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	 วารสาร	“DSI	ไตรสาร”	ปีที	่9	ฉบับที	่3	เดือนเมษายน	-	มถินุายน	2560	ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที	่3	ของปีแล้ว	

ซึ่งหมายถึงการด�าเนินงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	และการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนใกล้บรรลุเส้นชัย			

ของปี	2560	แล้ว	

	 ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	 (พ.ศ.	2555	-	2559)	กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งมั่นท�าหน้าที่ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน				

ตรวจสอบและถ่วงดุลการท�างานของหน่วยงานราชการอื่นโดยรวม	ทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน	และ

เป็นหน่วยงานทีใ่ห้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย	ทัง้ผูเ้สยีหายและผู้ต้องหา	โดยให้ความส�าคญักบัการรวบรวมพยานหลักฐาน

อย่างครบถ้วน	ใช้วธิกีารทีช่อบธรรมและโปร่งใสเพือ่ค้นหาความจริงและพิสูจน์ความผิดอย่างชดัแจ้ง	และเป็นหน่วยงาน

ที่ท�างาน	โดยยึดมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและความเชื่อถือศรัทธาจาก

สังคมและประชาชน	และในก้าวย่างต่อไปในการก�าหนดจุดยืน	 (Positioning)	ยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อยู่บนสมมติฐานความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ตามแนวทางเดียวกับที่ส�านักงาน					

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ไว้	 รายละเอียดติดตามอ่านได้ในบทความเร่ืองทิศทาง					

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2560	-	2564	

	 หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะใด	ๆ	เกีย่วกบัวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ท่ี	กองบรรณาธกิาร

วารสาร	DSI	 ไตรสาร	ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์	ส�านักบริหารกลาง	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ						

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะ				

จากท่านเพื่อน�าไปปรับปรุงการจัดท�าวารสาร	DSI	ไตรสาร	ให้ดียิ่งขึ้น	และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดง

ความคิดเห็นของทุก	ๆ	ท่านมา	ณ	ที่นี้ด้วย

บก. ทักทายบก. ทักทาย

ค�ำถำม : ภำรกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษคืออะไร?

กจิกรรมถำม - ตอบ ลุน้รำงวลัประจ�ำไตรสำร ฉบบัที ่3/2560

ริสแบนด์ “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”
ผู้โชคดีจากการจับรางวัล จะได้รับรางวัลเป็น

จ�ำนวน 20 รำงวัลส่งลุ้นรำงวัลได้ที่ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ 
128 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210
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ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY

“การพัฒนา ทบทวน เสริมสร้างเทคนิคการสืบสวนสอบสวน
คือภารกิจส�าคัญที่ต้องท�าควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย”

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

ดีเอสไอ ร่วมยินดี ส�านักงานสลากกินแบ่งฯ ครบรอบ 78 ปี

	 เมือ่วนัองัคารที	่4	เมษายน	2560	พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ	รุ่นท่ี	9	ได้น�าเสนอ				
การศกึษาวเิคราะห์และฝึกปฏบัิตกิารท�าส�านวนสอบสวนคดพีเิศษจาก	“8	คดกีรณศีกึษา
ทีน่่าสนใจ”	โดยได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุ	ิ5	ท่าน	ประกอบด้วย	พันต�ารวจโท	ประวธุ	
วงศ์สีนิล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา)	พันต�ารวจโท	
อนุรกัษ์	โรจนนรินัดร์กจิ	ผูบ้ญัชาการส�านกัเทคโนโลยแีละศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ	และ	
พันต�ารวจโท	มนตรี	บุณยโยธิน	ผู ้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	2	 เป็นผู้วิพากษ์					
พันต�ารวจโทหญิง	พรทิพย์	ล.วีระพรรค	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	และ	นางสาว
นันทนา	 เครือหงส์	รองผู้บัญชาการส�านักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	 เข้าร่วมรับฟัง
การน�าเสนอ	และให้ความรู้	ค�าแนะน�า	เทคนิคเพิ่มเติม	แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�างาน
และมุมมองความคิดเห็นร่วมกัน	ทั้งนี้	 เพื่อสร้างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรุ่นใหม่ให้มี
ความเชี่ยวชาญพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

	 เมื่อวันอังคารท่ี	 4	 เมษายน	2560	 พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบด	ี					
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	 ร้อยต�ารวจเอก	ปิยะ	รกัสกลุ	รองผูบ้ญัชาการส�านกั
คดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ร่วมแสดงความยนิดี
และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเพ่ือนช้าง	เนื่องในโอกาสครบรอบ	25	ปี	แห่งการก่อตั้ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โดยมี	นายสากล	ฐินะกุล	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ			
สิง่แวดล้อม	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม	ถนนพระราม	6	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่วนัพธุที	่5	เมษายน	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	 สุชีวกุล	 ผู ้บัญชาการส�านักคดีการเงิน								
การธนาคาร	และนางกนกลดา	เจริญศิริ	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ	ส�านัก
เทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	ร่วมงานวันครบรอบการสถาปนา	ส�านักงาน		
สลากกนิแบ่งรฐับาล	78	ปี	และสมทบทนุบรจิาคในกจิกรรมสาธารณประโยชน์	ณ	ส�านกังาน
สลากกนิแบ่งรฐับาล	ถนนนนทบุร	ี1	จงัหวดันนทบุร	ีโดยม	ีพลตร	ีฉลองรฐั	นาคอาทติย์	
ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	และผู้บริหาร	ให้การต้อนรับ
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี นสพ.ข่าวสด ในโอกาสครบรอบ 27 ปี

เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดพระธรรมกาย

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี อสมท ในโอกาสครบรอบ 65 ปี

	 เม่ือวนัพุธท่ี	5	เมษายน	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธบิดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	มอบหมายให้	นางสาวนันทนา	 เครือหงษ์	รองผู้บัญชาการส�านักพัฒนาและ
สนบัสนนุคดพีเิศษ	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมแสดงความยนิดแีละบรจิาคเงนิ
สมทบทุนมลูนิธ	ิด็อกเตอร์โกวทิ	วรพพิฒัน์	และมลูนธิบิรรจง	พงศ์ศาสตร์	เนือ่งในโอกาส
ครบรอบ	27	ปี	 แห่งการก่อต้ังหนังสือพิมพ์ข่าวสด	 โดยมี	คุณสุริวงศ์	 เอ้ือปฏิภาณ	
บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์ข่าวสด	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ส�านกังานหนงัสอืพมิพ์ข่าวสด	หมู่บ้าน
ประชานิเวศน์	1	ถนนเทศบาลนิมิตรใต้	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 7	 เมษายน	2560	พันต�ารวจตรี	 สุริยา	สิงหกมล	 รองอธิบด	ี				
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ				
พระวนิยาธกิาร	คณะสงฆ์จงัหวดัปทุมธาน	ีส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ	เข้าตรวจสอบ
กฏุเิจ้าอาวาส	(อาคารภาวนา)	บรเิวณพืน้ท่ี	196	ไร่	 (โซนA)	วดัพระธรรมกาย	แต่ไม่พบตวั		
พระธมัมชโย	ผูต้้องหาตามหมายจบั	จากการตรวจสอบไม่พบข้าวของเคร่ืองใช้	สภาพภายใน
ไม่มลีกัษณะถกูใช้งานแต่อย่างใด	แม้จะยงัไม่พบตวัผูต้้องหา	แต่เจ้าหน้าทีก่ย็งัคงด�าเนนิการ
ติดตามจับกุมผู้ต้องหาต่อไป	และขอฝากประชาชนผู้ใดมีข้อมูลเบาะแส	สามารถแจ้งได้ที่
หมายเลข	1202	ตลอด	24	ชม.

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่7	เมษายน	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวน
คดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	ธวชัชยั	ศรวีรกลุ	ผูอ้�านวยการส่วนคดเีทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ	2	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน						
สมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์	 ในพระบรมมราชูปถัมภ์	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	65	ปี	แห่ง							
การก่อตัง้บริษัท	อสมท	จ�ากัด	 (มหาชน)	โดยมี	นายเขมทัตต์	พลเดช	ผู้อ�านวยการใหญ่
บริษัท	อสมท	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	 (มหาชน)	ถนน
พระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสครบรอบ 17 ปี

คณะทหารจากศูนย์ไซเบอร์ ทบ. เข้าเยีย่มชมการด�าเนนิงาน DSI

ดีเอสไอ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 10	 เมษายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบด	ี			
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโทหญิง	พัสสร	อิศรเมธางกูล	พนักงาน
สอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพเิศษ	ส�านกัปฏบิตักิารคดพีเิศษภาค	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวน
คดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	17	ปี					
แห่งการก่อตัง้ส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน	โดยม	ีนายบรูณ์	ฐาปนดุลย์	ผูต้รวจการแผ่นดนิ		
เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ	ชัน้	9	อาคารรฐัประศาสนภกัด	ี (อาคารบ)ี	
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่วันพธุที	่19	เมษายน	2560	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวน
คดีพิเศษ	 เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความรู ้	 ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที	่					
คดพีเิศษ	และปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	 เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเว็นชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	
กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 10	 เมษายน	2560	พันต�ารวจตรี	 สุริยา	 สิงหกมล	รองอธิบดี			
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	และคณะข้าราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษให้การต้อนรบั	พลตรี	ฤทธ	ี
อินทราวธุ	ผูอ้�านวยการศนูย์ไซเบอร์กองทัพบก	และก�าลงัพล	จ�านวน	19	นาย	ในโอกาส
เข้าเยีย่มชมการด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพเิศษ	โดยม	ีร้อยต�ารวจเอก	สรุวฒุ	ิรงัไสย์	
รองผูบ้ญัชาการส�านกัคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ	และนายวสวตั	ชวลติธ�ารง	ผูอ้�านวยการ
ส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	ได้บรรยายสรุป	 เร่ือง	ภารกิจ	ขอบเขตการด�าเนนิ
คดีท่ีเป็นคดีพิเศษ	การด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน					
กับกองทัพบก	ตลอดจนอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
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สนง. ต�ารวจญี่ปุ่น เข้าหารือข้อราชการฯ กับดีเอสไอ

DSI ให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง”การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย
และการด�าเนินคดีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

ผู้บริหาร Google Inc. USA เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดี DSI

	 เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	20	เมษายน	2560	ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษ์มณี	
รองผูบ้ญัชาการส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	พร้อมด้วย
ข้าราชการ	ส�านกักิจการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	ได้แก่	นาวาตรี
ววิฒัน์	สุนทรจารุ	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ	นางสาวทิพย์วรินทร	 รัชนาท
สกุลศิริ	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ	และนายณพล	วรประทีป	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
ปฏิบัติการ	ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติญี่ปุ่น	 เพื่อหารือและ
ประสานความร่วมมือด้านปราบปรามความผิดเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก	และการ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 21	 เมษายน	 2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดี							
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	นายวสวัต	ชวลติธ�ารง	ผูอ้�านวยการส่วนคดเีทคโนโลยี
และสารสนเทศ	1	ส�านกัคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ	เป็นวทิยากรบรรยายเรือ่ง	“การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศให้ปลอดภัยและการด�าเนนิคดท่ีีเกดิจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ”	
ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่	โดยได้รบัความสนใจ
จากอาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะ
วิทยาการจัดการ	เข้าร่วมฟังการบรรยาย	ประมาณ	400	คน

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 20	 เมษายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	
อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ	พร้อมด้วยผูบ้รหิารและข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ	
ให้การต้อนรับ	Mr.	Rich	Salgolo	ผู้อ�านวยการด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
ความปลอดภัยของข้อมลู	บรษิทั	Google	Inc.	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ในการเข้าเยีย่ม
คารวะ	พร้อมทัง้บรรยายความรูด้้าน	Cyber	Security	ให้กับเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวน		
คดพีเิศษ	ณ	ห้องประชมุ	1	ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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DSI ร่วมแสดงความยินดีกับไทยรัฐทีวี ในโอกาสครบรอบ 4 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี

DSI น�าเสนอประเด็นความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่น และการกระท�าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ต่อที่ประชุมปปช.&สถานทูตออสเตรเลียประเทศไทย

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 24	 เมษายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบด	ี				
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	 เบญจพล	 จันทวรรณ	ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีพิเศษ	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบ				
แจกันดอกไม้	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	4	ปี	แห่งการก่อตั้งไทยรัฐทีวี	 โดยมี	คุณฐานิกา			
รุ่งเผือน	ผู้แทนจากไทยรัฐทีวี	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	ส�านักงานไทยรัฐทีวี	ถนนวิภาวดีรังสิต	
กรุงเทพมหานคร		

	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 27	 เมษายน	 2560	 พันต�ารวจเอก	 อัครพล									
บุณโยปัษฎัมภ์	 ผู ้เชี่ยวชาญด้านคดีค้ามนุษย์และคดียาเสพติด	 เป็นผู ้แทน							
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับเจ้าหน้าที่ระดับ
อาวโุส	เรือ่ง	การแก้ปัญหาทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ส่ีวนส�าคญัในปัญหาการค้ามนษุย์	
(Tackling	Corruption	as	a	key	 facilitator	of	 trafficking	 in	persons)						
จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ร่วมกับ
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย	ณ	 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์	
กรุงเทพมหานคร	การประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า						
การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญต่ออาชญากรรมข้ามชาติ	และ			
ตรวจสอบความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 24	 เมษายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดี					
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	 เชน	กาญจนาปัจจ์	ผู้เช่ียวชาญ		
เฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 เป็นผู ้แทน								
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม
บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ของนกัศกึษาวทิยาลยัเสนาธิการทหาร	รุน่ที	่58	เนือ่งในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร	ครบรอบปีที่	 61	 โดยมี	พลโท	วรพล				
เย่ียมแสงทอง	ผู้บญัชาการ	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
เป็นผู้รับมอบ	ณ	ห้องโถง	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงดินแดง					
เขตดินแดง	กรงุเทพมหานคร
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กรมข่าวทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ DSI

DSI ร่วมเป็นเกียรติในงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจ�าปี 2560

	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	28	 เมษายน	2560	พันต�ารวจโท	ประวุธ	วงศ์สีนิล	รองอธิบด	ี		
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และคณะข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ให้การต้อนรับ					
นาวาอากาศเอก	อธิวฒัน์	วชริะไพโรจน์	รองผูอ้�านวยการกองนโยบายและแผน	กรมข่าว
ทหารอากาศ	และผูศ้กึษาหลกัสตูรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ	รุน่ที	่49	จ�านวน	40	นาย	
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามและสืบสวนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 30	 เมษายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี						
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	ร้อยต�ารวจเอก	ปิยะ	รักสกุล	รองผู้บญัชาการส�านกั
คดีคุ้มครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมเป็นเกียรติ				
ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	ประจ�าปี	 2560	 โดยมีนายคณิต	 วัลยะเพ็ชร์	 ผู ้ช่วย
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	และมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ณ	ห้อง	Convantion	Center	
โรงแรมรามาการ์เด้นส์	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร

	 พันต�ารวจเอก	อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมในประเด็นความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
กระบวนการยุติธรรมไทย	และการกระท�าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	นอกจากนี้ผู้แทน	
กรมสอบสวนคดพีเิศษยงัได้ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	อาท	ิ ผู้แทน	UNODC,	
ผู้แทนสถานเอกอครทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย,	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต					
แห่งชาติ,	ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ฯลฯ	อีกด้วย
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

	 เมื่อวันพุธที่	 3	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบด	ี				
กรมสอบสวนคดพิีเศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจตร	ียทุธนา	แพรด�า	 ผู้บญัชาการส�านกั
คดีภาษีอากร	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน
สมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา	(ชาย)	บ้านราชาวดี	 เนื่องใน
โอกาสครบรอบการสถาปนากรมประชาสมัพนัธ์	84	ปี	โดยม	ีพลโท	สรรเสรญิ	แก้วก�าเนดิ	
รักษาการในต�าแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	กรมประชาสัมพันธ์	
ถนนพระราม	6	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

DSI เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผู้ประสานงานแห่งชาติ
ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์

อธิบดี DSI มอบทุนการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
ให้แก่บุตรข้าราชการพนักงานราชการ DSI

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่5	พฤษภาคม	2560	ทีโ่รงแรม	Waterfront	เมอืง	Cebu	สาธารณรฐั
ฟิลปิปินส์	กระทรวงมหาดไทยและรฐับาลท้องถิน่	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	ได้เชญิ	พนัต�ารวจเอก			
อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด	เข้าร่วม
สัมมนาในหัวข้อ	“Strengthening	the	 Implementation	of	the	ACTIP	through	the						
Establishment	of	a	System	of	Nation	ACTIP	Representatives”	“เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบผูป้ระสานงานแห่งชาตติามอนสุญัญาอาเซยีนว่าด้วยการค้ามนษุย์โดยเฉพาะสตรแีละเดก็						
โดยการจดัสร้างระบบผู้ประสานงานแห่งชาติตามอนสุญัญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนษุย์”	 เพือ่ให้
ข้อมลู	ข้อเสนอแนะ	และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์	ในการจัดต้ังระบบการมีผู้ประสานงาน					
ซึง่เป็นตวัแทนของประเทศตามอนสุญัญาอาเซยีนว่าด้วยการค้ามนษุย์	เพือ่ให้สามารถสนบัสนุน	
และช่วยให้การประสานงานระดบัภมูภิาคมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ	

	 เมื่อวันจันทร์ที่	8	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่ผู้รับทุน
การศกึษา	ตามโครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุด้านการศกึษาให้แก่บตุรข้าราชการและ
พนักงานราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญก�าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานราชการ	โดยได้รับการสนับสนุน						
งบประมาณด�าเนนิการจากส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล	ซึง่มผีูไ้ด้รบัทนุ	จ�านวน	79	ราย	
แบ่งออกเป็นทุนเรียนดี	55	ราย	และทุนส่งเสริมการศึกษา	24	ราย	ณ	ห้องรับรอง
กระทรวงยุติธรรม	ชั้น	2	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
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กรมสอบสวนคดีพิเศษหารือข้อมูลการค้ามนุษย์กับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ามาเลเซีย

ผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนการซื้อขายคอร์สสัมมนา เข้าร้องเรียนดีเอสไอ

DSI ร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 235 รูป ในวันวิสาขบูชา 
วันส�าคัญสากลของโลก ประจ�าปี 2560

	 เม่ือวันอังคารที่	9	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์					
ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์และคดียาเสพติด	 และคณะเจ้าหน้าท่ีจาก												
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	นายด�ารง	
ใคร่ครวญ	เอกอคัรราชทตูวิสามญัผูม้อี�านาจเตม็แห่งราชอาณาจกัรไทยประจ�ามาเลเซยี	
ในการนี้	 ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่างสถานอัครราชทูตไทยประจ�ามาเลเซีย												
กบักรมสอบสวนคดีพเิศษในการสนบัสนนุข้อมลูของการกระท�าความผดิในคดค้ีามนษุย์
ข้ามชาตไิทย	-	มาเลเซีย	และนายอรรถพงศ์	พันธุรั์ตน์	อคัรราชทตูทีป่รึกษา	ท�าหน้าที่
หัวหน้ากงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทย	ประจ�ามาเลเซีย	 เป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูล			
และสถานการณ์การค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศมาเลเซีย

	 เมื่อวันพุธที่	10	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ				
มอบหมายให้	นางสัจญา	 บัวทองรังสิมา	 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	 เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ						
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยม	ีพลต�ารวจเอก	อศัวิน	ขวญัเมอืง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
เป็นประธานในพธีิท�าบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภกิษสุงฆ์	จ�านวน	235	รปู	ในงานสปัดาห์ส่งเสรมิ
พระพทุธศาสนา	เน่ืองในเทศกาลวสิาขบชูา	วนัส�าคญัสากลของโลก	ประจ�าปี	2560	เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา	
และถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ตลอดจนเฉลมิพระเกียรติ
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพวรางกรู	และเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชนีินาถ	เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา	85	พรรษา	ณ	พลับพลาพิธ	ีลานพลาซ่า	อาคารอนิดอร์		
สเตเดีย้ม	สนามราชมงัคลากฬีาสถาน	(สนามกฬีาหวัหมาก)	โดยมข้ีาราชการ	ศนูย์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย	ในพระสังฆราชูปถัมภ์	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	กระทรวงมหาดไทย	ส�านักงาน
พระพุทธศาสนา	หน่วยงานภาครฐั	และภาคเอกชน	สือ่มวลชน	ตลอดจนพทุธศาสนกิชน	ร่วมพิธี

	 เมื่อวันอังคารที่	9	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจโท	ประวุธ	วงศ์สีนิล	รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดพิีเศษ	มอบหมายให้	ร้อยต�ารวจเอก	วษิณ	ุฉมิตระกลู	ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน
คดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	เป็นผู้แทนรับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาพันธ์ต่อต้าน
แชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย	ซึ่งน�าผู้เสียหายกว่า	100	คน	จากกรณีถูกหลอกลวงให้ร่วม
ลงทุนในการซื้อขายคอร์สสัมมนาของบริษัท	 เดอะ	 ซิสเตม	ปลั๊ก	แอนด์	 เพลย์	จ�ากัด	
(TSPP)	และบรษัิท	อนิโนวชิัน่	โฮลดิง้	จ�ากดั	โดยมผีูเ้สียหายทัว่ประเทศกว่า	40,000	คน	
รวมมลูค่าความเสยีหายกว่า	2,000	ล้านบาท	ณ	ห้องประชมุกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ชัน้	8	
อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ
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การประชุม Bilateral Meeting between The Royal Malaysia Police (RMP)
and the Royal Thai Police (RTP) and Department of Special Investigation (DSI)

May,10-11, 2017 Park Royal Bukit Bintang Malaysia

DSI ตรวจสอบของกลางในคดี กรณีผู้ประกอบการลักลอบน�าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

	 ระหว่างวันที่	10	-	11	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ	์										
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์และคดียาเสพติด	และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ต่อต้าน					
การค้ามนุษย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้เข้าร่วมประชุม	Bilateral	Meeting	between			
The	Royal	Malaysia	Police	(RMP)	and	the	Royal	Thai	Police	(RTP)	and	Depart-
ment	of	Special	 Investigation	(DSI)	ณ	โรงแรม	Park	Royal	Bukit	Bintang	ประเทศ
มาเลเซีย	ซึ่งจัดโดย	APPTIP	และผลการประชุมมีผลให้มีการยกระดับความร่วมมือในการ
ท�างานและช่องทางการติดต่อระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและต�ารวจ
มาเลเซยี	เพือ่ให้การท�างานประสานความร่วมมอืในการท�างานด้านการค้ามนษุย์มคีวามรวดเรว็
มากยิง่ขึน้	และทัง้สองฝ่ายได้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในคดค้ีามนษุย์ทีส่�าคัญ

	 เม่ือวนัพฤหัสบดีที	่11	พฤษภาคม	2560	ร้อยต�ารวจเอก	ปิยะ	รกัสกลุ	รองผูบ้ญัชาการส�านักคดคีุม้ครองผูบ้รโิภค
และสิ่งแวดล้อม/ผู้อ�านวยการศูนย์คดีคุ้มครองผู้บริโภค	พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ี	5/2560	ได้เดินทางไป			
ตรวจสอบของกลางในคด	ีกรณีผูป้ระกอบการลกัลอบน�าเข้าผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมประเภทเหลก็โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน													
มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	โกดังเก็บสินค้า	ต�าบลบางพลีใหญ่	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	

	 จากการตรวจสอบ	พบของกลางเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน	(เหล็กตัว	H)	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	ประมาณ	
108	มดั	น�า้หนกัรวมประมาณ	393.36	ตนั	โดยมไิด้รบัอนญุาตจากเลขาธกิารส�านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	
เข้าลักษณะเป็นความผิดฐานน�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา									
เพือ่จ�าหน่ายในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รบัใบอนญุาต	ตามมาตรา	21	แห่งพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	
พ.ศ.	2511	ทัง้น้ี	การกระท�าของผูป้ระกอบการถอืได้ว่าเป็นการเอาเปรียบผูป้ระกอบการอืน่ทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย	และต้อง
เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ซึ่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน	นอกจากนี้	ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตาม
หลกัเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัอนญุาต	และหากมกีารน�าออกขายในท้องตลาดและมกีารน�าไปใช้ในการอตุสาหกรรมหรอืกจิการใด	ๆ	
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับกองต�ารวจสื่อสาร ในโอกาสครบรอบ 65 ปี

อธิบดี DSI เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ 9

DSI ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Workshop: ASEAN PRACTITIONERS      
WORKSHOP IN INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN 

TRAFFICKING IN PERSONS CASES

	 เม่ือวันจันทร์ที่	 15	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดี							
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	ร้อยต�ารวจเอก	วษิณ	ุฉิมตระกูล	ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน
คดีพิเศษ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมพิธีวางพานพุ ่มดอกไม้	 และมอบแจกันดอกไม้							
แสดงความยินดีกับกองต�ารวจสื่อสาร	ในโอกาสครบรอบ	65	ปี	กองต�ารวจสือสาร	โดยมี						
พลต�ารวจตร	ีอาคม	ไตรพยคัฆ์	ผูบ้งัคบัการ	กองต�ารวจสือ่สาร	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	กองต�ารวจ
สื่อสาร	ถนนวิภาวดี-รังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันจันทร์ที่	15	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี		
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นประธานในพิธปิีดและมอบประกาศนยีบตัร	ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	รุ่นท่ี	9	โดยมอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	
ในเรื่อง	การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	ต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม	
จริยธรรม	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	ณ	ห้องยุคลธร	
โรงแรม	อมารี	แอร์พอร์ต	ดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร

	 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิได้มหีนงัสอืเรยีนปลัดกระทรวงยติุธรรม	แจ้งว่ากรมมหาดไทยและ
การปกครองภายใน	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	มีหนังสือเชิญปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เข้าร่วมประชุม					
เชิงปฏิบัติการ	ASEAN	Workshop:	ASEAN	PRACTITIONERS	WORKSHOP	IN	INTERNATIONAL	
LEGAL	COOPERATION	IN	TRAFFICKING	IN	PERSONS	CASES	ระหว่างวนัที	่16	-	18	พฤษภาคม	
2560	ณ	โรงแรมอนันตรา	กรุงเทพมหานคร	การประชุมสัมมนาน้ี	มีจุดประสงค์ให้ผู้แทนหน่วยงาน						
ในกระบวนการยตุธิรรมของประเทศกลุม่อาเซยีน	ได้มาร่วมกันจัดท�าคูมื่อการด�าเนนิคดีค้ามนษุย์ระหว่าง
ประเทศ	ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตรงกนั	เพือ่ประสทิธภิาพและสร้างความร่วมมอืกนัอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการให้มากข้ึน	โดยพันต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ	รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ					
ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	เป็นผู้แทนปลดักระทรวงยตุธิรรม	เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบตักิารในครัง้นี้	

โดยไม่ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที	่อาจเกิดความเสียหายและเป็นอันตรายแก่ประชาชน	 ซ่ึงมีลักษณะเป็นคดีความผิด	
ทางอาญา	ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบอย่างรนุแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	ตามมาตรา	21	วรรค
หนึ่ง	 (1)(ข)	แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	ซึ่งจะได้ขยายผลไปยังความผิดฐานอื่น	และผู้เกี่ยวข้อง
กับการลักลอบน�าเข้าต่อไป
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คณะจนท.ดีเอสไอ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก�าหนดมาตรการ
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายฯ ในกลุ่ม AEC ที่ประเทศสิงคโปร์

ดีเอสไอ ร่วมประชุมหารือ ประเด็นท่องเที่ยวอย่างไร ปลอดภัยเด็ก

	 เมือ่ระหว่างวนัที	่16	-	19	พฤษภาคม	2560	พนัต�ารวจโท	วชิยั	สวุรรณประเสรฐิ	
ผู ้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	พร้อมคณะเข้าร่วม	 “โครงการ						
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก�าหนดมาตรการ	แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม	
ASEAN	Economic	Community	(AEC)	ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม						
ทางคอมพวิเตอร์	ณ	ประเทศสงิคโปร์	เพือ่พฒันากฎหมายและกระบวนการยติุธรรม”	

	 เมื่อวันอังคารท่ี	16	พฤษภาคม	2560	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	อนุมัติให	้
ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษ์มณ	ีรองผูบ้ญัชาการส�านกักจิการต่างประเทศและ
คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ซ่ึงได้รับเชิญจาก	ECPAT	Foundation	ร่วมประชุม
หารือเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวที่รับผิดชอบต่อสังคม	ในหัวข้อ	“ท่องเที่ยวอย่างไร	
ปลอดภัยต่อเด็ก”	ณ	โรงแรมเมอร์เคียว	 เชียงใหม่	 เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเดก็ในการเดนิทางและการท่องเทีย่ว	 (Sexual	
Exploitation	of	Children	 in	Travel	and	Tourism)	หรือเรียกส้ัน	ๆ	ว่า	SECTT	
เพือ่ให้เกดิความตระหนกัและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคธรุกจิในการป้องกนั	SECTT	
มกีลุม่เป้าหมายเป็นภาคธรุกจิในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว	 (โรงแรม	ห้องพัก	บริษทัทวัร์)	
ในจังหวัดเชียงใหม่	รวม	30	คน	
	 ในการน้ี	ร้อยต�ารวจเอก	 เขมชาติฯ	ร่วมการเสวนาในหัวข้อ	“บทบาทของ				
ภาคธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ		
เดินทางและการท่องเที่ยว	 (Role	of	Business	 in	Prevention	of	SECTT	and	
Benefits	of	being	a	Responsible	Brand)”	วิทยากรร่วมเสวนา	ได้แก่	คุณกานต์	
เลิศเพ็ญเมธา	ผู ้จัดการฝ่ายบุคคล	Accor	Hotels	คุณสวรรค์	 แคว้นไธสง	ผู ้ช่วย						
รองประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ฝ่ายการท่องเท่ียวภายในประเทศ	
ด�าเนินการเสวนา	โดย	คุณเกษณี	 จันทร์ตระกูล	 ผู้ประสานงานโครงการ	มูลนิธิเพื่อยุติ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็	(ECPAT	Foundation)	ในการประชุมหารอืคร้ังนี้	
ได้มีเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ	ประเทศเนเธอร์แลนด์	 ร่วมสังเกตการณ	์					
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการโครงการต่าง	ๆ	ด้านการป้องกันปราบปราม				
คดลีะเมดิทางเพศเดก็	ของประเทศเนเธอร์แลนด์ทีด่�าเนนิการร่วมกับภาครฐัและเอกชน
ในประเทศไทยอีกด้วย
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DSI บุกค้นขบวนการน�าเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี ท�ารัฐเสียหายกว่า 2,400 ล้านบาท

	 ตามที่	กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพเิศษ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การปราบปรามกลุม่ขบวนการกระท�าผดิเกีย่วกบัการลกัลอบและหลกีเลีย่งภาษศีลุกากร	
อนัส่งผลกระทบต่อการจดัเกบ็รายได้ของรฐั	และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมากนัน้							
	 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ด�าเนินการสบืสวนสอบสวน	กรณกีารน�าเข้ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่ง
ภาษอีากร	และส�าแดงราคาต�า่กว่าความเป็นจรงิ	พบว่าบรษิทัผูน้�าเข้ารถยนต์ได้ระบรุาคาสนิค้าในใบขนสนิค้าขาเข้าทีผู่น้�าเข้า
ต้องแสดงต่อกรมศลุกากรเพือ่เสยีภาษีอากร	โดยมีการส�าแดงราคาต�า่กว่าราคาเป็นจรงิ	 ซ่ึงราคาโดยเฉล่ียทีผู่น้�าเข้าส�าแดง												
คอื	ไม่เกนิร้อยละ	40	ของราคารถยนต์ท่ีบรษิทัผูผ้ลิตในประเทศต้นก�าเนดิรถยนต์จ�าหน่าย	จากข้อมลูทีไ่ด้จากการสบืสวน
สอบสวนเบือ้งต้น	พบรถยนต์เลีย่งภาษทีีน่�าเข้ามาจ�าหน่ายเป็นรถยนต์ทีม่สีมรรถนะสงูและมรีาคาแพงก่อให้เกดิความเสยีหาย
แก่รัฐ		

	 ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 18	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ				
พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ							
ที	่120/2560	ด�าเนนิการขอหมายค้นต่อศาลอาญาเพือ่ตรวจค้นสถานทีเ่ป้าหมายจ�านวน	9	แห่ง	โดยสามารถอายดัรถยนต์
ได้จ�านวน	122	คัน	จาก	5	จุดตรวจค้น	ดังนี้

	 1.	บริษัท	นิช	คาร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	 เลขที่	2388	ถนนพระราม	9	แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	และ
อาคารไม่มีเลขที่อยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารเลขที่	2388	จากการตรวจค้น	อายัดรถยนต์ได้จ�านวน	81	คัน
	 2.	โชว์รูมรถยนต์	บริษัท	นิชคาร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	สาขาสยามพารากอน	ห้องเลขที่	208B	ชั้น	2	อาคารเลขที่	991	
ถนนพระราม	1	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	จากการตรวจค้นอายัดรถยนต์ได้จ�านวน	1	คัน
	 3.	 เต้นท์รถยนต์	 เลขท่ี	999/9	ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม	แขวงคลองจ่ัน	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	(สถานที่เก็บ		
รถยนต์ลัมโบกินี่)	จากการตรวจค้นอายัดรถยนต์ได้จ�านวน	6	คัน
	 4.	 โชว์รูมรถยนต์เอสทีที	ออโต้	คาร์	 เลขท่ี	41	ถนนเทียมร่วมมิตร	แขวงห้วยขวาง	 เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	
(สถานที่เก็บรถยนต์ลัมโบกินี่)	จากการตรวจค้นอายัดรถยนต์ได้จ�านวน	24		คัน
	 5.	โชว์รมูรถยนต์	เอสทที	ีออโต้	คาร์	เลขที	่267/13	ถนนสขุมุวทิ	63	แขวงคลองตนัเหนอื	เขตวฒันา	กรงุเทพฯ	
(สถานที่เก็บรถยนต์ลัมโบกินี่)	จากการตรวจค้นอายัดรถยนต์ได้จ�านวน	10	คัน
	 รวมรถยนต์ท่ีอายัดจ�านวน	122	คัน	เป็นรถหลายยี่ห้อ	อาทิเช่น	ลัมโบกินี,	แมคคาเรน,	โลตัส	เป็นต้น	ซึ่งภาษี
ที่ขาดโดยเฉลี่ยต่อคันประมาณ	10	–	18	ล้านบาทต่อคัน	 ซ่ึงรวมแล้วรัฐเสียหายเป็นจ�านวนเงินทั้งส้ินประมาณ	2,400	
ล้านบาท
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ผู้ช่วยทูตส�านักงานสืบสวนฯ สหรัฐ ป.ไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี DSI

