคดีที่เคยมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนั้นแล้ว และไม่ปรากฏว่าเป็นพยาน   
หลักฐานใหม่อันส�ำคัญแก่คดีซึ่งน่าจะท�ำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ อัยการก็จะไม่รับส�ำนวนหรือสั่งยุติการด�ำเนินคดีเพราะ
เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่มีอ�ำนาจสอบสวนแล้ว  
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เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 2(11) ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “การสอบสวน”
หมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการด�ำเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวน
ได้ทำ� ไปเกีย่ วกับความผิดทีก่ ล่าวหา เพือ่ ทีจ่ ะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสจู น์ความผิด และเพือ่ จะเอาตัวผูก้ ระท�ำผิดมาฟ้องลงโทษ  
พอจะกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่จะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาฟ้องลงโทษนั้น           
จะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ส�ำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับคดี และประการ
ที่สอง เป็นการด�ำเนินการทั้งหลายอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น การออกหมายเรียก
และหมายอาญา การจับ การค้น การควบคุม การปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมทั้งสองประการเป็นการใช้อ�ำนาจ
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้อย่างเคร่งครัด เพราะการด�ำเนินการบางอย่างในขัน้ ตอนของการสอบสวนอาจมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
เข้าไปรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพบางประการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม แต่อย่างไรก็ดีจะต้องค�ำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคู่ไปด้วยเสมอ ดังนั้น     
หลักการห้ามด�ำเนินคดีซ�้ำสองในความผิดเดียวกันจึงเป็นหลักที่พนักงานสอบสวนจะต้องตระหนักอย่างยิ่ง หากจ�ำเป็นจะต้อง
พิจารณาเรือ่ งการสอบสวนซ�ำ 
้ ต้องค�ำนึงถึงการได้มาซึง่ พยานหลักฐานและชัง่ น�ำ้ หนักความส�ำคัญของพยานหลักฐานใหม่ทไี่ ด้มา   
ว่าส�ำคัญเพียงพอที่ศาลจะรับฟังลงโทษผู้ต้องหาได้หรือไม่ด้วย
เอกสารอ้างอิง
1. ดร.สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง  ตัวบท ค�ำอธิบายย่อและ
    เอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา. พิมพ์ครั้งที่ 9,กรุงเทพฯ :วิญญูชน,2553.
2. ชัยเกษม นิตสิ ริ ,ิ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน. พิมพ์ครัง้ ที่ 3,กรุงเทพฯ: ส�ำนักอบรม
    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
เรียบเรียงโดย พันตรี จรัล แสงหิรญ
ั 1

คดีอาญาทีจ่ ะท�ำการสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพเิ ศษ หากเป็นการด�ำเนินคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึง่ (1) แห่ง พ.ร.บ.
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือที่พวกเราเรียกว่าติดปากว่า “คดีตามช่องหนึ่ง” นั้น แต่เดิมยึดถือหลักเกณฑ์การ
พิจารณารายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิด ตามประกาศ กคพ. เรื่องก�ำหนดรายละเอียดของลักษณะของการ  
กระท�ำความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึง่ (1) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547, (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ซึง่ ยึดถือรายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิด ตามจ�ำนวนผูเ้ สียหาย หรือ
มูลค่าความเสียหายเป็นเกณฑ์ก�ำหนด
ปัจจุบนั ยึดเกณฑ์ตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 กล่าวคือ จะต้องมีลกั ษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) แห่ง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
เฉพาะความผิดซึ่งมีรายละเอียดตามที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ และอธิบดีมีค�ำสั่งให้ท�ำการสอบสวน
ส่วนคดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (1) หรือที่เรียกว่าติดปากว่า “คดีตามช่องสอง” นัน้ ก็ตอ้ งใช้มติคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของ กคพ. ทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ โดยถือเป็นดุลยพินิจ เป็นการเฉพาะ ที่ผ่านมา กคพ. ยึดถือแนวทางการ
วินิจฉัยลักษณะของการกระท�ำความผิดโดยเทียบเคียง น�ำเอาลักษณะของการกระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 21
วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)  มาเป็นเกณฑ์ช่วยพิจารณาด้วย ซึ่งประเด็นนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
แต่เรื่องที่จะพูดถึงนี้ เป็นกรณีที่เป็นคดีพิเศษแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคดีตามช่องหนึ่งหรือช่องสอง หากมีคดีที่มีการกระท�ำ     
ความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ       
พ.ศ. 2547 ซึง่ ให้อำ� นาจพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ มีอำ� นาจสืบสวนสอบสวนส�ำหรับความผิดบทอืน่ หรือเรือ่ งอืน่ ด้วย และให้ถอื ว่า
คดีดงั กล่าวเป็นคดีพเิ ศษ ประเด็นทีอ่ าจสงสัยตามมาว่า คดีทมี่ กี ารกระท�ำความผิดหลายเรือ่ งต่อเนือ่ งหรือเกีย่ วพันกันกับคดีพเิ ศษนัน้
จะต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อด�ำเนินคดีในความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
เช่นเดียวกันกับคดีพิเศษเดิม หรือไม่อย่างไร
ความผิดหลายเรือ่ งต่อเนือ่ งหรือเกีย่ วพันนัน้ ไม่มกี ฎหมายใดนิยามไว้โดยแจ้งชัด แต่ศาลฎีกาได้วนิ จิ ฉัยไว้ในค�ำพิพากษา
จ�ำนวนหลายคดี โดยวางแนวไว้วา่ คดีความผิดเกีย่ วพันกันนัน้ อาจพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น จากตัวทรัพย์ของกลาง
ที่ใช้ในการกระท�ำความผิดในแต่ละคดี ซึ่งอาจเป็นทรัพย์ของกลางที่มี ชนิด แบบ หรือมีลักษณะเหมือนกัน คล้ายกัน หรือ
อย่างเดียวกัน หรือพิจารณาจากตัวผูก้ ระท�ำผิดในแต่ละคดีซงึ่ เป็นผูต้ อ้ งหารายเดียวกัน หรือกลุม่ บุคคลกลุม่ เดียวกันก็ได้ เทียบเคียง
จากค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3298/2532, 3584/2532 และ 2455/2550
ผู้อ�ำนวยการส่วนที่ปรึกษากฎหมาย 3 รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส่วนคดีความเห็นแย้ง กองกฎหมาย
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ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เคยตอบข้อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ และพบว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หลาย ๆ ท่าน ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อกรณีเรื่องนี้ กล่าวคือ คณะพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบยังไปยึดติด         
กับหลักเกณฑ์การพิจารณารายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิด ตามประกาศ กคพ. เรือ่ งก�ำหนดรายละเอียดของ
ลักษณะของการกระท�ำความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึง่ (1) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ.
2547 โดยยังคงให้ความส�ำคัญในการพิจารณาเพื่อด�ำเนินคดีในกรณีเป็นเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพันว่า ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
แห่งคดีต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ด้วย
จึงขออนุญาตน�ำมาพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยผู้เขียนเห็นว่า คดีพิเศษประธานนั้น ได้ผ่านหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้เป็นคดีพเิ ศษมาแล้ว ไม่วา่ จะเป็นคดีพเิ ศษตามช่องหนึง่ หรือช่องสอง ซึง่ จะท�ำให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� การสืบสวนสอบสวนในคดีพเิ ศษเรือ่ งนัน้ ๆ มีอำ� นาจตาม ป.วิ.อาญา ตลอดจนอ�ำนาจตาม พ.ร.บ. การ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หากต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการกระท�ำความผิดที่เป็นเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษ
ในเรือ่ งเดิมอีก คณะพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษทีร่ บั ผิดชอบสามารถใช้ฐานอ�ำนาจทีม่ อี ยูใ่ นคดีพเิ ศษเดิม ท�ำการสืบสวนสอบสวน
เป็นคดีหลายเรือ่ งต่อเนือ่ งหรือเกีย่ วพันได้ทนั ที โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ศ. 2547  ที่เปิดช่องให้กระท�ำได้ ไม่ต้องไปค�ำนึงว่าคดีที่ๅเป็นเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันนั้น จะมีเหตุลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) อีกหรือไม่ เพราะไม่ได้เป็นการด�ำเนินคดีพิเศษในเรื่องใหม่
แต่เป็นด�ำเนินคดีพเิ ศษในเรือ่ งต่อเนือ่ งหรือเกีย่ วพันกับคดีพเิ ศษเดิม (ในทางปฏิบตั กิ จ็ ะท�ำบันทึกประมวลข้อเท็จจริง เพือ่ เสนอ
ขออนุมตั ิ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ด�ำเนินคดี โดยบรรยายข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ให้เห็นว่า มีการกระท�ำทีต่ อ่ เนือ่ งหรือ
เกี่ยวพันกันอย่างไร)
ดังนั้น หากจะท�ำการสืบสวนสอบสวน โดยอาศัยช่องทางเป็นคดีต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันแล้ว ก็พิจารณาเพียงว่า ข้อ
เท็จจริงหรือพฤติการณ์มีความต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษเดิม หรือไม่อย่างไร ไม่จ�ำต้องพิจารณาเหตุลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) เนื่องจากเป็นการใช้ฐานอ�ำนาจในการสอบสวนคดีที่มี
การกระท�ำความผิดหลายเรือ่ งต่อเนือ่ งหรือเกีย่ วพันกัน ตามมาตรา 21 วรรคสอง แม้ขอ้ เท็จจริงหรือพฤติการณ์ดงั กล่าวจะไม่มี
ลักษณะตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) เลยก็ตาม
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การให้ผู้ต้องหา (ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา)
ท�ำสัญญาประกันตัว

การให้ผู้ต้องหา (ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา)
ท�ำสัญญาประกันตัว
พันต�ำรวจโท พเยาว์ ทองเสน 1

ความคิดรวบยอด (Concept) ของการสอบสวน คือ การทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้ผเู้ ป็นพนักงานสอบสวนมีอำ� นาจรวบรวม
พยานหลักฐานทัง้ หลายทัง้ ปวงได้เพือ่ พิสจู น์ความผิด (หรือความบริสทุ ธิ)์ ของผูต้ อ้ งหา (DueProcess) และเพือ่ เอาตัวผูก้ ระท�ำ
ความผิดมาฟ้องลงโทษ (Crime Control) จึงเห็นได้ว่าเป้าหมายของการสอบสวน คือ การน�ำตัวผู้ต้องหาเข้ามาสู่คดีให้ได้     
ซึง่ การด�ำเนินการใด ๆ เพือ่ จุดประสงค์ดงั กล่าวย่อมอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพหรืออิสรภาพของผูก้ ระท�ำความผิดหรือผูต้ อ้ งหา
เพือ่ เป็นการควบคุมอาชญากรรม ดังนัน้ การสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทย จึงได้บญ
ั ญัตกิ ระบวนการต่าง ๆ ในกระทรวง
ยุตธิ รรม (DueProcess of Law) เอาไว้วา่ สิง่ ใดท�ำได้ สิง่ ใดท�ำไม่ได้ หรือบัญญัตใิ ห้กระท�ำ  หรือบัญญัตมิ ใิ ห้กระท�ำอย่างใด ๆ
อันมีหลักประกันสิทธิของผูต้ อ้ งหา หรือบุคคลทัว่ ไปทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการสอบสวนว่าจะไม่ถกู พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงาน
ผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการใด ๆ เกินไปกว่าทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ ดังเช่นค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�ำที่ อ.805/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อ.899/2556 ทีไ่ ด้พพิ ากษาไว้วา่ การทีก่ ฎหมายได้บญ
ั ญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีส่ อบสวนต้องปฏิบตั นิ นั้
ท�ำให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องตกอยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย กฎ และระเบียบที่ก�ำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักประกันของบุคคลที่จะตกอยู่ในอ�ำนาจการสอบสวน ให้ไม่ต้องถูกกระท�ำโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กระท�ำการใด ๆ ที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามที่
กฎหมาย (ป.วิอาญา) บัญญัตไิ ว้ ไม่วา่ จะเพราะไม่ (รอบ) รู้ หรือไม่ตงั้ ใจก็ตามย่อมท�ำให้ผตู้ อ้ งหา (ทีเ่ สือ่ มเสียสิทธิและเสรีภาพ)
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีจนพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองได้ ดังค�ำพูดเปรียบเปรยที่ว่า
คนที่เป็นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น ขาข้างหนึ่งเหยียบอยู่ในคุกแล้วและเมื่อใดที่ปฏิบัติหน้าที่ผิด
พลาด พลาดพลั้ง ขาอีกข้างหนึ่งก็จะตามไปสมทบอยู่ในคุกอย่างสมบูรณ์
จากประสบการณ์ทผี่ เู้ ขียนได้เคยปฏิบตั หิ น้าที่ทสี่ ำ� นักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ โดยท�ำหน้าทีต่ รวจกรองส�ำนวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากส�ำนักคดีต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบเห็นว่ามีพนักงานสอบสวน
คดีพเิ ศษด�ำเนินกระบวนการสอบสวนทีม่ ชิ อบหรือทีไ่ ม่ถกู ต้องในการสอบสวนเรือ่ งหนึง่ นัน่ ก็คอื การให้ผตู้ อ้ งหา (ทีม่ ไิ ด้มหี มาย
จับหรือมิได้ถกู จับกุม) น�ำหลักทรัพย์มาท�ำสัญญาประกันตัว แล้วปล่อยผูต้ อ้ งหาไปชัว่ คราวหลังจากแจ้งข้อกล่าวหา และอีกทัง้
ต่อมาผูเ้ ขียนได้รบั ค�ำสัง่ ให้ทำ� หน้าทีผ่ ตู้ รวจราชการกรมและได้ไปตรวจแนะน�ำในการสืบสวนสอบสวนทัง้ ส�ำนวนคดีพเิ ศษ ส�ำนวน
สืบสวน และส�ำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคต่าง ๆ ก็ยังได้พบว่ามีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ด�ำเนินการ (โดยมิชอบดังกล่าว) อยู่อีก จึงตั้งใจว่าจะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือบทเรียนแก่
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่จะได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายในคราวต่อไป
1
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(1) การให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมท�ำสัญญาประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยหลักการสอบสวน (ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาทั่ว ๆ ไปหรือคดีพิเศษ) เมื่อได้ท�ำการสวบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
จนกระทัง่ เห็นว่าทางคดีมพี ยานหลักฐานตามสมควรแล้วว่าผูต้ อ้ งหากระท�ำผิดตามทีถ่ กู กล่าวหา พนักงานสอบสวนก็จะไปขออนุมตั ิ
ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาหรือผู้กระท�ำผิดไว้เพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหาเข้ามาสู่ในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากป.วิอาญา มาตรา 78 บัญญัติ
ว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจจะจับกุมผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค�ำสั่งศาลนั้นไม่ได้ แล้วจากนี้หากมีการจับกุมผู้ต้องหา
ตามหมายจับดังกล่าวมาได้แล้ว (หรืออาจจะเป็นกรณีการจับกุมผู้ต้องหาที่ยังไม่มีหมายจับ แต่เข้าข้อยกเว้นให้จับกุมได้ตาม
ป.วิอาญา มาตรา 78 (1) - (4) อาทิ เมื่อบุคคลนั้นได้กระท�ำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 80) เมื่อผู้ต้องหา       
ดังกล่าวถูกน�ำตัวมาส่งพนักงานสอบสวน (หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) ก็จะต้องรับตัวผู้ต้องหานั้นไว้เพื่อท�ำการสอบสวน
ในความผิดทีถ่ กู กล่าวหา โดยป.วิอาญามาตรา 134 บัญญัตใิ ห้พนักงานสอบสวน (หรือพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ) แจ้งให้ผตู้ อ้ งหา
ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ
กรณีนี้นับตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกน�ำตัวมาส่งพนักงานสอบสวน (หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) พนักงานสอบสวนก็เริ่ม    
มีอำ� นาจควบคุมตัวผูต้ อ้ งหานัน้ ไว้เพือ่ สอบสวนได้ทนั ที ตาม ป.วิ อาญามาตรา 87 โดยมีอำ� นาจควบคุมไว้ได้เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง
เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานสอบสวนก็ตอ้ งน�ำตัวผูต้ อ้ งหาไปยืน่ ค�ำร้องต่อศาลขอหมายขังผูต้ อ้ งหานัน้ ไว้ (ทีเ่ รียก
ว่าการฝากขัง) ระหว่างการสอบสวนตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ อาญามาตรา 87 วรรคสอง – วรรคห้า  แต่ทั้งนี้ในห้วงเวลาที   ่
48 ชั่วโมง ที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวโดยอ�ำนาจพนักงานสอบสวนนั้น ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้
ปล่อยตัวไปชั่วคราวได้ ซึ่งพนักงานสอบสวนก็มีอ�ำนาจพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวไปได้ทั้งโดยไม่ต้องมีประกัน มีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกัน (ตามที่บัญญัติใน ป.วิอาญา ภาค 1 ลักษณะ 5 จับ ขัง จ�ำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราวหมวด 3
ปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่มาตรา 106 -119) ทั้งนี้การมีประกันและหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ก็เพื่อแลกกับอิสรภาพ
ของผู้ต้องหาที่จะไม่ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ในระหว่างการสอบสวนนั่นเอง
(2) การให้ผู้ต้องหาที่มิได้ถูกจับกุม (ตามหมายจับ)   
ท�ำประกันในการปล่อยตัวชัว่ คราวประเด็นนีเ้ ป็นประเด็นปัญหาทีผ่ เู้ ขียนตัง้ ใจเขียนบทความนีข้ นึ้ มา กล่าวคือตามกรณี
ที่ 1 นัน้ ผูต้ อ้ งหาเข้ามาสูก่ ารสอบสวนโดยการถูกจับตามหมายจับ และพนักงานสอบสวนมีอำ� นาจควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวน
หากแต่กรณีที่ 2 นี้ เป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหรือผู้กระท�ำความผิดในเรื่องหรือคดีที่สอบสวนอยู่ ยังมิได้ขออนุมัติออกหมายจับไว้
แต่ได้เข้ามาสู่การสอบสวนเช่นเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก (ตามหมายเรียก) แล้วมาพบพนักงานสอบสวน หรือถูกส่งตัวมา (ด้วย
ประการใด ๆ ก็ตาม) หรือผู้ต้องหาเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือด้วยประการใด ๆ ซึ่งผู้ต้องหาได้มาปรากฏตัวต่อหน้า
พนักงานสอบสวนตามป.วิอาญา มาตรา 134 วรรคแรก ซึง่ บัญญัตวิ า่ “เมือ่ ผูต้ อ้ งหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงาน
สอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดา
มารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด แล้วจึง
แจ้งข้อหาให้ทราบ” ซึง่ ก็คอื การแจ้งข้อกล่าวหากับผูต้ อ้ งหานัน่ เอง (เช่นเดียวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผตู้ อ้ งหาทีถ่ กู จับกุมตาม
หมายจับในกรณีที่ 1)
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ประเด็นนี้จะเห็นว่าผู้ต้องหาดังกล่าวมิใช่ผู้ถูกจับและเป็นกรณีที่ไม่มีหมายจับ พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอ�ำนาจที่จะ
ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหานัน้ ไว้ในระหว่างการสอบสวนได้ ดังนัน้ เมือ่ แจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค�ำจนแล้วเสร็จ พนักงานสอบสวน
ก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยไม่ต้องมีประกันใด ๆ เพราะพนักงานสอบสวนไม่มีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้กรณีจึงไม่มี
เหตุทจี่ ะให้ผตู้ อ้ งหาต้องท�ำประกันในการปล่อยตัว ดังเช่นกรณีที่ 1 การให้ผตู้ อ้ งหาท�ำประกัน และมีหลักประกันในการปล่อย
ตัวผูต้ อ้ งหาตามกรณีที่ 1 นัน้ ก็เพือ่ แลกกับอิสรภาพทีม่ ติ อ้ งถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวน หากแต่กรณี
ที่ 2 นี้ เมื่อพนักงานสอบสวนไม่มีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ย่อมไม่อาจจัดให้ผู้ต้องหาท�ำประกันและหลักประกันได้การที่
พนักงานสอบสวนให้ผตู้ อ้ งหาท�ำประกันโดยมีหลักประกัน ย่อมท�ำให้ผตู้ อ้ งหาถูกบังคับให้ปฏิบตั เิ กินกว่าทีก่ ฎหมายบัญญัติ ท�ำให้
ผู้ต้องหาได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายได้เพราะต้องไปหาหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันต่อพนักงานสอบสวน
โดยที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวนกระท�ำได้ การกระท�ำเช่นนี้ย่อมกระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและการ  
กระท�ำดังกล่าวของพนักงานสอบสวนก็ย่อมเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหมิ่นเหม่หรือสุ่มเสี่ยงที่จะถูกผู้ต้องหา       
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีในความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ได้
บทสรุป กรณีเช่นนี้ พนักงานสอบสวนไม่ตอ้ งพะวงหรือกังวลว่าเมือ่ ได้แจ้งข้อหา และปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาไปแล้ว ผูต้ อ้ งหา
จะหลบหนี ไม่มาพบพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ อันจะท�ำให้ไม่อาจส่งส�ำนวนการสอบสวนไปยังพนักงาน
อัยการได้ เพราะขณะนีไ้ ด้มปี ระกาศ คสช. ฉบับที่ 115/2557 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ได้แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ น ป.วิ.อาญา มาตรา 142 วรรคสามแล้วความว่า “ในกรณีทเี่ สนอความเห็นควรสัง่ ฟ้อง ให้พนักงาน
สอบสวนส่งส�ำนวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้
หลบหนีไป” ดังนัน้ แม้สำ� นวนการสอบสวนเช่นนีจ้ ะถือว่าเป็นส�ำนวนคดีทมี่ ตี วั ผูต้ อ้ งหาแต่ผตู้ อ้ งหาได้หลบหนีไป (หลังจากแจ้ง
ข้อหา) เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนก็สามารถสรุปการสอบสวน จัดท�ำรายงานการสอบสวนและมีความเห็น
ทางคดีวา่ ควรสัง่ ฟ้องหรือสัง่ ไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหานัน้ ได้ (แล้วเสนอตามล�ำดับชัน้ จนถึง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ) แล้วส่งส�ำนวน
ไปยังพนักงานอัยการได้เลย และอีกทั้งไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหานันรวมไว้ในส�ำนวน      
ก่อนส่งพนักงานอัยการ เพราะตามป.วิ อาญามาตรา 142 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้แต่เพียงว่า “กรณีคดีที่รู้ตัวผู้กระท�ำความผิด
ให้พนักงานสอบสวนท�ำความเห็นตามท้องส�ำนวนการสอบสวนว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วย
ส�ำนวน” (เท่านัน้ ) ฉะนัน้ แม้ในขณะส่งส�ำนวนเช่นนีไ้ ปยังพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนยังมิได้ขอออกหมายจับผูต้ อ้ งหา
รวมไว้ในส�ำนวน ก็ยอ่ มส่งส�ำนวนไปให้พนักงานอัยการได้ หากแต่ทงั้ นีเ้ มือ่ พนักงานอัยการมีความเห็นหรือค�ำสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาแล้ว
ก็จะมีหนังสือแจ้งมาให้พนักงานสอบสวนทราบและสัง่ การให้ “จัดการให้ได้ตวั ผูต้ อ้ งหาไปฟ้อง” ซึง่ นับจากนี้ พนักงานสอบสวน
ก็สามารถที่จะน�ำค�ำ  สั่งของพนักงานอัยการไปยื่นต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหา (ที่หลบหนี) นั้นได้ จากนั้นก็ติดตาม
จับกุมผู้ต้องหามาด�ำเนินคดีให้ได้ต่อไป
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หมายเหตุ (ส่งท้าย)
1. การแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาที่มิได้ถูกจับกุมตามหมายจับ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 134 นั้น หากพนักงานสอบสวน
ได้จัดให้ผู้ต้องหามีประกันและหลักประกันนั้น แม้ผู้ต้องหาจะผิดนัดหรือหลบหนีไป ก็ย่อมมิอาจบังคับริบหลักทรัพย์ที่เป็น    
หลักประกันนัน้ ได้ อีกทัง้ จะกล่าวอ้างว่าผูต้ อ้ งหาได้สมัครใจเข้าท�ำสัญญาทางแพ่งกับพนักงานสอบสวนเอง ก็เห็นว่าเป็นข้ออ้าง
ที่ฟังไม่ขึ้นหรือไม่อาจรับฟังได้ (ความเห็นของผู้เขียน)
2. ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตว่ากรณีการแจ้งข้อหาผูต้ อ้ งหาซึง่ มาปรากฏต่อหน้าพนักงานสอบสวนนัน้ ป.วิ.อาญา มาตรา 134
วรรคห้า บัญญัติว่า หากพนักงานสอบสวนเห็นว่า (หลังจากแจ้งข้อหาแล้ว) มีเหตุที่จะออกหมายขังผู้ต้องหานั้นได้ตาม     
มาตรา 71 ก็ให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ต้องหานั้นไปศาลเพื่อขอออกหมายขังได้โดยทันที ซึ่งก็คือการน�ำตัวผู้ต้องหา
ไปขออ�ำนาจศาลฝากขังไว้ระหว่างการสอบสวนนั่นเอง หากแต่พนักงานสอบสวนโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มิคอ่ ยได้ใช้อำ� นาจทีม่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ไว้เช่นนีก้ นั เลย ซึง่ ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนก็เห็นว่าเป็นดุลพินจิ ของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษที่จะพิจารณาว่ามีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมหรือสมควรที่จะน�ำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังหรือไม่ เพราะหากน�ำตัว      
ผู้ต้องหาไปฝากขัง ระยะเวลาการสอบสวนก็อาจจะถูกจ�ำกัดอยู่สูงสุดเพียงแค่ 84 วัน อาจท�ำให้มีอุปสรรคต่อการสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานได้ ก็ยอ่ มใช้ดลุ พินจิ ปล่อยผูต้ อ้ งหาไป (โดยไม่ตอ้ งจัดให้มปี ระกันและหลักประกัน) ก็ยอ่ มได้ และถือเป็นการ
ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนโดยชอบตามกระบวนการสอบสวน
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มาตรการพิเศษในคดีทรัพย์สินทางปัญญา
: วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง