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

	 เมือ่วนัองัคารที	่23	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมอืง	อธิบดี
กรมสอบสวนคดพิีเศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	มนต์ชยั	วชัรบตุร	ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านคดพีเิศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมแสดงความยนิดีและบรจิาคเงินสมทบ
ทนุมลูนธิิรามาธิบดีฯ	 เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมธนารักษ์	 84	ปี	 โดยมี	
นายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกลุ	อธบิดีกรมธนารักษ์	เป็นผู้รับมอบ	ณ	กรมธนารกัษ์	ถนน
พระรามที่	6	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	18	พฤษภาคม	2560	นาย	Eric	Macloughlin	ผู้ช่วยทูตประจ�า
ส�านักงานสบืสวนความมัน่คงแห่งมาตภุมู	ิ (Homeland	Security	Investigations	-	HSI)	สอท.	
สหรฐัฯ	ประจ�าประเทศไทย	เข้าเยีย่มคารวะอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	เพือ่แนะน�าตวัในโอกาส
มารับต�าแหน่งใหม่	โดยมผีูบั้ญชาการส�านกักจิการต่างประเทศและอาชญากรรมระหว่างประเทศ	
และเจ้าหน้าทีส่�านกักจิการต่างประเทศและอาชญากรรมระหว่างประเทศร่วมให้การต้อนรบัและ
หารือข้อราชการ	 โดยประเด็นในการหารือประกอบไปด้วย	การประสานงานทางการสืบสวน
สอบสวน	และความร่วมมือทางวิชาการ	 ท้ังนี้	HSI	 เป็นหน่วยงานที่ส�าคัญและท�างานร่วมกับ
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	(DSI)	อย่างใกล้ชดิมาโดยตลอด	โดยเมือ่วนัองัคารที	่16	พฤษภาคม	2560	
คณะรฐัมนตรไีด้เห็นชอบบันทึกความตกลงระหว่างหน่วยงาน	HSI	และ	DSI

ดีเอสไอ รับเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามฯ การประชุมติดตามผลการด�าเนินงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ และร่วมจัดนิทรรศการฯ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

	 เมือ่วนัพธุที	่24	พฤษภาคม	2560	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รับเกยีรติเข้าร่วมพิธลีงนาม
บันทึกความเข้าใจ	ว่าด้วยความร่วมมือในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิเพีอ่
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนม่ันคงปลอดภยัยาเสพตดิ	ระหว่างส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด	และส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	การร่วมประชุมติดตามผลการด�าเนินงาน
และรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมีนายสุวพันธุ์	ตันยุ
วรรธนะ	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธาน	ณ	ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรมู	อาคา
รอิมแพค็	ฟอรัม่	 เมืองทองธาน	ีจงัหวดันนทบุร	ีในการนี	้กรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดยศนูย์อ�านวย
การและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ	ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด	ซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่าย
เกษตรกร	และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก
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ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY

	 เมือ่ระหว่างวนัที	่1	-	2		มถินุายน	2560	นายสวุพันธุ	์ตันยวุรรธนะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม	พันต�ารวจเอก	ไพสฐิ	
วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	นายศรณัพงศ์	ฟุง้เกียรต	ิผูอ้�านวยการศนูย์ปฏบัิตกิารคดพีเิศษ	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	และเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ	ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	พร้อมคณะผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการท�างาน	และมอบก�าลังใจ	แก่เจ้าหน้าท่ีส�านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	และ
ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส	 โดยนายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ได้เน้นย�้าให้									
เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที	่ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้สามารถเชือ่มโยงและสอดคล้องกบัวฒันธรรม	ความคดิ	และวถิชีวีติของประชาชนทีม่คีวาม
หลากหลายในแต่ละพื้นที่	 รวมทั้งจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพ้ืนที่	 ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให	้					
กระทรวงยุติธรรม	เพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความยุติธรรมให้กับพี่น้อง	ประชาชน	โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
ประชาชน	จะต้องได้รบัประโยชน์อย่างแท้จริง	โดยได้ขอให้ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดั	และศนูย์ยตุธิรรมชมุชนสร้างความเป็นธรรม
ให้กบัประชาชนในพืน้ทีใ่ห้เป็นไปอย่างเท่าเทยีม	ทัว่ถงึ	รวดเรว็	และเสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุ	ซึง่จะต้องอาศยัความร่วมมือจาก			
ทกุภาคส่วน	หากพีน้่องประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรม	กระทรวงยตุธิรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ	
โดยสามารถตดิต่อได้ทีส่�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัในพืน้ท่ี	จะได้รบัการอ�านวยความยุตธิรรมทีเ่ป็นธรรมและทัว่ถงึ

“ปลูกต้นไม้ สร้าง DSI ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่วัดสวนแก้ว

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 25	พฤษภาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	 รักศักดิ์สกุล			
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
จ�านวน	70	คน	เข้าร่วมโครงการ	“ปลกูต้นไม้	สร้าง	DSI	ใส่ใจรกัษ์สิง่แวดล้อม”	ณ	วดัสวนแก้ว	
อ�าเภอบางใหญ่	จงัหวดันนทบรุ	ีซึง่จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้ข้าราชการและเจ้า
หน้าท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษตระหนกัและหวงแหนทรพัยากรป่าไม้	ในการนี	้ผูแ้ทนจากหน่วย
งานในสงักัดกรมสอบสวนคดพีเิศษได้ร่วมปลกูต้นไม้จ�านวน	27	ต้น	รวมทัง้ได้ร่วมบรจิาคเงนิ
สมทบกองทุนธนาคารน�้า	กองทุนคนชรา	และกองทุนสัมมาชีพ	ของมูลนิธิวัดสวนแก้ว						
รวมจ�านวน	27,000	บาท	รวมทั้งเสื้อผ้าและหนังสือจ�านวนหนึ่งเพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิ								
วัดสวนแก้วไปใช้ประโยชน์แจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ต่อไป

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ตรวจเยี่ยมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
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ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY

	 เม่ือระหว่างวันท่ี	6	 -	7	มิถุนายน	2560	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จัดประชุม
วชิาการเชงิปฏิบตักิารโครงการวจิยัการน�าระบบตรวจการเป้าทางทะเลและอากาศยาน
ไร้คนขบัขนาดเล็กมาเพิม่ประสทิธภิาพ	การสบืสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	
โดยมีนกัวจิยัจากกรมสอบสวนคดพิีเศษ	นกัวจิยัจากศนูย์บรกิารทางวชิาการและเทคนคิ	
สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	(องค์การมหาชน)	กระทรวงกลาโหม	หรอื	DTI	และ
นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยับูรพา	ณ	โรงแรมแฟร์เทก็ซ์	สปอร์ต	คลบั	แอนด์	โฮเตล็	พทัยา	
โครงการวจิยัดงักล่าว	มวีตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีรดาร์
ตรวจการณ์เป้าทะเล	 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก	 และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร	การแลกเปลีย่นความรู	้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	การสร้าง
แนวทางการสืบสวนทางอากาศ	และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ตลอดจน							
การด�าเนนิการโครงการวจิยัการน�าระบบตรวจการณ์เป้าทางทะเลและอากาศยานไร้คนขบั
ขนาดเล็กมาเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ให้มี
ประสิทธิภาพและส�าเร็จตามเป้าประสงค์

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 8	มิถุนายน	2560	พันต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	 รักศักดิ์สกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ						
พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	
จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที	่						
คดีพิเศษและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ	2560							
ณ	อาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ	และ	ชัน้	8	อาคารรัฐประศาสนภกัดี	(อาคาร	B)	ท้ังนี	้ เพ่ือเป็นการรณรงค์	เร่ือง	“ผลประโยชน์
ทบัซ้อน”	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1.	 เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
	 2.	เพือ่ให้ความรู	้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพิีเศษ	เกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน
	 3.	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง	“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมบุคลากร เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

นักวิจัย DSI, DTI, ม.บูรพา ร่วมถกแนวทาง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเรดาร์/อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสืบสวนสอบสวน
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ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY

	 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร	และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	โดยให้ความส�าคญัในการแก้ปัญหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั	และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด	โดยนายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ได้ก�าชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปฏบิตังิานตามนโยบายและข้อสัง่การของรัฐบาลอย่างเคร่งครดั	และด�าเนนิการเชงิรกุในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
พเิศษ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การปราบปรามการบุกรกุทีดิ่นของรฐั	โดยให้เร่งด�าเนินการป้องกนัและปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง	นั้น

	 กระทรวงยุติธรรมได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายกลุ่มอันดามัน	กรณีมีผู ้มีอิทธิพลหลายกลุ่มได้บุกรุกท�าลาย
ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีจ่งัหวดัพงังาหลายพืน้ที	่ ในการน้ี	พันต�ารวจเอก	ดุษฎ	ีอารยวฒุ	ิรองปลัดกระทรวงยติุธรรม	หวัหน้า
กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยความยุติธรรม	 ในฐานะก�ากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ											
ด�าเนินการสืบสวนสอบสวน	และจากการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏข้อเท็จจริง	ดังนี้

	 1.	พบว่ามกีารปลกูสร้างบ้านพกัขนาดใหญ่	จ�านวน	2	หลัง	ต้ังอยูบ่นสันเขาทีเ่ป็นเทือกเขาสูง	สามารถมองเหน็เกาะภเูก็ต	
และอ่าวพงังา	อยูใ่นเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตป่ิาควนโต๊ะหลา	และแหลมซ�า	ซึง่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเม่ือปี	2527	
โดยก่อนหน้านีป้ระกาศเป็นป่าตามมติคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่14	พฤศจกิายน	2504	โดยมกีารสร้างถนนส่วนบคุคล	เช่ือมต่อ
จากเส้นทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	1004	จ�านวน	1	เส้นทาง	ระยะทางประมาณ	2.8	กโิลเมตร	เพือ่ใช้เดินทางเข้ามายงับ้านพกั

	 2.	พบว่าบรเิวณตวับ้าน	และบรเิวณข้างเคยีง	เดมิมกีารออกเอกสารสิทธใินทีด่นิเป็น	น.ส.3	ก.	เลขที	่1281	แปลงเดยีว	
เนื้อที่	39	ไร่	ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะหลาฯ	ครอบคลุมภูเขาทั้งลูก	ต่อมาได้มีการแบ่งแยกเป็น	14	แปลงหลัก	
และได้มีการรวมแปลงและแบ่งแยกท่ีดินออกไปอีกจ�านวนหลายแปลง	 ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการออกโดยการ							
เดินส�ารวจในช่วงปี	2520	โดยไม่มีหลักฐานของที่ดินเดิม	และอ้างว่าปลูกสวนผลไม้มาประมาณ	33	ปี	ซึ่งจากการอ่านแปล
วเิคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ	พบว่า	เมือ่ปี	พ.ศ.	2510	และ	พ.ศ.	2519	พืน้ทีดั่งกล่าวมสีภาพเป็นป่า	100	เปอร์เซน็ต์	ไม่พบ
ร่องรอยการท�าประโยชน์	จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ	อีกทั้งกฎกระทรวงฉบับที่	5	ออกตามความในพระราชบัญญัติ		
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	2497	ห้ามออกเอกสารสิทธิในท่ีเขาหรือภูเขา	และในเขตท่ีสงวนหวงห้ามของรัฐ	การออก	
น.ส.3	ก.ฉบับดังกล่าวจึงเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ผู้ที่ครอบครองจึงอยู่ในฐานะของผู้ที่บุกรุกที่ดินของรัฐ	ป่า	และ
ป่าสงวนแห่งชาติ	ซึ่งจะต้องถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

	 โดยเม่ือวันศุกร์ท่ี	 9	มิถุนายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย									
พนัต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	พนัต�ารวจโท	ประวธุ	วงศ์สนีลิ	รองอธบิดกีรมสอบสวน
คดพีเิศษ	พนัต�ารวจโท	มนตร	ีบณุยโยธนิ	ผูบ้ญัชาการส�านกัคดีคุม้ครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม	และเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวน
คดีพิเศษ	ได้สนธิก�าลังกับเจ้าหน้าที่จากกองพลทหารราบที่	5	และกรมป่าไม้	น�าหมายค้นของศาลจังหวัดพังงา	เข้าตรวจค้น
บ้านพกัซึง่ตัง้อยูบ่นสนัเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาควนโต๊ะหลา	และป่าแหลมซ�า	อยู่ในท้องที	่ต�าบลคลองเคยีน	อ�าเภอตะก่ัวทุง่	
จังหวัดพังงา	 โดยมีข้อสงสัยว่ามีการบุกรุก	ยึดถือครอบครอง	ท�าประโยชน์	ก่อสร้าง	หรืออยู่อาศัย	และออกเอกสารสิทธ	ิ							
โดยมิชอบ

DSI เข้าตรวจค้นคฤหาสน์บนสันเขากลางป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะหลา จังหวัดพังงา
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	“การด�าเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินของรัฐทุกประเภทถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาลที	่		
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	หน่วยทหาร	กรมป่าไม้	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ถือเป็นภารกจิส�าคญั	และถือเป็นภารกจิท่ีจะต้อง
ทวงคืนเอาแผ่นดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของรัฐและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดอย่างเด็ดขาด	ส�าหรับผู้กระท�าผิดรายนี้							
(ขอสงวนนาม)	เป็นนายทุนรายใหญ่ที่มีฐานะร�่ารวยในระดับต้นๆ	ของจังหวัดภูเก็ต	มีพฤติการณ์ในการบุกรุกท่ีดินของรัฐ
ในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัพงังาหลายแห่ง	และร�า่รวยจากการค้าขายทีด่นิทีผ่ดิกฎหมาย	มคีดคีวามอยูก่บักรมสอบสวน
คดีพิเศษท้ังที่อยู่ในชั้นศาลและอยู่ระหว่างด�าเนินคดี	ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการด้านกฎหมายฟอกเงิน	เข้าไปด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบกับบุคคลดังกล่าวต่อไป”	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	กล่าว

	 ตามที่	 พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ								
ได้อนุมัติให้พันต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ	 รักษาการในต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ				
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	 เดินทางไปประเทศอังกฤษ	ตามที่องค์กร	Wilton	Park				
ได้เชิญประชุม	 ในหัวข้อ	“บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการต่อต้านระบบทาส					
ยุคใหม่”	 (The	 role	of	digital	 technology	 in	 tacking	modern	slavery)				
เมือ่ระหว่างวนัที	่11	-	16	มถินุายน	2560	นัน้	การประชมุได้มุง่เน้นให้ผูแ้ทนทัง้ภาครัฐ
และเอกชน	จาก	16	ประเทศ	กว่า	60	คน	ระดมความคิดเหน็	ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	 ท่ีปัจจุบันมีความซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่ส�าคัญและเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ	ซึ่งผลจากประชุมดังกล่าว	
ได้เห็นพ้องต้องกนัในการทีจ่ะต้องใช้เทคโนโลยดีจิทิลัทกุด้าน	ให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ
ในการต่อต้านการค้ามนษุย์	โดยได้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้แนวปฏบิตัทิีด่ขีองแต่ละ
หน่วยงาน	 โดยผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้น�าเสนอวิธีการสืบสวนสอบสวน				
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ที่ได้ใ้ช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลายรูปแบบเพื่อปฏิบัติงาน	
ให้ท่ีประชุมทราบ	ในการนี้ยังได้สร้างเครือข่ายในการท�างานร่วมกันในอนาคตกับ
หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายและองค์กรพัฒนาเอกชนหลายหน่วยงานทีม่าร่วมประชมุ
อีกด้วย

DSI ร่วมประชุมนานาชาติเพื่อใช้เทคโนโลยีติจิทัลในการต่อต้านการค้ามนุษย์
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ดีเอสไอ จัดโครงการบริหารจิตอบรมตนด้วยธรรมะ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

DSI เตรียมสรุปส�านวนการสอบสวน
กรณีมูลนิธิคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง

รับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด

	 กรมสอบสวนคดีพเิศษ	โดยส�านกับรหิารกลาง	จัดโครงการบริหารจิตอบรมตน
ด้วยธรรมะ	 ในหลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข	ณ	ธรรมสถาน
เฉลิมพระเกียรติ	รัชกาลที่	9	วัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	กรุงเทพมหานคร	โดยมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากร	มีทัศนคติและค่านิยม	ไม่ยอมรับการทุจริต
คอรปัชัน่	บคุลากรมพีฤติกรรมและวธิกีารท�างานด้วยความโปร่งใส	ตลอดจนเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 ตามที	่กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้สบืสวนสอบสวนกรณทีีน่ายศุภชยั	ศรศีภุอักษร	กบัพวก	ทจุรติน�าเงนิออกจากสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	จ�ากัด	 (คดีพิเศษที่	146/2556)	จ�านวนประมาณ	1.3	หมื่นล้านบาท	และจากการสอบสวนพบว่า								
ในห้วงเวลาใกล้เคยีงกนักม็ขีบวนการสร้างเรือ่งอันเป็นเทจ็	เพือ่หลอกลวงสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทัว่ไปให้หลงเช่ือว่าสหกรณ์
มีระบบธรรมาภิบาล	รวมทัง้บรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพจนมผีลก�าไรดี	จนท�าให้มปีระชาชนหลงเชือ่น�าเงินเข้ามาฝากกับสหกรณ์	
และเงินจ�านวนดังกล่าวก็เข้าไปปะปนกับเงินสหกรณ์และมีการทุจริตออกไป	จนเกิดเป็นภาพวงจรการกระท�าผิดที่หลอกลวง			
น�าเงินเข้าสหกรณ์และทุจริตน�าเงินออก	ท�าให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย	 (คดีพิเศษที่	63/2557)	ซึ่ง						
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนทั้งสองคดีเสร็จสิ้นและส่งส�านวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว	 และต่อมาพนักงานอัยการได้มี
หนงัสอืแนะน�าให้กรมสอบสวนคดพีเิศษด�าเนนิคดีกบันายศภุชัย	ศรศีภุอกัษร	และกลุม่บคุคลทีเ่ป็นผูร้บัเงนิไปจากกระบวนการ
ดังกล่าวในความผิดฐานฟอกเงิน	รับของโจร	และความผิดอ่ืนด้วย	ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้จ�าแนกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับ						
การรับเงินดังกล่าวเป็นหลายกลุ่ม	 ในจ�านวนดังกล่าว	มีกลุ่มพระธัมมชโย	และวัดพระธรรมกาย	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ								
วัดพระธรรมกายรวมอยู่ด้วย	โดยได้ทยอยสอบสวนและสรุปส�านวนการสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องส่งพนักงานอัยการ
ไปหลายคดีแล้วตามที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องนั้น

	 จากการสอบสวนคดีพิเศษที่	 27/2559	ที่มีการด�าเนินคดีกับพระธัมมชโย	และผู้เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกัน						
รบัของโจร	 ร่วมกนัฟอกเงนิ	และสมคบกนัฟอกเงนิ	นัน้	มกีารตรวจสอบเส้นทางการเงิน	พบหลักฐานว่ามคีวามเชือ่มโยงไปถงึ
มูลนิธิคุณยายอาจารย์	มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง	กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แยกด�าเนินคดีเป็นคดีพิเศษที่	24/2560	
และสอบสวนต่อเน่ืองมา	บดันีไ้ด้พยานหลกัฐานครบถ้วนแล้ว	ในวนันีจ้งึได้มกีารประชมุร่วมกนัระหว่างคณะพนกังานสอบสวน
คดีพิเศษ	คณะพนักงานอัยการร่วมสอบสวน	และที่ปรึกษาคดีพิเศษเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานในคดี	หากมีพยานหลักฐาน
ครบถ้วนสมบูรณ์พอแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา	จะด�าเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

	 อน่ึง	จากการสืบสวนสอบสวนยังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงมูลนิธิธรรมกายอีกส่วนหนึ่งด้วย	ซึ่งกรมสอบสวน
คดีพิเศษจะได้ด�าเนินการแยกเป็นคดีพิเศษออกมาอีกคดีหนึ่งเพื่อด�าเนินการสืนสวนสอบสวนต่อไป



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation22

ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ กรมศุลกากร แถลงความคืบหน้า
กรณีการปราบปรามการน�าเข้ารถยนต์ที่ลักลอบน�าเข้าและหลีกเลี่ยงการช�าระภาษีศุลกากร

	 ตามที่	กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกลุ่มขบวนการกระท�าผิดเกี่ยวกับการลักลอบน�าสินค้าเข้ามา								
ในราชอาณาจกัรและหลกีเลีย่งภาษศีลุกากร	อนัส่งผลกระทบต่อการจดัเกบ็รายได้ของรฐั	และสร้างความเสยีหายต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนั้น	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด�าเนินการปราบปรามขบวนการน�ารถยนต์เข้ามา							
ในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่งภาษอีากร	และส�าแดงราคาต�า่กว่าความเป็นจริง	รวมท้ังกระบวนการรถจดประกอบผิดกฎหมาย	
อย่างต่อเนือ่ง	โดยมกีารบูรณาการกบักรมศลุกากรโดยนายกลุศิ		สมบติัศริ	ิอธบิดีกรมศลุกากร	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่สนใจของสาธารณชน	กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	สืบเนื่องจากกรณีเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษการเข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญาเมื่อวันที่	18	และ	
24	พฤษภาคม	2560	ซึ่งสามารถอายัดรถยนต์สมรรถนะสูง	(SUPER	CAR)	ไว้เพ่ือตรวจสอบจ�านวน	122	คัน	โดยเป็น
รถยนต์หลายยี่ห้อ	อาทิเช่น	ลัมโบร์กินี,	 โรสลอยด์,	แมคคาเรน,	โลตัส	เป็นต้น	ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

	 กรณีดังกล่าว	กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ			
ในเรื่องทางอาญา	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ในการประสานข้อมูลกับทางการประเทศต้นทางของรถยนต์เพื่อขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาซ้ือขายที่แท้จริงเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน	 ซ่ึงเม่ือน�าข้อมูลรถยนต์ท่ีได้จากการตรวจค้น								
มาเปรียบเทยีบกับหลกัฐานท่ีได้จากต่างประเทศพบว่า	มกีารส�าแดงบญัชีราคาสนิค้า	(Invoice)	ของรถยนต์จ�านวน	32	คัน	
ต่อกรมศลุกากร	ไม่ตรงกับราคาสนิค้าท่ีมกีารซ้ือขายทีแ่ท้จรงิทีไ่ด้รบัมาจากประเทศผูผ้ลติ/ผูจ้�าหน่ายสนิค้า	กรมสอบสวน
คดพีเิศษจงึได้ขอให้กรมศลุกากรประเมนิราคารถยนต์เบือ้งต้น	ตามเอกสารหลกัฐานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ประกอบด้วย
รถยนต์ยี่ห้อลัมโบร์กินี่	 จ�านวน	31	คัน	และรถยนต์ยี่ห้อเล็กซัส	จ�านวน	1	คัน	 ซ่ึงกรมศุลกากรได้จัดส่งข้อมูลบัญชี						
รายละเอียดการค�านวณภาษีรถยนต์กลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว	จ�านวน	30	คัน	พบว่ามีมูลค่าภาษีอากรขาด	
รวมทัง้สิน้ประมาณ	650	ล้านบาท	ซึง่ท�าให้รฐัได้รบัความเสียหาย	ซ่ึงจะต้องด�าเนนิการตามกฎหมายกบัผู้กระท�าผิดต่อไป

	 2.	จากการสืบสวนสอบสวนขยายผล	พบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ามีรถยนต์ยี่ห้อลัมโบร์กินี	 รุ่นเอเวนทาดอร์	ที่ส่ง
ออกจากสหราชอาณาจักรและน�าเข้ามาในราชอาณาจักร	จ�านวน	11	คัน	ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นใหม่และมีราคาสูง	แต่พบว่า
ในขัน้ตอนพธิกีารศลุกากรกลบัน�าหลกัฐานไปส�าแดงกบักรมศลุกากรเพ่ือช�าระภาษอีากรขาเข้าเป็นรถยนต์ยีห้่อลัมโบร์กิน	ี
รุ่นเกลลาโดร์	ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นเก่าและมีราคาถูกกว่า	โดยในเบื้องต้นพบพฤติกรรมดังกล่าวจ�านวน	8	คัน	อันเป็นการ
ส�าแดงเท็จ	 เป็นเหตุให้ภาษีอากรขาเข้าท่ีต้องช�าระขาดเป็นจ�านวนมาก	 ซ่ึงอยู่ระหว่างด�าเนินการร่วมกับกรมศุลกากร					
เพื่อค�านวณภาษีรถยนต์รวมถึงค่าภาษีและอากรที่ขาดและจะต้องด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าผิดต่อไป

	 3.	ได้ด�าเนนิการสบืสวนเพิม่เติม	พบรถลมัโบร์กนิจีดประกอบ	จ�านวน	2	คนั	ซึง่น่าเชือ่ว่าน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร
ทัง้คัน	โดยมขีบวนการปลอมแปลงเอกสารว่าน�าเข้ามาเป็นชิน้ส่วน	มบีรษิทัน�าเข้าตวัถงั,	บรษิทัน�าเข้าเครือ่งยนต์	และส่งต่อ
ให้บริษัทรถยนต์น�าไปเสียภาษีสรรพสามิต	 เพื่อน�าไปขอจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก	 ซ่ึงราคารถจดประกอบ						
จะเสียภาษีเป็นช้ินส่วน	 โดยมีการเรียกเก็บภาษีเพียงร้อยละ	80	จากราคาที่ส�าแดง	ขณะที่รถน�าเข้าทั้งคันจะมีการ		
เรยีกเกบ็ภาษสีงูสดุถงึร้อยละ	328	จากราคาทีซ่ือ้	ซึง่ขณะนี	้กรมสอบสวนคดพีเิศษอยูร่ะหว่างการรวบรวมพยานหลกัฐาน
เพื่อด�าเนินคดีกับบริษัทต่าง	ๆ	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายต่อไป
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ดีเอสไอ จับกุมขบวนการลักลอบน�าเข้าสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
และสินค้าหลบหนีศุลกากรรายใหญ่ มูลค่าของกลางกว่า 50 ล้านบาท

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ใคร่ประชาสมัพนัธ์แจ้งเตือนให้กบับริษทัผู้น�าเข้ารถยนต์และตัวแทนทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ประชาชน
ทั่วไป	หากมีคณะบุคคลหรือบุคคลใด	ๆ	แอบอ้างตนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ					
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อันเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว	ขออย่าได้หลงเชื่อ	หากมีการแอบอ้าง			
ให้ผูเ้สยีหายไปร้องทุกข์ด�าเนินคดต่ีอสถานีต�ารวจท้องท่ีเกดิเหตโุดยเรว็	และแจ้งให้กรมสอบสวนคดพิีเศษทราบทีห่มายเลข	
0-2831-9888	เพื่อจะได้ด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	16	มิถุนายน	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจตรี	สุริยา	
สิงหกมล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	พันเอก	พินิจ	ตั้งสกุล	ผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา	ร่วมกับ								
คณุมาลา	ตัง้ประเสรฐิ	รองประธานคณะกรรมการ	ปปท.	ภาคเอกชน	ในฐานะผู้แทนจากบริษทัซ่ึงได้รับความเสียหาย	ได้ร่วม
แถลงข่าวกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจค้นจับกุมขบวนการลักลอบน�าเข้าสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและ
สนิค้าหลบหนีศุลกากร	ณ	ห้องแถลงข่าวกรมสอบสวนคดพีเิศษ	อาคารกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ถนนแจ้งวฒันะ	กรงุเทพมหานคร
	 สืบเนื่องมากจากการสืบสวนของ	พันต�ารวจโท	นิรุติ	 พัฒนรัฐ	ผู้อ�านวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา	3	ส�านักคดี
ทรัพย์สินทางปัญญา	ทราบว่ามีขบวนการทุจริตซึ่งมีนายทุนเป็นต่างชาติ	 ลักลอบน�าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	อาทิ	
โทรศัพท์มือถือ	แบตเตอรี่โทรศัพท์	กระเป๋า	 เครื่องส�าอาง	และสินค้าอื่นๆ	รวมทั้งมีสินค้าอื่นที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรจาก
ชายแดนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศลุกากรและน�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศเป็นจ�านวนมาก	มีการ
ขนส่งสินค้ามากถึงครั้งละ	2	-	3	ตู้คอนเทนเนอร์	ล�าเลียงมาเก็บพักไว้ในโกดังย่านถนนกาญจนาภิเษก	หลังจากนั้นจะทยอย
น�าไปส่งให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด	ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพบว่า			
เม่ือระหว่างปี	2559	-	ปัจจบัุน	นายทุนนีไ้ด้มรีายได้จากการด�าเนนิกจิการมากกว่า	400	ล้านบาท	ซ่ึงไม่มกีารเสยีภาษหีรอืเสยี
ภาษีเงินได้ไม่ครบถ้วน	จึงท�าให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีตัวสินค้า	และรวมถึงสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้ของเจ้าของธุรกิจ	
และถูกเพ่งเล็งว่าไม่ให้ความจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย	อันมีหรืออาจมีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	จึงรับกรณีดังกล่าวไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ
	 ต่อมา	เม่ือวนัที	่14	มถินุายน	2560	เจ้าหน้าทีส่�านกัคดทีรัพย์สนิทางปัญญา	จงึได้น�าหมายค้นศาลทรพัย์สนิทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง	เข้าตรวจค้นเป้าหมายจ�านวน	3	จุด	ดังนี้
	 1.	โกดงัเลขที	่37/49	ถนนบางระมาด	แขวงศาลาธรรมสพน์	เขตทววีฒันา	กรงุเทพฯ	ตรวจพบมกีารขนสินค้าทีน่�าเข้า
มาในราชอาณาจักรไว้ในโกดัง	รวมถึงตรวจยึดรถตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าหลบหนี
ศุลกากรได้	1	คัน
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	 2.	 โกดังเลขที่	 37/25	ถนนบางระมาด	แขวงศาลาธรรมสพน์	 เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	ตรวจพบมีการขนสินค้า									
ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรไว้ในโกดัง
	 3.	ได้ร่วมกบัสถาบันนิตวิิทยาศาสตร์	ท�าการตรวจค้นบ้านเลขที	่555/32	หมูบ้่าน	บ	ีฮาโมน	ีราชพฤกษ์	ต�าบลมหาสวสัดิ	์
อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด
	 จากการตรวจค้นดงักล่าว	เจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจยดึสนิค้าละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา	และสินค้าหลบหนศีลุกากรได้
มากกว่า	100,000	ชิ้น	ซึ่งมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดมากกว่า	50	ล้านบาท	ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดตาม
ผูก้ระท�าความผดิรายนีม้าด�าเนินคดตีามกฎหมายต่อไป	เนือ่งจากในปีนีป้ระเทศไทยได้ถกูจดัอนัดบัตามมาตรา	301	พเิศษ	ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	อยูใ่นระดบั	PWL	(Prior	watch	list)	 ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	 ซ่ึงทางสหรัฐอเมริกาพร้อมทีจ่ะ
ทบทวนสถานะของประเทศให้ดีข้ึน	ดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความต้ังใจในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา	โดยเน้นในกลุม่ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้ามาในราชอาณาจักร	ผูค้้ารายใหญ่	และสนิค้าทีก่ระทบต่อผูบ้ริโภค	เพือ่หวงัให้ประเทศไทย
จะได้ถูกปรับสถานะให้ดีขึ้น	

	 เมื่อวันพุธที่	 21	มิถุนายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี						
กรมสอบสวนคดพิีเศษ	มอบหมายให้	นางอจัฉรา	ปรยีาจิตต์	 ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน
คดีพิเศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมพิธีสงฆ์และตักบาตรอาหารแห้งแด่
พระสงฆ์	 เน่ืองในวันมัคคุเทศก์ไทย	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	โดยมีนางสาววรรณสิริ	
โมรากุล	อธิบดีกรมการท่องเที่ยว	 เป็นประธานในพิธี	ณ	กรมการท่องเท่ียว	ถนน
พระราม	1	แขวงวังใหม่	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่วนัองัคารที	่20	มถินุายน	2560	คณะเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานคณะกรรมการ
สอบสวนการใช้อ�านาจโดยมชิอบ	(Commission	for	the	Investigation	of	Abuse	of	
Authority)	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	จ�านวน	20	ราย	 เข้าศึกษาดูงาน			
และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	การบริหารคด	ี
และการรับเรื่องราวร้องทุกข์	 โดย	พันต�ารวจโท	ไพศิษฎ์	สังคหะพงศ์	ผู้บัญชาการส�านัก
กิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 และนายณัฐวุธ	นิติวรยุทธ	
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	ศูนย์บริหารคดีพิเศษ
	 จากนั้นเจ้าหน้าที่ส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ได้น�าคณะเจ้าหน้าที่เนปาลเยี่ยมชมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรมสอบสวนคดีพิเศษ						
โดยศกึษาแนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการรบัเรือ่งราวร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพเิศษ	เพือ่น�าไป
พิจารณาปรับใช้ต่อไป

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานปราบปรามการทุจริตเนปาล 
เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2560
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	 เมื่อระหว่างวันท่ี	22	-	24	มิถุนายน	2560	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	จัดประชุมระดม
ความคิดเห็น	เรื่อง	“แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน	เพื่อสนับสนุนการท�างานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในรูปแบบขอทาน”	ตามโครงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย	์			
ณ	โรงแรมอินโดจีน	อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ในรูปแบบขอทาน	 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม	และร่วมกันก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบขอทาน	
	 ทั้งนี้	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ					
ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม	1	รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	 เป็นประธานเปิดการ
ประชุม	 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	ที่มีภารกิจหรือบทบาทเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม					
การค้ามนษุย์โดยตรง	อาท	ิผูแ้ทนจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิผูแ้ทนจากกองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนษุย์	ผูแ้ทนจาก
กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว	ผู้แทนจากส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 ผู้แทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวง			
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ผู้แทนจากหน่วยงานต�ารวจประเทศกัมพูชา	และผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน	
(NGOs)	ทัง้ประเทศไทยและประเทศกมัพชูา	กว่า	60	คน	เข้าร่วมโครงการ	โดยพันต�ารวจตรี	จตุพร	อรุณฤกษ์ถวลิ	ผูอ้�านวยการ
ส่วนป้องกันและปราบปราม	2	ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	ได้ถอดบทเรียนจากกรณกีารท�าคดีขอทานในพ้ืนทีพั่ทยา	จงัหวดัชลบุรี	
และระดมความคิดเห็นในหัวข้อ	“ปัญหา	อุปสรรคในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบขอทาน”	
จากนั้นผู้แทนจากทุกหน่วยงานได้ระดมความคิดเห็นหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์				
ในรูปแบบขอทาน	และการเข้าศึกษาดูงาน	ณ	ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 23	มิถุนายน	2560	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	วงศ์เมือง	
อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจตร	ีจริากร	อารย์ีรตันะนคร	
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดง
ความยินดแีละมอบแจกนัดอกไม้	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	67	ปี	แห่งการก่อตัง้
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	 โดยมี	คุณกตพล	คงอุดม	รองประธานกรรมการ	และ
กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	สยามรฐั	จ�ากดั	เป็นผูรั้บมอบ	ณ	ส�านักงานหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ	ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ประชุมร่วมหน่วยงานหาแนวทางป้องกัน/ปราบปรามการค้ามนุษย์รูปแบบขอทาน

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ นสพ. สยามรัฐ ในโอกาสครบรอบ 67 ปี
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DSI จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐกับการด�าเนินคดีภาษีอากร

ข้าราชการ DSI รับทุนกพ.ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

คณะเจ้าหน้าที่จากสหราชอาณาจักรเข้าพบและหารืออธิบดีดีเอสไอ
เกี่ยวกับแนวทางการรับมือภัยก่อการร้าย