มาตรการพิเศษในคดีทรัพย์สินทางปัญญา
: วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง
พันต�ำรวจโท มนต์ชยั วัชรบุตร 1

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2535 มาตรา 116 บัญญัติว่า “ในกรณีมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระท�ำการหรือ
ก�ำลังกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา 108 มาตรา 109 หรือมาตรา 110 เจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครือ่ งหมายรับรองหรือเครือ่ งหมายร่วม อาจขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้บคุ คลดังกล่าวระงับหรือละเว้นกระท�ำดังกล่าวนัน้ ได้”
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ ได้บัญญัติให้น�ำเอาวิธีการคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ก่อนที่จะมี
การฟ้องคดีตอ่ ศาล โดยมุง่ ให้เจ้าของสิทธิในเครือ่ งหมายการค้า และเครือ่ งหมายต่าง ๆ สามารถขอรับการเยียวยาความเสียหาย
ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเกิดความเสียหายจนยากแก่การเยียวยาได้ทัน ซึ่งนับเป็นมาตรการพิเศษอย่างหนึ่งที่ผู้เสียหายยื่นขอ
ต่อศาลได้โดยที่ยังไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล แตกต่างจากวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 264 ซึ่งเป็นการขอใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีโดยผู้เสียหายจะต้องเป็นโจทก์     
ฟ้องคดีนนั้ ต่อศาลแล้วและศาลต้องมีคำ� สัง่ รับฟ้องเป็นคดีในศาลนัน้ แล้ว ปัจจุบนั ได้มี พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 รวมทั้งข้อก�ำหนด    
คดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ใช้บงั คับแล้ว การขอให้คมุ้ ครองชัว่ คราวก่อนฟ้องตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วยขั้นตอนการขอให้ศาลด�ำเนินการ
ตามมาตรามีดังนี้
1. การบรรยายข้อเท็จจริง การยื่นค�ำขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำการปลอม เลียนแบบ น�ำเข้า
จ�ำหน่าย เสนอจ�ำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจ�ำหน่าย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 ถึง
มาตรา 110 นัน้ จะต้องบรรยายข้อเท็จจริงทีแ่ สดงว่าผูข้ อมีเหตุทจี่ ะฟ้องบุคคล ผูก้ ระท�ำการหรือก�ำลังกระท�ำการนัน้ เป็นจ�ำเลย
เช่น ก�ำลังด�ำเนินการปลอมป้ายเครือ่ งหมายการค้าของผูข้ อทีโ่ รงงานของผูล้ ะเมิด นอกจากนีค้ ำ� ขอจะต้องปรากฏเหตุเพียงพอ   
ที่จะท�ำให้เชื่อว่าสมควรที่ศาลจะมีค�ำสั่งอนุญาตตามค�ำขอนั้น เช่น หากศาลไม่อนุญาต ผู้ขอก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปด�ำเนิน
คดีอาญาหรือคดีแพ่งแก่ผลู้ ะเมิดได้ทนั ท่วงที อีกทัง้ ผูข้ อจะต้องท�ำบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงของผูร้ เู้ ห็นเหตุแห่งการขอนัน้
เพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว
2. การพิจารณาค�ำขอของศาล ในการพิจารณาออกค�ำสั่งอนุญาตของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศนั้น จะต้องปรากฏว่า
   2.1 ค�ำขอทีย่ นื่ และในโอกาสทีย่ นื่ ค�ำขอนัน้ มีเหตุสมควรและสาเหตุเพียงพอทีศ่ าลจะมีคำ� สัง่ อนุญาตตามค�ำขอนัน้ ได้ และ
1
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   2.2 สภาพแห่งความเสียหายของผู้ขอไม่สามารถที่จะได้รับชดใช้เป็นตัวเงินหรือทดแทนด้วยสิ่งอื่นใดได้ ในกรณีที่  
ผู้ละเมิดไม่อยู่ในฐานะที่จะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ขอหรือเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ละเมิดได้ภายหลัง     
ก็เป็นเหตุที่ศาลจะออกค�ำสั่งอนุญาตได้อย่างไรก็ตามในการพิจารณาของศาล ศาลจะต้องค�ำนึงถึงความเสียหายว่า จะเกิดขึ้น
แก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ มากกว่ากันเพียงใดด้วย หากเห็นว่าความเสียหายอาจเกิดขึน้ แก่ผลู้ ะเมิด ศาลมีอำ� นาจสัง่ ให้ผขู้ ออนุญาตวางเงิน
หรือหาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้หากศาลมีค�ำสั่งให้ยกค�ำขอ โดยไม่อนุญาตให้ออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง     
ค�ำสั่งยกค�ำขอดังกล่าวเป็นที่สุด ผู้ขอจะอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นต่อไปไม่ได้ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตตามค�ำขอ ศาลจะต้องแจ้ง    
ค�ำสั่งนั้นให้ผู้ละเมิดทราบโดยไม่ชักช้า
3. สิทธิของผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่าท�ำละเมิดเมือ่ ศาลมีคำ� สัง่ อนุญาตให้คมุ้ ครองชัว่ คราวก่อนฟ้องผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่าท�ำละเมิด
มีสิทธิขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งนั้น โดยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ผู้นั้นไม่ได้ท�ำละเมิดหรือกรณีไม่เข้าเหตุที่ศาลจะมี    
ค�ำสัง่ อนุญาต รวมทัง้ ศาลสัง่ โดยมีความเห็นหลงไปนอกจากผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่าท�ำละเมิดจะร้องขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง
ค�ำสัง่ อนุญาตของศาลได้แล้ว  ผูท้ ถี่ กู กล่าวหาท�ำละเมิดยังมีสทิ ธิขอให้ผขู้ ออนุญาตให้ใช้วธิ กี ารชัว่ คราวก่อนฟ้อง ชดใช้คา่ สินไหม
ทดแทนแก่ตนอันเนื่องจากค�ำสั่งนั้นท�ำให้ตนเสียหายได้ โดยขอรวมไปกับค�ำขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งนั้นก็ได้      
หากยืน่ ขอรวมไปไม่ทนั ก็อาจขอภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคำ� สัง่ ยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงค�ำสัง่ เดิมได้ ในกรณีนี้ คงมีปญ
ั หา
ว่าผู้ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่ อนึ่งกรณีนี้ไม่ใช่การฟ้องแย้งอย่างคดีทั่วไป
เมื่อศาลได้รับค�ำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแล้วศาลจะต้องท�ำการไต่สวนก่อนว่าคดีมีเหตุตามที่ผู้ร้องขอกล่าวอ้าง
หรือไม่ หากศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า ศาลออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องไป โดยมีความเห็นหลงไปว่ามีเหตุที่จะฟ้องผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่าท�ำละเมิดหรือศาลสั่งอนุญาตไปโดยความผิดหรือเลินเล่อของผู้ขอ ศาลจะมีค�ำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่ง
อนุญาตเดิม และมีคำ� สัง่ ให้ผขู้ ออนุญาตชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผทู้ ถี่ กู กล่าวหาว่าท�ำละเมิดตามจ�ำนวนทีศ่ าลเห็นสมควรได้
กรณีเช่นนี้ แม้ศาลจะยังไม่ได้มีค�ำพิพากษา ข้อก�ำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2550 ข้อ 16
วรรคสองตอนท้าย ก็กำ� หนดให้ศาลมีอำ� นาจบังคับผูข้ ออนุญาตเสมือนหนึง่ ว่าผูข้ ออนุญาตเป็นลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา หากผูข้ ออนุญาต
ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
อนึ่ง ค�ำสั่งศาลที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องเป็นที่สุด จะอุทธรณ์     
ต่อไปอีกไม่ได้
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4. หน้าที่ของผู้ขออนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง เมื่อศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนฟ้องแล้ว ผูข้ ออนุญาตจะต้องรีบฟ้องคดีเกีย่ วกับค�ำขอนัน้ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคำ� สัง่ อนุญาต หรือภายในระยะ
เวลาทีศ่ าลก�ำหนด มิฉะนัน้ ค�ำสัง่ อนุญาตให้ใช้วธิ กี ารคุม้ ครองชัว่ คราวจะเป็นอันยกเลิกเมือ่ ครบก�ำหนดเวลาให้ฟอ้ งคดีทนั ทีโดย
อัตโนมัติในกรณีเช่นนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าท�ำละเมิดมีสิทธิขอให้ผู้ขออนุญาตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากค�ำสั่งอนุญาตให้   
ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนได้ โดยยื่นค�ำขอต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถือว่า   
ค�ำสั่งนั้นเป็นอันยกเลิก ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ�ำนวนที่ศาลเห็นสมควร หากผู้ขออนุญาต        
ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล ศาลมีอ�ำนาจบังคับผู้ขออนุญาตเสมือนหนึ่งว่าผู้ขออนุญาตเป็นลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา ตามข้อก�ำหนด
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 17 วรรคสอง ตอนท้าย
5. ผลของค�ำสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง เมื่อมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับค�ำขออนุญาตในกรณีที่ศาล          
มีค�ำสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง และผู้ขออนุญาตได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับค�ำขอนั้นภายในก�ำหนด จะมีปัญหา
ว่าค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องจะมีผลบังคับต่อไปหรือไม่ ข้อก�ำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2540 ข้อ 18 ได้ตอบปัญหานีแ้ ล้วว่า ค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวก่อนฟ้องของศาลยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไป เว้นแต่จำ� เลยจะขอ  
ให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่ง และศาลได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งให้ตามค�ำขอของจ�ำเลย ในกรณีเช่นนี้ ข้อก�ำหนด   
คดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 18 ตอนท้าย ให้นำ� ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา 260 ถึง มาตรา 263 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่ว่าจะเป็นการขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ
การงดการบังคับคดีกต็ าม เนือ่ งจากกรณีนี้ โจทก์ได้ฟอ้ งคดีตอ่ ศาลแล้ว จึงเข้าสูก่ ระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งต่อไปได้
6. วิธีการพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องโดยที่วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องเป็นมาตรการ
พิเศษในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ข้อก�ำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 19     
จึงให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาลับ การห้ามโฆษณาและการสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (Video
Conference) มาใช้แก่การพิจารณาการขอให้คมุ้ ครองชัว่ คราวก่อนฟ้องด้วยจากกระบวนการทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าการก�ำหนดให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้วิธีการคุ้มครอง
ชัว่ คราวก่อนฟ้องด�ำเนินการเองได้นนั้ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของผูเ้ สียหายทีจ่ ะเลือกด�ำเนินการได้นอกเหนือจากการด�ำเนินคดี
โดยเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ เท่าทีไ่ ด้ตรวจสอบข้อมูลผูเ้ สียหายเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าแทบไม่ได้ใช้วธิ กี ารขอให้คมุ้ ครองชัว่ คราว
ตามมาตรานี้กับคดีของตนเองเนื่องจากอาจเป็นเพราะเห็นว่าการขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่ว่า      
จะเป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจ เจ้าพนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือเจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษด�ำเนินการให้ก็
เพียงพอแล้วทั้งนี้อาจเป็นเพราะเห็นว่าวิธีการยื่นค�ำขอต่อศาลมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแก่ผู้เสียหายในอันที่จะปฏิบัติตามก็เป็นได้      
โดยเฉพาะการก�ำหนดหน้าของผู้ยื่นขออนุญาตใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องที่จะต้องรีบฟ้องคดีเกี่ยวกับค�ำขอนั้นภายใน
15 วัน นับแต่ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตหรือภายในเวลาที่ศาลก�ำหนดนั้น ก็ยิ่งจะเป็นข้อจ�ำกัดที่ผู้เสียหายจะต้องมีข้อมูลการกระท�ำ    
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ความผิดทีพ่ ร้อมจะฟ้องคดีได้เลย ซึง่ หากจะน�ำมาใช้กบั คดีทดี่ ำ� เนินการโดยเจ้าพนักงานของรัฐแล้ว ย่อมยากทีพ่ นักงานสอบสวน
จะสามารถด�ำเนินการให้ได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดและถึงแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะด�ำเนินการให้ทันการสั่งฟ้อง
หรือไม่กข็ นึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของพนักงานอัยการ ซึง่ ไม่อาจก�ำหนดระยะเวลาทีแ่ น่นอนได้และไม่อาจทราบได้วา่ พนักงานอัยการ
จะมีคำ� สัง่ ให้ฟอ้ งคดีหรือไม่อกี ส่วนหนึง่ ด้วยนอกจากนัน้ แล้วการยืน่ ค�ำขอตามมาตรานี้ ผูข้ ออนุญาตอาจถูกศาลสัง่ ให้วางเงินหรือ
หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลเห็นสมควรได้ อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหายังสามารถโต้แย้งขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง         
ค�ำสัง่ นัน้ ได้อกี ดังนัน้ การด�ำเนินการตามมาตรานีจ้ งึ เหมาะกับเฉพาะแต่คดีทผี่ เู้ สียหายในคดีทปี่ ระสงค์จะฟ้องร้องคดีเอง ผูเ้ สียหาย
ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาสามารถน�ำไปพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการด�ำเนินการกับฝ่ายที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของตนเองได้ โดยเฉพาะถ้าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าฯ ที่สืบทราบจนได้ข้อมูลที่ชัดแจ้งแล้วว่ามีการกระท�ำ   
ความผิดและสามารถน�ำหลักฐานนั้นยื่นฟ้องด้วยตนเองได้ การยื่นค�ำขออนุญาตต่อศาลตามมาตรานี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง      
ที่จะสามารถด�ำเนินการได้อย่างทันท่วงที
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การด�ำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับ
การลักลอบขนเงินตรา