	 วนัจนัทร์ที	่26	มถินุายน	2560	พนัต�ารวจเอก	ทรงศกัด์ิ	 รักศกัด์ิสกลุ	รองอธบิดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐกับการ				
ด�าเนนิคดภีาษีอากร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาความร่วมมอื	ความสมัพนัธ์
อันดรีะหว่างกรมสอบสวนคดพิีเศษกบัหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดเกบ็
ภาษีอากร	การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร	ตลอดจน	
ได้ระดมความคิดเห็นหาแนวทางการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานในการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัภาษอีากรด้วย	โดยมข้ีาราชการ	เจ้าหน้าท่ี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	กรมสรรพากร	กรมศลุกากร	และกรมสรรพสามติ	เข้าร่วมสัมมนา	
จ�านวน	72	คน	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซน็ทารา	ศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์	
ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันจันทร์ที่	26	มิถุนายน	2560	นายมาร์ค	สเกาลาร์	 (Mark	Scoular)	หัวหน้า			
ผูต้รวจการและหัวหน้าหน่วยคุม้ครองและเตรยีมการรบัมอืภยัก่อการร้ายนานาชาต	ิส�านกังาน
ต�ารวจต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ	ของสหราชอาณาจักร	รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่จาก						
สหราชอาณาจักร	ซึ่งเก่ียวข้องกับการรับมือภัยก่อการร้าย	ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	พันต�ารวจเอก	
ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	พร้อมด้วย	พนัต�ารวจเอก	ทรงศักดิ	์รกัศกัดิส์กลุ	
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ณ	ห้องประชุม	3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 ในโอกาสนี	้อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้มอบหมายให้ส�านกักจิการต่างประเทศและ
คดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	(โดยศนูย์ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและก่อการร้ายสากล)	
บรรยายสรุปบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษในมิติของการต่อต้านการก่อการร้าย	 ซ่ึงเป็น
ภยัคุกคามทีน่านาชาตใิห้ความส�าคญั	โดยทัง้สองฝ่ายเหน็ตรงกนัถงึความจ�าเป็นในความร่วมมอื	
เพื่อต่อต้านภัยก่อการร้าย	 ท้ังด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความเชี่ยวชาญ	รวมถึงการ				
ฝึกอบรมและพฒันาสมรรถนะบุคลากร	โดยจะมกีารประสานงานในระดับเจ้าหน้าท่ีเพือ่พัฒนา
ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 26	มิถุนายน	2560	ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษให้โอวาท			
แก่นายธีรนิติ	 จันทร์ประวิตร	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ	 ส�านักคดีความม่ันคง							
กรมสอบสวนคดีพิเศษในโอกาสที่ได้รับทุนรัฐบาล	 (ก.พ.)	 เพ่ือไปศึกษาระดับปริญญาโท	
หลักสูตร	Master	of	Science	 in	Counter-Terrorism	ณ	University	of	Central	
Lancashire	ประเทศสหราชอาณาจักร
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนมาตรการเร่งรัดงานคดี

DSI ร่วมยินดีกับ วอยซ์ทีวี ในโอกาสครบรอบ 8 ปี

เครือข่ายดีเอสไอระหว่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีอาชญากรรมพิเศษ

	 เมื่อวันอังคารท่ี	27	มิถุนายน	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธานในพิธีเป ิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ										
เพือ่ทบทวนมาตรการเร่งรดังานคดี	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ			
เกีย่วกบัระเบยีบกรมสอบสวนคดพีเิศษว่าด้วยการบรหิารงานคดพีเิศษ	พ.ศ.	2558	และ
แก้ไขเพิ่มเติม	 ให้แก่บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และก�าหนดมาตรการควบคุม	
เร่งรัด	ติดตาม	เรื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	ส�านวนสืบสวนและส�านวนสอบสวนคดีพิเศษ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ปัญหา	อุปสรรค	
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว	จ�านวน	87	คน						
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์	ถนนแจ้งวฒันะ	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	29	มิถุนายน	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบด	ี				
กรมสอบสวนคดพิีเศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจตร	ีณฐพล	ดิษยธรรม	ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน
คดีพิเศษ	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม	้			
เนือ่งในโอกาสครบรอบ	8	ปี	วอยซ์ทีว	ีโดยม	ีคณุประทีป	คงสิบ	ผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายข่าว
และรายการ	วอยซ์ทวี	ี เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ส�านกังานวอยซ์ทวี	ีถนนวภิาวดรีงัสติ	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่ระหว่างวนัที	่29	-	30	มถินุายน	2560	พนัต�ารวจเอก	ทรงศกัด์ิ	รกัศกัด์ิสกลุ	รองอธบิดี				
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีอาชญากรรมพิเศษ
เครอืข่ายดเีอสไอระหว่างประเทศ	โดยมนีางสาวนฐพร	บญุยะกร	ผูอ้�านวยการศนูย์เครอืข่ายและ
พนัธมติรภาคประชาชน	น�าเสนอผลการด�าเนนิงานด้านเครอืข่ายความร่วมมอืกรมสอบสวนคดพีเิศษ	
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายตลอดจนการแลกเปล่ียนแนวคิด
และวิธีการรายงานข่าวในแต่พ้ืนที่	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร	์						
ถนนแจ้งวฒันะ	กรงุเทพมหานคร

	 ท้ังน้ี	ภารกิจหลักของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ	คือ	
การเฝ้าระวงัในพืน้ทีไ่ม่ให้เกดิปัญหาในคดีส�าคญั	ๆ	และใกล้ตัวประชาชน	การพัฒนาความสมัพนัธ์
ในชุมชนให้เข้มแข็ง	การใช้กลไกที่มีอยู่เดิมให้เป็นประโยชน์	การสร้างระบบประสานงานข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ	การแจ้งข่าวสารผ่านสื่อต่าง	ๆ	การมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชน					
ช่วยสอดส่อง	เป็นหูเป็นตา	ติดตามพฤติกรรมคนแปลกหน้าและการเฝ้าระวังในทุกปัญหา	ฯลฯ
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสิทธิ ครบรอบ 16 ปี

การประชมุคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการระดบัภมิูภาคเพือ่การต่อต้านการค้ามนษุย์ คร้ังท่ี 4
(The Fourth Meeting of the Regional Program Steering Committee (RPSC) for AAPTIP)

ในวนัพฤหสับดีที ่6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เรดสินั บลู กรงุเทพฯ
	 ด้วยโครงการออสเตรเลยี	-	เอเชยีเพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์	

(Australia	-	Asia	Program	to	Combat	Trafficking	in	Persons	

:	AAPTIP)	มีการก�าหนดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

ระดบัภูมิภาคเพือ่การต่อต้านการค้ามนษุย์	ครัง้ท่ี	4	ในวนัพฤหสับดี

ที	่6	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงแรม	เรดสินั	บล	ูกรงุเทพฯ	โดยเชญิ

ปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการระดบัชาต	ิ (National	Program	Steering	Committee	

-	NPSC)	ของประเทศไทย	และกรมสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงเป็นหนึ่ง

ในองค์ประกอบ	NSPC	ของประเทศไทย	 โดยมี	พันต�ารวจเอก			

อคัรพล	บณุโยปัษฎัมภ์	ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านคดกีารค้ามนษุย์และ

คดยีาเสพตดิ	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษเข้าร่วมในการประชมุ

ครั้งนี้

	 เมือ่วนัพฤหสับดีที	่6	กรกฎาคม	2560	พันต�ารวจเอก	ไพสฐิ	

วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจตรี	

อนุชา	รัศมี	หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด

เกีย่วกบัตลาดเงนิและตลาดทนุ	ส�านกัคดกีารเงนิการธนาคาร	เป็นผูแ้ทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้	

เนื่องในโอกาสครบรอบ	16	ปี	 โดยมี	นายวัส	ติงสมิตร	ประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	ส�านักงานสิทธิ

มนษุยชนแห่งชาต	ิอาคารรฐัประศาสนภักด	ี(อาคารบ)ี	ถนนแจ้งวฒันะ	

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร



ทิศทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2560 – 2564



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation30

ส�ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ 1 

ทิศทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2560 – 2564

แนวโน้มอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ

	 ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	 (2555	-	2559)	กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งมั่นท�าหน้าที่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการท�างานของหน่วยงานราชการอื่นโดยรวม	ทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน	และเป็นหน่วยงานที่ให้				

ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายท้ังผูเ้สยีหายและผูต้้องหาโดยให้ความส�าคัญกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานอย่างครบถ้วน	ใช้วธิกีารที่

ชอบธรรมและโปร่งใสเพื่อค้นหาความจริงและพิสูจน์ความผิดอย่างชัดแจ้ง	 และเป็นหน่วยงานท่ีท�างานโดยยึดมาตรฐาน							

การสบืสวนสอบสวนอย่างเคร่งครดัเพือ่ให้ได้มาซึง่การยอมรบัและความเชือ่ถอืศรทัธาจากสงัคมและประชาชน	และในก้าวย่าง

ต่อไปในการก�าหนดจดุยนื	(Positioning)	ยทุธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพเิศษอยูบ่นสมมติฐานความเข้าใจบรบิทการเปลีย่นแปลง

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	ตามแนวทางเดียวกับท่ีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์							

ไว้ดงันี้

	 1)	สถานการณ์ของประเทศไทย

ด้านเศรษฐกิจ	การด�าเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยในปี	พ.ศ.	2540	และการให้ความส�าคัญกับการรักษาวินัย

ทางการเงนิและการคลงั	ท�าให้เสถียรภาพทางเศรษฐกจิปรบัตัวดีขึน้และอยูใ่นเกณฑ์ทีแ่ขง็แกร่ง	 โครงสร้างการผลติเปลีย่นผ่าน

จากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น	สอดคล้องกับระดับการพัฒนาประเทศ	และมีศักยภาพที่จะได้รับ							

การพัฒนาเพื่อสร้างฐานการผลิตส�าหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เข้าสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต

	 ด้านสังคม	โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย	ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและมีรูปแบบ			

ทีห่ลากหลาย	มปัีญหาท้ังในเชงิปรมิาณและคณุภาพของประชากรในทกุช่วงวัย	สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่คง

มีความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มคน	คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น	แต่ยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ						

ทัง้ด้านสุขภาพ	การเรยีนรู	้และคณุธรรมจรยิธรรม	สงัคมไทยเผชญิกบัความเสือ่มถอยทางวฒันธรรม	และมแีนวโน้มเป็นสังคม

พหุวัฒนธรรมมากขึ้น	ชุมชนมีความเข้มแข็ง	สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น

	 ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	ทรพัยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้ในการพัฒนาจ�านวนมาก	 ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง	และเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน	ปัญหาส่ิงแวดล้อม

เพิม่สงูขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิและชมุชนเมอืง	ประกอบด้วย	ปัญหาขยะมลูฝอย	มลพิษทางอากาศ	คณุภาพน�า้	และ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ภยัพบัิตทิางธรรมชาต	ิโดยเฉพาะอย่างย่ิงอทุกภยัและภยัแล้งทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้	และมคีวามรนุแรง

มากขึ้น	ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด�ารงชีวิตของคนไทย

1 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 นอกจากนี	้กระแสโลกาภวิตัน์และการรวมตวัของกลุ่มประเทศในภมูภิาคต่าง	ๆ	ในโลกเริม่แสดงผลกระทบทัง้ด้านบวก

และด้านลบที่เด่นชัดขึ้น	จากการเปิดเสรีหรือลดข้อจ�ากัดให้มากที่สุดของการเคล่ือนย้ายข้อมูล	คน	และทุน	ประกอบกับ

เทคโนโลยด้ีานการสือ่สารมคีวามก้าวหน้า	และราคาถกูลง	ท�าให้ปัจเจกบคุคลสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารและการส่ือสารจาก

โทรศพัท์มอืถอื	หรอืสมาร์ทโฟน	ข้อมลูจากส�านักข่าวไทยรฐั	ซึง่อ้างจากเวบ็ไซต์	veevid.com	รวบรวมสถติผิูใ้ช้งานโทรศพัท์มอืถอื			

ในประเทศไทย	ณ	เดือนธนัวาคม	พ.ศ	2558	พบว่า	จ�านวนผูใ้ช้งานโทรศพัท์มือถอืในประเทศไทยมีทัง้หมด	83	ล้านราย	โดย

ประชากรในกรงุเทพมหานครใช้มากทีส่ดุ	 ร้อยละ	90.3	รองลงมาเป็นภาคกลางร้อยละ	83.26	ภาคเหนอื	ร้อยละ	76.5	ภาคใต้

และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในสัดส่วนเท่ากัน	 คือ	ร้อยละ	74.4	การผลักดันให้ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ระบบ							

ดจิิตลั	 (Digital	Economy)	รฐับาลได้ก�าหนดวสิยัทศัน์เชงินโยบาย	“ไทยแลนด์	4.0”	เพ่ือการขบัเคล่ือนทกุมติิของเป้าหมาย

ของเศรษฐกจิท่ีเก่ียวข้องกบัการเงนิ	การผลติ	และการบรหิาร	ในด้านการเคลือ่นย้ายแรงงานโดยเฉพาะจากประเทศเพือ่นบ้าน	

และกลุม่คนทีห่นปัีญหาความขัดแย้งภายในประเทศ	รวมทัง้การเคลือ่นย้ายเงนิทนุ	สนิค้า	เข้าประเทศหรอืน�าออกจากประเทศ					

มีข้อจ�ากัดน้อยลง	สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อรูปแบบอาชญากรรมคดีพิเศษ	ซึ่งจะได้อธิบายในโอกาสต่อไป

	 2)	แนวโน้มอาชญากรรมพิเศษ

	 โครงสร้างประชากรท่ีจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ	ท�าให้มองได้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีเงินออมหลังจากผ่านช่วงวัยท�างาน	และ		

ช่องทางตดิต่อสือ่สารท่ีเข้าถึงระดบับุคคลและกว้างขวาง	ท�าให้อาชญากรรมประเภทล่อลวงเพือ่ระดมทนุ	แชร์ลกูโซ่	อาชญากร

อาจใช้เป็นโอกาสทีจ่ะขยายกลุม่เหย่ือได้มากขึน้	จงึเชือ่ว่าอาชญากรรมประเภทฉ้อโกงประชาชน	และแชร์ลูกโซ่มแีนวโน้มจะสงูขึน้	

และจากโครงสร้างประชากรจะเห็นได้ว่ามีจ�านวนที่ลดลงของประชากรวัยแรงงาน	ส่งผลให้อุปทานด้านแรงงานไม่เพียงพอ					

ต่อภาคการผลติในกจิการหลายประเภท	เช่น	แรงงานประมง	อตุสาหกรรมต่อเนือ่ง	การประมง	แรงงานก่อสร้าง	ผูร้บัใช้ในบ้าน	

ในขณะเดียวกนัมกีารอพยพแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้านและผู้ท่ีล้ีภยัจากปัญหาในประเทศ	 เข้ามาในประเทศโดยการลกัลอบ

หรือเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว	หลังจากน้ันแสวงหาโอกาสที่ดีข้ึน	โดยเป็นแรงงานซึ่งจะไม่มีเอกสารรับรองความเป็นตัวตน	

กลุม่คนเหล่าน้ีมีความเสีย่งสงูทีจ่ะตกเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ในทกุรปูแบบ	(สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ค้ามนษุย์

ในประเทศไทย	TIP	Report	2013	และ	2014)

	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเพิ่มขึ้นของประชากร	การพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะ

ธุรกิจการท่องเที่ยว	ท�าให้มีการบุกรุก	พื้นท่ีป่า	หรือพื้นที่สงวนของรัฐ	 จากกลุ่มนายทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศ										

เพือ่ปลกูสร้างโรงแรม	รสีอร์ท	หรอืบ้านพกั	กลุม่คดทีรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยงัคงเป็นกลุ่มคดีทีม่แีนวโน้มจะสงูขึน้						

ในช่วงแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผ่านมา	ได้ใช้กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	และเพ่ิมศักยภาพ					

ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยี	DSI	Map	ท�าให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่าของชุมชนได้

ร้อยเปอร์เซนต์	 เช่น	ในพื้นที่เกาะยาว	จังหวัดพังงา

	 การเคลื่อนย้ายคนอาจจะตามมาด้วยปัญหาการค้ามนุษย์	การไม่สมดุลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	

และอาจน�ามาซึง่ขบวนการอาชญากรรมระหว่างประเทศ	ด้วยทีป่ระเทศไทยมปัีจจยัดงึดดูอยูห่ลายประการ	(1)	การเป็นสงัคม

ท่ีเปิดรบัวฒันธรรมทีห่ลากหลาย	มมีติรไมตรกีบัชาวต่างชาติ	 (2)	มค่ีาใช้จ่ายในการครองชพีต�า่	 (3)	มขีบวนการปลอมเอกสาร

แสดงตน	เช่น	ขบวนการท�าหนังสือเดินทางปลอม	หรือเป็นขบวนการท�าบัตรประชาชนโดยมิชอบ	กรณีการสวมตัวท�าบัตร				

เพือ่หลบเล่ียงหมายจับ	(กรณมีสีญัชาตไิทย)	หรอืบุคคลต่างด้าวสวมตวัท�าบัตรเพือ่จะได้มสีญัชาตไิทยและสามารถเป็นเจ้าของธรุกิจ

และถอืครองทีด่นิในประเทศไทยได้	กลุม่คดนีีย้งัคงเป็นคดีทีก่รมสอบสวนคดีพิเศษคงต้องเกาะติดสถานการณ์ต่อไป	 เนือ่งจาก

ขบวนการปลอมแปลงเอกสารแสดงตนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ
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 องค์กรอาชญากรรม	จะไม่ใช่เพียง	Organized	Crime	แต่อาจอยูใ่นรปูแบบกลุม่ธรุกจิ	หรอืกลุม่ผลประโยชน์ทีด่�าเนนิ

ธรุกจิอย่างปกต	ิแต่หากพบช่องทางทีจ่ะแสวงหาก�าไรแม้ทราบว่า	เป็นการกระท�าความผิดยงัเพิกเฉยต่อกฎหมาย	จะร่วมมอืกนั

กระท�าความผิดเป็นบางช่วง	บางโอกาส	 เช่น	 ในกลุ่มคดีการเงินการธนาคาร	กรณีปั่นหุ้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	

กลุ่มบุคคล/กระบวนการจดประกอบรถหรู

	 อาชญากรรมข้ามชาติ	มักมีรูปแบบ	พฤติกรรมและวิธีการที่ซับซ้อนและเป็นองค์กรอาชญากรรมที่เป็นกลุ่มของผู้มี

อิทธิพลท้องถิ่นภายในประเทศรวมท้ังกลุ่มอาชญากรต่างชาติที่มีเครือข่ายการด�าเนินงานเชื่อมโยงกันในลักษณะข้ามชาติจะมี

การแบ่งงานหรอืแบ่งหน้าทีก่นัท�าอย่างสลบัซับซ้อน	ส่งผลให้การกระท�าความผิดสามารถกระท�าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

สองประเทศ	หรอืมากกว่านัน้ได้	 ปัญหาท่ีตามมา	คอื	หากผูก้ระท�าผดิในประเทศหนึง่แล้วหลบหนไีปอยูอ่าศยัหรอืหลบซ่อนอกี

ประเทศหนึ่ง	ผู้เสียหายอาจไม่สามารถด�าเนินคดีหรือเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวได้	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมิได้หยุดยั้ง								

ที่จะพัฒนาการก่ออาชญากรรมในรูปแบบและวิธีการใหม่	ๆ	ตลอดเวลา

	 อีกด้านหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์	คือ	การลดข้อจ�ากัดด้านข้อมูลข่าวสาร	ประกอบกับความก้าวหน้าของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมคลืน่ลกูที	่4	หรือสงัคมดิจิตอล	ส่งผลให้รปูแบบการใช้ชวิีต	

การอุปโภคบริโภคของปัจเจกบุคคลเปลี่ยนรูปแบบไป	ความท้าทายของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการควบคุมอาชญกรรม							

ในบริบทสังคมไทยภายใต้นโยบายระบบช�าระเงินแห่งชาติ	 (National	E-payment)	 ในขณะที่ในช่วงปีของแผนยุทธศาสตร์

ฉบบัก่อนหน้านีอ้าชญากรรมพเิศษทีไ่ด้ใช้ช่องทางตดิต่อสือ่สารในการกระท�าความผดิ	ได้แก่	กลุม่แชร์ลกูโซ่	การพนนัออนไลน์						

ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น	รวมทั้งปัญหาข้อมูลข่าวสารท่ีน�าเอาค่านิยมและทัศนคติอันเป็นลบต่อความมั่นคงของชาติ	ยังคงใช้			

ช่องทางการตดิต่อสือ่สารนีป้ลกุระดมคนไทยในประเทศอยู่อย่างไม่ขาดระยะเช่นกนั	อย่างไรกต็ามกลุม่คดกีารชุมนมุทางการเมือง

มแีนวโน้มทีจ่ะน้อยลงเนือ่งจากสงัคมไทยเบือ่หน่ายกบัการใช้ความก้าวร้าวรุนแรงในการจัดการความขัดแย้ง	 สังคมไทยเริม่ปรบัตวั

และมีวุฒิภาวะที่จะบริหารจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	การรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายที่มีความคิดแตกต่างกัน

	 จะเหน็ได้ว่ารปูแบบอาชญากรรมมแีนวโน้มสลบัซับซ้อนในการประกอบอาชญากรรมมากขึน้	มลีกัษณะของอาชญากรรม

ขัน้สงู	มกีารรวมกลุม่ในลกัษณะขององค์กรอาชญากรรมหรือเครือข่ายอาชญากรรมทีม่กีารข้ามชาติไปก่ออาชญากรรมมากขึ้น	

ตลอดจนความรนุแรงและผลกระทบของอาชญากรรมจะมมีากกว่าในอดตี	นอกจากนีอ้าชญากรรมในปัจจบุนัมกีารใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการกระท�าผดิมากขึน้	และผูป้ระกอบอาชญากรรมอาจไม่ใช่ผู้ทีไ่ม่มกีารศกึษาสูง	หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอกีต่อไป	

ในบางครั้งอาจเป็นผู้ที่มีการศึกษาหรือมีโอกาสทางสังคมที่ดี	 อาชญากรรมจะมีลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น	จะมีการประกอบ

อาชญากรรมในลกัษณะข้ามชาต	ิมกัมีการรวมกลุม่เป็นเครอืข่ายอาชญากรรมมากขึน้	รปูแบบของอาชญากรรมจะมคีวามสลบั

ซับซ้อนทัว่โลก	ซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ส่ือมวลชน	ภาคประชาชน	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รวมทั้งภาคต่างประเทศ	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ	โดยใช้แนวทางประชารัฐ	

นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสืบสวนสอบสวน	การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ล้วนแต่เป็นกลไกและเครื่องมือส�าคัญ					

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
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	 2.2	นโยบายการด�าเนินงานของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 	 1)	ภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	คือ	การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	คุณภาพส�านวนคดีพิเศษ						

ต้องมีมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ	เป็นธรรม	และไม่เลือกปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง						

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2559	มาตรา	68	 เคร่ืองมือที่เป็นรูปธรรมที่สามารถรับรองมาตรฐานได้	คือ	การก�าหนดข้ันตอน								

การท�างานเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน	 (Standard	of	Operating	Procedures:	SOP)	 ในทุกข้ันตอนการสืบสวนสอบสวน							

คดีพิเศษ	ทุกคดีพิเศษ	สืบสวน	และตรวจสอบข้อเท็จจริง	ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีคู่มือการปฏิบัติงานก�าหนด	รวมทั้งมีการ

ตรวจสอบติดตาม	และประเมินผลการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้วยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์

	 	 2)	มุ่งเน้นการปราบปรามพร้อมพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษใน	10	กลุ่มคดี	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 1.	คดีบุกรุกที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(อุทยานแห่งชาติสิรินาถ)

	 	 				 2.	คดีพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน

	 	 				 3.	คดีพิเศษด้านคดีฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่

	 	 	 	 		 4.	คดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

	 	 	 	 		 5.	คดีพิเศษเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและภาษีอากร

	 	 				 6.	คดีพิเศษที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

	 	 	 	 		 7.	คดีพิเศษเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

	 	 				 8.	คดีพิเศษเกี่ยวกับการฟอกเงิน

	 	 				 9.	คดีพิเศษเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 	 				 10.	คดีพิเศษเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐ



	 	 3)	การบูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษโดยแนวทางประชารัฐ	ส่งเสริมสนับสนุนให้

เครอืข่ายมส่ีวนร่วมในการป้องกนัปราบปรามสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ	เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษและเปิดโอกาสให้

ภาครฐั	ภาคเอกชน	ประชาชน	หน่วยงานต่างประเทศ	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องเข้ามาร่วมในการเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงั

อาชญากรรมพเิศษ	ซึง่ในปี	2559	กรมสอบสวนคดีพเิศษ	โดยส�านกัคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม	ได้รบัรางวลัความเป็นเลศิ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	ระดับดี	จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใน	“โครงการคืนสิทธิที่ดิน

การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	อ�าเภอเกาะยาว	 จังหวัดพังงา”	เป็นเคร่ืองมือชี้วัดอย่างหนึ่งของ								

การบรูณาการป้องกนัอาชญากรรมคดีพเิศษ	โดยแนวทางประชารฐั	ผูบ้รหิารจงึให้หน่วยงานในสงักดัน�ารปูแบบการบรูณาการนี้	

น�าไปวิเคราะห์	ปรับกับการท�างานเพื่อเป็นการขยายผลการด�าเนินงานต่อไป

  4)	การเพิ่มมูลค่าในส�านวนคดีพิเศษ	ถอดบทเรียนรายงานการศึกษาหรือวิจัยที่น�าไปสู่ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ	

เพือ่เสนอนโยบาย	ปรบัปรงุกฎหมาย	ประชาสมัพันธ์เพือ่ป้องกนัอาชญากรรมในเชงิรุก	โดยอาจจะมงีานวิจยัหรอืข้อเสนอแนะ

ที่ส�าคัญซึ่งจะท�าให้การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเจ้าหน้าที่จ�านวนไม่มากหรือประมาณหนึ่งพันคนเศษ	เพ่ือให้การป้องกัน

อาชญากรรมพิเศษเกิดประสิทธิภาพ	จ�าเป็นต้องอาศัยการพัฒนากลไกและเครื่องมือต่าง	ๆ	 เช่น	 เครือข่ายภาคประชารัฐ						

ฐานข้อมูลกลาง/การข่าวเพื่อการสืบสวนสอบสวน	รวมถึงเครื่องมือ/นวัตกรรม

	 	 5)	ปัจจัยท่ีเป็นผลส�าเร็จภารกิจน้ี	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มีความจ�าเป็นต้องได้รับความเชื่อถือศรัทธาจาก

ประชาชน	ทัง้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและสาธารณชน	ปัจจยันีน้อกจากเป็นปัจจยัทีมี่ผลต่อความส�าเรจ็ในการป้องกนัและปราบปราม

คดพีเิศษ	ยงัเป็นเสมอืนภาพสะท้อนการท�างานของกรมสอบสวนคดพีเิศษจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการท�างานของกรมสอบสวน

คดีพิเศษต่อไปข้างหน้าจะมีการส�ารวจเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในทุกระยะอย่างต่อเนื่อง

	 	 6)	การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและเพิ่มความตระหนักในค่านิยมร่วมอันได้แก่	“เกียรติศักดิ์	 เช่ียวชาญ	

ซื่อสัตย์”	 เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	 เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจ�าเป็นต้องมีระเบียบ	

วนัิย	กตกิา	มค่ีานยิมร่วมกนั	รวมท้ังการปฏิบัตติามคูม่อืจรยิธรรมพนกังานสอบสวนคดีพเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดีพเิศษ	ซึง่จะเป็น

แนวปฏบิตัใินการท�างานของพนกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดีพเิศษ	ทัง้กบัผูเ้สยีหาย	ผูถ้กูกล่าวหา	พยาน	ผูบ้งัคบับญัชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา
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นำยเกรกิไชย ศรศีกุร์เจรญิ 1 

การด�าเนินคดีอาชญากรรม
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ภาค 2)

1 อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 จากบทความในภาคท่ีแล้วได้กล่าวถึงวิธีการด�าเนินคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ทั้งในเรื่องการสืบสวน						
การสอบสวน	ความหมายและความเข้าใจเกีย่วกบัค�านยิามเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์	 ในการด�าเนนิคดีอาชญากรรม
ดงักล่าว	พนกังานสอบสวน	มกัประสบปัญหาต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	ในเรือ่งข้อกฎหมาย	องค์ประกอบของกฎหมาย	การตคีวาม	
การแสวงหาพยานหลักฐานที่สามารถน�ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้	ความพร้อมของเจ้าหน้าที่	 และเทคโนโลยี								
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสืบสวน	เป็นต้น	ปัญหาดงักล่าวท�าให้การด�าเนนิคดเีกีย่วกบัอาชญากรรมคอมพวิเตอร์	ไม่ประสบความส�าเรจ็	
ท�าให้อาชญากรรมเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์เกดิข้ึนอย่างมากมาย	เพราะผูก้ระท�าความผดิสามารถหลดุพ้นจากการจบักมุ	หรอืหลดุพ้น
โดยค�าพิพากษา
1.	ปัญหาในทางปฏิบัติทางด้านข้อกฎหมาย
	 ปัญหาทางด้านกฎหมาย	ในอาชญากรรมเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์มทีัง้ปัญหา	ในเรือ่งการตคีวาม	การปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
ตัวบทหรือองค์ประกอบของกฎหมาย	ตลอดจนการพิจารณาฐานความผิดและความรับผิด	 เป็นต้น	และในคร้ังนี้จะกล่าวถึง
ประเด็นที่คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดบ่อย	ๆ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550

 การพิจารณาฐานความผิดและความรับผดิ
	 1.	ความผดิฐานเข้าถงึโดยมชิอบ	ซึง่ระบบคอมพิวเตอร์หรือซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์โดยมชิอบ	 (Unauthorized	Access)	
ในพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	ได้บญัญตัฐิานความผดิและความรบัผดิในมาตรา	5	มาตรา	
7	กล่าวคือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	มาตรา	5	ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น	
มิได้มีไว้ส�าหรับตน	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
		 	 	 	มาตรา	7	ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิได้มีไว้ส�าหรับตน	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรา	5	และมาตรา	7	มีองค์ประกอบความผิดทางอาญา	ดังนี้
	 	 	 ก.	องค์ประกอบภายนอก
						 			 (1)	ผูใ้ด	(2)	เข้าถงึโดยมชิอบ		(3)	ระบบคอมพวิเตอร์หรอืข้อมูลคอมพิวเตอร์	ทีม่มีาตรการป้องกนัการเข้าถงึโดย
เฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน
			 ข.	องค์ประกอบภายใน
					 			คือ	เจตนาธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	59
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 ข้อพิจารณาและปัญหา	

 ในมาตรา	5	มาตรา	7	มีองค์ประกอบเหมือนกันทั้งภายในและภายนอก	แต่จะแตกต่างกันเฉพาะเร่ืองการเข้าถึง						

ในมาตรา	5	จะเข้าถึงซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันเฉพาะ	ส่วนมาตรา	7	 เป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมี

มาตรการเฉพาะผูใ้ด	หมายถงึ	บคุคล	ซึง่พนกังานสอบสวนจะต้องพสิจูน์ให้ทราบแน่ชัดว่าบุคคลนัน้มพีฤตกิารณ์หรอืมกีารกระท�า	

ท่ีมีความผิดตามมาตรานี้	ซึ่งการพิสูจน์ทราบเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่พนักงานสอบสวนจะต้องพิสูจน์ทราบและมีพยานหลักฐาน			

ท่ีแน่ชัดและบ่งชี้ว่าบุคคลเป็นผู้กระท�า	ที่ผ่านมาในคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พนักงานสอบสวนในคดีส่วนใหญ	่						

ไม่สามารถจับกุมผู้กระท�าความผิดในขณะที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการกระท�าความผิด	และในการสืบสวนสอบสวนของ

พนกังานสอบสวนไม่สามารถหาพยานหลกัฐานทีช่ดัแจ้งว่าบคุคลนัน้กระท�าความผดิหรอืไม่สามารถหาประจกัษ์พยานได้	แต่จะ

ใช้พยานสิง่แวดล้อมต่าง	ๆ	ทีแ่สดงให้เห็นว่าบคุคลนัน้น่าจะเป็นผูก้ระท�าความผิดเช่น	หลักฐานทางด้านการเงิน	อนัได้แก่	บญัชี

ที่ใช้ในการรับ-จ่ายเงิน	หลักฐานการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ต	หรือพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบทางเทคนิค

(Computer	Forensic)	 เป็นต้น	ซึ่งพยานแวดล้อมดังกล่าวพอมีน�้าหนักอยู่บ้าง	แต่พยานแวดล้อมดังกล่าวยังเป็นประเด็น				

เมือ่ด�าเนนิคดขีึน้สูช่ัน้ศาลแล้ว	ศาลอาจจะยกฟ้องได้ง่าย	เพราะไม่มหีลักฐานท่ีชดัเจนหรือประจักษ์พยานว่าบคุคลนัน้เป็นผูเ้ข้าสู่

ระบบดังนั้นในการด�าเนินคดีอาญา	ฝ่ายโจทก์	 (พนักงานอัยการ)	น�าสืบไม่ได้ชัดแจ้งตามข้อเท็จจริงว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�า							

ในค�าฟ้อง	หรือข้อเท็จจริงตามที่น�าสืบยังมีพิรุธข้อสงสัยตามสมควร	จ�าเลยกระท�าผิดหรือไม่	ศาลย่อมพิพากษายกฟ้องได	้				

โดยไม่ต้องพิจารณาข้ออ้างหรือพยานหลักฐานอ่ืน	ๆ	ของฝ่ายจ�าเลย	ตาม	ป.วิ.อาญา	มาตรา	227	เข้าถึงโดยมิชอบหมายถึง	

การเข้าถงึระบบคอมพิวเตอร์หรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์	ไม่ว่าด้วยวธีิใดโดยปราศจากอ�านาจหรอืหน้าท่ีหรอืปราศจากความยนิยอม

ของผู้มีอ�านาจหน้าท่ี	 โดยการเข้าถึงนี้ผู้กระท�าจะต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลการกระท�าของตนเป็นการเข้าถึง			

ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์	หรือเข้าถึงโครงสร้างการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง	 ไม่ว่าจะเป็นการ

เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้คีย์บอร์ดหน้าคอลโซลเครื่องคอมพิวเตอร์	หรือการเข้าถึงระยะไกล	(Remote	Access)	โดย

ผ่านเครอืข่ายทัง้แบบมสีายและไร้สาย	เป็นต้นปัญหาทีพ่นกังานสอบสวนพบในการสืบสวนสอบสวน	มกัจะเป็นปัญหาเก่ียวกับ

พยานหลักฐานการเข้าถึงโดยมิชอบ	อันได้แก่	พยานหลักฐานใดที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องหาได้กระท�าการอย่างไรจึงสามารถเข้าถึง

ระบบคอมพวิเตอร์หรือข้อมูลคอมพวิเตอร์	(ถ้าผูต้้องหาไม่ยอมรับสารภาพ)	หรือพยานหลกัฐานจากการตรวจพิสูจน์	(Forensic	

Computer)	จากเครือ่งคอมพวิเตอร์ของผูต้้องหาซึง่อาจจะได้ข้อมลู	(logfiles)	ข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงวนั	เวลา	และ	

IP	Address	 (IP	Address	 ท่ีพบในเครื่องของผู้ต้องหา	อาจไม่ตรงกับ	 IP	Address	ที่พบในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกบุกรุก	

เพราะปัจจุบันผู้ต้องหามักใช้	 IP	มาจาก	Proxy	หรือวัน	 เวลา	ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหา	 ไม่ตรงกับวัน	 เวลา						

ของเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีถ่กูบุกรกุ	กรณเีครือ่งคอมพวิเตอร์ของผูต้้องหามไิด้ตัง้วนั	 เวลา	ให้เป็นปัจจบุนั	หรือมโีปรแกรมทีเ่ป็น	

Back	door	ทีถ่กูฝ่ังอยูใ่นเครือ่ง)	ซึง่ข้อมลูท่ีได้จากการตรวจพสิจูน์	(Computer	Forensic)	อาจใช้เป็นพยานหลกัฐานไม่ได้	เป็นต้น

	 ระบบคอมพวิเตอร์หรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีมี่มาตรการป้องกันการเข้าถงึโดยเฉพาะและมาตรการนัน้มไิด้มไีว้ส�าหรบัตน

หมายถึง	ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์	

และมาตรการน้ันเป็นมาตรการเฉพาะบุคคลบางคนที่มีสิทธิและอ�านาจในการเข้าถึง	 เช่น	การก�าหนดรหัสผ่าน	 (Username	

Password)	การก�าหนดรหัสผ่านทางชีวภาพ	ได้แก่	ลายพิมพ์นิ้วมือ	 (Fingerprint)	จอภาพตา	(Retina)	 เสียงพูด	 (Voice)	

หรอืมรีะบบไฟร์วอลล์	(Firewall)	เป็นต้น	ปัญหาทีพ่นกังานสอบสวนพบ	สิง่ทีถ่กูเข้าถงึเป็นระบบคอมพวิเตอร์หรือไม่	หรอืข้อมูล

ดงักล่าวเป็นข้อมลูคอมพิวเตอร์หรือไม่	มมีาตรการป้องกนัการเข้าถงึอย่างไร	มาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการเฉพาะหรอืไม่



	 ความผดิตามมาตรานี	้พนกังานสอบสวนจะต้องแสวงหาข้อเทจ็จรงิว่าบคุคลนัน้เป็นผูต้้องหาหรอืเป็นผูก้ระท�าความผดิ	

สิ่งที่ผู้ต้องหากระท�านั้นมีความผิดหรือไม่	 เป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่	ผู้เสียหายมีมาตรการการป้องกันการเข้าถึงระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายหรือไม่มาตรการดังกล่าวเป็นอย่างไร	เช่น	มาตรการการเข้าถึงแบบ	Physical	Security	 เป็น
มาตรการที่สัมผัสจับต้องได้ทางกายภาพอันได้แก่	การมีห้องหรือพื้นที่เฉพาะ	มีระบบป้องกัน	เช่น	การไขกุญแจการเข้าออก					
ห้องระบบคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	มาตรการเข้าถึงแบบ	Logical	Security	 เป็นมาตรการที่จับต้องไม่ได้ทางกายภาพอันได้แก่	
การก�าหนดการเข้ารหัส	(Encryption)	การก�าหนด	username	และ	password	รหสักญุแจเดีย่วกุญแจคู	่ (Private	Key	and	
Public	Key)	 เป็นต้น	แต่ในมาตรานี้จะกล่าวถึงมาตรการป้องกันแบบ	Logical	Securityเท่านั้น	ส่วนการเข้าถึงระบบ
คอมพวิเตอร์แบบ	Physical	Security	โดยมชิอบ	จงึไม่มคีวามผดิตามมาตรานีแ้ต่อาจมคีวามผดิทางอาญาฐานบกุรุกเคหะสถาน
ตามมาตรา	362	-	365	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	ในการพิจารณาฐานความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ							
โดยมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงเฉพาะที่เป็นแบบ	Logical	Security	

	 แต่อย่างไรก็ตามหากระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการป้องกัน
การเข้าถึง	แม้ว่าจะมีการเข้าถึงโดยมิชอบก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา	5	หรือมาตรา	7	แห่ง	พระราชบัญญัตินี้
	 2.	ความผดิฐานดกัรบัข้อมลูคอมพวิเตอร์โดยมชิอบ	พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	
ได้บญัญตัฐิานความผดิกรณดีงักล่าวไว้ในมาตรา	8	กล่าวคอื	 ผู้ใดกระท�าด้วยประการใดโดยมชิอบด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์
เพ่ือดักรับไว้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์	และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพือ่ให้บุคคลทัว่ไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี	หรอืปรบัไม่เกนิหกหมืน่บาท	หรอื
ทั้งจ�าทั้งปรับโดยความผิดตามมาตรานี้มีองค์ประกอบดังนี้
 ก.	องค์ประกอบภายนอก	
	 (1)	ผูใ้ด	(2)	กระท�าด้วยประการใดโดยมชิอบด้วยวิธกีารทางอเิล็กทรอนกิส์	(3)	เพ่ือดักรับไว้ซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์ของ
ผูอ้ืน่ทีอ่ยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร์	 (4)	ข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้มไิด้มไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืเพือ่ให้บคุคลทัว่ไป
ใช้ประโยชน์ได้
	 ข.องค์ประกอบภายใน
	 คือ	เจตนาธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	59

	 ข้อพิจารณาและปัญหา
	 ผู้ใด	หมายถึง	บุคคล	ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าบุคคลนั้นมีพฤติการณ์หรือมีการกระท�า						
ซึ่งปัญหาในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือประจักษ์พยานที่จะชี้ชัดว่าบุคคลเป็นผู้กระท�าที่มีความผิด							
ตามมาตราน้ี	ซึ่งเป็นปัญหาเช่นเดียวกับมาตรา	5	และ	7	ดังท่ีกล่าวมาแล้ว	กระท�าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนกิส์หมายถึงพฤตกิารณ์หรอืการกระท�าโดยมชิอบหรอืไม่มอี�านาจด้วยวธิกีารใด	ๆ	ทีเ่ป็นวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์เท่านัน้	
เช่น	การส่งโปรแกรมทางคอมพวิเตอร์เพือ่ดกัข้อมลูคอมพิวเตอร์	หรือการใช้โปรแกรมหรืออปุกรณ์เพ่ือดักจับคล่ืนทีส่่งผ่านระบบ	
WLAN	(Wireless	LAN)	การดกัรบัสญัญาณทีอ่ยูใ่นรปูแบบสญัญาณอเิลก็ทรอนกิส์หรอืข้อความ	เสยีง	แสง	ผูก้ระท�าความผิด
ต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลในการดักรับไว้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นดังนั้นพนักงานสอบสวน	จะต้อง
สบืสวนการหาข้อเทจ็จรงิว่าการกระท�าดงักล่าวใช้วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืไม่อย่างไร	มกีารใช้โปรแกรมหรอือปุกรณ์อะไร	
และอย่างน้อยจะต้องมีความรูพ้ืน้ฐานหลกัการท�างานของอปุกรณ์หรอืโปรแกรมนัน้บ้าง	 เพ่ือดกัรบัไว้ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ของ
ผูอ่ื้นท่ีอยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร์	หมายถงึ	การกระท�าทีม่กีารเข้าถงึข้อมลูด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์การดกัรบั
ข้อมูลที่มีการส่งผ่านระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่	2	 เครื่องขึ้นไป	 เช่น											
การใช้เทคนิค	Sniffing	หรือ	 Interception	ในระบบเครือข่ายท้ังแบบมีสายและไร้สาย	การดักรับข้อมูลผู้กระท�าความผิด					
จะดักรับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อกับ	Router	หรือตรง	Website	
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	 เพราะตรงนีไ้ด้มกีารถอดรหัสข้อมลูออกมาแล้วข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้มไิด้มไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะหรือเพือ่ให้บคุคล
ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้หมายถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของส่วนตัว	(Private	data)	หรือเป็นข้อมูลมีไว้เฉพาะ	และมิได้มี
ไว้เผยแพร่เป็นการสาธารณะ	และข้อมูลนั้นที่อยู่ในสภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เคลื่อนไหวในเครือข่าย

	 ดังนั้นการกระท�าความผิดในมาตรานี้	พนักงานสอบสวนจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่แสดงว่า						
การกระท�าของผูต้้องหา	เป็นผูก้ระท�าในการดกัรบัข้อมลูคอมพวิเตอร์	หลกัฐานทีจ่ะต้องแสวงหาคอื	ผูก้ระท�าความผดิใช้เทคนคิ
อย่างไรทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดักรับข้อมูล	 ได้แก่	 โปรแกรมที่ใช้ดักรับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ต้องหา					
ใช้ในการกระท�าความผิด	 เช่น	โปรแกรมประเภท	sniffer	หรืออุปกรณ์ประเภท	Proxy	Server	 เป็นต้น	ข้อมูลท่ีถูกดักรับ								
วันเวลาที่ดักรับข้อมูลซ่ึงอาจจะปรากฏใน	 log	file	ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระท�าความผิด	ปัญหาในกรณีนี้คือ					
การหาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน	เพราะส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนจะไม่เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการดักรับข้อมูล	
ว่าจะต้องหาพยานหลักฐานจากที่ใด	พยานหลักฐานที่ได้มีความสอดคล้องกับการกระท�าความผิดของผู้ต้องหาหรือไม่

	 3.	ความผดิฐานท�าให้เสยีหาย	ท�าลาย	แก้ไข	เปลีย่นแปลง	หรอืเพิม่เตมิซ่ึงข้อมลูคอมพวิเตอร์	พระราชบญัญตัว่ิาด้วย
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ได้บัญญัติฐานความผิดกรณีดังกล่าวไว้ใน	มาตรา	9	กล่าวคือผู้ใดท�าให้เสียหาย	
ท�าลาย	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือเพิ่มเติมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน	ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ	ต้องระวางโทษ			
จ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับโดยความผิดตามมาตรานี้	มีองค์ประกอบดังนี้
 ก.	องค์ประกอบภายนอก
	 (1)	ผู้ใด	 (2)	ท�าให้เสียหาย	ท�าลายแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นโดยมิชอบ
 ข.	องค์ประกอบภายใน
	 คือ	เจตนาธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	59

	 ข้อพิจารณาและปัญหา
	 ผู้ใด	หมายถึง	บุคคล	ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าบุคคลนั้นมีพฤติการณ์หรือมีการกระท�า						
ซึ่งปัญหาในการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับพยานหลักฐานหรือประจักษ์พยานที่จะชี้ชัดว่าบุคคลเป็นผู้กระท�าที่มีความผิดตาม
มาตรานี้	ท�าให้เสียหาย	ท�าลายแก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	หรือเพิ่มเติมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน						
โดยมิชอบพนักงานสอบสวนต้องสอบสวนข้อเท็จจริงว่า	สิ่งที่ผู้ต้องหากระท�าต่อสิ่งนั้นตามข้อกล่าวหา	เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือไม่	ข้อมูลเดิมที่ถูกต้องนั้นมีอยู่หรือไม่	ข้อมูลเดิมเป็นอย่างไร	ผู้ต้องหาได้มีการท�าให้เสียหาย	ท�าลาย	เปลี่ยนแปลงแก้ไข	
เพิม่เติมข้อมูลคอมพวิเตอร์	ซึง่บางครัง้เป็นปัญหาท่ีผูเ้สยีหายไม่สามารถน�าข้อมลูดังกล่าวนัน้มาเปรยีบเทียบพสิจูน์ได้	เนือ่งจาก
ไม่มกีารบนัทกึเกบ็ไว้	ในขณะเดยีวกนัพนกังานสอบสวนจะต้องแสวงหาพยานหลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่าผูต้้องหาได้ท�าการ	ท�าให้
เสียหาย	ท�าลาย	เปลี่ยนแปลงแก้ไข	 เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ในส่วนใด	อย่างไร	 เช่น	การแสวงหาข้อมูลจราจร	ชุดค�าสั่ง	
เสียง	ภาพ	ทัง้จากเครือ่งผูเ้สยีหาย	และเครือ่งคอมพวิเตอร์ของผูต้้องหา	ว่ามคีวามสอดคล้องกนั	หรอืไม่	ปัญหาในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานสอบสวนในกรณนีีท้ีพ่บเหน็อยู	่คอืการทีผู้่เสียหายได้มกีารท�าลายพยานหลักฐานดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 เช่น	
การลบทิ้งค�าสั่ง	การ	reboot	เครื่อง	การก�าจัด	virus	หรือ	พวก	malicious	code	ทิ้ง	โดยมิได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 ในฉบับบหน้า	มาติดตามในเรื่องความผิดในการรบกวนฐานระบบคอมพิวเตอร์ต่าง	ๆ	และพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ได้บัญญัติฐานความผิดกรณีดังกล่าวไว้ใน	มาตรา	10	ไว้อย่างไรบ้าง	และปัญหา
พยานหลกัฐานทีเ่กบ็ไม่สามารถใช้อ้างองิได้ในชัน้ศาล	ปัญหาการพิสูจน์อตัลักษณะของผู้กระท�าความผิด	เพ่ือประโยชน์ในการ
สืบสวน	การสอบสวน	ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับค�านิยามเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	 ในการด�าเนินคดี
อาชญากรรมดังกล่าวต่อไปค่ะ
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การค้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



นำยชวลิต ก้อนทอง 1

การค้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 การค้น	เป็นกระบวนการแสวงหาพยานหลกัฐานในคดอีาญาทีม่บีญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา		
เป็นกระบวนการส�าคญัทีจ่ะได้มาซึง่พยานหลกัฐานต่าง	ๆ	ทีอ่าจใช้เป็นพยานหลกัฐานในคดอีาญา	ซึง่ในช้ันสบืสวนด�าเนนิการ
โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ	 เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด	หรือในชั้นสอบสวนด�าเนินการโดยพนักงาน
สอบสวน	เพื่อจะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท�าความผิดมาฟ้องลงโทษ	 โดยเฉพาะความผิด				
ในคดภีาษอีากร	เช่น	ความผดิตามพระราชบัญญัตศิลุกากร	พ.ศ.	2469	ประมวลรษัฎากรของกรมสรรพากร	หรอืพระราชบญัญตัิ
สรรพสามิต	พ.ศ.	2527	ทุกกฎหมายก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีอากรเป็นผู้ส�าแดงหรือแจ้งข้อมูลขอช�าระในแบบต่าง	ๆ			
โดยตนเอง	ลกัษณะรปูแบบของการกระท�าความผิด	คอืการส�าแดง	หรอืแจ้งแบบขอช�าระภาษไีว้เป็นเทจ็	ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ
โดยเจตนาหลกีเลีย่งภาษอีากร	การค้นเพือ่หาพยานหลกัฐานต่าง	 	ๆมาตรวจวเิคราะห์ว่าการส�าแดงหรอืแจ้งขอช�าระในแบบต่าง	ๆ	
โดยตนเองดังกล่าวข้างต้นเป็นความเท็จ	การค้นสถานประกอบการหรือสถานที่ต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องของผู้ต้องสงสัยว่ากระท�า
ความผิด	หรือเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดเพื่อหาสิ่งของ	หมายความถึง	สังหาริมทรัพย์ใดซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน				
ในคดีอาญาได้	จึงเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินคดีอาญาให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในคดีภาษีอากรหรือ					
คดีอาญาต่าง	ๆ	ด้วย

	 การค้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	หมายความว่า	การค้นนั้นสามารถด�าเนินการด้านต่าง	ๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วง
ตามจุดหมายทีว่างไว้	เกดิผลส�าเรจ็บรรลวัุตถุประสงค์ทีก่�าหนด	คอื	ได้พยานหลกัฐานต่าง	ๆ	ท�าให้ทราบรายละเอยีดแห่งความผดิ	
หรือพิสูจน์ทราบความผิดและสามารถเอาตัวผู้กระท�าความผิดมาฟ้องลงโทษได้	 	ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนมีแนวทาง					
ที่ใช้ในการค้น	โดยเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จะต้องเข้าท�าการตรวจค้น	จ�าเป็นต้องมีองค์ความรู้	ตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่าง	ๆ				
และการด�าเนินการที่จะท�าให้การค้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนี้

 1.	การตรวจสอบสถานทีจ่ะท�าการตรวจค้น	ต้องตรวจสอบเลขทีต่ัง้ให้ชดัเจนถกูต้อง	ท�าแผนทีป่ระกอบการขอหมายค้น
ให้ชดัเจน	เพราะศาลท่านจะออกหมายให้ตรวจค้นตามเลขทีท่ีเ่ราขอตรวจค้น	หากผดิพลาดจกักลายเป็นเข้าตรวจค้นสถานทีผ่ดิ	
ซึง่เคยมกีรณีทีเ่กดิขึน้จริง	กล่าวคอื	ชุดตรวจสอบสถานที่จะเขา้ตรวจค้นไดส้ง่ข้อมลูใหชุ้ดที่ไปท�าแผนทีส่ถานทีจ่ะเข้าตรวจค้น	
โดยเป้าหมายที่แท้จริงคือ	บ้านเลขที่	44	แต่ผู้ท�าแผนท่ีไปท�าแผนท่ีของบ้านเลขท่ี	444	โดยมิได้ตรวจดูเอกสารราชการอ่ืน	ๆ	
ประกอบ	จากน้ันได้ไปขอหมายค้นจากศาลอาญา	ซึ่งศาลอาญาก็ออกหมายค้นบ้านเลขที่	 444	ให้ตามค�าร้องขอ	ซึ่งในวัน											
เข้าตรวจค้นบ้านที่ไปแสดงหมายเข้าค้นปรากฏเป็นบ้านของรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี	ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดพลาดเสียหาย										
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูต้องเดนิทางไปกราบขอโทษ	ขออภยัในความผิดพลาดทีเ่กดิขึน้	จึงเป็นเร่ืองทีต้่องด�าเนนิการอย่างระมัดระวงั
และรอบคอบเพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจน
 2.	ตรวจสอบท�าเลที่ตั้ง	ภูมิประเทศสถานที่ที่จะเข้าตรวจค้นเป็นอย่างไร	ทางเข้าทางออกมีกี่ทาง	ทางใดบ้าง						
การจะเข้าถึงสถานที่ตรวจค้น	จะต้องท�าอย่างไรบ้าง	ตัวอย่างเช่น	 เป็นบ้านเดี่ยว	หรือตึกแถว	หรือเช่าพื้นที่บางส่วนของ
ตึกร่วมอยู่	ฯลฯ	เพื่อวางแผนวางก�าลังในการค้นให้เหมาะสมรัดกุม

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 3.	ความรู้ความเข้าใจในฐานความผิด	การกระท�าทั้งหลายที่อ้างว่าได้กระท�าความผิด	ข้อเท็จจริงและรายละเอียด
ส่ิงของที่จะต้องน�ามาใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดต่าง	ๆ	เจ้าหน้าท่ีผู้เข้าตรวจค้นต้องศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างดีทุกคน	
เพ่ือที่จะเข้าตรวจค้นหาได้ถูกต้องตรงตามเป้าประสงค์ในการตรวจค้น	โดยขอยกตัวอย่างการเข้าตรวจค้นในคดีภาษีอากร											
2	กรณี	คือ
 ตัวอย่างที่	1  
	 มีผูใ้ห้ข่าวว่า	บรษิทั	ก.	น�าเข้าสนิค้าส�าแดงชนดิสนิค้าเป็นชาเขียวหรอืชาองักฤษ	จดัเข้าพกิดัอตัราศลุกากรประเภทที	่
2101.20	อัตราอากรร้อยละ	30	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	7	แต่สินค้าที่น�าเข้าจริงเป็นเครื่องดื่มชาส�าเร็จรูปพร้อมด่ืม	ขอให	้				
เข้าตรวจสอบจับกุม
	 การจะพจิารณาว่า	บรษิทั	ก.	กระท�าความผิดฐานแสดงประเภทพกิดัศลุกากรเพือ่หลกีเลีย่งอากร	เราต้องศกึษาประเภท
พกิดัและอัตราอากร	ซึง่ตรวจดใูนพกิดัอตัราอากรขาเข้า	ภาค	2	แล้วพบว่า	ของในประเภทพกิดัท่ี	2101.20	คอื	สิง่สกดั	หวัเช้ือ	
และสิ่งเข้มข้นของชา	อัตราอากรร้อยละ	30
	 เครื่องดื่มชาส�าเร็จรูป	เป็นของในประเภทพิกัดที่	2202.90	คือ	เครื่องดื่มอื่น	ๆ	ที่ไม่มีแอลกอฮอล์	อัตราร้อยละ	60
	 ลักษณะความผิดตามข่าวอาจสรุปได้ว่า	บริษัท	ก.	น�าเข้าเครื่องดื่มชาส�าเร็จรูป	 เป็นของในประเภทพิกัด	2202.90	
อัตราอากรร้อยละ	60	แต่ส�าแดงเท็จเป็นหัวเชื้อของชาในประเภทพิกัด	2101.20	อัตราอากรร้อยละ	30	เพื่อหลีกเลี่ยงอากร
		 การตรวจค้นที่ท�าการบริษัทฯ	และโรงงานคลังสินค้าของบริษัทฯ	พยานหลักฐานต่าง	ๆ	พิสูจน์ได้ว่า	สภาพสินค้าที่
บริษัทน�าเข้าเป็นเครื่องดื่มชาเขียวส�าเร็จรูป	ผลิตในไต้หวัน	โดยบริษัทแม่ของบริษัท	ก.	น�าเข้ามาแล้วจ�าหน่ายให้ผู้ขายเพ่ือ
จ�าหน่ายเป็นเครือ่งดืม่	ไม่ใช่หวัเชือ้ท่ีน�ามาใช้ในการผลติแต่อย่างใด	บรษิทั	ก.	น�าผลติภณัฑ์ดังกล่าวยืน่ขอยกเว้นภาษเีครือ่งดืม่					
กบักรมสรรพสามติ	บรษิทั	ก.	เคยน�าเข้าเป็นหวัเชือ้และสิง่เข้มข้นของชา	ส�าแดงประเภทพกิดั	2101.20	อตัราอากรร้อยละ	30	
และถูกเจ้าหน้าท่ีศุลกากรทักท้วงว่าต้องจัดเข้าประเภทพิกัด	2202.90	อัตราอากรร้อยละ	60	กรณีเป็นปัญหาโต้แย้งพิกัดกัน	
โดยท้ายที่สุดบริษัทก็ยินยอมช�าระในประเภทพิกัด	2202.90	แต่หลังจากนั้น	บริษัท	ก.	ก็น�าเข้าเครื่องดื่มชาเขียว	ส�าแดง
ประเภทพิกัด	2101.20	อัตราอากรร้อยละ	30	โดยหลบไปผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านศุลการอื่นซ่ึงเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้พิกัด
อัตราดีพอ
	 จากพยานหลักฐานที่แสวงหาในชั้นสืบสวนจากการตรวจค้นต่าง	ๆ	การสอบสวนเพียงรวบรวมพยานหลักฐานต่าง	ๆ	
ทกุประเดน็ให้ชดัเจนเป็นทางการในรปูแบบส�านวนการสอบสวน	และให้ผู้ต้องหาอ้างพยานหลักฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูต้้องหา
เข้าส�านวนการสอบสวนคดนีี	้เมือ่แจ้งข้อกล่าวหา	บรษิทั	ก.	ยอมรบัผดิตามข้อกล่าวหา	และขอให้ส่งกรมศลุกากรเพือ่ท�าความตกลง
ระงับคดีในชั้นศุลกากร
 ตัวอย่างที่	2  
	 มีผู้ให้ข่าวว่า	บริษัท	อ.	ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์บรรทุกชนิดปิคอัพ	 ใช้สิทธิขอลดอัตราอากรแก่ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์	 ไม่ว่าจะเป็นของตามประเภทพิกัดใดท่ีน�าเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์	ตามประเภทพิกัด	87.04	 เฉพาะ							
รถบรรทกุชนดิแวน	หรือชนดิปิคอพั	ให้ลดอตัราอากรลงเหลอืร้อยละ	33	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	และตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขตามประกาศกรมศุลกากร	แต่บริษัทได้น�าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่น�าเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์
บรรทกุชนิดปิคอพัส�าแดงเท็จเป็นอะไหล่รถยนต์ตามประเภทพิกดัทีม่อีตัราต�า่กว่าร้อยละ	33	อนัเป็นการส�าแดงเทจ็เพือ่หลกีเลีย่ง
ภาษีอากร	ตามมาตรา	27,	99	แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	2496
	 การจะพิจารณาว่า	บริษัท	อ.	กระท�าความผิด	ต้องศึกษาพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530		ประกาศ
กระทรวงการคลงั	และประกาศกรมศลุกากรทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการปฏบิติัตามประกาศกระทรวงการคลงัให้เข้าใจ
และมีความรู้พิธีการศุลกากรในเรื่องดังกล่าว	ซึ่งสรุปได้ว่า
	 การน�าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกปิคอัพของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกปิคอัพ	อาจเลือกได้							
2	วิธีการ	คือ
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	 (1)	น�าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกปิคอัพเข้าตามประเภทพิกัดอัตราส�าหรับส่วนประกอบและ
อุปกรณ์	ซึ่งมีอัตราอากรร้อยละ	5	-	42	ตามชนิดของของในประเภทพิกัดตามปกติ	 (PART	BY	PART)

	 (2)	น�าเข้าส่วนประกอบและอปุกรณ์ของรถยนต์บรรทกุปิคอพัโดยใช้สิทธติามประกาศกระทรวงการคลัง	โดยบริษทัต้อง
ยืน่หนงัสอืและหลกัฐานประกอบตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขตามประกาศกรมศลุกากรก�าหนด	ซึง่เมือ่กรมศลุกากรพจิารณาแล้ว
เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็จะพิจารณาอนุมัติให้ประกอบรถยนต์ตามแบบที่ระบุจ�านวนช้ินส่วนและส่วนประกอบที่จะต้องน�า
เข้ามาใช้ผลิตรถยนต์	ไม่ว่าจะเป็นของพิกัดประเภทใด	ในอัตราร้อยละ	33	อันเป็นการน�าเข้าชิ้นส่วนแบบเหมาในอัตราอากร
พิเศษ	ซึ่งเป็นทางเลือกของบริษัทฯ	ในการช�าระภาษีอากรส�าหรับการน�าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	เพื่อน�ามา
ประกอบหรือผลิตรถยนต์ในลักษณะ	CKD	(COMPLETE	KNOCK	DOWN)	ตามกฎหมายพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	
พ.ศ.	2530	กฎกระทรวงการคลัง	และประกาศกรมศุลกากรในเรื่องนี้	 เมื่อบริษัท	อ.	 เลือกใช้ช่องทางการช�าระภาษีอากรโดย
ยื่นขอและได้รับอนุมัติใช้สิทธิการน�าเข้าตามประกาศกระทรวงการคลัง	และประกาศกรมศุลกากร	บริษัท	อ.	ต้องช�าระภาษี
อากรส่วนประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ยื่นขออนุมัติในอัตราร้อยละ	33	แบบเหมาอัตราเดียว	

	 จากการตรวจค้นทีท่�าการบรษิทัฯ	และโรงงานประกอบรถยนต์ของบรษิทั	มพียานหลกัฐานพสิจูน์ได้ว่า	บรษิทัได้น�าเข้า
ส่วนประกอบ	และอปุกรณ์ประกอบรถยนต์ปิคอัพตามรายการทีไ่ด้รับอนมุตัใิห้ใช้สทิธลิดอัตราอากรกบักรมศลุกากร	ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง	และประกาศกรมศุลกากรหลายรุ่น	หลายแบบ	โดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าช�าระอากร	จ�านวน	432	ฉบับ				
ซึ่งแยกได้เป็น	2	ประเภท	ประเภทละ	216	ฉบับ	คือ

	 -	ประเภทแรกเป็นส่วนประกอบ	และอปุกรณ์ประกอบรถยนต์	(KD	PART	FOR	VEHICLES	ASSEMBLY)	ระบจุ�านวน	
SETS	ทีน่�ามาใช้ประกอบรถยนต์ปิคอพั	ตามแบบทีข่ออนมุตัจิากกรมศลุกากรให้ใช้สทิธิตามประกาศกระทรวงการคลัง	บรษิทั	อ.	
ส�าแดงถูกต้องโดยช�าระอากรแบบเหมาในอัตราร้อยละ	33	(ของส่วนใหญ่อัตราอากรสูง)
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	 4.	การแบ่งแยกหน้าที่ต่าง	ๆ	ในการเข้าตรวจค้น	 เพื่อให้การตรวจค้นสามารถด�าเนินการด้านต่าง	ๆ	 ให้ส�าเร็จ					

ตามเป้าหมายโดยรวดเรว็	ชดุปฏบิตักิารตรวจค้นทกุคนเข้าใจฐานความผดิ	ข้อเท็จจริง	และรายละเอยีดสิ่งของทีจ่ะต้องค้นหา

มาใช้เป็นพยานหลกัฐานดแีล้ว	แต่ละคนต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนทีแ่บ่งหน้าทีก่นัรบัผดิชอบด้วยความเคร่งครดัโดยเฉพาะหวัหน้า

ชดุตรวจค้น	มีหน้าทีค่วบคมุสัง่การให้การตรวจค้นเป็นไปตามแผนการทีก่�าหนดไว้	เป็นผูช้ีแ้จงโต้ตอบอธบิายกบัผูร้บัการตรวจค้น	

ทีมงานผู้อื่นก็ตรวจค้นตามที่รับหน้าที่ในแผน	เช่น	หน้าที่ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลส�าคัญ	ตรวจยึดบัญชีทางการเงิน	

และการโอนเงินต่าง	ๆ	ผ่านธนาคารไปต่างประเทศ	ตรวจยึดเอกสารการติดต่อการซื้อขาย	ตรวจยึดเอกสารการน�าเข้าและ

เอกสารสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการน�าเข้าต่าง	ๆ	

 5.	การด�าเนินการตรวจค้น	ต้องยอมรบัว่าผูร้บัการตรวจค้นคอื	ลกูค้า	หรอืผูร้บับรกิาร	ย่อมไม่พงึพอใจทีถ่กูเข้าตรวจค้น	

อาจมีโทสะจริตหรือโมหะจริตใส่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าตรวจค้น	การด�าเนินการตรวจค้นที่สมควรใช้กับผู้รับการตรวจค้นเบ้ืองต้น						

คือความสุภาพ	อย่าใช้วาจาส่อเสียดเด็ดขาด	อธิบายชี้แจงสาเหตุที่เข้าตรวจค้น	อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาซึง่กฎหมายบัญญตัไิว้ครอบคลมุอยูแ่ล้ว	หากเจ้าหน้าทีผู่ต้รวจค้นถกูตัง้ค�าถาม	หรอืมีเหตกุารณ์

เกิดขึ้นขณะตรวจค้น	ขอให้ใช้บทบัญญัติของกฎหมายเข้าชี้แจงและอธิบายด�าเนินการ	ท�าให้ผู้รับการตรวจค้นและผู้เกี่ยวข้อง

รู้สึกว่าเราด�าเนินการภายในกรอบกฎหมาย	ขอให้จดจ�าข้อความเลขมาตราให้ได้	พูดอธิบายอ้างอิง	โต้ตอบโดยสุภาพ	ซึ่งจาก

ประสบการณ์ของผู้เขียน	มักได้รับความร่วมมือโดยไม่สมัครใจ	ปราศจากการขุ่นข้องหมองใจกันจากโทสะจริตของทั้งสองฝ่าย	

ท�าให้การค้นเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่ผู้เข้าตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้นต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องท้ังสองฝ่าย	ผู้เขียน

ขอยกตัวอย่างการใช้ค�าอธิบายโต้ตอบกับผู้รับการตรวจค้นและผู้เกี่ยวข้อง	คือ
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	 -	ประเภททีส่องเป็นส่วนประกอบของเครือ่งยนต์	(KD	PART	FOR	ENGINE	ASSEMBLY)	ระบจุ�านวน	SETS	เท่ากบั
ใบขนสินค้าขาเข้าฉบับแรกที่น�ามาใช้ประกอบรถยนต์ปิคอัพตามแบบท่ีขออนุมัติจากกรมศุลกากรให้ใช้สิทธิตามประกาศ
กระทรวงการคลงั	ทีถ่กูต้องบรษัิท	อ.	ต้องส�าแดงช�าระอากรแบบเหมาในอตัราร้อยละ	33	แต่กลบัส�าแดงเทจ็โดยได้แยกส�าแดง
รายการช�าระอากรตามประเภทพกัิดของทีน่�าเข้าซึง่ต�า่กว่าร้อยละ	33	เป็นเหตใุห้ช�าระภาษอีากรไว้ขาดประมาณ	498	ล้านบาท

	 จากพยานบุคคลที่สอบสวนได้และพยานเอกสารต่าง	ๆ	 ท่ีตรวจค้นมาได้	คือ	แบบการประกอบรถยนต์ที่บริษัท	อ.				
ยืน่ประกอบขออนมุตัใิห้สทิธติามประกาศกระทรวงการคลงัและประกาศกรมศลุกากร	ทีก่รมศลุกากรอนมุตัใิห้ใช้สทิธชิ�าระอากร
ในอัตราเหมาร้อยละ	33	ประกอบกับใบขนสินค้าขาเข้าที่บริษัท	อ.	ยื่นช�าระอากรทั้ง	432	ฉบับ	เป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์
ได้ว่า	บริษทั	อ.	ส�าแดงเท็จเจตนาหลีกเลีย่งภาษอีากรอยู	่216	ใบขนสนิค้า	เป็นเหตุให้ภาษอีากรขาดรวม	498,808,482	บาท	
เป็นความผดิตามมาตรา	27,	99	แห่งพระราชบญัญตัศิลุกากร	พ.ศ.	2469	ประกอบกบั	16,	17	แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร	
(ฉบับที่	 9)	พ.ศ.	2482	จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดกับบริษัท	อ.	ซึ่งบริษัท	อ.	ยอมรับผิด							
ตามข้อกล่าวหา	และขอให้ส่งเรือ่งให้กรมศลุกากรเพือ่ท�าความตกลงระงบัคดใีนชัน้ศลุกากร	ซึง่คดนีีเ้ป็นคดแีรกของกรมสอบสวน
คดพีเิศษ	คอื	คดพีเิศษเลขที	่1/2547	ซึง่ทางราชการได้ค่าภาษอีากรและค่าปรบัเข้าหลวงประมาณ	700	ล้านบาท
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	 เมื่อแสดงตัวเข้าตรวจค้นเบ้ืองต้น	ใช้มาตรา	62	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	เช่น	“ขออนุญาตครับ				

ตามมาตรา	62	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	เจ้าพนกังานคอื	กระผม	นาย....................	 เป็นผูจ้ดัการตามหมายค้น	

ต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผูเ้กีย่วข้องทราบ	ผมขอแจ้งเหตทุีเ่ข้าตรวจค้น	เป็นการค้นหาสิง่ของโดยไม่จ�ากดัสิง่	 เจ้าพนกังาน

ผูค้้นมอี�านาจยดึสิง่ของใด	ๆ	ซึง่น่าจะใช้เป็นพยานหลกัฐานเพือ่ประโยชน์หรอืยนัผูต้้องหา	หรอืจ�าเลย	ตามความในมาตรา	98	

(1)	ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	และตามความในมาตรา	62	ข้างต้น	ท่านจะร้องขอดูหมายค้นตามสิทธิไหม

ครบั”	ซึง่ส่วนใหญ่ร้อยละร้อยจะขอด	ู เมือ่แจ้งข้อความในหมายและส่งหมายให้ตรวจดแูล้ว	 เจ้าหน้าทีก่พ็ดูต่อว่า	“ตามมาตรา	