การด�ำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับ
การลักลอบขนเงินตรา
นายมเหสักข์ พันธ์สง่า 1

ตามสถานการณ์ในการน�ำยาเสพติดเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศ ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น มีการจับกุมผู้ลักลอบ    
น�ำยาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งปราบปรามยิ่งทวีความรุนแรง มีการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจ�ำนวนมาก จากหลักพันเม็ด   
หมื่นเม็ด แสนเม็ด และเป็นหลักล้านเม็ด จากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักคดีภาษีอากร         
ในการไปด�ำเนินคดีลกั ลอบขนเงินตราและเงินตราต่างประเทศ ทีผ่ า่ นเข้าออกตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านหลายคดี
พบว่าเกีย่ วข้องกับขบวนการค้าขายยาเสพติดเข้ามาขายในประเทศ เมือ่ มีการส่งยาเสพติดเข้ามาขายในประเทศย่อมต้องการเงิน
หรือสิ่งตอบแทนที่เป็นค่ายาเสพติด ที่น�ำออกไปให้กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด เช่น กลุ่มว้าแดง ฐานตั้งอยู่ที่เมืองยอง รัฐฉาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงท�ำให้สถานการณ์นำ� ยาเสพติดเข้ามาในประเทศยังไม่ทเุ ลาเบาบางลง ตามข้อสันนิษฐานข้างต้น
จะต้องมีการน�ำเงินหรือสิง่ ของทีต่ อ้ งการเป็นค่ายาเสพติดให้กบั ผูผ้ ลิตยาเสพติด โดยประมวลจากคดีทลี่ กั ลอบเงินตราหรือเงินตรา
ต่างประเทศเข้าและออกได้ ดังนี้ คดีพเิ ศษที่ 54/2557 กรณีมผี ตู้ อ้ งหา 2 คน สัญชาติลาว กระท�ำความผิดอาญาฐานพยายาม  
น�ำหรือพาเงินตราทีเ่ ป็นของต้องก�ำกัดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผา่ นศุลกากรโดยถูกต้อง และฐานละเลยและฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่กฎหมายก�ำหนด โดยของกลางมีมูลค่า 47,720,000 บาท และรถยนต์ที่ใช้ในการกระท�ำความผิด 1 คัน       
เหตุเกิดที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยพฤติการณ์มี การโอนเงินเข้าบัญชี
ของผู้ต้องหาและผู้ร่วมกระท�ำความผิดโดยโอนเป็นรายย่อยจากกรุงเทพมหานครและปริมลฑล และในวันศุกร์กลุ่มผู้ต้องหา     
ก็จะมาเบิกถอนเงินทัง้ หมดออกไป อ้างว่าจะน�ำไปจ่ายค่าวัสดุกอ่ สร้าง จากการสืบสวนพบว่าเป็นการรับจ้างน�ำเงินออกนอกประเทศ
โดยได้คา่ จ้างร้อยละ 3 พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษมีความเห็นฟ้องผูต้ อ้ งหาที่ 1 และมีความเห็นไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหาที่ 2 เนือ่ งจาก
ไม่ได้ร่วมกระท�ำความผิด โดยพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลจังหวัดเทิง คดีหมายเลขด�ำ     
ที่ 209/2558 และพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษได้ขอแยกส�ำนวนคดีพเิ ศษที่ 65/2559 เพือ่ สอบสวนกรณีของผูต้ อ้ งหาร่วมอีก 2 คน
สัญชาติลาว เป็นอีกคดีหนึง่ โดยมีความเห็นควรสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาทัง้ สองไปแล้ว ต่อมามีคดีพเิ ศษที่ 95/2557 กรณีผตู้ อ้ งหา 2 คน
สัญชาติลาว ร่วมกระท�ำความผิดอาญาฐานพยายามน�ำหรือพาเงินตราทีเ่ ป็นของต้องก�ำกัดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผา่ น
ศุลกากรโดยถูกต้อง และฐานละเลยและฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยของกลางมีมลู ค่า 10,900,000 บาท
เหตุเกิดที่ด่านพรมแดนเชียงของ (ท่าเรือบั๊ค) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากการสืบสวนทราบว่าเป็นเงินของตัวแทน
จ�ำหน่ายรถยนต์ที่ สปป.ลาว อ้างว่าจะน�ำไปจ่ายค่าน�้ำมัน แต่ผู้ต้องหาได้ขอระงับคดี เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ         
1
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และงดการฟ้องร้องอนุมตั ใิ ห้ระงับคดีแล้ว ถือว่าคุม้ กันผูก้ ระท�ำผิดในการทีจ่ ะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนัน้ ประกอบ
กับคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่นเมื่อผู้ต้องหาได้ช�ำระค่าปรับตามค�ำเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วคดีอาญา
เลิกกันตามมาตรา 37 (4) ท�ำให้สิทธิน�ำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามมาตรา 39 (37) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จึงเห็นควรสัง่ ไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหา และพนักงานอัยการสัง่ ยุตแิ ล้ว ต่อมามีคดีพเิ ศษที่ 97/2558 กรณีผตู้ อ้ งหาสัญชาติลาว
กระท�ำความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร และความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้าและออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง      
ด่านตรวจคนเข้าเมืองตามเวลาทีก่ ำ� หนดไว้และไม่ผา่ นการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำช่องทาง โดยของกลางเป็นธนบัตร
เงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 400,000 ดอลลาร์ โดยน�ำเข้ามาทางด่านพรมแดนเชียงของ (ท่าเรือบั๊ค) อ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เวลาประมาณ 19.00 น. อันเป็นเวลาด่านปิดท�ำการแล้ว โดยอ้างว่าเป็นเงินของคนลาวเปิดร้านรับแลกเปลีย่ น
เงินตราอยู่ที่ สปป.ลาว เป็นค่าเครื่องส�ำอาง ในชั้นพิจารณาคดีศาลจังหวัดเทิง จ�ำเลยขอรับสารภาพ ศาลนัดอ่านค�ำพิพากษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ต่อมามีคดีพิเศษที่ 124/2558 กรณีจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติไทย พร้อมของกลางธนบัตรสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐจ�ำนวน 1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านแจมป๋อง อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
อันเป็นความผิดฐานพยายามลักลอบน�ำเงินตราต่างประเทศเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร        
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ผู้ต้องหาประกอบอาชีพส่งออกโคกระบือมีชีวิตไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนผ่านทาง สปป.ลาว เป็นการช�ำระหนีค้ า่ โคกระบือ พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษมีความเห็นสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหา ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา และแยกส�ำนวนคดีพิเศษที่ 39/2559 กรณีชายไม่ทราบชื่อที่เป็นผู้น�ำเงินมาส่งให้     
เพื่อสืบหาตัวมาลงโทษต่อไป
จากการสืบสวนสอบสวนประมวลได้วา่ เงินทัง้ หมดเป็นของกลุม่ ผูผ้ ลิตยาเสพติดในพม่าทีส่ ง่ มาขายในประเทศไทย และ
ได้ประสานร่วมกับส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการการฟอกเงิน ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสรรพากร
กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และส�ำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จึงได้ข้อสรุปว่าเป็นเงินที่เกิดจากการขายยาเสพติดในประเทศ โดยจะน�ำเงินค่ายาเสพติดออกไปในรูปแบบ
1. ลักลอบขนเงินบาทออกไปตามแนวชายแดน
2. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
3. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทรถยนต์และอุปกรณ์
4. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทน�้ำมัน
5. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทสัตว์ (วัว ควาย)
6. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทผลไม้

68

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

จากข้อมูลส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาการฟอกเงินแจ้งว่าจากการทีป่ ระเทศไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างหนัก
ในช่วงนี้ท�ำให้กลุ่มว้าแดงขาดน�้ำมันในการปั่นไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าดับ และท�ำให้ขาดเงินรายได้จากการขายยาเสพติด ไม่มีเงิน   
ไปซื้อน�้ำมันและสินค้าอื่นจึงต้องลักลอบขนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายค่าน�้ำมันและค่าสินค้าอื่น
ดังนั้น จึงน่าเชื่อได้ว่าการลักลอบน�ำเงินออกนอกและน�ำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการกระท�ำ
ของกระบวนการเดียวกันทีแ่ บ่งหน้าทีก่ นั ท�ำในส่วนของความรับผิดชอบแต่ละกลุม่ ข้างต้น ซึง่ ถ้ากรมสอบสวนคดีพเิ ศษจะรับผิดชอบ
ในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขงเขตเชียงราย ทหาร และต�ำรวจ       
ในพืน้ ที่ ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษได้ให้อำ� นาจไว้ หากสามารถสกัดกัน้ ขบวนการนีไ้ ด้ การผลิตยาเสพติดและส่งมา
จ�ำหน่ายในประเทศไทยหยุดลงได้ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตยาเสพติดขาดเงินทุนและของใช้อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ทีส่ ง่ ออกไปจากประเทศไทย
โดยใช้ขบวนการที่กล่าวมาแล้ว และประเทศไทยจะปราศจากยาเสพติดในที่สุด
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ   
ปราบปรามการลักลอบส่งหรือน�ำเงินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ให้ถอื ว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาคารบัตร
ต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศ เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
การส่งหรือน�ำ  หรือพยายามส่งหรือน�ำ  หรือช่วยเหลือหรือเกีย่ วข้องด้วยประการใด ๆ ในการส่งหรือน�ำเงินตรา เงินตรา
ต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือ ต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย
โดยฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือค�ำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระท�ำด้วย
วิธีใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือน�ำของต้องจ�ำกัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตามกฎหมาย     
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ผู้ใดหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจ�ำกัด หรือ     
ของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไป      
นอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ในการน�ำของเช่นว่านี้เข้ามา หรือส่งออกไปก็ดีหรือย้ายถอนไป       
หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้นจากเรือก�ำปั่นท่าเทียบเรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของ
โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้ผู้อื่นท�ำการเช่นว่านั้นก็ด     ี
หรือเกีย่ วข้องด้วยประการใด ๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือกระท�ำอย่างใดแก่ของเช่นว่านัน้ ก็ดี หรือเกีย่ วข้องด้วยประการใด ๆ
ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมาย      
และข้อจ�ำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่การน�ำของเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของโดยเจตนา   
จะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีจ่ ะต้องเสียส�ำหรับของนัน้ ๆ ก็ดี หรือหลีกเลีย่ งข้อห้าม หรือข้อจ�ำกัด
อันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดีส�ำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ�ำคุก       
ไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ
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จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับกลโกงโฆษณาของบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการร้องเรียนของประชาชนถึงการ     
ถูกเอาเปรียบจากบริษัทประกันภัย ซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะมีปัญหากันอยู่เสมอถึงกรณีตัวแทนนายหน้าโฆษณา ชักจูงเกินจริง      
การให้ความคุ้มครองไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ การประวิงเวลาจ่ายเงินประกัน รวมถึงกรณีที่ก�ำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้   
ในการโฆษณาโดยชูขอ้ ความว่า “ไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพ” ซึง่ อาจท�ำให้ประชาชนเข้าใจผิด เพือ่ เป็นการสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการท�ำประกันภัย ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงได้ท�ำการศึกษารวบรวม
ประเด็นปัญหาที่มักเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนให้กับประชาชนที่ก�ำลังสนใจซื้อประกันหรือก�ำลังมีปัญหากับบริษัทประกัน
ได้รับรู้และเข้าใจถึงการท�ำประกันภัยที่ถูกต้อง และจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเกินจริงดังกล่าว

เกินจริงอย่าเสี่ยง ต้องตรวจกรมธรรม์

ผู้เอาประกันพึงระลึกอยู่เสมอว่าการประกันภัยนั้นเป็นธุรกิจที่หวังผลก�ำไร ดังนั้นผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีเกินจริง   
จึงเป็นเรื่องผิดวิสัยและควรระมัดระวัง ประกันภัยนั้นแบ่งเป็นประเภทหลักอยู่สองแบบคือ ประกันความเสี่ยงกับประกันแบบ
สะสมทรัพย์
การประกันความเสี่ยงนั้นเป็นการประกันเงินคุ้มครองเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิด ซึ่งก็เหมือนการวัดดวงหากไม่เกิดภัยขึ้น   
ในช่วงเวลาทีร่ ะบุแน่ชดั ในกรมธรรม์คา่ เบีย้ ประกันทีจ่ า่ ยไปก็จะตกเป็นรายได้ของบริษทั (เช่นกรณี ประกันภัยรถ ประกันอัคคีภยั
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ เป็นต้น) การคิดค่าเบี้ยบริษัทจะดูจากโอกาสในการประสบเหตุ ดังนั้นสัดส่วนค่าเบี้ยประกัน
ต่อความคุ้มครองจะต้องมากกว่าโอกาสในการประสบเหตุทางสถิติเพื่อให้บริษัทสามารถมีก�ำไรได้ อันนี้ค�ำแนะน�ำให้กับ          
ผู้เอาประกันก็คิดง่าย ๆ ว่าหากจ่ายน้อยได้มากไม่สมเหตุผลหรือสินไหมให้มากจนหวังรวยได้จึงเป็นเรื่องผิดปกติ หรือกรณี     
ที่เบี้ยประกันบริษัทใดถูกกว่าบริษัทอื่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจมีการตัดความคุ้มครองบางส่วนออกไป
การประกันอีกแบบคือแบบสะสมทรัพย์ซึ่งมักจะถูกเสนอขายโดยชูว่า “จ่ายเป็นเงินสะสมไว้ ไม่เป็นอะไรก็ได้เงินคืน”
ซึ่งคล้ายกับเป็นการรับฝากเงินโดยจะคืนเงินพร้อมผลตอบแทนหลังครบก�ำหนดระยะเวลาตามกรมธรรม์ กรณีดังกล่าวบริษัท
ประกันภัยจะได้ผลก�ำไรจากการน�ำเงินฝากไปลงทุนและการเสื่อมค่าของเงินในระยะยาวจากอัตราเงินเฟ้อ การประกันใน
ลักษณะนี้ จึงให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันความเสี่ยงมาก และจะก�ำหนดเวลาคืนเงินสะสมออกไปอีกนานมากกว่าจะได้
เงินคืน
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คราวนีบ้ ริษทั ประกันอาจเสนอเงือ่ นไขโดยรวมประกันหลายประเภทเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น รวมประกันชีวติ แบบความเสีย่ ง
เข้ากับสะสมทรัพย์ให้ดูเหมือนกับเป็นเงินสะสมขณะที่ยังมีผลตอบแทนสูงเพื่อจูงใจ หรือรวมประกันชีวิตกับประกันอุบัติเหตุ   
เข้ากับประกันค่ารักษาพยาบาลเพือ่ ให้เห็นว่ามีความคุม้ ครองหลายอย่าง อย่างไรก็ดกี ารรวมผสมประกันนัน้ ผูเ้ อาประกันจะต้อง
จ่ายเงินในประกันทุกประเภทที่รวมเข้ามา และบริษัทก็จะค�ำนวณค่าความเสี่ยงภัยในกรณีต่าง ๆ รวมไว้ด้วยอยู่แล้ว
กรณีที่เกิดปัญหาอาจจะเป็นเทคนิคในการท�ำให้ประกันดูน่าสนใจ เช่น ประกันภัยผู้สูงอายุอาจจะเน้นน�ำเสนอวงเงิน
เอาประกันอุบัติเหตุที่ดูเหมือนวงเงินผลตอบแทนสูง แต่ความเป็นจริงผู้สูงอายุมีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต�่ำมาก ในขณะที่
กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วยก็อาจให้ผลตอบแทนต�่ำกว่าหรืออาจให้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยหากเสียชีวิตไม่นานหลังท�ำประกัน
ซึ่งการระบุเงื่อนไขเชิงเทคนิคดังกล่าวอาจท�ำให้ผู้เอาประกันเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
ส่วนใหญ่แล้วปัญหาเรื่องร้องเรียนมักจะเป็นเรื่องที่ว่าตัวแทนขายประกันไม่ชี้แจงเงื่อนไขและค่าเบี้ยกรณีต่าง ๆ        
ให้ครบถ้วนหรือมีการโฆษณาเกินจริงเพือ่ จูงใจ พอเป็นเรือ่ งก็มกั จะไม่สามารถพิสจู น์ยนื ยันได้วา่ ใครพูดจริงใครพูดเท็จ ข้อแนะน�ำ
ส�ำหรับประชาชนจึงควรบันทึกรายละเอียดข้อมูลตัวแทนพร้อมเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ให้ตัวแทนลงนามไว้เป็นหลักฐาน หาก
ตัวแทนขายประกันบ่ายเบี่ยงแสดงว่าไม่จริงใจควรหลีกเลี่ยง
กรณีมีข้อพิพาทนั้นจะยึดถือตามสัญญากรมธรรม์เป็นหลัก ผู้เอาประกันทุกคนจึงควรตรวจสอบเอกสารกรมธรรม์      
ที่ส่งมาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีประกันสุขภาพที่มีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลซึ่งปกติแล้วจะมีเงื่อนไขปลีกย่อยในสัญญา      
อยู่มากผู้เอาประกันควรจะต้องตรวจสอบกรมธรรม์อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองค่ารักษาเจ็บป่วยกรณีใดได้บ้าง
เป็นการคุ้มครองบางส่วนหรือเต็มจ�ำนวน มีก�ำหนดเวลาขั้นต�่ำที่จะไม่รับคุ้มครองในกรณีใดบ้างหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง          
ผูเ้ อาประกันสามารถบอกเลิกได้ภายใน 15 วัน โดยจะได้รบั เบีย้ ประกันคืนเต็มจ�ำนวนแต่อาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยฉบับละ 500 บาท
และค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ซึง่ หากยืนยันได้แน่ชดั ว่าเหตุทยี่ กเลิกเป็นความผิดของตัวแทนก็อาจเป็นเหตุตอ่ รองให้ยกเว้นค่าใช้จา่ ย
หรือลงโทษตัวแทนและบริษัทได้ หรือหากมีข้อสงสัยในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยแต่ประการใดก็สามารถสอบถามสายด่วน
ประกันภัย 1186 ให้ค�ำแนะน�ำได้
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ตรวจก็จบ ไม่ตรวจต้องบอก