62	วรรค	2	ขอให้ลงชื่อ	บันทึกวันเดือนปีการจัดการเช่นนั้นไว้เป็นหลักฐานในหมายไว้”	โดยส่วนใหญ่ก็จะยินยอมลงชื่อโดยดี	

แต่หากผู้รับหมายไม่ยอมลงลายมือช่ือในหมาย	ก็อธิบายต่อว่า	“ตามมาตรา	11	วรรค	2	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาก�าหนดว่า	ตัวบุคคลที่ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกหรือถ้อยค�าส�านวน	ไม่สามารถหรือไม่ยินยอมลงให้บันทึกหรือรายงาน

เหตุน้ันไว้	แล้วขอทราบผลอีกคร้ังว่า	จักยินยอมลงชื่อหรือจักให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายงานเหตุว่า	ผู้รับหมายรับทราบข้อความ			

ในหมายและตรวจดหูมายค้นแล้ว	แต่ไม่ยนิยอมลงลายมือชือ่ไว้”	ค�าตอบมทีัง้ยอมลงลายมอืชือ่	และต้องรายงานเหตุไว้	ซึง่ทกุ

ข้ันตอนจกัปฏิบตัไิปโดยกฎหมายก�าหนด	มใิช่เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายแสดงท่าทโีกรธไม่พอใจ	พูดจาเสียงดังใส่ผูร้บัหมาย	

โดยไม่อธิบายกฎหมายใด	ๆ	ท�าให้คุณภาพการค้นและภาพพจน์การปฏิบัติงานขององค์กรดูไม่ดีไปด้วย

	 ผูเ้ขยีนจึงขอให้เจ้าหน้าทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เข้าใจอ�านาจและหน้าทีข่องเจ้าพนกังานผูค้้นตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญา	จดจ�าสามารถใช้อธิบายช้ีแจง	และใช้อ�านาจดงักล่าวระหว่างด�าเนนิการตรวจค้นได้ตามภาวะวสิยัทีเ่กดิขึน้	

ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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	 หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ค้น
	 (1)	 เจ้าพนักงานผู้เข้าตรวจค้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	และถ้ามีค�าร้อง	ขอให้ส่งหมายนั้นให้เขา
ตรวจด	ูการแจ้งความในหมาย	การส่งหมายน้ันให้ตรวจด	ูและวนัเดอืนปีทีจั่ดการให้บนัทึกไว้ในหมายนัน้	 (มาตรา	62	ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
	 (2)	หากบคุคลทีต้่องลงลายมอืชือ่ในหมายไม่ยอมลงให้เจ้าพนกังานบนัทกึหรอืรายงานเหตนุัน้ไว้	 (มาตรา	11	วรรคสอง	
ป.วิ.อาญา)
	 (3)	การค้นในที่รโหฐานต้องกระท�าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น	และตก	(มาตรา	96	ป.วิ.อาญา)
	 (4)	ก่อนลงมอืค้น	ให้เจ้าพนกังานผูค้้นแสดงความบรสิทุธิเ์สยีก่อน	และเท่าทีส่ามารถจะท�าได้	ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครอง
สถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้น้ัน	หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวน้ันไม่ได้	ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน					
ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน	สิง่ของใดทีย่ดึได้ต้องให้ผูค้รอบครองสถานที	่บคุคลในครอบครวัหรอืพยานดเูพ่ือรบัรอง
ว่าถูกต้อง	ถ้าบุคคลดังกล่าวนั้นรับรอง	หรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้	 (มาตรา	102	ป.วิอาญา)
	 (5)	ในการค้นนัน้	เจ้าพนกังานต้องพยายามมใิห้มกีารเสยีหายและกระจดักระจายเท่าทีจ่ะท�าได้	(มาตรา	99	ป.ว.ิอาญา)
	 (6)	สิง่ของซึง่ยดึได้ในการค้น	ให้ห่อหรอืบรรจหุบีห่อตตีราไว้	หรอืให้ท�าเครือ่งหมายไว้เป็นส�าคญั	(มาตรา	101	ป.วอิาญา)
	 (7)	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น	และสิ่งของท่ีค้นได้นั้นต้องมีบัญชีรายละเอียดไว้	บันทึกการค้น	
และบัญชีส่ิงของน้ัน	 ให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวหรือพยานฟังแล้วแต่กรณี	 แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือช่ือ
รับรองไว้	 (มาตรา	107	ป.วิอาญา)
	 (8)	 เมื่อเจ้าพนักงานได้จัดการค้นตามหมายแล้ว	 ให้บันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้น	ถ้าจัดการตามหมายไม่ได้					
ให้บันทึกพฤติการณ์ไว้	แล้วให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลซึ่งออกหมายโดยเร็ว	 (มาตรา	63	ป.วิ.อาญา)
	 อ�านาจของเจ้าพนักงานผู้ค้น
	 (1)	สัง่เจ้าของ	หรอืคนอยูใ่นนัน้	หรอืผูร้กัษาสถานทีซ่ึง่จะค้น	ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิได้หวงห้าม	อกีทัง้ให้ความสะดวก
ตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย	ถ้าบุคคลดังกล่าวมิยอมให้เข้าไป	เจ้าพนักงานมีอ�านาจใช้ก�าลังเพื่อเข้าไป	
ในกรณีจ�าเป็น	จะเปิดหรอืท�าลายประตบู้าน	ประตเูรอืน	หน้าต่าง	รัว้	หรอืสิง่กดีขวางอย่างอืน่ท�านองเดยีวกนันัน้กไ็ด้	(มาตรา	
94	ป.วิ.อาญา)
	 (2)	ในกรณทีีค้่นหาสิง่ของโดยไม่จ�ากดัส่ิง	 เจ้าพนกังานผูค้้นมอี�านาจยดึส่ิงของใด	ๆ	 ซ่ึงน่าจะใช้เป็นพยานหลกัฐานเพือ่
ประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	(มาตรา	98	(1)	ป.วิ.อาญา)
	 (3)	ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับท�าให้การค้นไร้ผล	เจ้าพนักงานผู้ค้น
มีอ�านาจเอาตวัผูน้ัน้ควบคมุไว้	หรอืให้อยูใ่นความดแูลของเจ้าพนักงานในขณะทีท่�าการค้นเท่าทีจ่�าเป็น	 เพ่ือมใิห้ขดัขวางถงึกับ
ท�าให้การค้นนั้นไร้ผล
	 ถ้ามเีหตอัุนควรสงสยัว่า	บคุคลนัน้ได้เอาสิง่ของท่ีต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย	 เจ้าพนกังานผู้ค้นมอี�านาจค้นตวับคุคล
ผู้นั้นได้	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	(มาตรา	100	ป.วิ.อาญา)
	 ผู้เขียนจึงหวังว่า	ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นจะเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจค้น						
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล	ตลอดจนผู้รบัการตรวจค้นให้คะแนนความพึงพอใจต่อความเป็นมอือาชพีในการบังคับใช้
กฎหมายเป็นอย่างดี
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สิทธิมนุษยชน : การจับและสิทธิของผู้ถูกจับ
พันต�ำรวจโท สนธยำ รัตนธำรส 1

ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 ก่อนวันที่	 11	ตุลาคม	2540	หรือก่อนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน	 (รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2540)	จะมีผลใช้บังคับ												
เจ้าพนกังานหรอืราษฎรซ่ึงท�าการจบัเพยีงแต่บอกบุคคลทีจ่ะจบัว่า	“เขาต้องถกูจับ	แล้วสัง่ให้ไปยงัทีท่�าการพนกังานฝ่ายปกครอง
หรอืต�ารวจ”	จากนัน้กจ็บักมุตวัไปได้	โดยไม่ต้องแจ้งสทิธต่ิาง	ๆ	ให้ทราบและไม่ต้องมอบส�าเนาบนัทกึการจบักมุ	แม้จะเป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายก็ตาม	แต่ก็มีกรณีที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกกระท�าที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์					
ไม่สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชน	(Human	Right)	 ซ่ึงเป็นหลักประกนัเพ่ือความมัน่คงปลอดภยัให้กับมวลมนษุยชาต	ิถอืเป็น
มาตรฐานขัน้ต�า่ทีม่นษุย์ควรมสีทิธหิรอืทีไ่ด้มาโดยธรรมชาติพร้อมกบัการเกดิ	เป็นสิทธข้ัินพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นต้องมใีนการด�ารงชีวติ
อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าของมนุษย์	 เป็นมาตรฐานข้ันต�่าท่ีพึงมี	การกระท�าท่ีล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับการ
รับรองคุ้มครองโดยกฎหมาย	 เม่ือประเทศไทยได้ให้การรับรองโดยการเข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาตจิ�านวนหลายฉบับ	เช่น	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก	อนสุญัญาว่าด้วยการขจดั
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ	ค.ศ.	1979	เป็นต้น	ส่งผลให้ประเทศไทยต้องตรากฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มีผลใช้บังคับ	บทบัญญัติ
ตามมาตรา	237	ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจับ	“...ผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับโดยไม่
ชักช้า	ได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก...”	ต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา	 (ฉบับท่ี	22)	พ.ศ.	2547	มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่	24	ธันวาคม	2547	เฉพาะเรื่องการจับและสิทธิของ			
ผู้ถูกจับ	แก้ไขเพิ่มเติม	รวม	18	มาตรา	

	 กรมสอบสวนคดีพเิศษ	(DSI)	 เป็นหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย	พนกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษเป็น
เจ้าพนกังานตามกฎหมาย	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่จ้าหน้าทีข่องกรมสอบสวนคดพิีเศษจะต้องมีความ
รู้ความเข้าใจและทราบรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจับและสิทธิของผู้ถูกจับ	หากมีการกระท�าที่ขัดต่อกฎหมายและ
หรือไม่ปรากฎเหตุผลและความจ�าเป็นใด	ๆ	 ท่ีกฎหมายเปิดช่องให้กระท�าได้	พยานหลักฐานต่าง	ๆ	ที่ได้มาก็ไม่สามารถรับฟัง
หรือไม่อาจอ้างเป็นพยานหลักฐานได้เพราะเป็นพยานหลักฐานชนิดท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ชอบ	เช่น	การท่ีผู้จับไม่น�าตัวผู้ถูกจับไปยัง
ทีท่�าการพนกังานสอบสวนโดยทนัท	ีมผีลท�าให้บนัทกึการจับกมุท่ีผู้ถูกจับให้การรับสารภาพนัน้ไม่สามารถน�ามารับฟังเป็นพยาน
หลักฐานได้	 (ฎีกาที่	4277/2555	ป.วิ.อ.	มาตรา	84	วรรคหนึ่ง	บัญญัติให้	 เจ้าพนักงานผู้ท�าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยัง
ที่ท�าการของพนักงานสอบสวนโดยทันที	การท่ีพยานโจทก์กับพวกไม่ได้น�า	ฉ.	และจ�าเลยพร้อมของกลางส่งมอบแก่พนักงาน
สอบสวนสถานตี�ารวจภูธรเมอืงชลบรุ	ีซึง่เป็นท้องทีเ่กิดเหตุในทนัท	ีแต่กลับน�า	ฉ.	และจ�าเลยไปตรวจปัสสาวะและสารเสพตดิ	
จากนั้นน�าไปที่สถานีต�ารวจทางหลวง	1	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	และควบคุมตัวไว้ที่สถานีต�ารวจทางหลวง	1								
อีกหลายชั่วโมง	จึงได้น�าบุคคลทั้งสองไปส่งมอบแก่พนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรเมืองชลบุรี	 โดยไม่ปรากฏเหตุผลและ				
ความจ�าเป็นใด	ๆ	ที่ต้องท�าเช่นน้ัน	ถึงแม้ว่าเจ้าพนักงานผู้จับกุมจะอ้างว่าเพื่อท�าบันทึกการจับกุม	ท�าประวัติอาชญากรและ
สบืสวนขยายผลกต็าม	กเ็ป็นเหตผุลท่ีฟังไม่ขึน้	ขดัต่อ	ป.ว.ิอ.	มาตรา	84	วรรคหนึง่	 ส่วนบนัทกึการจบักมุทีร่ะบวุ่าจ�าเลยให้การ							
รบัสารภาพ	นัน้กไ็ม่สามารถน�ามารบัฟังเป็นพยานหลกัฐานได้ตาม	ป.ว.ิอ.	มาตรา	84	วรรคสุดท้าย...)	รวมทัง้กรณกีารไม่แจ้ง
สทิธติามกฎหมาย	(ฎกีาท่ี	8148/2551	บันทกึการจบักมุทีจ่�าเลยให้การรบัสารภาพชัน้จบักุมไม่มข้ีอความว่า	ผูถู้กจบัมีสทิธจิะ
ให้การหรือไม่ให้การก็ได้	กับไม่มีข้อความว่า	ถ้อยค�าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้	จึงไม่อาจ
อ้างเป็นพยานหลักฐานได้เพราะเป็นพยานหลักฐานชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบ)

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ช�านาญการพิเศษ	ผู้อ�านวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ	2	ส�านักคดีอาญาพิเศษ	2
		กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม,	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(นม.)	การศึกษามหาบัณฑิต	(กศ.ม.)																																												
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การจับและสิทธิของผู้ถูกจับ
	 ในเรื่องการจับและสิทธิของผู้ถูกจับนั้น	กฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและป้องกันมิให้มีการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ถือเป็นหลักส�าคัญและเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ	กล่าวคือ	
การปฏิบตัหิน้าทีจ่ะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการเคารพสิทธเิสรีภาพของประชาชน	เป็นมาตรการป้องกันมใิห้ผู้ปฏบิติัถกูฟ้องร้อง
ถูกด�าเนินคดี	หรืออาจถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน	การจับกุมที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายย่อมเป็นการยกระดับ							
การปฏิบัตหิน้าทีข่องเจ้าพนักงานให้สงูขึน้	เพิม่ประสทิธภิาพการรวบรวมพยานหลกัฐานในชัน้จบักมุและน�าไปสูก่ารเป็นมืออาชีพ	
เมื่อไม่มีกรณีที่ละเมิดต่อกฎหมายแต่มีการเพิ่มทักษะและมีการพัฒนาขีดความสามารถ	ประชาชนย่อมยอมรับเชื่อมั่นศรัทธา				
ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	เกดิภาพลกัษณ์ท่ีดใีนสายตาประชาชน	เมือ่ประชาชนได้รบัการปกป้องคุม้ครองจะเกดิสนัตสิขุ
ในสังคม	คือ	เกิดความเป็นธรรมและป้องกันความขัดแย้งในสังคม	รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจับและสิทธิของผู้ถูกจับ
	 ประการแรก	เมื่อเจ้าพนักงานหรือราษฎรจะจับใคร	ต้องแจ้งให้ผู้จะถูกจับทราบว่า	 เขาต้องถูกจับ	แล้วส่ังให้ผู้ถูกจับ
ไปยังที่ท�าการพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ถูกจับหรือท้องที่ที่เกิดเหตุพร้อมด้วยผู้จับ	(ป.วิ.อ.	มาตรา	83	วรรคแรก)
	 ประการต่อมา	กรณจีบัโดยไม่มหีมายจบั	เจ้าพนกังานผูจั้บจะต้องบอกว่า	“คณุ	(ท่าน)	ถกูจบัแล้วในข้อหา...คณุ	(ท่าน)	
มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้	ถ้าคุณ	(ท่าน)	ให้การถ้อยค�านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้	และคุณ	
(ท่าน)	มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้”	ส่วนการจับโดยมีหมายจับหรือค�าสั่งของศาล	จะต้อง
แสดงหมายจับ	อ่านข้อความในหมายจับพร้อมบอกว่า	“คุณ	 (ท่าน)	ถูกจับตามหมายจับของศาล........ที่.........../25.......									
ลงวันที่...........ในข้อหา............	คุณ	(ท่าน)	มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้	ถ้าคุณ	 (ท่าน)	ให้การ	ถ้อยค�านั้นอาจใช้เป็น
พยานหลกัฐานในการพจิารณาคดไีด้	และคณุ	(ท่าน)	มสีทิธทิีจ่ะพบและปรกึษาทนาย	หรอืผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความได้”	ถ้าผูถ้กูจบั
ประสงค์จะแจ้งให้ญาต	ิหรอืผูซ้ึง่ตนไว้วางใจทราบถงึการจับกมุ	หากเป็นการสะดวกและไม่เป็นการขดัขวางการจับหรือการควบคุม
ผูถ้กูจับหรอืท�าให้เกิดความไม่ปลอดภยัแก่บคุคลใด	ให้เจ้าพนกังานอนญุาตให้ผูถ้กูจบัด�าเนนิการได้ตามสมควรแก่กรณี	 (ป.วิ.อ.	
มาตรา	83	วรรคสอง	และค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ที่	419/2556	ลงวันที่	1	กรกฎาคม	2556	ข้อ	3.3	และข้อ	3.4)		
	 ประการทีส่าม	ผูจ้บัต้องเอาตวัผูถ้กูจบัไปยงัทีท่�าการพนกังานสอบสวนโดยทนัท	ีเม่ือถงึแล้วให้ส่งตวัผูถ้กูจบั	แก่พนกังาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจของท่ีท�าการดงักล่าว	นอกจากนัน้ผูจ้บัจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอยีดเกีย่วกบัเหตแุห่งการจบั
ให้ผู้ถูกจับทราบ	ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟัง	 (แม้ผู้จับจะกระท�าในขณะจับกุมแล้วก็ตาม	ต้องกระท�า			
อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง)	พร้อมมอบส�าเนาบันทึกการจับกุมแก่ผู้ถูกจับทุกคนและทุกคดี	 (ป.วิ.อ.	มาตรา	84)	 	อนึ่ง	ค�าสั่ง
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิที	่419/2556	ลงวนัที	่1	กรกฎาคม	2556	ข้อ	3.3	ตอนท้าย	...ให้เจ้าพนกังานผู้จับบนัทกึเก่ียวกับ				
การแจ้งสทิธดิงักล่าวข้างต้นไว้ในบันทึกการจบักมุด้วย	 โดยให้ปรากฏข้อความว่า	“ผูจ้บัได้แจ้งให้ผูถ้กูจับทราบแล้วว่า	 ท่านต้อง
ถูกจับในข้อหา...และมีสิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้	ถ้าให้การถ้อยค�านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้	
และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ	หรือผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความได้”	จากนั้นจึงบันทึกค�าให้การของผู้ถูกจับลงในบันทึก
การจับกุม
	 ประการสดุท้าย	พนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจผูร้บัมอบตัวผูถู้กจบัมหีน้าทีแ่จ้งสทิธ	ิ(ป.ว.ิอ.	มาตรา	7/1)	สทิธขิอง
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา	ได้แก่
	 1.	มสีทิธแิจ้งหรอืขอให้เจ้าพนกังานแจ้งให้ญาต	ิหรอืผูซึ้ง่ผูถ้กูจบั	หรอืผูต้้องหาไว้วางใจ	ทราบถงึการจบักมุและสถานที	่		
ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
	 2.	พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
	 3.	ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้ในชั้นสอบสวน
	 4.	ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
	 5.	ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	



ชั้นจับกุม
(ป.วิ.อ.	มาตรา	83,	84)

ชั้นรับมอบตัว
(ป.วิ.อ.	มาตรา	7/1) ชั้นสอบสวน

ก.	บริเวณที่ถูกจับ
		(1)	ผูจ้บัแจ้งผูถ้กูจบัว่า	“เขาต้องถกู
จับ”	และ	“ถูกน�าตัวไปท่ีท�าการของ
พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยผู ้จับ”	
(มาตรา	83	วรรคแรก)
		(2)	แจ้งข้อกล่าวหา	“มสีทิธทิีจ่ะไม่
ให้การหรือให้การก็ได้	 และถ้อยค�า
ของผูถู้กจบันัน้อาจใช้เป็นพยาน	หลกั
ฐานในการพจิารณาคดไีด้”		และ	“ผู้
ถูกจับ	 มีสิทธิที่จะพบและ	ปรึกษา
ทนายความหรือผู้ซึง่จะเป็นทนายความ	
(มาตรา	83	วรรคสอง)
ข.	ก่อนส่งตัวให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรอืต�ารวจ	(มาตรา	84)	
	 	 (1)	 จะต้องเอาตัวผู ้ถูกจับไปยัง
ที่ท�าการพนักงานสอบสวนโดยทันที
	 	 (2)	ต้องด�าเนินการตามข้อ	ก.	ข้อ	
(1),(2)	อกีครัง้	(กระท�าเป็นครัง้ทีส่อง)
	 	 (3)	มอบส�าเนาบันทึกการจับกุมให้
ผูถ้กูจบั	(มาตรา	84	วรรคหนึง่	(1))
	 (4)	 กรณีราษฎรจับ	พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ารวจผู ้รับมอบตัว								
ผูถ้กูจับ	มหีน้าทีแ่จ้งให้ผูถู้กจบัทราบถงึ	
“ข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่ง			
การจับ”	ผู้ถกูจับ	“มีสทิธท่ีิจะไม่ให้การ
หรือให้การก็ได้	และถ้อยค�าของผู้ถูก
จับนัน้อาจใช้เป็นพยานหลกัฐานในการ
พิจารณาคดีได้”	 (มาตรา	83	วรรค
หนึง่	(2))

พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ารวจผู้รับมอบตัวผู้ถูกจับ
ต้องแจ้งสิทธิต่าง	ๆ	ตาม	
ป.วิ.อ.	มาตรา	7/1		     
		 (1)	แจ้งหรือขอให้	
เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือ
ผู ้ซึ่งผู ้ถูกจับหรือผู ้ต ้องหา				
ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับ
และสถานที่ที่ ถูกควบคุม				
ในโอกาสแรก
	 	 (2)	 พบและปรึกษาผู ้ซึ่ง		
จะเป็นทนายความเป็นการ
เฉพาะตัว	
		(3)	ให้ทนายความหรือผู้ซ่ึง
ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบ
ปากค�าตนได้ในชั้นสอบสวน
	 	 (4)	 ได้รับการเยี่ยมหรือ
ติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
	(5)	ได้รบัการรกัษาพยาบาล
โดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

สิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน	ตาม	ป.วิ.อ.	คือ
		(1)	ผูต้้องหามีสทิธไิด้รบัแจ้งให้ทราบถงึข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับ
การกระท�าท่ีถูกกล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด	แล้วจึง
แจ้งข้อหาให้ทราบ	(มาตรา	134	วรรคแรก)
		 (2)	ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว	
ต่อเนื่อง	และเป็นธรรม	(มาตรา	134	วรรคสาม)		
	 	 (3)	 ผู ้ต ้องหามีโอกาสที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดง						
ข้อเท็จจริงอนัเป็นประโยชน์แก่ตนได้	(มาตรา	134	วรรคสี)่
	 	 (4)	 ผู ้ต้องหามีสิทธิที่จะมีทนายความในช้ันสอบสวน	
(มาตรา	134/1)
	 	 (5)	 ผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี	 ในการ				
ถามปากค�าให้พนักงานสอบสวนแยกกระท�าเป็นสัดส่วน							
ในสถานที่ เหมาะสมส� าห รับเ ด็กต ้องมีสหวิชาชีพ									
(นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์	บุคคลที่เด็กร้องขอ	
พนักงานอัยการและทนายความ)	ร่วมอยู่ด้วยในการถาม
ปากค�าเด็กซึ่งเป็นผู้ต้องหา	(มาตรา	133	ทวิ,	134/2)
	 	 (6)	ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ			
เข้าฟังการสอบปากค�าตนได้	 (มาตรา	134/3,	 134/4	
วรรคหนึ่ง	 (2))
	 	 (7)	 ในการถามค�าให้การผู ้ต้องหาในชั้นสอบสวนนั้น						
ผู้ต้องหามีสิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ก็ได้	ถ้าผู้ต้องหาให้การ
ถ้อยค�าที่ผู ้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน				
ในการพิจารณาคดีได้	 (มาตรา	134/4	วรรคหนึ่ง	 (1))

สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ผลของการจับกุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 1.	ผู้ถูกจับอ้างป้องกันได้	ตาม	ป.อ.	มาตรา	68	 :	ฎีกาท่ี	8722/2555	เม่ือข้อเท็จจริงได้ความว่าบริเวณที่เกิดเหตุ				
อยูบ่นถนนสทุธาวาสไม่ใช่หลงัซอยโรงถ่านและจ�าเลยไม่มท่ีาทางเป็นพริธุ	คงเพยีงแต่นัง่โทรศัพท์อยูเ่ท่านัน้	การทีส่บิต�ารวจโท	ก.	
และสิบต�ารวจตรี	พ.	อ้างว่า	 เกิดความสงสัยในตัวจ�าเลยจึงขอตรวจค้น	โดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดความ
สงสัยในตัวจ�าเลยจึงเป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้สึกเพียงอย่างเดียว	ถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมาย					
ดงักล่าวทีจ่ะท�าการตรวจค้นได้	การตรวจค้นตวัจ�าเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย	จ�าเลยซ่ึงถกูกระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจงึมีสทิธิ
โต้แย้งและตอบโต้เพื่อป้องกันสิทธิของตน	ตลอดจนเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังใด	ๆ	อันสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ				
ดังกล่าวได้	การกระท�าของจ�าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามท่ีโจทก์ฟ้อง,	ฎีกาท่ี	2914/2537	โรงค้าไม้มีร้ัวรอบขอบชิดและ	
นอกจากใช้เป็นสถานประกอบการค้าแล้ว	ยงัใช้เป็นทีพ่กัอาศยัด้วย	ในยามทีโ่รงค้าไม้หยดุด�าเนนิกจิการภายในบรเิวณโรงค้าไม้				
ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังย่อมไม่ใช่สาธารณสถาน	แต่กลับเป็นที่รโหฐานตาม	ป.วิ.อ.	มาตรา	2	 (13)	แม้โจทก์ร่วม						
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต�ารวจจะมีอ�านาจจับกุมจ�าเลย	ในกรณีที่มีผู้ขอให้จับโดยแจ้งว่าจ�าเลยได้กระท�าความผิดและแจ้งด้วยว่า			
ได้ร้องทกุข์ไว้ตามระเบยีบแล้วตาม	ป.ว.ิอ.	มาตรา	78	(4)	กต็าม	แต่กรณดีงักล่าวกต้็องมใิช่เป็นการจบักมุในทีร่โหฐาน	เพราะ
ตามมาตรา	81	บญัญตัว่ิาจะมีหมายจบัหรอืไม่กต็าม	ห้ามมใิห้จับในทีร่โหฐาน	เว้นแต่จะได้ท�าตามบทบญัญติัอนัว่าด้วยการค้น
ในทีร่โหฐาน	ซึง่พฤตกิารณ์ของโจทก์ร่วมซึง่กระท�าไปไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นดงักล่าว	การทีโ่จทก์ร่วมกบัพวกท�าการจบักุมจ�าเลย
ในท่ีรโหฐานจึงเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบ	ทั้งปราศจากอ�านาจท่ีจะท�าได้ตามกฎหมาย	ถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที	่
แม้จ�าเลยจะต่อสู้ขัดขวางการจับกุมและท�าร้ายโจทก์ร่วมการกระท�าของจ�าเลยก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย	
	 2.	ผู้ถูกจับต่อสู้ขัดขวางได้	ไม่มีความผิดต่อสู้ขัดขวางฯ	ตาม	ป.อ.	มาตรา	138	:	ฎีกาที่	1954/2546	ผู้เสียหายที่	1	
สวมกางเกงขายาวสีกากี	สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวเข้าไปขอตรวจค้นตัวจ�าเลยโดยแจ้งว่าเป็นเจ้าพนักงานต�ารวจ	แต่ไม่ได้แต่ง
เครือ่งแบบต�ารวจหรอืแสดงหลกัฐานให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าพนกังานต�ารวจผูท้�าการตามหน้าที	่กรณอีาจท�าให้จ�าเลยเข้าใจผดิไปได้	
แม้จ�าเลยจะต่อสูช้กต่อยหรอืใช้มดีแทงผูเ้สยีหายท่ี	1	เพือ่ขดัขวางไม่ให้ผูเ้สยีหายที	่1	ตรวจค้นและจับกมุ	จ�าเลยกห็ามคีวามผดิ
ฐานต่อสูข้ดัขวางเจ้าพนกังานในการปฏบัิตกิารตามหน้าทีแ่ละพยายามฆ่าเจ้าพนกังานซึง่กระท�าการตามหน้าทีไ่ม่	แม้ในชัน้สอบสวน
จ�าเลยจะให้การรบัสารภาพฐานต่อสูข้ดัขวางเจ้าพนกังานในการปฏบิติัการตามหน้าที	่แต่บนัทกึค�าให้การชัน้สอบสวนเป็นเพยีง
พยานบอกเล่าโดยล�าพังไม่มีน�้าหนักเพียงพอให้รับฟังเพื่อลงโทษจ�าเลยได้
	 3.	ผูถ้กูจับฟ้องหน่วยงานรฐัได้ตามความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่ :	พ.ร.บ.ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่
พ.ศ.	2539	ประชาชนฟ้องเจ้าหน้าท่ีโดยตรงไม่ได้ต้องฟ้องหน่วยงาน	และเมื่อหน่วยงานต้องจ่ายค่าเสียหายฐานละเมิดแก่
ประชาชนแล้ว	หน่วยงานจึงสามารถไล่เบี้ยเจ้าหน้าท่ีผู้กระท�าละเมิดได้	 ท้ังนี้เฉพาะกรณีจงใจและประมาทเลินเล่อร้ายแรง
เท่านั้น	 (ฎีกาที่	5824/2543	การที่เจ้าพนักงานต�ารวจท�าร้ายร่างกายโจทก์ขณะควบคุมโจทก์ไปส่งที่สถานีต�ารวจ	ต้องถือว่า
เจ้าพนักงานต�ารวจได้กระท�าละเมิดต่อโจทก์ในขณะปฏิบัติหน้าที่	 โจทก์จึงมีอ�านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมต�ารวจซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐได้)	
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	 4.	ผู้จับอาจมีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง	ตาม	ป.อ.	มาตรา	310	:	 เป็นเรื่องความผิดต่อเสรีภาพ	ถ้าไม่มีเหตุให้
จับได้ตามกฎหมาย	เจ้าหน้าท่ีก็ไม่มีอ�านาจจับกุม	(ฎีกาที่	5432/2542	จ�าเลยเป็นเจ้าพนักงานต�ารวจ	มีหน้าที่จับผู้กระท�าผิด
กฎหมาย	วันเกิดเหตุจ�าเลยกลั่นแกล้งจับผู้เสียหายแล้วเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายเพ่ือจะได้ปล่อยผู้เสียหาย	จนผู้เสียหายยอม
ให้เงินแก่จ�าเลย	จึงเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังกับกรรโชกผู้เสียหายและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต,	ฎีกาที่	
2444/2521	จ�าเลยทัง้สามเป็นเจ้าพนกังานต�ารวจมอี�านาจสบืสวนจับกุมผูก้ระท�าผดิ	แกล้งจบัผูเ้สยีหาย	อ้างว่ากระท�าผดิฐาน
เมาสรุาอาละวาด	ทัง้ท่ีไม่เป็นความจรงิ	เป็นความผดิฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏบิติัหน้าทีโ่ดยมชิอบ	ตาม	ป.อ.	มาตรา	157	และ
น�าตัวผู้เสียหายออกจากบ้านไปไว้ที่แห่งหนึ่งแล้วจึงปล่อยตัว	ผิดฐานหน่วงเหนี่ยวฯ	ตาม	ป.อ.	มาตรา	310)

	 5.	ผู้จับอาจมีความผิดตาม	ป.อ.	มาตรา	157	:	จะผิดในกรณีนี้เมื่อมีการกลั่นแกล้งผู้ถูกจับหรือจับโดยทุจริต	(ฎีกาที	่
4243/2542	จ�าเลยเป็นเจ้าพนักงานต�ารวจเข้าจับกุมผู้เสียหายท่ีได้ก่อการทะเลาะวิวาทก่อนหน้านั้น	แต่เหตุแห่งการทะเลาะ
วิวาทได้ยุติลงแล้ว	 เหตุวิวาทยังไม่ชัดแจ้งว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด	ไม่ใช่การกระท�าผิดซึ่งหน้า	โดยมีคู่กรณีกับผู้เสียหายชี้ให้จับ				
แต่มไิด้ร้องทกุข์ไว้ตามระเบยีบ	อกีทัง้ไม่ใช่กรณทีีม่เีหตสุงสัยว่ากระท�าความผิดมาแล้วจะหลบหน	ีจ�าเลยซ่ึงไม่มหีมายจับไม่มีอ�านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายท่ีจะจับผูเ้สยีหาย	จ�าเลยจบัผูเ้สยีหายโดยไม่แจ้งข้อหาไม่ท�าบนัทกึจบักุม	ไม่ส่งมอบตวัให้พนกังานสอบสวน
ด�าเนินคดี	กลับน�าไปควบคุมที่ด่านตรวจ	ชี้เจตนาจ�าเลยว่ากระท�าโดยโกรธแค้นแสดงอ�านาจ	เพ่ือข่มขู่กล่ันแกล้งผู้เสียหาย											
ให้เดอืดร้อนเสยีหาย	การกระท�าของจ�าเลยจงึเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิติัหน้าท่ีโดยมชิอบและท�าให้ผู้อืน่ปราศจาก
เสรีภายในร่างกาย	พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องรุนแรงต่อความรู้สึกของประชาชนไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษ)

	 6.	พยานหลกัฐานทีไ่ด้จากการจบัโดยมชิอบรับฟังไม่ได้	 :	ป.ว.ิอ.	มาตรา	226	(ฎีกาที	่8148/2551	บนัทกึการจบักุม
ที่จ�าเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมไม่มีข้อความว่า	ผู้ถูกจับมีสิทธิจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้กับไม่มีข้อความว่า	ถ้อยค�าของ	
ผูถ้กูจบันัน้อาจใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดไีด้	จงึไม่อาจอ้างเป็นพยานหลกัฐานได้เพราะเป็นพยานหลกัฐานชนดิที่
เกดิขึน้โดยไม่ชอบ)	แต่อย่างไรกต็ามศาลมดีลุพนิจิการรับฟังพยานหลักฐานท่ีได้มาโดยไม่ชอบ	ตาม	ป.ว.ิอ.	มาตรา	226/1	เช่น	
กรณทีีศ่าลเหน็ว่า	การจบักมุกบัการสอบสวนเป็นการกระท�าคนละขัน้ตอนกนั	แม้จะจับกมุไม่ชอบด้วยกฎหมายกห็าท�าให้การ
สอบสวนไม่ชอบไม่	 กล่าวคือ	พยานหลักฐานที่เกิดจากการจับไม่ชอบ	ค้นไม่ชอบ	ถ้าพนักงานสอบสวนเอามารวบรวม									
โดยชอบก็ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้	 (ฎีกาที่	1362/2537,	3099/2543,	2775/2544)

	 7.	การจับกุมท่ีไม่ชอบ	ท�าให้การควบคมุไม่ชอบเช่นกนั	:	เมือ่การจบัไม่ชอบ	การคมุขงักไ็ม่ชอบด้วย	ผูถ้กูคมุขงัสามารถ
ขอให้ศาลปล่อยตวัตาม	ป.ว.ิอ.	มาตรา	90	(การคุม้ครองผู้ถูกควบคมุหรือขังโดยมิชอบ)	บคุคลท่ีมสิีทธยิืน่ค�าร้องต่อศาลในกรณี
ดังกล่าว	คือ	ผู้ถูกคุมขังเอง,	พนักงานอัยการ,	พนักงานสอบสวน,	 ผู้บัญชาการเรือนจ�าหรือพัศดี,	สามี	ภริยา	หรือญาติของ						
ผูน้ัน้	หรอืบคุคลอืน่ใดเพือ่ประโยชน์ของผูถ้กูคมุขงั	(ฎกีาท่ี	1368/2550	สิทธใินการยืน่ค�าร้องต่อศาลกรณท่ีีมกีารฝ่าฝืน	ป.ว.ิอ.	
มาตรา	90	มีอยู่เพียงช่ัวระยะเวลาท่ีผู้ถูกคุมขังอยู่ถูกควบคุมหรือขังไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น	 เมื่อผู้ถูกคุมขังได้รับ			
การปล่อยตัวแล้ว	ปัญหาการควบคมุตวัหรอืขงัจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จึงไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะได้รับการวนิจิฉัยจากศาลฎกีา
อีกต่อไป	ศาลฎีกาให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบ)	อนึ่ง	การหลบหนีก็ไม่ผิดฐานหลบหนีที่คุมขังของเจ้าพนักงาน	ตาม	ป.อ.	
มาตรา	190	 (ฎีกาที่	 298/2509	หากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย	“ผู้ต้องหา”	ไม่มีความผิดฐานหลบหนีตาม	ป.อ.							
มาตรา	190	(ควบคุมเกินก�าหนดเวลาตาม	ป.วิ.อ.	มาตรา	87,	ฎีกาที่	1008/2499	หมายจับซึ่งออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
ย่อมใช้ไม่ได้	ผู้ถูกจับหลบหนีจากการควบคุม	อันเป็นกรณีปลายเหตุของต้นเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ย่อมไม่มีความผิด)



	 8.	การจบัไม่ชอบไม่กระทบการสอบสวนและการฟ้องคดี	 :	ฎกีาที	่350/2553	...	การจับกมุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็นเรื่องที่ผู ้ร้องจะต้องด�าเนินคดีแก่เจ้าพนักงานต�ารวจที่จับผู้ร้อง	ด้วยการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานหรือฟ้องคดีต่อศาล							
ด้วยตนเองต่อไป	ทัง้การจบักมุและคมุขงัเป็นขัน้ตอนต่างหากจากการสอบสวน	การสอบสวนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นทีต้่อง
วินิจฉัยในชั้นพิจารณาของศาล	เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ร้องต่อศาลชั้นต้น	ศาลชั้นต้นประทับฟ้องและออกหมายขังผู้ร้อง
ไว้ระหว่างการพจิารณา	ซึง่เป็นอ�านาจทีจ่ะด�าเนนิการได้ตาม	ป.ว.ิอ.	มาตรา	71,	88	แล้ว	การคุมขังผูร้้องในระหว่างพจิารณา
จงึชอบด้วยกฎหมาย	ผูร้้องจงึไม่มสีทิธยิืน่ค�าร้องขอให้ปล่อยตัวผู้ร้อง...	ฎกีาท่ี	1167/2546	...แม้การตรวจค้นจับกุมอาจจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย	ก็เป็นเรื่องท่ีจะไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก	หามีผลท�าให้การสอบสวนที่ชอบเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย			
ไปด้วยไม่	ฎีกาที	่1547/2540	การตรวจค้นการจบักมุและการสอบสวนเป็นการด�าเนนิการคนละขัน้ตอนกนั	หากการตรวจค้น
และจับกุมมิชอบด้วยกฎหมาย	ก็เป็นเรื่องที่จะว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก	เมื่อคดีนี้มีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน
ผูร้บัผดิชอบตามกฎหมายแล้ว	แม้การตรวจค้นและจบักมุมปัีญหาว่าอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายกห็ากระทบกระเทอืนถงึการฟ้อง	
คดีอาญาไม่	ทั้งจ�าเลยมิได้ฎีกาว่าการสอบสวนไม่ชอบเพราะเหตุผลอื่น	ๆ	อีกจึงต้องถือว่าการสอบสวนในความผิดที่กล่าวหา
ตามฟ้องนั้นชอบแล้ว...	

	 ถงึแม้ว่าการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้งัคบัใช้กฎหมายในเร่ืองการจับกมุจะประสบกบัปัญหาต่าง	ๆ	และอยูภ่ายใต้ข้อจ�ากดั
ในหลาย	ๆ	ประการก็ตาม	 เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะผู้จับกุม	คงไม่ละเลยในการปฎิบัติ	 ไม่ละเมิดศักดิ์ศรี				
ความเป็นมนษุย์และสทิธขิัน้พ้ืนฐานของผูถ้กูจับหรอืผู้ต้องหา	ไม่หลงลืมหรือกล่ันแกล้ง	พ่ีน้องประชาชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท�าผดิ	
หากมกีารกระท�าทีต่รงข้ามย่อมเป็นหน้าทีข่องทนายความทีต้่องช่วยเหลอื	เพราะผูบ้งัคบัใช้กฎหมายไม่ปฏบิตัติามรฐัธรรมนญู
และกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องการจับกุม	ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถูกฟ้องร้องต่อศาล	หรือถูก
ด�าเนนิคดีในความผดิฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยมชิอบ	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157	รวมทัง้ภาพลกัษณ์
ในทางลบเกิดแก่องค์กรของผู้ปฏิบัติ	จึงเป็นหน้าที่ของต�ารวจทุกคนโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจับกุม								
ต้องท�าให้เกดิภาพลกัษณ์ทีด่	ีการปฏบิตัหิน้าทีต้่องซือ่สตัย์	สจุรติ	รวดเรว็	ต่อเนือ่ง	เป็นธรรม	อยูใ่นกรอบของกฎหมาย	โปร่งใส
และตรวจสอบได้	 เมื่อประชาชนยอมรับศรัทธา	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	ย่อมอยู่ในดวงใจของประชาชน	ข้าราชการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมและประชาชน
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ค�ารับของจ�าเลยต่อผู้อื่น
ซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงาน



ค�ารับของจ�าเลยต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงาน

	 ในการด�าเนินคดีอาญาซึ่งเป็นคดีพิเศษ	พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	ไม่ได้บัญญัติวิธีพิจารณา
ความอาญาอันเป็นคดีพิเศษไว้เป็นการเฉพาะในหลายเรื่อง	 ดังนั้นในการด�าเนินคดีพิเศษจึงต้องน�าบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้เป็นส่วนใหญ่	ไม่ว่าจะในชั้นการสืบสวนสอบสวน	การออกหมายอาญา	การจับ	การค้น									
การควบคุมตัว	การด�าเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ	และการพิจารณาคดีในชั้นศาล	แต่นอกจากในเรื่องขั้นตอนกระบวนการ
ในการด�าเนินคดีอาญาแล้ว	หลักกฎหมายส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องน�าบัญญัติตามวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ในคดีพิเศษ
ด้วยเช่นกัน	คือ	บทบัญญัติในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา	เนื่องจากกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้บัญญัติ
ให้แตกต่างออกไปเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด	และเนื่องจากคดีพิเศษเป็นคดีอาญาในการรับฟังพยานหลักฐานจึงต้องใช	้							
หลักกฎหมายเช่นเดียวกันกับคดีอาญาทั่วไป	ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงค�ารับของผู้กระท�าผิดอาญาที่ให้ไว้ต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช	่				
เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	โดยเฉพาะสถานะของค�ารับดังกล่าวว่ามีสถานะอย่างไรในทางกฎหมายเรื่อง
พยานหลักฐานและน�้าหนักในการรับฟังค�ารับดังกล่าวเพื่อพิจารณาลงโทษผู้กระท�าความผิด	

	 ค�ารับของผู้กระท�าผิดที่ให้ไว้ต่อบุคคลอื่น	 เป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้ให้ถ้อยค�ายอมรับว่าตนเองเป็นผู้กระท�า
ความผดินัน้ไว้ต่อบคุคลอืน่	 ท่ีไม่ใช่เจ้าพนกังานผูจ้บักุมหรอืเจ้าพนกังานผูท้�าหน้าทีส่อบสวน	ต่อมาเมือ่มกีารฟ้องคดีต่อศาลแล้ว	
บุคคลดังกล่าวได้มาเบิกความเป็นพยานในศาลถึงถ้อยค�าที่เคยได้รับฟังจากจ�าเลยนั้น	ซึ่งค�ารับของจ�าเลยในกรณีนี้ถือว่าเป็น
พยานบอกเล่าที่เป็นปรปักษ์ต่อตนเอง	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	226/3	วรรคหนึ่ง	 เพราะเป็น
ข้อความซึง่เป็นการบอกเล่าทีพ่ยานบคุคลใดน�ามาเบกิความต่อศาลหรอืทีบ่นัทกึไว้ในเอกสารหรอืวตัถอุืน่ใดซึง่อ้างเป็นหลักฐาน
ต่อศาล	ซึ่งน�าเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้น	 เช่น	นายเข้มใช้มีดแทงนายขุ่นซ่ึงเป็นเพ่ือนกันตาย	โดยไม่มีใครเห็น
เหตุการณ์เลย	หลังจากกระท�าความผิดแล้วนายเข้มได้มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นางขาวซ่ึงเป็นภรรยาฟัง	ว่าตนเองเป็นคน		
ใช้มีดแทงนายขุ่นตาย	ต่อมานายเข้มถูกจับและด�าเนินคดี	พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายเข้ม	 ในความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน					
โดยเจตนา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	288,	59		ต่อมานางขาวมาเบกิความเป็นพยานในชัน้พจิารณาคดี	โดยเบกิความ
ถึงค�าบอกเล่าของนายเข้มดังกล่าวต่อศาล	เช่นน้ี	ค�าเบิกความของนางขาวท่ีกล่าวถึงค�ารับของนายเข้มที่ได้ให้แก่ตนว่าเป็นคน		
ใช้มดีแทงนายขุน่ตายนัน้	ถอืว่าเป็นค�ารบัของจ�าเลยทีเ่ป็นปรปักษ์ต่อตนเองซ่ึงให้ไว้ต่อบคุคลอืน่ท่ีไม่ใช่เจ้าพนกังาน	ซึง่สถานะ
ทางกฎหมายพยานหลักฐานถือว่า	ค�ารับของจ�าเลยดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่า	ซึ่งในเรื่องค�ารับของจ�าเลยกรณีนี้มี								
ข้อสังเกตอยู่	3	ประการ

พันต�ำรวจตรี ยุทธนำ แพรด�ำ 1

1 ผู้บัญชาการส�านักคดีภาษีอากร	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 (1)	ต้องเป็นค�ารับท่ีจ�าเลยให้ไว้ต่อผู้อ่ืนซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานผู้จับกุมหรือเจ้าพนักงานผู้สอบสวน	แล้วต่อมาผู้ที่ได้รับฟัง
ข้อความนั้น	ได้น�าค�าบอกเล่าดังกล่าวมาเบิกความในศาลในฐานะท่ีตนเป็นพยาน	แต่ถ้าเป็นค�ารับสารภาพท่ีจ�าเลยให้ไว้ต่อ									
เจ้าพนักงานผู้จับกุม	ก็จะกลายเป็นค�ารับสารภาพในชั้นจับกุมซ่ึงต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานโดยไม่มีข้อยกเว้นตาม				
มาตรา	84	วรรคท้าย	และหากเป็นค�ารบัทีจ่�าเลยให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้สอบสวน	กถื็อว่าเป็นค�ารับสารภาพของจ�าเลยในช้ันสอบสวน	
ซึง่กฎหมายไม่ได้ห้ามรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานอย่างเดด็ขาด	หากเจ้าพนกังานผูส้อบสวนได้ด�าเนนิการถกูต้องตามขัน้ตอน	ได้แก่	
พนกังานสอบสวนได้ถามเรือ่งทนายและหากผูต้้องหาไม่มทีนาย	กไ็ด้จดัหาทนายความให้หรอืจดัหาทนายให้ตามความต้องการ
ของผู้ต้องหา	ก่อนที่จะถามค�าให้การ	ตามมาตรา	134/1,	ในความผิดบางฐานความผิดหรือคดีมีโทษจ�าคุกท่ีผู้ต้องหาเป็นเด็ก
อายไุม่เกิน	18	ปี	ร้องขอ	พนกังานสอบสวนได้ถามปากค�าผูต้้องหาโดยมนีกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห์	บคุคลทีเ่ดก็ร้องขอ	
และพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วยในการถามปากค�าตามมาตรา	134/2	ประกอบ	มาตรา	133	ทวิ,	ก่อนเร่ิมถามค�าให้การ
พนักงานสอบสวนได้ด�าเนินการให้ผู ้ต้องหาสามารถให้ทนายความหรือบุคคลที่เขาไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได	้											
ตามมาตรา	134/3	และประการสุดท้าย	ก่อนถามค�าให้การพนักงานสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า	ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะ
ให้การหรือไม่ให้การก็ได้	ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยค�าที่ให้การน้ันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลได้	และ
แจ้งให้ผูต้้องหาทราบว่า	ผูต้้องหามสีทิธใิห้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบปากค�าตนได้	ถ้าพนกังานสอบสวน										
ได้ด�าเนินการทั้ง	4	ประการนี้ก่อนที่จะสอบถามค�าให้การผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน	ค�าให้การของผู้ต้องหานั้นสามารถรับฟัง								
เป็นพยานหลกัฐานในชั้นพิจารณาได้

	 (2)	ค�ารับของจ�าเลยที่ให้ไว้ต่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้จับกุมหรือสอบสวนนั้น	แม้เป็นพยานบอกเล่า	แต่ก็เป็น
ค�ารับทีเ่ป็นปรปักษ์ต่อตนเองหรอืท�าให้ตนเองเสยีประโยชน์ในทางคดี	สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึง่ในชัน้พจิารณา
เพื่อพิสูจน์ความผิดของจ�าเลยได้	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	226/3	วรรคสอง	(1)	ถ้าตามสภาพ
ลักษณะ	แหล่งที่มา	และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานหลักฐานบอกเล่านั้น	น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้	หรือ	 (2)	ถ้ามี				
เหตุจ�าเป็น	ไม่สามารถน�าตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้เห็น	ได้ยิน	หรือทราบข้อความเก่ียวในเร่ืองท่ีจะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเอง
โดยตรงมาเป็นพยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น	

	 (3)	แม้จะรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานได้	ตามมาตรา	226/3	วรรคสอง	แต่กย็งัเป็นพยานบอกเล่าในการวินจิฉยัช่ังน�า้หนกั
พยานหลกัฐาน	ศาลจะต้องกระท�าด้วยความระมดัระวงัและไม่ควรเชือ่พยานหลักฐานนัน้โดยล�าพังเพ่ือลงโทษจ�าเลย	 เว้นแต่จะมี
หลกัฐานอนัหนกัแน่น	มพีฤตกิารณ์พเิศษแห่งคด	ีหรอืมีพยานหลักฐานประกอบอืน่มาสนบัสนนุ	ตามมาตรา	227/1	(ค�าพพิากษา
ฎีกาที่	428/2546)	

	 หลกักฎหมายดงักล่าว	มคีวามจ�าเป็นที่ผูท้ีท่�าหน้าทีส่อบสวนคดีอาญาจะต้องศกึษาไว้	 เพ่ือใช้พิจารณาในการรวบรวม
หรอืใช้ชัง่น�า้หนกัพยานหลกัฐานในการพสิจูน์ความผดิหรอืบรสิทุธิต์ามข้อกล่าวหา	ทัง้นีก้เ็พือ่ประโยชน์และประสทิธภิาพในการ
อ�านวยความยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องยึดถือเป็นหลักการที่ส�าคัญต่อเนื่องสืบไป	
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เทคนิค
การเบิกความ



เทคนคิ การเบิกความ
พ.อ.พินิจ ตั้งสกุล 1

	 ชีวิตพนักงานสอบสวนคงหนีไม่พ้นที่ต้องเบิกความ	หากเบิกความผิดพลาดจากข้อเท็จจริงในส�านวน	หรือเบิกความ
ก�ากวม	สับสน	จนศาลเกิดข้อสงสัย	แน่นอนว่าต้องเกิดผลเสียต่อคดี	 ท้ังท่ีทุ่มเทท�าส�านวนมาเป็นอย่างดี	 ดังนั้นการเบิกความ
จงึมคีวามส�าคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการสอบสวน	ผมเคยขึน้เบกิความในคดยีาเสพตดิ	ใช้เวลาเบกิความ	8	วนัเตม็	ทัง้เช้าและบ่าย	
ส่วนวนัที	่9	เบกิเฉพาะช่วงเช้า	ผลค�าพพิากษาออกมาด	ีศาลสัง่ลงโทษจ�าคกุจ�าเลย	2	คน	จาก	5	คน	ในข้อหาสมคบเก่ียวกับ	
ยาเสพติด	ซึ่งพนักงานอัยการผู้น�าสืบในคดี	บอกผมว่าเป็นคดีแรกที่ศาลสั่งลงโทษในข้อหาสมคบ	ดั้งนั้นในฐานะพนักงาน
สอบสวนผู้เฒ่า	จึงอยากเล่าประสบการณ์นั้น	 ให้แก่	พนักงานสอบสวนหนุ่มสาว	น�าไปพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป	ซึ่งเทคนิค
การเบิกความดังกล่าวผมด�าเนินการดังนี้	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.	หาจุดแข็ง	-	จุดอ่อน	ในส�านวนการสอบสวน
	 การทีศ่าลจะพพิากษาลงโทษจ�าเลยในคดไีด้นัน้	ศาลจะต้องเชือ่ในข้อเทจ็จรงิของส�านวน	และการน�าสบืในชัน้ศาลโดย
ปราศจากข้อสงสัย	การจะท�าให้ศาลเช่ือในข้อเท็จจริงโดยปราศจากข้อสงสัยได้นั้น	ก็ต้องเบิกความเน้นให้ศาลทราบถึงจุดแข็ง
ในส�านวนในขณะเดียวกันก็ต้องหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อปิดจุดอ่อนในส�านวนเช่นเดียวกัน	ดังนั้นการที่จะทราบจุดแข็ง	และ			
จุดอ่อน	ในส�านวนได้	ท่านก็จ�าเป็นต้องอ่านส�านวนทั้งหมด	ท�าความเข้าใจกับมันให้ตลอดหาเหตุผลให้ได้ว่า	 เพราะเหตุใด	
เอกสารชิ้นนี้	หรือ	พยานปากนี้	จึงปรากฏอยู่ในส�านวน	 เมื่อท่านหาเหตุผลโดยตลอดดังนี้แล้ว	ท่านก็จะทราบจุดแข็งและ							
จุดอ่อนในส�านวนโดยเฉพาะจุดอ่อน	ท่านต้องหาเหตุผลมาอธิบายเพ่ือปิดมัน	ยกตัวอย่าง	จ�าเลยในคดีเป็นผู้ซ้ือยาเสพติดเพื่อ
จ�าหน่ายต่อ	แต่มหีลกัฐานว่า	ลกูจ�าเลยร่วมล�าเลยีงยาเสพติดมาส่งให้แก่พ่อ	จงึเกดิความส�าคญัทีเ่ป็นจดุอ่อนในคดี	“ตกลงแล้ว
จ�าเลยเป็นผูซ้ือ้	 เพ่ือจ�าหน่ายต่อหรอืผูข้าย”	ดงันัน้	หากไม่หาเหตผุลอย่างเหมาะสมมาอธบิายพฤตกิารณ์ของลกูจ�าเลยให้ได้ผล
ของคดีก็อาจจะเสียหาย	วิธีการอธิบายของผมก็คือ	“การซ้ือขายยาเสพติดนั้น	 ไม่เหมือนกับการซ้ือขายสินค้าทั่วไป	 ผู้ขาย						
จะต้องเช่ือใจผูซ้ื้ออย่างสนทิใจ	ดงันัน้ผูซ้ือ้จึงให้ลกูมาร่วมในการล�าเลยีงยาเสพตดิด้วยเพือ่ให้เกดิความเชือ่ใจระหว่างกนัและยงั
เป็นประโยชน์ในการซื้อขายในอนาคตอีกด้วย”	เป็นต้น

2.	เขียนค�าเบิกความเป็นภาษาพูด
	 การเบิกความก็คือ	การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายในส่ิงที่สื่อออกไปตามความต้องการของผู้พูด	หากพูดออกไปแล้ว
ผูฟั้งแปลความเป็นอย่างอืน่ทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการของผู้พูด	การเบกิความย่อมจะล้มเหลว	ดังนัน้เพ่ือให้การเบกิความครบถ้วน
ในเนื้อหา	และศาลมีความเข้าใจความหมายตามที่ต้องการผมเตรียมการดังนี้คือ	น�าสาระส�าคัญของส�านวนทั้งจุดแข็ง	จุดอ่อน
และเหตุผลที่ปิดจุดอ่อน	มาก�าหนดเป็นหัวข้อที่ต้องการเบิกความ	โดยหัวข้อท่ีก�าหนดจะเรียงตามล�าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	
พร้อมทัง้อธบิายสาเหต	ุและผลของแต่ละเหตกุารณ์	หลงัจากนัน้กจ็ะน�าหวัข้อทีก่�าหนดดงักล่าว	มาเขยีนค�าเบกิความเป็นภาษาพดู
ที่เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง	ขอเน้นนะครับว่าค�าเบิกความต้องเป็นภาษาพูดที่เหมาะสมกับบุคลิกผู้เบิกความ	จึงจะท�าให้
การเบิกความไหลลืน่	ชดัเจน	และมคีวามน่าเชือ่ถอืสงู	เมือ่เขยีนค�าเบกิความเสร็จท่านต้องอ่านทบทวนเพ่ือให้ทราบว่ามีหวัข้อใด
ตกหล่นไปก็จะได้เพิ่มเติม	หรือมีค�าพูดใดที่หากพูดออกไปแล้วก�ากวมก็ให้แก้ไข	ต่อจากนั้นจึงซ้อมเบิกความตามที่ท่านเขียน	
และให้จบัเวลาด้วยว่าตัง้แต่เริม่ต้นเบิกความไปจนจบใช้เวลาเท่าใด	 เพือ่น�าข้อมลูเรือ่งเวลาทีจ่ะใช้แจ้งต่อพนกังานอยัการทีน่�าสบื
เพือ่ขอใช้เวลาในการเบกิความต่อศาลค�าเบกิความท่ีเขยีนขึน้นัน้ให้น�าตดิตวัไปเบกิความด้วย	มนัมปีระโยชน์อย่างยิง่	ซึง่ผมจะเล่า
ให้ทราบต่อไป

1 หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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3.	วางแผนเบิกความร่วมกับพนักงานอัยการ
	 พนักงานอยัการทีน่�าสบืคอืผูช่้วยเหลอืท่านโดยการถามตงิ	ในกรณท่ีีท่านเบกิความผดิพลาดหรอืก�ากวม	นอกจากนีย้งั
มพีนกังานอยัการบางท่านอาจจะก�าหนดแผนการเบกิความไว้ล่วงหน้า	เพ่ือให้พยานเบกิความตามแผนดังกล่าว	ซ่ึงกอ็าจจะเป็น
สิง่ทีด่	ีหากพนักงานอยัการเข้าใจส�านวนโดยตลอด	แต่ถ้าไม่	ผลเสยีแห่งการเบกิความกจ็ะตามมา	ดงันัน้ท่านในฐานะพนกังาน
สอบสวนที่ต้องเข้าใจส�านวนคดีโดยตลอดจึงมีหน้าที่น�าเสนอแผนการเบิกความ	ซึ่งก็คือค�าเบิกความของท่านที่ได้เตรียมไว้ให้
แก่พนักงานอัยการผู้น�าสืบได้รับทราบ	แล้วปรึกษาหารือกันจนได้ข้อสรุป	แล้วปรับแผนของแต่ละฝ่ายตามข้อสรุปที่ได	้						
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อผมได้เสนอแผนการเบิกความต่อพนักงานอัยการผู้น�าสืบ	พนักงานอัยการจะเห็นพ้องด้วยกับ
แผนที่ผมน�าเสนอทุกครั้ง

4.	การเบิกความ	
	 ก่อนการเบกิความ	1	วนั	ท่านต้องซ้อมเบิกความตามค�าเบกิความทีไ่ด้เขยีนไว้จนขึน้ใจ	เมือ่เข้าเบกิความจงเบิกความ
ตามแผนที่ได้เขียนไว้	โดยให้เบิกเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้น		ความเชื่อ	ความรู้สึก	หรือความน่าจะเป็น	มิให้น�าเสนอในขั้นตอน
นี้เด็ดขาด	 เมื่อเสร็จสิ้นการเบิกความในช่วงเช้า	ท่านต้องตรวจสอบดูว่าค�าเบิกความของท่านต่อศาลเป็นไปตามแผนหรือไม่			
โดยการน�าค�าเบกิความท่ีท่านเขยีนไว้เป็นตวัเปรยีบเทยีบ	หากพบว่ามบีางหวัข้อหรอืบางเหตกุารณ์ทีย่งัไม่ได้เบกิ	ท่านต้องหาทาง
ก�าหนดแผน	ทีจ่ะสอดแทรกค�าเบกิความทีต่กหล่นในช่วงเช้าดังกล่าวเพ่ิมเติมเข้าไปในค�าเบกิความในช่วงบ่ายให้ได้	เมือ่เสรจ็สิน้		
การเบิกความในช่วงบ่ายท่านก็ต้องตรวจสอบอีกว่ามีค�าเบิกความใดตกหล่นไปบ้าง	กระท�าการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับ						
ช่วงเช้า	หลงัจากนัน้กต้็องหาทางน�าความเบกิความท่ีตกหล่นในช่วงบ่ายไปสอดแทรกเพ่ิมเติมในการเบกิความคร้ังต่อไป	กระท�า
ดังนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการเบิกความ	ผลการเบิกความก็จะออกมาดี	ทุกคร้ังที่ผมเบิกความจะใช้วิธีการข้ันตอนตามที่เล่ามานี้
มีอยู่คดีหนึ่งหลังจากผมเบิกความไปแล้ว	2	วัน	 (เช้า-บ่าย)	ทนายจ�าเลยร้องต่อศาลว่า	ขอให้เพิ่มพยานอีกปากหนึ่ง	ซึ่งศาล									
ไม่ยินยอมโดยกล่าวว่า	พ.อ.พนิจิ	ให้การครบถ้วนเข้าใจง่าย	จึงไม่มคีวามจ�าเป็นต้องเพ่ิมพยานโจทก์	หากทนายจ�าเลยต้องการ
ทราบข้อเทจ็จรงิใดเพ่ิมเตมิให้ถามพยานตอนซกัค้าน	การทีท่นายจ�าเลยร้องต่อศาลใช้เพิม่พยานโจทก์เบกิความเพ่ิมอีก	1	ปาก	
โดยอ้างเหตผุลเพือ่ต้องการทราบข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิไม่น่าจะใช่วตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิ	วตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิน่าเชือ่ว่า	 ต้องการ
ท�าลายน�้าหนักความน่าเช่ือถือค�าเบิกความของผม	ในกรณีที่ค�าเบิกความของพยานที่จะมาเพิ่มนี้แตกต่างจากของผม	จะเห็น
แล้วนะครับว่าค�าเบิกความที่เขียนเป็นภาษาพูดที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้เบิกความมีความส�าคัญแค่ไหน
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5.	การตอบค�าซักค้าน
	 เม่ือท่านเบกิความได้อย่างครบถ้วนและศาลเข้าใจอย่างดแีล้ว	ขัน้ตอนการซกัค้านกค็อืความหวงัเดยีวของทนายจ�าเลย
ที่จะท�าให้ลูกความตนเองรอดคดี	โดยการท�าให้ท่านตอบข้อซักค้านผิดพลาด	อันจะท�าให้ค�าเบิกความมาก่อนหน้านี้ลดความ
น่าเชื่อถือลง	หรือถ้าแย่กว่านั้นก็คือ	ค�าเบิกความของท่านเกิดข้อสงสัยส�าคัญ	วิธีการดังกล่าวอาจได้แก่	การยั่วยุให้ท่านโมโห	
ซึง่เป็นเรือ่งปกตทิีค่นโมโหจะพลัง้ปากโดยไม่ยัง้คดิ	ดงันัน้	ท่านจ�าเป็นต้องควบคมุอารมณ์ให้ได้	แต่ถ้าเหลอือดแล้วกจ็�าเป็นต้อง
ตอบโต้อย่างเหมาะสม	เช่น	มคีดหีนึง่ทนายจ�าเลยหนบีปากกาด้วยมอืขวา	แล้วใช้มอืนัน้เปิดเอกสารไปมาทีค่อกพยาน	ปากกา
ก็เฉี่ยวตาของผมไปมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด	ผมจึงพูดว่า	“เรียนใต้เท้าครับ	กรุณาสั่งให้ทนายไปเปิดเอกสารที่อื่นได้ม้ัยครับ	
ผมกลัวปากกาจะทิ่มตาผมครับ”	เท่านั้นแหละครับศาลดุทนายจ�าเลยทันที	 ให้ไปเปิดเอกสารที่โต๊ะของตนและทนายจ�าเลย				
ไม่เล่นทริค	(Trick)	นี้กับผมอีกเลย	อีกวิธีหนึ่งที่ทนายจ�าเลยชอบใช้	ก็คือถามประเด็นข้อกฎหมาย	ถ้าท่านตอบได้ก็ตอบแต่ถ้า
ตอบแล้วพลาดมันจะเสียหายมากทีเดียว	ฉะนั้น	อย่าลืมนะครับว่าประเด็นข้อกฎหมาย	ศาลยังมีความเห็นต่างกันเลย	ทางที่ดี
ทีส่ดุ	คอื	ไม่ตอบโดยชีแ้จงออกไปว่าท่านมาเบกิความเพ่ือให้ข้อเทจ็จริงเท่านัน้	 ส่วนประเด็นข้อกฎหมายเป็นอ�านาจของศาลที่
ท่านจะพจิารณา	ชีแ้จงเพยีงเท่านีท่้านกจ็ะหลดุจากบ่วงประเด็นข้อกฎหมายแล้ว	อกีวธิหีนึง่ทีท่นายจ�าเลยชอบใช้โดยเฉพาะคดี
ที่ซับซ้อนและมีเอกสารจ�านวนมาก	คือ	การสรุปค�าเบิกความของท่านเป็นเอกสาร	โดยตั้งใจสรุปผิดจากค�าเบิกความของท่าน	
แล้วให้ท่านรับรองเอกสารนั้นในชั้นศาล	หากท่านรับเอกสารนั้นเมื่อไร	ความหายนะจะมาเยือน	ดังนั้น	วิธีที่ดีที่สุดหากไม่ใช่
เอกสารในส�านวน	ท่านต้องปฏเิสธสถานเดยีว	อกีวธิหีนึง่ทีท่นายจ�าเลยชอบใช้คอื	ตัง้ค�าถามวกวนก�ากวมเพือ่ให้ท่านงง	วธิกีาร
แก้ไขทีด่ทีีสุ่ด	คือ	นึกถงึค�าเบกิความของท่าน	แล้วให้การซ�า้ถงึค�าเบกิความเดมิเป็นการดงึคูต่่อสูใ้ห้เข้ามาเล่นในสนามของท่าน
ให้ได้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว
	 การขึ้นเบิกความทุกคดีหากใช้เทคนิคที่กล่าวมานี้	และทุกคดีศาลพิพากษาลงโทษ	ทั้งสิ้น
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แผนประทุษกรรม
ในคดีทุจริตเบิกจ่ายยาซูโดอีฟริดีน



แผนประทุษกรรม
ในคดีทุจริตเบิกจ่ายยาซูโดอีฟริดีน

พันต�ำรวจโท ธเนตร์ นพคุณ 1

	 กรณทีจุรติยาแก้หวดัสตูรผสมซโูดอฟีรดีีน	ทีท่�าให้ส่ันสะเทือนไปทัง้วงการแพทย์	เภสัชกร	และบคุลากรทางการแพทย์	

ที่เรียกได้ว่ามีส่วนรู้เห็น	ในการยักยอกหรือขโมยยาดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด	 เพราะสามารถน�าไปสกัดใช้เป็นสารตั้งต้นในการ

ผลิตยาเมทแอมเฟตามีน	หรือที่เรารู้จักกันในนามว่า	ยาบ้า	แม้ว่าส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	จะได้บังคับใช้

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	 เรือ่งยาควบคมุพเิศษ	ฉบบัที	่40	จดัให้ยาแก้หวดัสตูรผสมทีม่ซีโูดอฟีรดินี	 (Psudoephedrine)

เป็นส่วนประกอบในรปูแบบยาเมด็แคปซลู	หรอืยาน�า้	 เป็นยาควบคุมพเิศษจ�าหน่ายได้เฉพาะสถานพยาบาลของรฐั	หรอืสถาน

พยาบาลเอกชนประเภทรบัผูป่้วยค้างคนื	เท่านัน้ก็ตาม	แต่ถงึแม้ว่ากระทรวงสาธารณสขุจะมกีารเข้มงวดในการควบคมุช่องทาง				

การเบิกจ่าย	แต่ขบวนการลักลอบค้ายาแก้หวัดซูโดอีฟริดีน	มักใช้วิธีการที่แยบยลชักชวนบุคคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใน						

โรงพยาบาลต่าง	ๆ	ให้ร่วมมอืส่งยาเหล่านีเ้พือ่น�าไปใช้เป็นสารตัง้ต้นเพ่ือผลิตยาบ้า	โดยมผีลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิส่วนต่าง

จากการซือ้ขายยาแก้หวดัจะเห็นได้ว่ามกีารพบการกระท�าผดิจนน�าไปสูก่ารตรวจสอบระบบการจ่ายยาของโรงพยาบาลจ�านวน

หลายแห่ง	คือเมื่อวันท่ี	18	กุมภาพันธ์	2555	เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ตรวจสอบพบว่ามีกล่องยาแก้หวัดจ�านวนมากถูกแกะกล่อง

น�ายาเมด็ออกไปหมดและทิง้ซากไว้ในบ้านเลขที	่111/1	หมูท่ี่	2	ต�าบลสันกลาง	อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวดัเชียงใหม่	ซึง่เมือ่เก็บ

รวบรวมพยานหลกัฐานในทีเ่กดิเหต	ุกพ็บใบสัง่จ่ายยาจากโรงพยาบาลทองแสนขนั	จังหวัดอุตรดิตถ์	 ซ่ึงรับยามาจากโรงพยาบาล

อุดรธานี	ข้างกล่องระบุ	“ล็อตนัมเบอร์”	ท�าให้สามารถตรวจสอบสืบหาโรงงานผลิต	วันผลิต	และจ�านวนที่ผลิตในล็อตนั้นได	้

ดังนั้น	 เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รับมาเป็นคดีพิเศษ	การสืบสวนคดีทุจริตยาโรงพยาบาล	เริ่มต้นจากจุดนี้จากการสืบสวน

ตรวจสอบ	พบว่าผูท้ีเ่กีย่วข้องส�าคญั	มอียูอ่ย่างน้อยสามราย	รายแรกคอื	คนกลางทีม่าตดิต่อ	หรอืทีเ่รยีกว่าดเีทลยาหรอืตวัแทน

บรษัิทยาทีน่�าตวัอย่างยามาเสนอขายให้ทางโรงพยาบาล	ซึง่ตามปกตจิะมคีวามสมัพนัธ์ทีดี่กบัทางโรงพยาบาล	โดยเฉพาะแพทย์	

หรือเภสัชกร	โดยจะเป็นคนติดต่อจูงใจให้มีการทุจริตยารายที่สอง	คือผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	ที่มีอ�านาจเซ็นส่ังซื้อยาและ		