การโฆษณาว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” ไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันไม่สนใจข้อมูลสุขภาพ เพราะไม่ว่าจะเป็น
ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ หรือแม้แต่ประกันสะสมทรัพย์ทมี่ กั จะมีเงือ่ นไขจ่ายเงินเอาประกันในกรณีเสียชีวติ ก็จำ� เป็นจะต้อง
ค�ำนวณค่าความเสีย่ งเข้าไปในเบีย้ ประกันทีเ่ รียกเก็บ ในค�ำขอเอาประกันจึงมีรายละเอียดค�ำถามเกีย่ วกับสุขภาพซึง่ ผูเ้ อาประกัน
ควรจะต้องตอบค�ำถามเหล่านั้นตามจริง เพราะกฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันต้องบอกกับบริษัท การปกปิด
ข้อมูลส�ำคัญอาจเป็นเหตุให้บริษทั บอกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธการจ่ายสินไหมได้ ยิง่ กว่านัน้ หากเป็นการปกปิดข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการหลอกลวงเพือ่ เอาเงินประกันแล้วยังอาจเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกงได้อกี มีบอ่ ยครัง้ ทีต่ วั แทนขายประกันเป็นผูก้ รอก
ข้อมูลสุขภาพให้ หรืออ้างว่าไม่ตอ้ งบอกข้อมูลสุขภาพจะช่วยให้คา่ เบีย้ ถูกลง ให้ปฏิเสธการท�ำประกันกับตัวแทนดังกล่าวเพราะ
มีความเสีย่ งสูงมากทีจ่ ะถูกปฏิเสธความคุม้ ครอง และอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยแถลงข้อมูลสุขภาพทีแ่ นบมาท้าย
กรมธรรม์ด้วย ประชาชนพึงระลึกอยู่เสมอว่าข้อมูลที่ถูกต้องอาจท�ำให้เบี้ยประกันแพงขึ้นแต่ก็ดีกว่าส่งเบี้ยฟรีโดยไม่ได้รับ       
ผลตอบแทนอะไรเลย
ปัญหาหลักที่พบมักจะเป็นเรื่องการโต้แย้งเรื่องข้อมูลสุขภาพ “การตรวจสุขภาพ” จึงเป็นข้อดี เพราะหากไปตรวจ
สุขภาพตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันก�ำหนดแล้ว บริษัทจะไม่สามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้เลย

สองปีมีปญ
ั หา

ปัญหาทีพ่ บบ่อยอีกอย่างคือ กรณีเกิดเจ็บป่วยในช่วง 2 ปีแรก หลังท�ำประกันชีวติ หรือประกันสุขภาพ เนือ่ งจากสัญญา
กรมธรรม์ของบริษทั มักจะก�ำหนดเงือ่ นไขให้บริษทั มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญากรณีผเู้ อาประกันปกปิดอาการเจ็บป่วยหรือแจ้งข้อมูล
อันเป็นเท็จที่อาจเป็นเหตุให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น แต่เนื่องจากการประกันภัยเป็นธุรกิจควบคุมจึงก�ำหนดช่วงเวลา      
ในสัญญามาตรฐานให้บริษทั ยกเป็นเหตุคดั ค้านภายในสองปีเท่านัน้ การเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากสองปีจงึ มักจะไม่มปี ญ
ั หา
เรือ่ งความคุม้ ครอง ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงเหตุกลฉ้อฉลทีบ่ ริษทั สามารถใช้เป็นเหตุยกเลิกได้ตลอดเวลาทีพ่ บบ่อยคือพอท�ำประกันไม่ทนั ไร
เกิดการเจ็บป่วยขึ้น บริษัทมักจะใช้เป็นข้ออ้างในการตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนหากมีการประกันสุขภาพที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล   
ก็มักจะให้ผู้เอาประกันส�ำรองจ่ายไปก่อน กรณีดังกล่าว ผู้เอาประกันไม่ต้องตกใจเพียงแค่แสดงหลักฐานข้อมูลสุขภาพหรือ     
การเข้ารักษาที่โรงพยาบาลยืนยัน หากอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นเพิ่งค้นพบหรือประวัติอาการเจ็บป่วยในอดีตเป็นไปตาม
ถ้อยแถลงข้อมูลสุขภาพในค�ำขอท�ำประกัน (ตรงนี้แหละ ที่จ�ำเป็นต้องตรวจทานข้อมูลสุขภาพด้วย) บริษัทจะไม่มีสิทธิปฏิเสธ
ความคุ้มครองได้ หากมีปัญหาการประวิงการจ่ายเงินสามารถร้องเรียนได้ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม       
การประกอบธุรกิจประกันภัย
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หรือเรียกสั้น ๆ ว่า คปภ. ติดต่อได้ที่หมายเลข 1186 หรือที่ส�ำนักงาน คปภ. ตรงข้ามศาลอาญารัชดา หรือที่ส�ำนักงาน      
คปภ. เขตทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ คปภ. จะช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการไกล่เกลี่ยกับบริษัทที่มีปัญหาเพื่อคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ให้ผเู้ อาประกันซึง่ ส่วนใหญ่แล้วก็มกั จะตกลงกันได้ ทีต่ กลงกันไม่ได้สว่ นมากเป็นเพราะโต้แย้งข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน
จึงต้องเน้นย�ำ้ ว่าให้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ถกู ต้อง กรณีไปติดต่อกับทีใ่ ดให้บนั ทึกไว้ทกุ ครัง้ อย่างเช่นกรณีรถเกิดอุบตั เิ หตุ
ซึง่ สามารถเรียกค่าเสียประโยชน์ได้กม็ กั จะโต้แย้งกันเรือ่ งระยะเวลาซ่อมก็ควรท�ำหลักฐาน ส่งรถ - รับรถไว้ อย่างทีเ่ ป็นข่าวโต้แย้ง
เรื่องการเสียชีวิตของผู้สูงอายุว่าจะเป็นอุบัติเหตุการล้มกระแทก หรือจากโรคประจ�ำตัวเส้นเลือดหัวใจตีบ หากมีถ้อยแถลง   
ของแพทย์ทชี่ ดั เจนพอก็อาจจะไม่จำ� เป็นต้องน�ำคดีฟอ้ งร้องต่อศาลก็ได้ หากจ�ำเป็นจะต้องฟ้องศาลจริง ๆ ผูเ้ อาประกันสามารถ
ส่งเรือ่ งหลังการเจรจาให้กบั ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) ด�ำเนินการต่อ หาก สคบ. เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนของบริษัทประกันภัย ก็จะตั้งทนายด�ำเนินการฟ้องร้องแทนประชาชนได้
กล่าวโดยสรุป จริง ๆ แล้วการท�ำประกันภัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ในทางตรงข้ามยังมีหน่วยงานและกลไกของรัฐที่จะ     
ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญคือประชาชนจะต้องหลีกเลี่ยงการน�ำเสนอขายประกัน        
ที่มีลักษณะเกินจริง ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน สงสัยให้สอบถาม หรือหากมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับ    
ความเสียหายให้เก็บหลักฐานไว้ทุกครั้ง เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถท�ำประกันได้อย่างสบายใจ ไม่ถูกโกง
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ด้วยความปรารถนาดีจาก
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

การสร้างสมดุลชีวิตและงาน

ให้กับพนักงานในองค์กร (work life balance)

การสร้างสมดุลชีวิตและงาน

ให้กับพนักงานในองค์กร (work life balance)
สมัยนี้ค�ำว่า work life balance หรือสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานก�ำลังเป็นค�ำที่มาแรงในหมู่พนักงานรุ่นใหม่
บริษทั ต่างก็เริม่ มีนโยบายหรือแผนสวัสดิการทีม่ ารองรับเรือ่ งนีม้ ากขึน้ เมือ่ พูดถึงเรือ่ งความสมดุลนีพ้ นักงานแต่ละคนก็ยอ่ มคิด
ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะอยากมีเวลาดูแลความรับผิดชอบทั้งที่ท�ำงานและที่บ้านให้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บางคนอาจ
จะแค่อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีเวลาไปท�ำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ตัวเองชอบบ้าง แต่ไม่ว่าจะมีความต้องการแบบไหน
พนักงานทุกคนมักจะมีจุดเหมือนร่วมกันตรงที่ทุกคนต่างก็อยากท�ำงานในองค์กรที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดังนั้นการมี  
นโยบายที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตส่วนตัวของพนักงานนั้นมีผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรแน่นอน ลองมาดูนโยบาย         
ต่าง ๆ ที่บริษัทในต่างประเทศนิยมใช้กันเพื่อแก้โจทย์ปัญหาสมดุลชีวิตส่วนตัวและงานกันค่ะ
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ชั่วโมงท�ำงานแบบไม่เจาะจง (flexi working hour)
จากปกติที่ทุกคนต้องเข้าท�ำงาน 8 โมงเช้าเลิก 5 โมงเย็น บางที่ท�ำงานอาจเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลา         
มาท�ำงานได้อย่างอิสระมากขึ้น เช่น สามารถเข้างาน 7 โมงเช้ากลับ 4 โมงเย็น หรือ เข้างาน 9 โมงเช้ากลับ 6 โมงเย็นได้
เป็นต้น บางที่ท�ำงานอาจมีอิสระมากขึ้นไปอีกด้วยการก�ำหนดให้พนักงานสามารถมาท�ำงานได้ไม่เกิน 10 – 11 โมงเช้า และ
จะต้องอยูใ่ ห้ครบ 8 ชัว่ โมงต่อวันหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั เนือ้ งาน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั รูปแบบธุรกิจของบริษทั ด้วยว่ามีความจ�ำเป็นต้องมีพนักงาน
อยู่ประจ�ำที่ส�ำนักงานตามเวลาท�ำการมากน้อยแค่ไหน
ท�ำงานจากที่บ้าน (work from home)
หมดยุคการท�ำงานแต่ในทีท่ ำ� งานแล้ว ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบนั หลาย ๆ บริษทั มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือสมาร์ทโฟน
ให้พนักงานสามารถท�ำงานจากนอกสถานที่ได้ บางครั้งพนักงานอาจต้องการกลับบ้านเร็วเพื่อไปรับลูกจากโรงเรียน แต่ก็ยัง
สามารถกลับไปเช็คและท�ำงานจากอุปกรณ์เหล่านี้ในเวลาดึกหลังส่งลูกเข้านอนจากที่บ้านได้ นอกจากนี้บางครั้งพนักงาน      
อาจมีความจ�ำเป็นต้องท�ำกิจธุระส่วนตัวในเวลางานบ้าง ทางบริษัทเองอาจมีความยืดหยุ่นให้พนักงานได้ตามความเหมาะสม
ตราบใดที่พนักงานยังสามารถท�ำงานได้อย่างไม่บกพร่อง โดยไม่จ�ำกัดว่าห้ามเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาในที่ท�ำงานโดยเด็ดขาด
วันลาแบบไม่หักค่าจ้าง (paid time off)
จากรูปแบบการลาแบบเดิมที่แบ่งเป็นการลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน สามารถยุบรวมเป็นการลาแบบไม่หักค่าจ้างได้
ทั้งหมดโดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งเหตุผลการลาหยุดกับเจ้านาย แต่ก็ยังคงต้องมีจ�ำนวนวันมากที่สุดที่ลาได้ตามที่บริษัทก�ำหนด     
นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้พนักงานสามารถลาหยุดไปท�ำธุระส่วนตัวโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้วันลารูปแบบไหน หรือจะโดนหัก
ค่าจ้างหรือไม่ในกรณีทลี่ าไปท�ำธุระอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ตามนโยบายบริษทั และยังสามารถรักษาความเป็นส่วนตัว
ให้พนักงานได้อกี ด้วย อย่างไรก็ตามอย่าลืมก�ำหนดนโยบายโดยอิงไม่ให้นอ้ ยกว่าวันลาขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมายทีพ่ นักงานมีสทิ ธิดว้ ย
วันลาแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (unpaid leave)
หากพนักงานมีความจ�ำเป็นต้องหยุดเป็นเวลานานเพือ่ ไปจัดการกิจธุระส่วนตัว บริษทั ก็สามารถมีนโยบายให้พนักงาน
หยุดงานยาวได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ยังคงสภาพความเป็นพนักงานของบริษัทอยู่ บางครั้งพนักงานอาจมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ต้องตามคู่สมรสไปต่างประเทศ ต้องดูแลคนในครอบครัวที่เจ็บป่วย ต้องเลี้ยงลูกเล็ก ตัวเองเจ็บป่วยหนัก หรือมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงในชีวิตอื่น ๆ ที่ต้องการเวลาในการจัดการ แทนที่จะต้องลาออกจากงานสถานเดียว การเปิดโอกาสให้พนักงาน    
ได้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้สามารถช่วยให้บริษัทรักษาพนักงานฝีมือดีเอาไว้ได้
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ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
คนวัยท�ำงานส่วนมากมักหนีไม่พ้นการมีครอบครัว มีลูก ดังนั้นทางเลือกในฝันส�ำหรับพนักงานผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่   
หลาย ๆ คน นัน้ คือศูนย์เลีย้ งเด็กเล็กในส�ำนักงาน เพือ่ ให้พวกเขาสามารถแวะไปดูแลลูก ๆ ได้ในเวลาพัก หรือหลังเลิกงานทันที
สวัสดิการนีท้ ำ� ให้พวกเขาตัง้ สมาธิในการท�ำงานได้มากขึน้ ไม่ตอ้ งคอยห่วงกังวลเวลาลูกอยูไ่ กลตัว แต่อย่างไรก็ตามหากการสร้าง
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ท�ำงานเป็นไปไม่ได้ด้วยข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ทางบริษัทอาจเสนอทางเลือกอื่น ๆ เช่น ติดต่อศูนย์ข้างนอก      
เอาไว้ให้ จะให้บริการฟรีโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด หรือเป็นการจ่ายคนละส่วนกับพนักงานก็แล้วแต่ความเหมาะสม
หลากหลายนโยบายที่บริษัทสามารถท�ำเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง      
ส่วนหนึง่ เท่านัน้ แต่ละองค์กรควรรูก้ อ่ นว่าประชากรในบริษทั เป็นอย่างไร มีความต้องการด้านใดเป็นพิเศษ เพือ่ ทีจ่ ะรับหรือสร้าง  
นโบายทีเ่ หมาะสมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สงู สุดกับทุกฝ่าย ทีส่ ำ� คัญหากนโยบายมีแต่คนไม่กล้าใช้ อาจจะเพราะเจ้านายไม่เคย
อนุมัติให้ใช้ได้จริง ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร ดังนั้นผู้บริหารที่เลือกจะส่งเสริมด้านนี้แล้วจะต้องเปิดใจและปฏิบัติให้ได้จริง         
ตามที่วางแผนนโยบายไว้ด้วยนะคะ
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ฮีตเวฟ : คลื่นความร้อนที่ควรระวัง