รายทีส่าม	คอืเภสชักร	ทีม่หีน้าท่ีโดยตรงในการตดิต่อสัง่ซ้ือยาและควบคมุบญัชยีาในคลังยาของโรงพยาบาล	 รูปแบบการทจุรติยา

ในโรงพยาบาล	มีวิธีการอยู่	3	แบบ	คือ

	 1.	ด้วยการจดัซือ้ทีผู่อ้�านวยการโรงพยาบาลเป็นผู้เซ็นอนมุติัขอเบกิยาจากคลังของสาธารณสุข	โดยมใีบส่ังซ้ือเป็นหลกัฐาน		

จากนั้นยาจะส่งเข้าคลังยาของโรงพยาบาล	มีเภสัชกรเป็นผู้จัดท�าบัญชีรายการจ�านวนยาแก้หวัดที่เบิกเข้ามาในโรงพยาบาล	

เรียกว่าสต๊อคการ์ด	รูปแบบน้ี	พบท่ีจังหวัดอุดรธานี	คือท�าสต๊อคการ์ดเป็นเท็จ	แล้วดึงยาแก้หวัดออกจากระบบ	โดยเบิกจ่าย

ออกไปให้กับโรงพยาบาลอื่นที่สั่งมาแต่ไม่มีการส่งยาไปให้จริง

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ช�านาญการพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	
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	 แม้ว่าในขณะนีย้งัไม่สามารถสาวถงึตวัการใหญ่	หรือเชือ่มโยงไปยงัขบวนการค้ายาเสพติดได้กต็ามแต่กส็ามารถด�าเนนิ
คดีอาญากับคนกลางท่ีเป็นดีเทลยาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ทุจริตหลายราย	 เช่น	โรงพยาบาลทองแสนขัน	 โรงพยาบาล
อุดรธานี	ตลอดจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้รับผิดชอบไปพร้อมกัน	และยังมีการออกหมายจับดีเทลยา				
ที่ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมยาแก้หวัดจากโรงพยาบาลทองแสนขันที่น�าซากกล่องยาไปทิ้งไว้ในบ้านเลขที่ดังกล่าว				
ทีอ่�าเภอสนัก�าแพง	จ�านวน	2	ราย	ซึง่หากได้ตวัดีเทลยาทัง้สองรายมาสอบสวนเชือ่ว่าจะเป็นกุญแจส�าคญัในการขยายผลไปถงึ
เส้นทางการส่งต่อยาแก้หวัดซูโดอีฟริดีนให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ต่อไปได้ไม่ยาก

	 2.	 ไม่มียาแก้หวัด	 เข้าสู่ระบบคลังยาของโรงพยาบาล	 เนื่องจากเภสัชกรที่ทุจริตจะอาศัยวิธีใช้หนังสือสั่งซื้อยาของ					

โรงพยาบาลไปให้โรงงานผลิตยาโดยมีคนกลางออกเงินค่ายา	 เมื่อโรงงานผลิตยาออกมา	แทนท่ีตัวยาจะเข้ามาที่คลังยาของ				

โรงพยาบาล	กลับถูกน�าไปให้คนกลางที่มารอรบัโดยเจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วข้องจะไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนจากสว่นต่างของราคา

ยาในท้องตลาด

	 3.	ระบบนีจ้ะซบัซ้อนขึน้มาขัน้หนึง่คอืน�าท้ังสองรูปแบบข้างต้นมารวมกนั	โดยคนกลางและเจ้าหน้าท่ีท่ีทุจรติจะได้ส่วน

ต่างจากการซื้อขายยา
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การด�าเนินคดีข้อหาหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยง

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและ      
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร



การด�าเนินคดีข้อหาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร

นำยพิสิฐชัย สว่ำงวัฒนำกร 1

	 คดีนี้	กรมสรรพากร	กล่าวหาว่า	ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ	บริษัท	สังข์อ่องก๊าซ	จ�ากัด	ผู้ต้องหา	 ในฐานะ

นิติบุคคล	ผู้ต้องหาที่	1	เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	ประกอบกิจการขายส่ง	ขายปลีกแก๊สหุงต้ม	และรับอัด

บรรจแุก๊ส	มผีูต้้องหาที	่2	และที	่3	เป็นกรรมการผูม้อี�านาจ	โดยในรอบระยะเวลาบญัช	ี ต้ังแต่วนัท่ี	1	มกราคม	2547	ถงึวนัที่	

31	ธนัวาคม	2547	ผูต้้องหาท่ี	1	มกี�าไรสุทธจิากการประกอบกจิการ	จ�านวน	51,513,621.92	บาท	แต่ยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษเีงินได้บรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วนนติบุิคคลครึง่ปี	ภ.ง.ด.	51	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชดัีงกล่าว	แสดงประมาณการก�าไรสทุธ	ิ

จ�านวน	839,827.94	บาท	และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประจ�าปี	ภ.ง.ด.	50	ส�าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว	โดยแสดงก�าไรสทุธ	ิ เป็นเงินจ�านวน	2,379,503.46	บาท	อนัเป็นการแสดงประมาณการก�าไรสทุธิ

และแสดงก�าไรสทุธขิาดไป	มผีลให้ผูต้้องหาท่ี	1	เสยีภาษีเงนิได้นติิบคุคลไม่ตรงกบัข้อเทจ็จรงิหรอืเสยีภาษลีดลง	เจ้าพนกังานฯ	

จงึได้ประเมนิเรยีกเกบ็ภาษเีงนิได้	นติบิคุคลเพิม่เตมิจ�านวน	14,740,235.54	บาท	พร้อมเบีย้ปรบัจ�านวน	14,740,235.54	บาท	

และเงินเพิ่มตามมาตรา	27	 (ค�านวณถึงวันที่	 30	 เมษายน	2552)	จ�านวน	10,391,866.05	บาท	รวมทั้งเงินเพิ่มตาม						

มาตรา	67	ตรี	จ�านวน	46,190.27	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	39,918,527.00	บาท	

	 ในระหว่างเดือนภาษี	สิงหาคม	2547	ถึงเดือนภาษี	ธันวาคม	2547	ผู้ต้องหาท่ี	1	ได้ออกใบก�ากับภาษีขาย	จ�านวน	

132	ฉบับ	ให้แก่ลูกค้า	จ�านวน	28	ราย	โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เนื่องจากไม่มีการเช่าถังแก๊ส	และไม่มีการจ่ายเงินค่าเช่า					

ถังแก๊สกันจริง	ผู้ต้องหาที่	1	ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพ่ิมจากยอดขายตามใบก�ากับภาษีขาย	จ�านวน	19,398,848.91	บาท	

และภาษขีาย	จ�านวน	1,357,917.50	บาท	และผูต้้องหาที	่1	ได้น�าใบก�ากบัภาษีซือ้	จ�านวน	13	ฉบบั	ทีบ่ริษทั	A	(นามสมมตุ)ิ	

ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เนือ่งจากไม่มกีารเช่าถงัแก๊ส	และไม่มกีารจ่ายเงินค่าเช่าถงัแก๊สกนัจรงิ	มาใช้ในการค�านวณภาษี

มูลค่าเพิม่	ผูต้้องหาท่ี	1	ต้องรบัผดิในภาษมีลูค่าเพิม่จากยอดซ้ือตามใบก�ากบัภาษีซือ้	จ�านวน	19,292,920.00	บาท	และภาษซีือ้	

จ�านวน	1,350,504.31	บาท	เจ้าพนกังานฯ	จงึได้ประเมนิเรยีกเก็บภาษีมลูค่าเพิม่	จ�านวน	1,350,504.31	บาท	พร้อมเบีย้ปรบั		

จ�านวน	2,715,835.32	บาท	และเงินเพิ่ม	จ�านวน	1,128,455.68	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	5,194,792.00	บาท	

	 ทั้งน้ี	 ผู้ต้องหาท่ี	1	มีผู้ต้องหาท่ี	3	 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบฯ	ภ.ง.ด.	50	และมีผู้ต้องหาที่	2	หรือที่	3	 เป็นผู้ลง

ลายมือชื่อในสัญญาเช่าถังแก๊ส	ระหว่างบริษัท	ปิคนิคฯ	กับ	ผู้ต้องหาที่	1	จ�านวน	6	ฉบับ	ซึ่งเป็นการท�าสัญญาเช่าถังแก๊ส			

โดยมิได้มีการเช่าถังแก๊ส	และไม่มีการจ่ายเงินค่าเช่าถังแก๊สกันจริง	อันเป็นการกระท�าโดยความเท็จ	โดยฉ้อโกง	หรืออุบาย				

หรือวิธีการอื่นในท�านองเดียวกัน	 ท้ังนี้	 เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม		

เป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	37	มาตรา	90/4	 (3)	และมาตรา	90/4	 (7)	ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	

มาตรา	83	ส�านักคดีภาษีอากร	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว	มีความเห็นว่า				

ผูต้้องหาทัง้สามมพีฤตกิารณ์กระท�าความผดิตามทีก่�าหนดไว้ตามบญัชท้ีายประกาศ	กคพ.	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2554	เรือ่ง	ก�าหนด

รายละเอียดของลกัษณะของการกระท�าความผดิท่ีเป็นคดพีเิศษ	ออกตามความในมาตรา	21	วรรคหนึง่	(1)	แห่งพระราชบัญญัติ
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1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ช�านาญการพิเศษ	หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่	46/2557	
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การสอบสวนคดีพเิศษ	พ.ศ	2547	เหน็ควรขออนมุตัริบัเป็นคดพีเิศษ	ซึง่อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้เหน็ชอบให้ท�าการ
สอบสวนเป็นคดีพิเศษ	ที่	46/2557	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มีค�าสั่งที่	542/2557	ลงวันที่	11	มิถุนายน	2557	แต่งตั้ง
คณะท�างานสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อด�าเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้	ซึ่งมีผลการพิจารณา	ดังนี้

ความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
	 จากการสอบสวน	พบว่า	ผูต้้องหาที	่1	จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลประเภทบรษิทัจ�ากดั	จดัตัง้ขึน้โดยแบ่งทนุเป็นหุน้				
มีมูลค่าเท่า	ๆ	กัน	โดยผู้ถือหุ้นต่างก็มุ่งหวังเงินปันผล	ที่จะได้รับจากการที่บริษัทมีก�าไรจากการประกอบกิจการ	ซึ่งการ
ประกอบกจิการเพือ่ให้ได้ก�าไรผูต้้องหาท่ี	1	จะต้องซือ้ถกูเพือ่ขายแพง	ไม่ใช่ซ้ือแพงเพือ่ขายถกู	ดังทีผู่ต้้องหาที	่1	ปฏบิตั	ิการที่
ผูต้้องหาที	่1	ซื้อน�้าแก๊สจากบริษัท	ปิคนิคฯ	ในราคาสูงผิดปกติกว่าลูกค้าทั่วไป	แล้วน�าไปขายให้ลูกค้าในราคาที่ต�่ากว่าทุน
หรือในราคาต้นทุน		ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่สมเหตุสมผล	ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ	และไม่สมเหตุสมผลในทางธุรกิจ
ส�าหรบัโรงบรรจแุก๊ส	เพราะธรุกจิการค้าน�า้แก๊สเป็นธรุกจิทีถู่กควบคมุราคาขายปลกีโดยรฐั	อนัเป็นการสร้างขอบจ�ากัดของ
ส่วนต่างก�าไรทีผู่ป้ระกอบธรุกิจสามารถแสวงหาได้จากกจิการดงักล่าว	กรณย่ีอมผดิวสัิยของผูป้ระกอบการทีมุ่่งหวงัผลก�าไร
จากการประกอบกิจการ	 เพื่อน�ามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	และเมื่อท�าการตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นของผู้
ต้องหาท่ี	1	พบว่า	ผูต้้องหาที	่1	และผูต้้องหาที	่2	เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	โดยนาย	ก	(นามสมมตุ)ิ	และนาย	ข	(นามสมมุต)ิ	
ยงัเป็นพนกังาน	ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	จากบรษิทั	ยเูนยีนแก๊สฯ	ซ่ึงเป็นบรษิทัค้าแก๊สเดิมของตระกลู	ค	(นามสมมตุ)ิ		โดย
นาย	ง	(นามสมมตุ)ิ	และนางสาว	จ	(นามสมมตุ)ิ	กรรมการผูม้อี�านาจของบรษิทั	ปิคนคิฯ	เคยเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของ
บริษัท	ฉ	(นามสมมุติ)	มาก่อน	นอกจากน้ี	ผู้ต้องหาที่	3	ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ต้องหาที่	1	และ
เป็นผู้ลงนามในแบบ	ภ.ง.ด.	50	ลงลายมือช่ือในงบก�าไรขาดทุน	และลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าถังแก๊ส	ต่างก็เป็นพนักงาน
ของบริษัท	จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงให้เหน็ถงึความสัมพันธ์อนัแท้จริงระหว่างบริษทั	ปิคนคิฯ	กบัผู้ต้องหาที	่1	ที	่2	
และที	่3	เป็นอย่างดว่ีา	การบรหิารงานของผู้ต้องหาท่ี	1	โดยผู้ต้องหาท่ี	2	และที่	3	ย่อมอยู่ภายใต้การครอบง�าของบริษัท
ปิคนิคฯ	ซึ่งมีตระกูล	ค	 (นามสมมุติ)	 เป็นกรรมการ	 เมื่อผู้ต้องหาที่	1	จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของผู้ต้องหาที่	 2,	นาย	ก	
(นามสมมตุ)ิ	และนาย	ข	(นามสมมตุ)ิ	แล้วจดทะเบียนเป็นนติบิคุคลประเภทบรษิทัจ�ากดั	โดยม	ีผูต้้องหาที	่2	และที	่3	เป็น
กรรมการผู้มีอ�านาจในขณะเกิดเหตุ	และมีผู้ต้องหาที่	2,	นาย	ก	 (นามสมมุติ)	และนาย	ข	 (นามสมมุติ)	 เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	ซึง่บคุคลดงักล่าวต่างก็เป็นพนกังานทีไ่ด้รบัเงนิเดือน	ค่าจ้าง	จากบรษิทั	ปิคนคิฯ	ซึง่เป็นบรษัิทค้าแก๊สเดมิของตระกูล	
ค	 (นามสมมุติ)	แล้วด�าเนินการซื้อน�้าแก๊สจากบริษัทปิคนิคฯ		ในราคาสูงผิดปกติกว่าลูกค้าทั่วไป	เพื่อให้ผู้ต้องหาที่	1	มี
ต้นทุนขายสูงเกินจริง	และมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	อันเป็น
รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา	65	ตร	ี(15)	แห่งประมวลรัษฎากร	และท�าสัญญาเช่าถังแก๊สกับบริษทั	ปิคนคิฯ	โดยมผีูต้้องหา
ที่	2	และที่	3	เป็นผู้ลงลายมือช่ือในสัญญา	ท้ังท่ีมิได้มี	 	 	การเช่าถังแก๊ส	และไม่มีการจ่ายเงินค่าเช่าถังแก๊สกันจริง	 เพื่อให้

ผู้ต้องหาที่	1
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มีต้นทุนขายสูงเกินจริง	อันเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา	65	ตรี	 (13)	แห่งประมวลรัษฎากร	กรณีรายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่าย
เพ่ือหาก�าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ	มีผลให้ผู้ต้องหาที่	1	มีก�าไรสุทธิจากการประกอบการลดลง	เพื่อจะได้เสียภาษีเงินได้
นติบิคุคลไม่ตรงกับข้อเท็จจรงิหรอืเสยีภาษลีดลง	ล้วนเป็นแผนการทีไ่ด้วางขึน้เป็นขัน้เป็นตอน	เพือ่หลกีเลีย่งค่าภาษอีากร	กรณี
ถือได้ว่าผู้ต้องหาทั้งสามมีเจตนากระท�าความผิดแล้ว				
	 การที่ผู้ต้องหาที่	1	โดยผู้ต้องหาท่ี	3	ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน	นิติบุคคลประจ�าป	ี
(ภ.ง.ด.	50)	แสดงก�าไรสทุธิเป็นเงิน	จ�านวน	2,379,503.46	บาท	และช�าระภาษ	ีจ�านวน	713,851.46	บาท	ทัง้ทีผู่ต้้องหาที	่1			
มีก�าไรสทุธจิากการประกอบกิจการ	จ�านวน	51,513,621.92	บาท	จงึเป็นการกระท�าโดยความเทจ็	โดยฉ้อโกงหรอือุบาย	หรอื
วิธีการอื่นในท�านองเดียวกัน	อันเป็นการกระท�าภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของผู้ต้องหาท่ี	1	ท�าให้ผู้ต้องหาที่	1	ได้รับประโยชน์
ในรูปส่วนต่างของเงินค่าภาษีอากรที่ช�าระขาดไป	ซึ่งมีจ�านวนมากพอที่จะจูงใจให้ผู้ต้องหาทั้งสามคิดหาวิธีการที่จะหลีกเลี่ยง
ภาษอีากร	และเมือ่เจ้าพนกังานผูป้ระเมนิได้ท�าการประเมนิภาษเีงินได้นติิบคุคล	แล้วแจ้งการประเมนิให้แก่ผู้ต้องหาที	่1	ทราบ	
พร้อมกับได้มีหนังสอืทวงถามให้ช�าระหนี	้ผูต้้องหาที	่1	กห็าได้แสดงความยนิยอมทีจ่ะช�าระหรอืขอลดค่าภาษ	ีอนัแสดงให้เหน็
ถึงความสุจริตใจ	 ไม่มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงไม่เสียภาษี	แต่อย่างใดไม่	แต่กลับอุทธรณ์คัดค้านผลการประเมินฯ										
ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์	มีผลให้	ผู้ต้องหาที่	1	ต้องช�าระภาษีอากรตามการประเมินของเจ้าพนักงาน	
กรณถีอืได้ว่าผูต้้องหาทัง้สามมเีจตนาทีจ่ะหลกีเลีย่งการเสยีภาษอีากร	เป็นเหตใุห้เกดิความเสยีหายแก่กรมสรรพากรและผู้อ่ืนแล้ว	
การกระท�าของผู้ต้องหาทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร	ตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	37(2)	
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	83	
	 คดีนี้	พนักงานอัยการ	ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ	4	มีความเห็นส่ังฟ้องผู้ต้องหาท่ี	1	และ	3	ความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร	และศาลอาญามีค�าพิพากษา	
	 1.	ศาลอาญามีค�าพิพากษา	คดีหมายเลขด�าท่ี	อ.2717/2557	คดีหมายเลขแดงที่	อ.4975/2557	พิพากษาว่าบริษัท	
สังข์อ่องก๊าซ	จ�ากัด	จ�าเลย	 (ผู้ต้องหาที่	1)	มีความผิดตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	37(2),	86/13,	90/4(3)(7)	ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	83	พิพากษา	
	 		 	1.1	ฐานร่วมกันออกใบก�ากับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะออก	ลงโทษปรับกระทงละ	200,000	บาท	รวม	5	กระทงเป็น
ปรับ	1,000,000	บาท
		 	 	 	1.2	ฐานเป็นผู้ประกอบการร่วมกันน�าใบก�ากับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายไปใช้ในการเครดิตภาษีลงโทษ
ปรับกระทงละ	200,000	บาท	รวม	5	กระทงเป็นปรับ	1,000,000	บาท
	 			1.3	ฐานหลกีเลีย่งหรอืพยานยามหลกีเลีย่งการเสยีภาษอีากร	ลงโทษปรบั	200,000	บาท	รวมปรบั	2,200,000	บาท	
จ�าเลยให้การรับสารภาพ	ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	78	คงปรับ	1,100,000	บาท	คดีถึงที่สุด
เนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์
	 2.	ศาลอาญามคี�าพพิากษา	คดหีมายเลขด�าที	่อ.635/2558		คดีหมายเลขแดงที	่อ.1425/2558	พิพากษาว่า	จ�าเลย	
(ผู้ต้องหาที่	3)	มีความผิดตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	37(2)	ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	83	ให้ลงโทษจ�าคุก	
5	ปี	จ�าเลยให้การรับสารภาพ	ลดโทษให้กึง่หนึง่ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	78	คงจ�าคกุ	2	ปี	6	เดือน	ไม่รอการลงโทษ	
คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์
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นำงปำนฤดี บ�ำเพ็ญบุญ 1

หลักการและเหตุผล
	 กฎหมายไทยในขณะนี้	ยังไม่มีค�านิยามของความผิดฐานก่อการร้ายโดยตรง	ทั้งนี้เพราะในแง่ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	ค�านยิามดงักล่าวกย็งัไม่เป็นท่ียติุ	แต่ส่ิงท่ีเป็นทีย่อมรับกนักค็อื	การก่อการร้ายนัน้มุง่ประสงค์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรฐับาล
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวพอจะเทียบได้กับความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร	โดยการก่อการร้ายมีผู้ให	้							
ค�าจ�ากัดความโดยทั่วไปหมายถึงเพียงพฤติการณ์รุนแรง	ซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความกลัว	การกระท�าเพื่อจุดประสงค	์						
ทางศาสนา	การเมอืง	หรอือุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึง่	เป็นการกระท�าทีจ่งใจหรอืไม่ใส่ใจต่อความปลอดภยัของผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้อง	
(พลเรอืน)	และกระท�าโดยองค์กรทีไ่ม่ใช่หน่วยงานของรัฐ2	แต่ความผิดฐานก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	135/1	
ซึ่งบัญญัติวางหลักไว้ว่า	ผู้ใดกระท�าการอันเป็นความผิดอาญา	ดังต่อไปนี้
	 (1)	ใช้ก�าลังประทุษร้าย	หรือกระท�าการอันใดก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต	หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย	หรือ
เสรีภาพของบุคคลใด	ๆ
	 (2)	กระท�าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ	ระบบโทรคมนาคม	หรือ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
	 (3)	กระท�าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด	หรือของบุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อม								
อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างส�าคัญ
	 ถ้าการกระท�านั้นได้กระท�าโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย	รัฐบาลต่างประเทศ	หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ	ให้กระท�าหรือไม่กระท�าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	หรือเพ่ือสร้างความปั่นป่วนโดย					
ให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน	ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานก่อการร้าย	ปัญหาส�าคัญในการสอบสวนคดีความผิดฐาน	
ก่อการร้าย	ซึ่งเป็นคดีส�าคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชนที่ผู้เขียนได้พบจากประสบการณ์ที่ผ่านมา	คือ
	 1.	มีแรงกดดนัจากผูบั้งคบับัญชา	เพือ่เร่งรดัตดิตามผลการสอบสวนอย่างต่อเนือ่ง	จนบางครัง้ขาดอสิระในการสอบสวน
รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจให้อยู่ในกรอบตามกฎหมาย
	 2.	 ผู ้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาจะมีจ�านวนมากกว่า	 2	คนขึ้นไปเสมอ	ส่วนใหญ่จะร่วมกันกระท�าผิดเป็นเครือข่าย									
หรอืขบวนการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นกรณทีีม่กีารเมอืงเข้ามาเกีย่วข้องด้วยแล้ว	 ผู้ต้องหาท่ีเป็นแกนน�าหรือผู้บงการจะเป็น
บคุคลทีม่อี�านาจทางสงัคมสงู	หรอืมฐีานานรุปูสงูกว่าบคุคลธรรมดาทัว่ไป	 ซ่ึงกลุ่มผูถ้กูกล่าวหาจะมอี�านาจบารมหีรอืมีอทิธพิล
ท่ีสัง่สมมาในอดตี	เข้ามาครอบง�าพนกังานสอบสวนหรอืผูร่้วมสอบสวนได้จนท�าให้เกดิผลกระทบต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน	
เช่น	พยานบุคคลไม่กล้าให้ความร่วมมือ	หรือไม่ยอมให้ปากค�า	หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนไม่ยอมส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้
หรือส่งมาให้แบบไม่ครบถ้วน	ตามที่พนักงานสอบสวนขอรับการสนับสนุนไป	ทั้งนี้	อาจเนื่องมาจากความกลัวอิทธิพลทาง				
การเมืองหรืออาจจะเกรงว่า	หากในอนาคตผู้ต้องหาพ้นคดีหรือพ้นโทษออกมา	อาจท�าให้พยานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ		
หรือเอกชนได้รับผลกระทบในทางลบได้

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
2	การก่อการร้าย	สารานุกรมเสรี
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	 3.	มีพยานหลักฐานต่าง	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล	พยานวัตถุ	พยานเอกสาร	หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ	 เก่ียวข้อง					

เชื่อมโยงกันอยู่จ�านวนมาก	และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องน�ามาประกอบส�านวนการสอบสวน	มิเช่นนั้นจะท�าให้ขาดพยาน			

หลักฐานส�าคัญ	ๆ	อันเป็นองค์ประกอบความผิดได้	แต่พยานดังกล่าวข้างต้น	ก็ใช่ว่าจะติดตามหรือส่งข้อมูลมาให้ในเวลา							

อนัรวดเรว็ได้	ต้องใช้เวลาพอสมควร	ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลกัฐานของพนกังานสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิง่	ในคดทีีมี่

ตัวผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังอยู่	จะมีระยะเวลาการสอบสวนเพียง	72	หรือ	84	วันเท่านั้น	หากพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว					

ต้องมีการปล่อยตัวผูต้้องหา	ให้พ้นจากการควบคมุไปก่อน	อาจส่งผลให้พนกังานสอบสวนคดีพิเศษถกูเพ่งเล็งหรือถกูผูเ้สยีหาย

หรอืผูบั้งคับบญัชาต�าหนไิปในทางเสยีหาย	ท�าให้พนกังานสอบสวนคดพีเิศษมคีวามวติกกงัวล	ในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างมาก	และอาจ

ส่งผลให้เกิดความเสยีหายไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมพยานหลกัฐานให้ได้ครบถ้วนอย่างสมบรูณ์	 เป็นไปตามขัน้ตอนทีค่วรจะเป็น	

ขาดพยานหลักฐานส�าคัญในคดีท�าให้น�้าหนักของพยานหลักฐานลดน้อยลงไป	ผลคดีก็จะไม่มีประสิทธิภาพขาดประสิทธิผล			

ตามมาอย่างแน่นอน

	 4.	การสอบสวนซ�้าซ้อน	ความผิดฐานก่อการร้าย	ตามประมวลกฎหมายอาญา	องค์ประกอบความผิดได้มีความผิด

อาญาที่เกี่ยวกับชีวิต	ร่างกาย	สิทธิ	 เสรีภาพ	ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	เข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

ความผิดรวมอยู่ด้วยกัน	เสมือนหน่ึงว่าความผิดฐานก่อการร้ายเป็นข้อหาหลักหรือข้อหาประธาน	ส่วนข้อหาอื่นเป็นข้อหารอง

หรอือปุกรณ์ของความผดิฐานก่อการร้าย	ซึง่ในการสอบสวนด�าเนนิคดกีบัผูถ้กูกล่าวหาในคดพีเิศษจะมผีูต้้องหาหรอืกลุม่ผูต้้องหา

ที่ร่วมกันกระท�าผิดหลายคน	ในระดับผู้บงการ	แกนน�า	ผู้ปฏิบัติ	และเนื่องจากการสอบสวนคดีก่อการร้ายมีความผิดฐานอ่ืน	

ซึ่งเป็นข้อหาอุปกรณ์ซ่อนอยู่จ�านวนมาก	บางครั้งไม่อาจท�าการสอบสวนให้เสร็จส้ินตามก�าหนดระยะเวลาที่มีการควบคุมตัว				

ผูต้้องหา	หรอืทีไ่ด้รบัการประกนัตวัไปได้	อาจมกีารแยกข้อหาอปุกรณ์ออกไปด�าเนนิคด	ีหากรูต้วัผูก้ระท�าความผดิต่างหาก	เช่น	

หากมีการตายเกิดขึ้นก็ต้องไปท�าการไต่สวนให้เสร็จสิ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	150	เสียก่อน	

เมือ่ได้มกีารแยกคดอีอกมาสอบสวนต่างหากดงักล่าว	บางคร้ังผลการสอบสวนเช่ือว่าผูต้้องหาบางคนทีถ่กูด�าเนนิคดก่ีอการร้าย

ไปแล้ว	หรือส่งพนักงานอัยการถึงข้ันฟ้องศาลไปแล้ว	ยังเป็นผู้กระท�าผิดในคดีอุปกรณ์ด้วย	พนักงานสอบสวนก็ไปแจ้งข้อหา

เพื่อกล่าวหาซ�้าซ้อนอีก	อันเป็นการละเมิดสิทธิ	 เสรีภาพ	ของผู้ต้องหาโดยแท้	 เพราะเขาถูกด�าเนินคดีในข้อหาก่อการร้ายหรือ

ข้อหาประธานไปแล้ว	กรณีเช่นน้ีได้เกิดข้ึนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกเป็น	2	แนวทาง	

แนวทางแรกเห็นว่า	สามารถแจ้งข้อหาอุปกรณ์ซ�้าได้อีก	 เพราะหากผู้ต้องหาไม่ผิดข้อหาประธานก็จะผิดข้อหาอุปกรณ์ก็ได้				

ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเห็นว่าแจ้งข้อหาอุปกรณ์ไม่ได้	 เพราะเป็นการสอบสวนที่ซ�้าซ้อน	ถ้าเป็นความผิดในคราวเดียวหรือ							

กรรมเดียวกัน	ซึ่งในเรื่องนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้
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	 6.	การสอบสวนคดีก่อการร้ายจะเกีย่วข้องกับการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานของรัฐเสมอ	 เพราะจะต้อง
เข้ามาระงบัเหตหุรอืรกัษาความสงบเรยีบร้อยของประเทศ	จากการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายของผูต้้องหาหรอืผูร่้วมกระท�า
ความผดิ	เม่ือเกิดการเสยีหายขึน้ไม่ว่าจะเป็นเสยีชวีติ	หรอืบาดเจ็บ	หรอืเสรภีาพของผู้ร่วมก่อการร้ายจะเกดิปัญหาขึน้มาทนัที
ว่าในส่วนนีอ้ยูใ่นอ�านาจการสอบสวนของพนกังานสอบสวนคดีพิเศษหรือการไต่สวนของ	ปปช.	กนัแน่	และจะพิจารณาแยกแยะ
แบ่งเส้นกันอย่างไร	คดีที่มีพฤติการณ์อย่างไรจึงจะส่งไป	ปปช.	 เพราะหากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนไปโดยพลการ
อาจส่งผลให้การสอบสวนไม่ชอบ	หรอือาจถูกผูม้ส่ีวนได้เสยีฟ้องร้องว่าเป็นการปฏบิติัหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมิชอบขึน้ได้	
ในเรือ่งนีมี้แนวคิดของพนักงานสอบสวนคดพีเิศษ	ออกเป็น	2	แนวทางด้วยกัน	คอื	แนวคดิแรก	ถ้าเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีกระท�าโดยแท้	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ�านาจสอบสวนได้	ส่วนแนวคิดที่สอง	
หากเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวจะเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐอันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม				
แต่หากมีพฤตกิารณ์ของเจ้าหน้าท่ีกระท�านอกหน้าทีห่รอืเกนิขอบเขตหรอืปราศจากอ�านาจตามกฎหมายให้ได้	กเ็ป็นอ�านาจของ	
ปปช.	ที่จะต้องไต่สวนเท่านั้น

แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอ
 ตามข้อ	1	และข้อ	2 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมีจุดยืนตามแนวทางขอบเขตของกฎหมายไม่บิดเบือนหรือ				
สร้างภาพหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปตามกระแสของกลุ่มมวลชนต่าง	ๆ	และการใช้ดุลพินิจใดต้องอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงและกฎหมาย
โดยไม่มีอคติ	มีเหตุผลไม่ใช้ดุลพินิจตามอ�าเภอใจหรือเห็นแก่พวกพ้องโดยเด็ดขาด	เพราะอาจเป็นการเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง
หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจถูกด�าเนินคดีได้ในภายหลัง

 ตามข้อ	3	พนกังานสอบสวนคดพีเิศษต้องมกีารวางแผนงานในการสอบสวนไว้ทุกข้ันทุกตอน	แล้วปฏบิติัตามแผนงาน
ทีก่�าหนดไว้	อีกทัง้ประเมนิผลการสอบสวนทุกระยะ	โดยเฉพาะคดทีีม่ผีูต้้องหาฝากขงัอยู	่ ต้องมกีารแบ่งแยกมอบหมายภารกิจ
ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือทีมงานและติดตามผลการสอบสวนของแต่ละทีม	การขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน					
ส่งข้อมูลใด	ๆ	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษควรไปประสานด้วยตนเองและขอความร่วมมืออย่างชัดเจน	 ไม่ควรท�าหนังสือ														
แจ้งลอย	ๆ	ไปเพียงอย่างเดียว

	 5.	พนักงานสอบสวนในหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังให้มาร่วมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้สอบสวนคดีเองโดยพลการ	

ทัง้	ๆ	ทีท่ราบหรอืรูด้ว่ีาเป็นคดีพเิศษแต่กย็งัมกีารกระท�าทีป่ราศจากอ�านาจ	 โดยอ้างประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	

มาตรา	121	ว่า	พนกังานสอบสวนมอี�านาจสอบสวนคดอีาญาทัง้ปวงและท�าการสอบสวนไปจนถงึขัน้ให้ศาลออกหมายจบัผูต้้องหา	

จึงส่งมาให้กรมสอบสวนคดพีเิศษอ้างว่าเป็นคดพีเิศษ	ต่อมากไ็ด้จบัตัวผูต้้องหาตามหมายจับและน�าตัวส่งกรมสอบสวนคดีพเิศษ

ท้ัง	ๆ	 ในส�านวนคดีนั้นได้มีการงดสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการมีค�าสั่งงดสอบสวนแล้ว							

ซึ่งการกระท�าของพนักงานสอบสวนของหน่วยงานอ่ืนในส่วนนี้	อาจมีผลท�าให้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นได	้					

เพราะไม่ใช่พนักงานสอบสวนที่มีอ�านาจตามกฎหมาย	และเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีจากผู้มีส่วนได้เสียได้
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 ตามข้อ	4	ผู้เขียนเห็นว่าหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	39(4)	 ท่ีบัญญัติให้สิทธิ							
คดอีาญามาฟ้องระงบัไปเมือ่มคี�าพพิากษาเสรจ็เดด็ขาดในความซึง่ได้ฟ้อง	อนัเป็นหลกัการห้ามด�าเนนิคดอีาญาซ�า้ซ้อนแก่จ�าเลย
ตามหลักสากลทั่วไป	แต่การฟ้องซ้อนในคดีอาญานั้นไม่มีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษเหมือนกับกรณีของการฟ้องซ�้าที่บัญญัติไว้						
ในมาตรา	39	ได้ก�าหนดไว้	ดงัน้ัน	จงึต้องน�าหลกัการทางกฎหมายวิธพีจิารณาความแพ่งมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม	คอื	ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	173	บัญญัติว่า	 เมื่อศาลได้รับค�าฟ้องแล้ว	ให้ศาลออกหมายส่งพิจารณาค�าฟ้องให้แก่
จ�าเลยเพ่ือแก้คดี	และภายในก�าหนดเจ็ดวันนับแต่วันย่ืนฟ้อง	 ให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ส่งหมายนั้น	นับแต่
เวลาที่ได้ยื่นฟ้องแล้ว	คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาและผลแห่งการนี้