ฮีตเวฟ : คลื่นความร้อนที่ควรระวัง

ภาวะคลืน่ ความร้อน หรือ ฮีตเวฟ (Heat wave) คือ อากาศร้อนจัดทีส่ ะสมอยูพ่ นื้ ทีบ่ ริเวณหนึง่ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
- แบบสะสมความร้อน เกิดในพืน้ ทีซ่ งึ่ สะสมความร้อนเป็นเวลานาน อากาศแห้ง ลมนิง่ ท�ำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์
ไม่เคลือ่ นที่ เมือ่ อุณหภูมริ อ้ นสะสมหลายวันจะเกิดคลืน่ ความร้อนมากขึน้ เช่น หากพืน้ ทีไ่ หนมีอณ
ุ หภูมิ 38 - 41 องศาเซลเซียส
แล้วไม่มีลมพัดต่อเนื่อง 3 - 6 วัน ไอร้อนจะสะสมจนกลายเป็นคลื่นความร้อน
- แบบพัดพาความร้อน ซึ่งคลื่นความร้อนชนิดนี้เกิดจากลมแรงหอบความร้อนจากทะเลทราย ขึ้นไปในเขตหนาว       
ซึ่งมักเกิดในยุโรป
Heat Wave หรือที่เราเรียกว่าคลื่นความร้อน คือปรากฏการณ์หนึ่งตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นในฤดูร้อน แต่อุณหภูมิ
จะร้อนกว่าปกติมาก ๆ เช่น สูงขึน้ ถึง 40 - 49 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็นอุณหภูมทิ ไี่ ม่เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย คือ อาจจะท�ำให้
เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย เป็นลมแดด คลื่นร้อนนี้อาจอยู่ไม่ก่ีวัน หรือ อยู่ได้หลายอาทิตย์เลย คลื่นร้อนนี้ไม่ได้มีแต่เขตร้อน        
แต่ประเทศเขตหนาวก็สามารถเกิดได้เหมือนกัน มักจะเกิดขึน้ ในบริเวณทีม่ กี ารพัดผ่านของลมร้อนจากบริเวณทะเลทราย เช่น
ทวีปอเมริกาเหนือ เกาะอังกฤษ และทวีปยุโรปบริเวณเขตเมดิเตอเรเนียน
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ภาวะคลื่นความร้อน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แบบสะสมความร้อน เกิดในพืน้ ทีท่ สี่ ะสมความร้อนเป็นเวลานาน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เคลือ่ นที่ ไม่มลี มพัด
เป็นแบบนี้หลายวันเข้าก็จะเกิดคลื่นความร้อนขึ้นได้
2. แบบพัดพาความร้อน ประเภทนี้จะตรงข้ามกับแบบแรก คือ จะเกิดจากลมเป็นตัวน�ำพาความร้อนจากทะเลทราย
พัดขึ้นไปในเขตหนาว นั่นก็คือในยุโรปนั่นเอง

ผลของความร้อนที่ผิดปกติเช่นนี้ นอกจากจะสร้างความอึดอัดในการใช้ชีวิตประจ�ำวันแล้ว ยังถึงขั้นท�ำให้เสียชีวิตได้     
อย่างเช่นในปีนที้ ี่ประเทศอินเดียมีบรรดาแรงงานที่ต้องท�ำงานกลางแจ้งรวมถึงผู้สูงอายุเสียชีวิตไปแล้วถึง 2,000 คน และยังมี
ผู้ป่วยจากคลื่นความร้อนเข้ารักษาในโรงพยาบาลอีกจ�ำนวนมากจนโรงพยาบาลแทบจะรองรับกันไม่พอแล้ว นอกจากนี้
หลายประเทศในโซนตะวันออกกลาง เช่น ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิรัก อิหร่าน ก็อุณหภูมิสูงเช่นกัน แต่คลื่นความร้อน     
ในประวัติศาสตร์ที่รุนแรงสุด ๆ ต้องยกให้เมื่อเดือน ก.ค. - ส.ค. ปี 2003 เกิดคลื่นความร้อนในยุโรป จนมีผู้เสียชีวิตไปถึง
35,000 คน จนเรียกกันว่าคลื่นความร้อนมรณะเลยทีเดียว
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ส�ำหรับประเทศไทยแม้วา่ จะไม่ได้อยูใ่ นเขตเสีย่ งของภาวะคลืน่ ความร้อน เพราะไม่ได้อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ อี ากาศร้อนจัดและ
ไม่มที ะเลทราย อีกทัง้ ยังได้รบั มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาทุก 7 - 10 วัน ช่วยให้มฝี นตกลงมาบ้าง แต่กต็ อ้ งยอมรับว่า
อากาศในไทยก็ร้อนตับแตกเลยทีเดียว ดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ดื่มน�้ำเยอะ ๆ เวลาออกกลางแจ้งก็พกร่มหรือ
ใส่หมวก แต่ทางที่ดีก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ๆ จะดีกว่า
ประเทศไทยมีโอกาสเกิด ฮีตเวฟ หรือ คลื่นความร้อน หรือไม่?
ทั้งนี้ ประเทศไทยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสเกิด “คลื่นความร้อน” หรือ “ฮีตเวฟ” ได้เลย เนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู   ่
ในพื้นที่มีมวลอากาศร้อนจัด ประกอบกับไม่มีทะเลทราย นอกจากนี้ ฮีทเวฟจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิร้อนเกิน 40 องศา     
ต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ แต่สภาพอากาศของไทยมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาทุก 7 - 10 วัน ท�ำให้เกิดฝนตก    
ช่วยลดอุณหภูมไิ ม่ให้ไต่ระดับสูงถึงขัน้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ปี 2553 ด้วยสภาพอากาศทีร่ อ้ นขึน้ อันเนือ่ งจากปรากฏการณ์       
เอลนีโญ่ ท�ำให้ฤดูรอ้ นปีนขี้ องประเทศไทยอุณหภูมเิ ฉลีย่ 42 - 43 องศา ท�ำให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโลกร้อนยืนยันว่า ไทยเสีย่ งต่อ
ปรากฏการณ์ “ฮีตเวฟ” เป็นอย่างมาก
สภาพอากาศของไทยช่วงนีม้ คี วามแปรปรวนสูง โดยเฉพาะอากาศร้อนจัดและทีม่ แี นวโน้มจะร้อนเรือ่ ย ๆ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
อันตรายอย่างยิง่ เพราะอุณหภูมสิ งู ติดต่อกันเกิน 3 วันขึน้ ไปจะท�ำให้เกิด “คลืน่ ความร้อน” และคนทีไ่ ด้รบั คลืน่ ความร้อนอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้
อย่างไรก็ตาม ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่ก�ำลังเผชิญหน้ากับ “ฮีตเวฟ” อันเนื่องมาจากผลของภาวะโลกร้อน
เพราะทั่วโลกก็ก�ำลังได้รับผลกระทบเหมือน ๆ กัน ซึ่งท�ำให้เกิดค�ำถามตามมาว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันมาศึกษาและ
ป้องกันภัยจาก “ภาวะโลกร้อน” อย่างจริงจัง
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วิธีปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาความร้อน ได้แก่...
1. ให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด พยายามอยู่ในที่ร่มโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว
2. ให้ดมื่ น�ำ้ มาก ๆ ไม่นอ้ ยกว่าวันละ 8 แก้ว หรือ 2 ลิตรต่อวัน มีวธิ สี งั เกตง่าย ๆ ว่าร่างกายได้รบั น�ำ้ เหมาะสมหรือไม่
คือสังเกตจากสีของปัสสาวะ ถ้าปัสสาวะมีสีเหลืองจาง ๆ แสดงว่าได้รับน�้ำเพียงพอ แต่ถ้าปัสสาวะสีเหลืองเข้มและปัสสาวะ
ออกน้อย แสดงว่าได้รับน�้ำไม่เพียงพอ จะต้องดื่มน�้ำให้มาก ๆ
3. หลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกายกลางแจ้ง
4. หากร้อนจัดแล้วเหงื่อไม่ออกให้ใช้ผ้าชุบน�้ำเช็ดตัว เพื่อระบายความร้อนในตัวออกมา และเป็นการลดความร้อน   
ออกจากร่างกาย
5. หากมีอาการของโรคลมแดด คืออาการกระหายน�ำ 
้ ตัวร้อนแต่ไม่มเี หงือ่ ออก หายใจถี่ ปากคอแห้งและอาจวิงเวียน
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”
โรคประหม่ากังวลต่อหน้าสังคม (social phobia หรือ social anxiety) เป็นความกังวลเมือ่ ต้องไปอยูใ่ นสถานการณ์
ทีร่ สู้ กึ ว่าตัวเองก�ำลังถูกจ้องมองจากผูอ้ นื่ กลัวว่าตนเองอาจท�ำอะไรทีน่ า่ อับอายขายหน้า มักเป็นสถานการณ์ทรี่ สู้ กึ ว่า ก�ำลังตกเป็น
เป้าสายตาของคนหลายคน เช่น การพูดหน้าชัน้ การพูดในทีป่ ระชุม หรือแม้กระทัง่ การเดินเข้าไปในทีค่ นเยอะ ๆ และรูส้ กึ ว่า
สายตาหลาย ๆ คูก่ ำ� ลังมองมา ก็จะเกิดความประหม่าขึน้ มาอย่างมาก จนบางคนไม่กล้าเดินเข้าไปในทีม่ คี นมาก ๆ เพราะกลัวตกเป็น
เป้าสายตา โดยบางคนตอนอยูใ่ นกลุม่ เพือ่ น พูดคุยเก่ง พูดจาคล่องแคล่วร่าเริงดีปกติ แต่เมือ่ ต้องไปพูดหน้าชัน้ กลับพูดไม่ออก
เกิดอาการประหม่าอย่างมาก
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ลักษณะอาการ

มีความกลัววิตกกังวลเกิดขึ้นเอง แม้ทราบว่าไม่มีเหตุผลสมควรที่จะกลัวกังวลขนาดนั้น แต่ก็อดกลัวกังวลไม่ได้ และ   
มีอาการทางร่างกาย เช่น ใจสั่น มือสั่น เสียงสั่น เหงื่อแตก ตัวเย็น มือเท้าชา บางคนใจหวิว เหมือนจะเป็นลม บางคนอาจ   
มีอาการปวดปัสสาวะหรืออุจจาระได้ ด้วยความกังวลทั้งใจและทางกายนี้ ผู้ป่วยจะพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีต่อสิ่งที่กลัวนั้น    
จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน และมักมีอาการต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และเมื่อพูดน�ำเสนอหรือ
แสดงออกไปเสร็จ มักจะเก็บความคิดวนไปวนมาและรู้สึกไม่ค่อยพอใจตัวเอง โดยมักเห็นแต่จุดผิดพลาดของตัวเอง จนท�ำให้
เกิดความกลัวกังวล ถ้าต้องพูดหรือแสดงออกในครั้งต่อไป โรคนี้พบได้ 2 - 3% ในคนทั่วไป
สาเหตุหลักมี 2 ประการ คือ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย

1.สาเหตุด้านจิตใจ

ผลจากอดีต
   - เคยมีประสบการณ์อนั เลวร้ายในอดีต เช่น เคยพูดหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนอืน่ ๆ แล้ว ได้รบั การตอบรับ
     ที่ไม่ดี หรือเกิดความรู้สึกอับอาย ประสบการณ์เลวร้ายนั้น จะกลายเป็นแผลในใจ จนเกิดความรู้สึกฝังใจ
- เคยมีอาการประหม่าตืน่ เต้นตอนพูดหรือแสดงออก แล้วถูกคนจับได้ หรือ เกรงว่าคนจะจับได้ เลยเกิดความประหม่า
กังวลขึ้นมาทุกครั้งที่ต้องเจอสถานการณ์แบบเดิม
- เด็กทีเ่ ติบโตมาในครอบครัวทีพ่ อ่ แม่มกั วิพากษ์วจิ ารณ์เด็กตลอด จนเด็กรูส้ กึ ขาดความมัน่ ใจ มองว่าตนเองไม่เป็น
ทีน่ า่ ยอมรับ หรือพ่อแม่ทมี่ กั ท�ำให้เด็กรูส้ กึ อับอาย (shame) หรือเด็กทีเ่ ติบโตมากับพ่อแม่ทแี่ คร์สายตาคนอืน่ มาก ๆ
อ่อนไหวต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์จากคนรอบตัวอย่างมาก ยึดถือความคิดเห็น หรือค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์ของคนอืน่ มาก
เด็กก็จะสั่นไหว อ่อนไหว และแคร์สายตาคนอื่นมากไปด้วยเช่นกัน (ที่เรียกว่า แคร์สื่อมาก)
ผลจากตัวเอง
- มักมองตนเองในแง่ลบ ขาดความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ไม่คอ่ ยเห็นข้อดีของตนเอง ไม่คอ่ ยเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่เชือ่ มัน่
ในศักยภาพของตนเอง มีความคิดกับตนเองในแง่ลบบ่อย ๆ เช่น ถ้าฉันแสดงตัวตนของฉันออกไป คนจะต้อง
ปฏิเสธฉันแน่นอน หรือความคิดเห็นของฉันไม่ได้เรื่อง เป็นต้น
- มีความคาดหวังกับตัวเองมาก มีมาตรฐานกับตัวเองสูง จนไม่ค่อยรู้สึกพอใจกับตัวเองสักที
- รู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยอยู่ตลอด มองว่าตนเองสู้คนอื่นไม่ได้ (inferior)
- ขาดความมัน่ คงจากภายใน ต้องการการเติมเต็มจากคนภายนอกอย่างมาก จึงสัน่ ไหว กับสายตาคนอืน่ อย่างมาก
- คนที่มีลักษณะวิตกกังวลง่ายอยู่เดิม และมักชอบคิดเรื่องต่าง ๆ ไปล่วงหน้า โดยเฉพาะมักคิดไปในแง่ลบ
ผลอิทธิพลในสังคม หรือ วัฒนธรรม
- สังคมหรือวัฒนธรรม ที่ใช้ความรู้สึกอับอายต่อสายตาคนอื่นเป็นการลงโทษ
- สังคมที่อ่อนไหวต่อค�ำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
- สังคมที่เน้นเรื่องภาพลักษณ์มาก หรือ มีมาตรฐานสูง
- สังคมที่มักตัดสินคนอื่น ๆ ที่การแสดงออกเป็นหลัก
- สังคมที่อัตราการแข่งขันสูง
- สังคมที่ไม่คุ้นเคย ก่อให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยก
- สังคมที่ไม่ท�ำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยค�ำต�ำหนิ เป็นต้น
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2. สาเหตุด้านร่างกาย

1) ผลด้านพันธุกรรม พบว่าในญาติพี่น้องของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ มีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไป 2 - 3 เท่า
2) ผลจากสารสือ่ ประสาทในสมอง ทีเ่ กีย่ วข้องกับความวิตกกังวลหลัง่ ผิดปกติ ท�ำให้เกิดความกลัวกังวลง่ายกว่า
คนทั่วไป จนเกิดอาการกังวลขึ้นทั้งทางร่ายกายและทางจิตใจไวกว่าปกติ

การรักษา

1.การรักษาด้านจิตใจ
  1) พฤติกรรมบ�ำบัด
   - การรักษาโดยการเผชิญสิ่งที่กลัว (exposure therapy)
- การใช้เทคนิคผ่อนคลาย (relaxation technique) เช่น นัง่ หรือยืนในท่าทีส่ บาย ๆ หายใจเข้าออกช้า ๆ ลึก ๆ
ไปเรือ่ ย ๆ สัก 3 - 5 นาที หรืออาจถึง 10 นาที หรือมากกว่านีไ้ ด้ ซึง่ วิธกี ารนีห้ ลายคนจะรูส้ กึ ผ่อนคลายมากขึน้
เกิดความสงบมากขึน้ จากร่างกายทีผ่ อ่ นคลายมากขึน้ และ จิตใจทีส่ งบมากขึน้ ท�ำให้รสู้ กึ มัน่ คงจากภายในมากขึน้
หรือการจินตนาการถึงสิ่งที่ดี
- การจินตนาการ สถานการณ์จ�ำลอง ที่ตนมักกลัว เพื่อสร้างความคุ้นชินเพื่อลดความกลัวกังวล และถ้ามี
การบันทึกความก้าวหน้าของการเผชิญสถานการณ์ที่กลัว จะยิ่งเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับตนเองได้มากขึ้น
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  2) การปรับวิธีคิด
- ปรับวิธีคิดที่มองตนเอง หรือ สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวแย่เกินจริงไปมาก จนเกิดความวิตกกังวล หรือ
มักแปลความสิ่งต่าง ๆ ไปในแง่ลบมากเกินไป การรักษาปรับวิธีคิด หรือ วิธีแปลความสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม   
ตามความเป็นจริง ให้กลับมามองเห็นสิง่ ดี ๆ เห็นศักยภาพในตนเอง หรือแปลความสถานการณ์รอบข้างได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามความเป็นจริง
  3) การท�ำจิตบ�ำบัด
การท�ำจิตบ�ำบัดแบบเชิงลึก เพือ่ หาทีม่ าและช่วยแก้ไขปมขัดแย้ง ในจิตใจ ซึง่ รักษาโดยจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา
  
     คลินิค เพื่อให้กลับมารักและยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริง เกิดความรู้สึกมั่นคงขึ้นภายใน จะลดความสั่นไหว
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกลงไปอย่างมาก
2. การรักษาด้านร่างกาย
มียาทีใ่ ช้รกั ษาหลายชนิด (การใช้ยารักษาควรอยูใ่ นความดูแลของแพทย์) เช่น กลุม่ ยาต้านเศร้า เช่น Serotonon   
   Specific Reuptake Inhibitors (SSRI) กลุ่มยาคลายกังวล เช่น ยากลุ่ม benzodiazepine และยาในกลุ่ม    
   beta-adrenergic antagonist เช่น propranolol ใช้ในการลดอาการประหม่าทางร่างกาย เช่น ใจสั่น มือสั่น
   เสียงสั่น เป็นต้น
การมีความกลัวกังวล หรือใส่ใจสายตาต่อสังคมรอบตัวไม่ใช่สงิ่ เลวร้าย และ ด้านหนึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ดี ว้ ยซ�ำ้ เพราะท�ำให้เรา
เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการกลับมาใคร่ครวญตัวเอง เพราะถ้าไม่มีความแคร์หรือใส่ใจสายตาคนรอบข้างเลย อาจท�ำให้เกิด
การกระท�ำที่ไม่เหมาะสมและไม่รู้ตัว จนอาจเกิดผลเสียหายต่อตนเองและคนอื่นได้ ดังนั้น การมีความกลัวกังวลบ้าง เป็นสิ่งที่
ช่วยให้เกิดความใส่ใจต่อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ความกลัวกังวลจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ เพียงแต่ถ้ามีมากเกินไปจะกลายเป็นผลเสีย
ต่อตนเองและต่อคนอื่นได้
การกลับมาดูแลตนเองเป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้ามีอาการไม่มาก เราอาจสามารถดูแลตัวเองได้ ด้วยการปรับทัศนคติใหม่      
มองตัวเองและมองสถานการณ์รอบข้างให้ตรงตามความเป็นจริง มองอย่างมีสติมากขึ้น ทันความคิดด้านลบให้บ่อยขึ้น      
เพราะหลายครั้ง เราคิดมากไปเองหรือฝึกร่างกายให้อยู่ในความผ่อนคลายมากขึ้น ดังวิธีที่ได้กล่าวข้างต้น
แต่ถ้ามีอาการมาก การพบแพทย์ เช่น จิตแพทย์เป็นตัวช่วยหนึ่งที่อาจช่วยคุณได้ ซึ่งไม่ได้แปลว่าเราเป็นโรคทางจิต
หรืออะไร เพียงแต่อาการทางจิตใจบางอย่างมีผลมาจากทางร่ายกายด้วย ดังนั้น การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือว่าเป็นการรู้จัก
ดูแลตัวเอง
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