	 	 	 	 (1)	ห้ามมิให้โจทก์ยื่นค�าฟ้องเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น
	 จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในกระบวนการพจิารณาในชัน้ศาลกย็งัห้ามมใิห้มกีารฟ้องซ้อนหรอืฟ้องซ�า้	ในชัน้การสอบสวนก็ควร
ถือหลักการในชั้นศาลมาบังคับใช้ด้วยโดยอนุโลม	 เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ	 เสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา	อันเป็นสิทธิ
ส�าคัญอันหน่ึงของผู้ถูกกล่าวหาจะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนสองครั้งในเรื่องเดียวกัน	หรือหลักการห้ามด�าเนินคดีซ�้าซ้อน						
ไม่ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนหรืออัยการหรือศาลจะด�าเนินการใด	ๆ	ให้เป็นการกระทบกระเทือนหรือก่อความเดือดร้อนต่อ				
ผูถ้กูกล่าวหามากกว่าหนึง่ครัง้ไม่ได้	ตามหลกัการของกฎหมายดังกล่าวบงัคับ	เพราะนอกจากจะเป็นการปฏบิติัต่อผูถ้กูกล่าวหา
ในลกัษณะทีล่ะเมดิต่อสทิธมินษุยชน	ไม่ค�านงึถงึศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์	แล้วยงัไม่สอดคล้องต่อหลกัการสนันษิฐานว่าเป็นผูบ้รสิทุธิ์
เป็นหลักที่ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิของประชาชน	บุคคลท่ีต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าท่ีเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม	ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวทางนี้

 ตามข้อ	5	ตามแนวค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่377/2531	วางแนวทางไว้ว่า	การสอบสวนทีบ่ญัญติัไว้ในประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	120	ต้องสอบสวนโดยพนกังานสอบสวนทีร่ะบไุว้ในประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา	
มาตรา	2(6)	ประกอบมาตรา	18	เมือ่เหตเุกดิในท้องทีส่ถานตี�ารวจภธูรส�าโรงใต้	เจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจนครบาลบางซือ่
ย่อมไม่มีอ�านาจสอบสวน	และถือไม่ได้ว่าเป็นการท�าแทนพนักงานสอบสวนผู้มีอ�านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา	มาตรา	128	หากมีการสอบสวนไปโดยไม่มีอ�านาจ	 จึงเป็นการสอบสวนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	การสอบสวนโดยมี
พนกังานสอบสวนผูม้อี�านาจเพยีงบางส่วนของคด	ีเมือ่รวมการสอบสวนทีไ่ม่ด้วยกฎหมายไว้ด้วย	จงึไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	18	และไม่เป็นการสอบสวนตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	
120	โจทก์จึงไม่มีอ�านาจฟ้อง

	 จากแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	การท่ีพนักงานสอบสวนจะท�าการสอบสวนคดีอาญาใด	ๆ	ได้นั้น	
ต้องอยู่ในขอบเขตจ�ากดัตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา	มาตรา	16	และมาตรา	18	เท่านัน้	แตกต่างกับอ�านาจ
ท�าการสบืสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	17	ซึง่พนกังานสอบสวนท�าได้ในวงกว้าง	เมือ่ไม่มีอ�านาจ
ท�าการสอบสวนและไปสอบสวนเองโดยพลการ	ย่อมส่งผลให้การสอบสวนเสียไปและอาจส่งผลให้การสอบสวนทีช่อบแล้วส่วน
นั้นเป็นการไม่ชอบตามไปด้วย	โดยผู้เขียนเห็นกับแนวทางนี้	ตามค�าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว

 ตามข้อ	6	ก่อนอื่นผู้เขียนเห็นว่าควรท�าความเข้าใจกับความหมายของค�าว่า	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรอืการท�านอกหน้าทีเ่สยีก่อนการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที	่ตามความหมายและขอบเขตของประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	157	หมายความว่า	 เป็นการกระท�าในต�าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งต้ัง	 ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย					
ท่ีมิใช่เป็นการกระท�าในเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือต�าแหน่งหน้าที่โดยแท้	 เมื่อกระท�าในต�าแหน่งหน้าที่แล้ว	แม้จะกระท�าล�้า
ออกนอกขอบเขตของกฎหมายในหน้าท่ีน้ันหรือปราศจากอ�านาจของกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของบุคคล								
ในต�าแหน่งนั้นก็ตาม	ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157
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	 การกระท�านอกเหนืออ�านาจหน้าที่	หมายถึง	การกระท�าท่ีเป็นเหตุส่วนตัวโดยแท้หรือกระท�าการใดท่ีมิได้ปฏิบัต	ิ					
ฐานเจ้าพนักงานตามต�าแหน่งหน้าที่หรือตามค�าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตามแนวค�าพิพากษาฎีกา	7663/2543	

	 ซึ่งอธิบายได้ชัดแล้วว่าลกัษณะของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแบ่งได้	4	ลักษณะ	คือ
	 1.	การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นการกระท�านอกขอบเขตแห่งอ�านาจหรือโดยปราศจากอ�านาจ
	 2.	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	อันเป็นสาระส�าคัญ									
ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการนั้น
	 3.	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่กระท�าไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
	 4.	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ	และค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	3509/2543	
วินิจฉัยว่า	การที่พนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้องท่ีเป็นการใช้ดุลพินิจตามอ�าเภอใจเกินล�้าออกนอกขอบเขตของความชอบด้วย
กฎหมายจึงเป็นที่ชัดแจ้งว่า	“กรณีที่กระท�าโดยต�าแหน่งหน้าที่แต่ได้กระท�าเกินไปกว่ากฎหมายให้อ�านาจไว้	หรือนอกเหนือ
ขอบเขตแห่งอ�านาจก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น”

	 ดงันัน้	 เมือ่ทราบความหมายและทราบขอบเขตของค�าว่า	การปฏบิติัหน้าทีห่รือละเว้นการปฏบิติัหน้าทีแ่ล้ว	หากเป็น
เจ้าหน้าทีข่องรฐัถกูกล่าวหา	ในฐานความผดิท่ีเกีย่วข้องตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157	กจ็ะท�าให้ง่ายต่อการพิจารณา
ใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่า	คดีความผิดใดอยู่ในอ�านาจการสอบสวนของตน	มูลความผิดใดท่ีไม่อยู่ในอ�านาจหรือต้อง
ส่งเรื่องไปให้	ปปช.	ท�าการสอบสวนตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 1.	ประมวลกฎหมายอาญา	
	 2.	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 3.	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
	 4.	ค�าพิพากษาศาลฎีกา	และค�าพิพากษาศาลต่างๆ
	 5.	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.2542	และที่แก้ไข
เพิ่มเติม	พ.ศ.2550

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	 เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน	โดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
เพื่อใช้ดุลพินิจพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาในคดี	ให้ได้รับความเป็นธรรม
	 2.	 เพื่อคุ้มครองสิทธิ	 เสรีภาพของประชาชน	มิให้ถูกด�าเนินคดีในชั้นสอบสวนซ�้าหรือซ้อนขึ้นอีกในความผิด			
คราวเดียวกันหรือกรรมเดียวกัน
	 3.	 เพื่อให้พนักงานสอบสวนหน่วยงานอื่นและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 มีแนวทางการสอบสวนไปใน					
ทศิทางเดยีวกนั	ในปัญหาส�าคญั	ๆ	การปฏบิตัใิห้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย	ไม่กระทบต่อสิทธเิสรีภาพของประชาชน
	 4.	 เพื่อปกป้องคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนมิให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือถูกกล่าวหา
ด�าเนนิคดจีากฝ่ายตรงข้ามหรอืจากการถูกฟ้องร้องด�าเนนิคด	ีกม็หีลกัการทางกฎหมายหรอืหลกัอ้างองิตามแนวค�าพพิากษา
ศาลฎีกาที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างมีเหตุมีผล
	 5.	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สอบสวนของพนักงานสอบสวนในฐานะเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม													
มปีระสทิธภิาพ	และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดและเป็นที่ยอมรับ	เชื่อมั่น	ของประชาชนอย่างแท้จริง



ถ้าจะหยุดโลกร้อน 
   ต้องหยุดใช้พลังงานฟอสซิล



	 น�้ามันทรายของแคนาดาจะต้องถูกทิ้งไว้ใต้ดิน	 เช่นเดียวกับแหล่งน�้ามันใต้ทะเลอาร์กติก	รวมถึงถ่านหินส่วนใหญ	่							
ในโลกทีจ่ะต้องถกูทิง้ไว้เช่นนัน้โดยไม่น�ามาใช้	เพ่ือป้องกนัไม่ให้อณุหภมูโิลกเพ่ิมสูงขึน้มากกว่า	2	องศาเซลเซียส	ตามทีร่ะบุไว้
ในรายงานการวิจัยซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
	 รายงานนี้แตกต่างจากการประเมินความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมา	
โดยได้ระบอุย่างชัดเจนว่าแต่ละภมูภิาคควรจะหยดุการผลติถ่านหนิ	น�า้มนั	และก๊าซธรรมชาต	ิเป็นปรมิาณเท่าใด	โดยงานวจัิย
ดงักล่าวถกูเผยแพร่ก่อนการประชมุด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศคร้ังส�าคญัทีจ่ะจัดขึน้	ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	
ซึ่งอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายที่เราจะได้ข้อตกลงร่วมกันในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะต้องอยู่ภายใน	 ‘งบประมาณคาร์บอน	 (Carbon	Budget)’	หรือราว					
1,100	กิกะตัน	ภายในปี	ค.ศ.	2050	เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการควบคุมอุณฟภูมิให้เพ่ิมสูงขึ้นไม่เกิน	2	องศาเซลเซียส	
โดยเปรยีบเทยีบกบัอณุหภมิูก่อนยคุอตุสาหกรรม	และตามทีร่ะบใุนคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change)	 ซ่ึงดูแลโดยองค์การสหประชาชาติ	ระบุว่า	ทางออกเดียว
ที่จะท�าให้ได้ตามเป้าหมาย	คอื	ต้องลดการใช้พลงังานฟอสซลิ	หากไม่มกีารเปลีย่นแปลงในเชงินโยบายทัว่โลก	เช่น	การเก็บภาษี
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	การศึกษาชี้ว่าเป้าหมายที่	2	องศาเซลเซียสนั้นเป็นไปไม่ได้	นอกจากความจ�าเป็นที	่			
จะต้องทิ้งปริมาณถ่านหินส�ารองทั่วโลกร้อยละ	80	โดยไม่น�าขึ้นมาใช้	กลุ่มนักวิจัยยังอธิบายว่าจะต้องหยุดการผลิตน�้ามัน									
1	ใน	3	และครึ่งหนึ่งของปริมาณก๊าซธรรมชาติภายในปี	ค.ศ.	2050

	 แน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นแตกต่างจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้มาก	เพราะส�านักงานพลังงานสากล	(Interna-
tional	Energy	Agency)	ได้ท�าการประมาณการว่า	โลกจะมคีาร์บอนเกินกว่างบประมาณท่ีตัง้ไว้ตัง้แต่	ค.ศ.	2040	โดยความ
ต้องการใช้พลงังานและพลงังานฟอสซลิต่างมแีนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนือ่งในงานวจัิยฉบบัดังกล่าวยงักล่าวถงึเทคโนโลยกัีกเก็บ
คาร์บอน	 (Carbon	Capture	and	Storage:	CCS)	 โดยระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ภูมิอากาศได้	แต่ก็ท�าให้เราสามารถเพ่ิมปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิลได้เพียงร้อยละ	6	 เพ่ือป้องกัน					
ไม่ให้โลกเข้าสู่สภาวะวิกฤติ

แหล่งพลังงานที่	 ‘ห้ามใช้’
	 กลุ่มนักวิจัยได้ตั้งค�าถามว่า	“หากพวกเราจ�าเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านคาร์บอน	พลังงานฟอสซิลชนิดใดที่เรา				
ไม่ควรแตะต้อง	และแหล่งพลังงานเหล่านั้นอยู่ท่ีใด”	เพื่อตอบค�าถามดังกล่าว	นักวิจัยเหล่านั้นใช้ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร	์			
เพือ่ค�านวณว่าการใช้พลงังานฟอสซลิจะเป็นอย่างไร	หากมกีารรวมเอาต้นทนุการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเป็น
ส่วนหนึง่ของราคา	ภายใต้ข้อตกลงในการจ�ากดัการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมูทิี	่ 2	องศาเซลเซยีส	โดยค�านวณว่าแหล่งพลงังานส�ารอง				
ที่ใด	ปริมาณเท่าใด	จะต้องถูกทิ้งไว้ภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบัน	รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ	 ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันอุตสาหกรรม
ถ่านหินก็อยู่ในสภาวะท้าทายกับข้อก�าหนดด้านมลภาวะ	 ราวร้อยละ	92	ของแหล่งพลังงานถ่านหินใต้ดินจะต้องถูกทิ้งไว้							
เช่นนั้น	ส่วนในภูมิภาคยุโรปต้องทิ้งถ่านหินร้อยละ	78	ของแหล่งส�ารอง	ส่วนจีนและอินเดียจะต้องทิ้งถ่านหินร้อยละ	66					
ของแหล่งถ่านหินส�ารอง	 เมื่อถ่านหินไม่ถูกน�ามาใช้	ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว	ตามที่หลายคนเข้าใจว่า
ก๊าซธรรมชาติคือหนึ่งในทางเลือกที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางเลือกหนึ่ง	 ก่อนท่ีโลกจะเปลี่ยนแปลง
พลังงานทั้งหมดให้เข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด

ถ้าจะหยุดโลกร้อน 
ต้องหยุดใช้พลังงานฟอสซิล
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	 อย่างไรก็ดี	ChistopheMcglade	หนึ่งในผู้ร่วมท�างานวิจัยได้เตือนว่า	ก๊าซธรรมชาติก็จ�าเป็นต้องใช้ร่วมกับพลังงาน
ทดแทนอื่นๆ	เช่น	พลังงานนิวเคลียร์	และพลังงานชีวมวล	เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการได้	โดยในที่สุดการใช้
พลังงานจากก๊าซก็จะลดลงไป	หลงเหลือแหล่งก๊าซส�ารองร้อยละ	50	ไว้โดยไม่ถูกแตะต้องภายในปี	ค.ศ.2050	“แต่ถ้าก๊าซ
ธรรมชาตไิม่ใช้พลงังานในการเปลีย่นผ่านสูพ่ลงังานสะอาด	นัน่จะเป็นพลังงานสุดท้ายทีม่นษุย์จะได้ใช้”	 จีนและอนิเดยีจะต้อง
ไม่น�าก๊าซร้อยละ	63	ของแหล่งส�ารองมาใช้	รวมถงึตะวนัออกกลางร้อยละ	61	แต่ในทางตรงข้าม	การศกึษาพบว่าภมิูภาคยโุรป
และอเมริกาสามารถใช้ก๊าซได้ในสัดส่วนที่สูงกว่า	ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานนั้นอยู่ในพื้นที่เดียวกัน	โดยทั้งยุโรปและ
อเมรกิาจะต้องทิง้แหล่งก๊าซส�ารองร้อยละ	11	และ	4	ตามล�าดับ	ส่วนเชือ้เพลิงน�า้มนันัน้	ส�าหรบัตะวนัออกกลางจะต้องปล่อย
แหล่งน�้ามันส�ารองร้อยละ	38	ทิ้งไว้	ส่วนทรายน�้ามันในแคนาดาจะต้องไม่มีการผลิตอีกต่อไปเนื่องจากกระบวนการผลิตนั้น
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสงู	เว้นแต่ว่าจะสามารถหาแหล่งพลงังานทีไ่ม่มกีารปลดปล่อยคาร์บอนมาใช้ในการผลติ	
และสุดท้ายคือแหล่งน�้ามันในทวีปอาร์กติก	ChistopheMcglade	กล่าวว่าห้ามไม่ให้แตะต้องเด็ดขาด	หากยังต้องการ									
เป้าหมายที่อุณหภูมิ	2	องศาเซลเซียส

ราคาที่ต้องจ่าย	ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
	 ตัวเลขปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นได้จากเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน	 (CCS)	นับว่าน้อยจนน่าตกใจ									
ซึ่งรายงานวิจัยได้ระบุว่า	 เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวยังใหม่และราคาแพง	ท�าให้ไม่สามารถขยายขนาดได้ก่อนที่โลกจะเข้าสู่					
สภาวะวกิฤต	ิ“หลายบรษิทัและผูค้นท่ีมแีหล่งทรพัยากรอ้างว่าเทคโนโลยกีกัเกบ็คาร์บอนเป็นเสมอืนกระสุนวเิศษทีจ่ะช่วยให้เรา
สามารถผลติอะไรกไ็ด้	ปรมิาณเท่าใดกไ็ด้	ทีไ่หนกไ็ด้	และเทคโนโลยน้ีีจะช่วยพวกเราให้รอดจากวกิฤติ”	ChistopheMcglade	กล่าว
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“แต่จากผลการวจิยั	ผมคดิว่ามนัเป็นค�าแนะน�าท่ีผดิ”	ค�าแนะน�าจากงานวจิยัดูเหมอืนจะแทบเป็นไปไม่ได้	เพราะหากจะให้เป็นไป
ตามแนวคดิดงักลา่ว	บริษทัขนาดยกัษ์หลายแหง่จะต้องหนัหลงัใหก้ับรายไดมู้ลคา่นบัล้านล้านดอลลา่ร์สหรฐัฯ	“ความจรงิทาง
เศรษฐศาสตร์ที่แสดงถึงปริมาณส�ารองของพลังงานฟอสซิลท่ียังคงมีมูลค่ามหาศาล	และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน									
ในการขุดเจาะพลังงานเหล่านั้นขึ้นมาท�าให้เป้าหมายอุณหภูมิ	 2	องศาเซลเซียสดูแทบเป็นไปไม่ได้”	 Steven	Davis									
แสดงความเหน็	ส�าหรับ	Paul	Ekins	นีค่อืเวลาท่ีรฐับาลจะต้องเข้ามาจดัการเชงินโยบายให้การผลติและจ�าหน่ายพลงังาoฟอสซลิ
มีก�าไรต�่าลง	“ปัจจุบัน	 เราขาดความสมเหตุสมผลเชิงเศรษฐศาสตร์	 เพราะบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งยังทุ่มเงินมหาศาล									
ในการลงทนุด้านพลงังานฟอสซลิ	ซึง่ในอนาคตแรงกดดนัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	จะท�าให้การลงทนุในเช้ือเพลงิ
ฟอสซิลมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อย	ๆ”	

	 Paul	Ekins	อธิบายเพิ่มว่า	การที่ราคาน�้ามันลดลงอย่างมากในปัจจุบันเป็นเหมือนดาบสองคม	ในแง่หนึ่งการลดลง
ของราคาน�า้มนัท�าให้พลงังานหมนุเวยีนแพงข้ึนโดยเปรยีบเทยีบ	ในขณะทีร่าคาน�า้มนัทีล่ดลงกเ็ป็นหนึง่ในตัวกระตุ้นเศรษฐกจิโลก
ให้พลังงานหมุนเวียนสามารถพัฒนาจนอยู่ในระดับที่ซื้อหาได้	“ถ้าเป็นตามอุดมคติ	เราควรใช้โอกาสที่ราคาน�้ามันโลกลดต�า่ลง
ในการก่อตัง้สถาบนั	และเร่ิมเกบ็ภาษนี�า้มนัในระดบัโลก	ทีจ่ะช่วยลดการผนัผวนของราคาน�า้มันลง”	Paul	Ekins	กล่าว

ถอดความโดย	รพีพัฒน์	อิงคสิทธิ์
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เมื่อเกิดเหตุรถหาย
และวิธีการป้องกัน



เมื่อเกิดเหตุรถหาย และวิธีการป้องกัน
ส�ำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลกำรตรวจสอบ 1

เมื่อเกิดเหตุรถยนต์หาย	เจ้าของรถยนต์ต้องท�าอย่างไร
	 เจ้าของรถยนต์ต้องตรวจสอบสถานที่จอดรถยนต์ของตนไว้ให้ชัดเจน	 โดยเฉพาะลานจอดรถยนต์ตามห้างสรรพสินค้า
ต่าง	ๆ	ที่เจ้าของมักจะมีการหลงลืมที่จอดรถยนต์ของตน	หากตรวจสอบแล้วเป็นที่แน่ชัดว่ารถยนต์ได้สูญหายไปจริง	เบื้องต้น
เจ้าของรถยนต์ต้องรีบแจ้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสถานที่จอดรถ	เช่น	รปภ.	เจ้าหน้าที่แจกบัตรจอดรถ	ฯลฯ	เพื่อให้ช่วยติดตาม
และประสานเจ้าหน้าทีต่�ารวจในพ้ืนที	่กรณคีนร้ายขบัรถยนต์หลบหนไีปได้ไม่ไกล	นอกจากนีเ้จ้าของรถยนต์ต้องแจ้งศนูย์ป้องกนั
และปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์	รถจักรยานยนต์	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (ศปจร.ตร)	ที่สายด่วนโทร	1192	พร้อมกับ
แจ้งข้อมลูรถยนต์	(ทะเบยีน	ยีห้่อ	รุน่	สรีถ	หรอืลกัษณะพเิศษของรถ)	เพือ่กระจายข้อมลูไปยงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจให้ตัง้ด่านสกัดจับ	
และทางศูนย์ป้องกันฯ	จะได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุ	จส.100,	สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน,	สถานีวิทยุพิทักษ์
สันติราษฎร์	หรือ	สวพ.91,	สมาคมและชมรมรถรับจ้างสาธารณะ	และมูลนิธิต่าง	ๆ	ในการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับรถหาย					
เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในอีกทางหนึ่งด้วย	ทั้งนี้เมื่อแจ้งผ่านสายด่วนแล้ว	 เจ้าของรถยนต์ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์							
ท่ีสถานตี�ารวจในท้องทีเ่กดิเหต	ุ ในกรณต่ีางจงัหวดั	 เจ้าของรถยนต์สามารถติดต่อไปยงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในพ้ืนที	่ และแจ้งไปยงั						
ศูนย์ป้องกันฯ	เช่นเดียวกัน

1 ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ		กรมสอบสวนคดีพิเศษ		กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 79



อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์
	 ปัจจบุนัยงัไม่มอีปุกรณ์ใด	ทีจ่ะสามารถป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพทีสุ่ด	 โดยบริษทัผูจ้�าหน่าย
รถยนต์	หรือผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์	 มีการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 เพื่อมาหยุดยั้ง								
การโจรกรรมรถยนต์ออกมาให้กับผู้บริโภคมากมายหลายแบบ	แต่ท้ายท่ีสุดกลุ่มคนร้ายก็จะมีการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบ				
การโจรกรรมของตนให้ทัดเทียมกัน	อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์	จึงเป็นเพียงอุปกรณ์ถ่วงเวลาคนร้าย	ให้ต้องใช้เวลา
ในการโจรกรรมรถยนต์มากขึ้นและอาจจะท�าให้มีผู้มาพบเห็นการก่อเหตุเสียก่อน	และสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้								
ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้	 ได้แก่

	 1.	อุปกรณ์ล็อคเกียร์รถยนต์	แทบเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับรถยนต์	 โดยประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ท�าอุปกรณ์					
ล็อคเกียร์	 เช่น	สแตนเลส	เหล็กกล้าอย่างดี	ฯลฯ	จะมีประสิทธิภาพมาก
	 2.	อุปกรณ์ล็อคพวงมาลัย	เป็นอุปกรณ์ที่ท�าให้คนร้ายต้องใช้เวลาในการปลดล็อคเพิ่มขึ้น	
	 3.	อุปกรณ์ล็อคเบรคครัช	 เป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน	 มีการผลิตออกมาหลากหลายรุ่น	 อุปกรณ์										
ล็อคเบรคครัชถือเป็นการป้องกันแบบที่มีประสิทธิภาพมาก	โดยบางรุ่นคนร้ายอาจต้องใช้แก็สตัดเพ่ือปลดล็อค	ท�าให้ต้องใช้
เวลานาน	คนร้ายจะมักหลีกเลี่ยงโจรกรรมรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

	 นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการป้องกนัการโจรกรรมรถยนต์ในรูปแบบต่าง	ๆ	 ซ่ึงมคีวามเหมาะสมทีเ่รยีนรู้	
และน�าไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต	ได้แก่	
	 1.	ระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์	 (Engine	 Immobilizer	System)	รถยนต์รุ่นปัจจุบันมีการใช้กล่องควบคุม
เครือ่งยนต์	ในการตรวจสอบระบบต่าง	ๆ	ก่อนท�าการสตาร์ท	หรือท่ีเรียกว่า	Engine	Immobilizer	System	ระบบนีจ้ะอาศยั
แผ่นรหัส	 (Transponder	Chip)	 ท่ีฝังอยู่ในลูกกุญแจ	 เมื่อน�าลูกกุญแจเสียบเข้าสู่แม่กุญแจ	จะมีการส่งสนามแม่เหล็กจาก						
ตัวแม่มาสู่ตัวลูก	เพื่อเปรียบเทียบรหัส	หากกล่องเครื่องควบคุมพบความผิดปกติ	จะท�าให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้	
	 2.	ระบบควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สาย	 (Wireless	Door	-	lock	Remote	Control	System)	เป็นระบบที่ใช้				
รโีมทควบคุมระยะไกล	ใช้เคลือ่นความถีส่งูระดบั	FM	ส่งรหสั	 ID	Lock	จากตวัแม่	Master	เข้าสูก่ล่องควบคมุ	ECU	ระบบนี้
จะใช้รหัส	10	ตัว	 เพื่อเข้ารหัสในการปลดล็อคกุญแจ	ถ้ารหัสผิดกล่องจะท�าการตัดสัญญาณ	ต้องใช้กุญแจไขเท่านั้น	และยัง
คอยรบัอาการผดิปกติท่ีเกดิกับรถยนต์ทุกรปูแบบ	ECU	(Electronic	Control	Unit)	หรอืทีม่กัเรยีกกนัว่า	“กล่องเครือ่ง”	เป็น
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	มพีืน้ฐานมาจากคอมพวิเตอร์	หน้าท่ีหลักของกล่องเคร่ือง	ECU	คอืเป็นอปุกรณ์ท่ีท�าหน้าท่ีรับข้อมลูจาก
เซ็นเซอร์ต่าง	ๆ	เพื่อน�ามาประมวลผล
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3.	ระบบ	TDS	หรือระบบส่งสัญญาณด้วยเสียง
	 ระบบนี้จะท�างานเมื่อมีการกดรีโมทล็อคประตู	 ซ่ึงระบบจะมีเซนเซอร์จับสัญญาณเสียง	หรือแรงส่ันสะเทือน	โดย
สัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีท่ีมีการตรวจพบการเปิดประตูรถที่ผิดไปจากปกติ	 เช่น	การทุบกระจกรถ	การเปิดประตูโดยไม่ใช้
รโีมท	หรอืการถอดขัว้แบตเตอร์รี	่ซึง่ตวัก�าเนดิสญัญาณเสยีงมทีัง้แบบท่ีมแีบตเตอร์ร่ีในตัว	หรอืบางรุน่ใช้ต่อพ่วงกบัแตรรถยนต์
ให้เกิดเสียงดัง	ซึ่งต้องใช้รีโมทเป็นตัวหยุดการท�างานเท่านั้น

4.	แบบอื่น	ๆ	
	 เทคโนโลยีการป้องกันรถยนต์รุ่นใหม่	จะมีระบบติดตามรถยนต์	ด้วย	GPRS	ที่จะมีตัวส่งสัญญาณให้ทราบว่า	ขณะน้ี
รถยนต์วิ่งอยู่บริเวณใด	ระบบจะประสานงานกับ	GPRS	ของต�ารวจเพื่อติดตาม	หรือจะเป็นระบบที่ปล่อยควันหมอกออกมา	
ให้โจรตกใจและรบีหลบหนไีป	และระบบท่ีเมือ่รถถกูขโมย	ระบบจะส่งสญัญาณมายงัโทรศัพท์มอืถอืของเจ้าของรถ	ว่ารถก�าลัง
ถูกขโมย	เพื่อให้เจ้าของรีบโทรแจ้งต�ารวจมาสกัดจับได้ต่อไป

การป้องกันรถยนต์สูญหาย
	 ก่อนที่ผลักภาระในการป้องกันและปราบปรามไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าของรถยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังของตน	
และอย่าเปิดช่องว่างให้คนร้ายลงมือโจรกรรมรถยนต์ได้	ซึ่งการระมัดระวังตัวเบื้องต้น	สามารถท�าได้ดังนี้
	 1.	การหาสถานทีจ่อดรถ	ไม่ควรจอดในทีเ่ปล่ียว	ลับตาคน	หรือจอดค้างคนืไว้เป็นเวลานาน	ควรมกีารติดกล้องวงจรปิด
บริเวณที่จอดรถยนต์	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามคนร้ายในภายหลัง	ในกรณีที่รถยนต์เกิดสูญหาย
	 2.	ป้องกันการถูกปั๊มกุญแจ	ในขณะที่ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์,	ร้านล้างอัดฉีด	ซึ่งต้องเลือกใช้บริการของร้านที่ไว้ใจได้	
และเวลาให้กุญแจกับทางร้าน	ควรให้เฉพาะกุญแจรถยนต์เท่านั้น	กุญแจล็อคอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมอื่น	ๆ	ควรจะแยก
เก็บไว้
	 3.	หากเจ้าของรถยนต์มีการขายรถยนต์	และมีการขอลองขับรถ	ควรมีคนที่รู้จัก	2-3	คน	ไปร่วมในการลองขับขี่						
ดังกล่าว	เพื่อคอยสังเกตท่าทีของผู้ที่จะมาซื้อรถยนต์	และคอยสังเกตว่ามีการแอบปั๊มกุญแจหรือไม่	นอกจากนี้ต้องระมัดระวัง
การถูกล่อลวง	เช่น	การขอซื้อรถยนต์	แล้วมีการนัดหมายในที่เปลี่ยว	หรือในที่ที่ก่อให้เกิดอันตราย
	 4.	คอยสงัเกตกลุม่คนแปลกหน้าท่ีเข้ามาในย่านทีพ่กั	ถ้าพบเหน็ว่ามพีฤติกรรมน่าสงสยั	ควรแจ้งให้เพือ่นบ้านเฝ้าระวงั	
หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
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	 5.	ในกรณีรถยนต์รุ่นใหม่	 ท่ีมักเป็นท่ีต้องการของกลุ่มคนร้าย	 เจ้าของรถยนต์ควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีระบบ	GPS	เช่น	
อุปกรณ์ติดตามรถ	 (GPS	Tracking)	ท�าการซุกซ่อนไว้ภายในรถยนต์	แยกต่างหากจาก	GPS	รถยนต์	ซึ่งคนร้ายสามารถ							
ตดัสญัญาณได้ง่าย	หรอืจะประยกุต์ใช้โทรศัพท์มอืถอื	ซกุซ่อนภายในรถยนต์และมัน่ชาร์จแบต็เตอร์รีอุ่ปกรณ์ดงักล่าวเป็นประจ�า	
เมื่อเกิดเหตุรถยนต์ถูกโจรกรรม	เจ้าของรถยนต์สามารถท�าการค้นหาต�าแหน่งของรถยนต์ของตนได้	ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มี
ระบบบอกพิกัดต�าแหน่ง	และแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที	หรือหากโทรศัพท์ที่ใช้เป็นระบบ	2G	ซึ่งไม่สามารถบอกพิกัดดังกล่าวได้	
เจ้าของรถยนต์สามารถไปแจ้งความท่ีสถานีต�ารวจ	แล้วน�าเอกสารการแจ้งความ	ไปยื่นต่อบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	
เครื่องท่ีเจ้าของรถยนต์ได้ท�าการซุกซ่อนไว้	พร้อมแจ้งเลขเคร่ืองโทรศัพท์	 (IMEI	หรือ	 International	Mobile	Equipment	
Identity)	 เพื่อท�าการส่งข้อมูลเข้าโทรศัพท์มือถือและเช็คต�าแหน่งของมือถือเครื่องดังกล่าว

	 ทั้งน้ีการให้ความระมัดระวังในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์	ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	เนื่องจากการต้ังข้อสังเกต						
ในการด�าเนนิคดดีงักล่าว	พบว่า	แม้เจ้าหน้าทีร่ฐัจะสามารถจับกมุคนร้ายทีโ่จรกรรมรถยนต์มาด�าเนนิคดีได้	แต่เจ้าของรถยนต์			
ซึง่เป็นผูเ้สยีหายมกัไม่ได้รถยนต์ของตนคนื	เนือ่งจากมีการส่งขายไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	จงึมกีารด�าเนนิคดี
ทางแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา	และศาลมักจะมีค�าพิพากษาให้ผู้ต้องหาชดใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายแทน	 ซ่ึงตามสภาพ				
ของผู้ต้องหา	ส่วนใหญ่ไม่ได้มีทรัพย์สินที่จะน�ามาชดใช้คืนให้กับเจ้าของรถยนต์ได้อยู่แล้ว	 เท่ากับว่าความทุกข์ร้อนจาก									
การสญูเสยีทรพัย์ของผูเ้สยีหาย	ไม่ได้ถกูบรรเทาเบาบางลงไปเลยแม้แต่น้อย	เพือ่มใิห้เกดิเหตุการณ์ข้างต้น	การให้ความส�าคัญ
ในการป้องกันมิให้รถยนต์ถูกโจรกรรม	จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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  ท�าอย่างไร...
เมื่อผู้ใหญ่ติดไอที



ท�าอย่างไร... เมื่อผู้ใหญ่ติดไอที

	 ในสังคมยุค	4G	เช่นในปัจจุบัน	อุปกรณ์ไอทีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลาย	ๆ	อย่างกลายมาเป็นตัวเลือกหนึ่งส�าหรับ						
ผู้สูงวัย	 เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในชีวิตประจ�าวัน	แต่หากการใช้สิ่งต่าง	ๆ	 เหล่านี้อยู่ในปริมาณและรูปแบบที่ไม่เหมาะสม						
ย่อมส่งผลเสยีต่อการใช้ชวีติได้มากมายไม่แพ้กนั	ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายอุย่างเต็มตัวต้ังแต่ปี	พ.ศ.2552	ทีผ่่านมา
นั่นหมายถึงสัดส่วนโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ	10	ของประชากรทั้งประเทศประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบ
ต่อสขุภาพจิตของผู้สูงอาย	ุคงหนไีม่พ้นเรือ่งของ	“ความเสือ่มถอยทางร่างกาย”	ไม่ว่าจะเป็นรปูร่างทีเ่ปลีย่นไปหรอืประสทิธภิาพ
การท�างานของอวัยวะต่าง	ๆ	 ท่ีลดน้อยลง	ปัญหาสุขภาพหลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามาเมื่อมีอายุมากขึ้น	สิ่งต่าง	ๆ	 เหล่านี	้									
อาจเกี่ยวข้องหรือน�าไปสู่	“การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและจิตใจ”	ที่อาจเกิดข้ึนตามมาได้	 เช่น	การสูญเสียคู่สมรสหรือเพื่อน
ฝงูทีคุ้่นเคยกันมา	สถานภาพทางสงัคมทีเ่ปลีย่นไป	(ลดน้อยลง)	หลงัเกษยีณจากอายงุาน	ความมคีณุค่าในตนเองและการยอมรบั
ทางสังคมจากบุคคลรอบตัวที่เปลี่ยนไป	เป็นต้น
	 หากผู้สูงอายุสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดี	 โอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาก็จะน้อยลงมาก	แต่หาก			
ไม่สามารถปรับตัวได้ดีเท่าท่ีควร	อาจท�าให้ผู้สูงอายุนั้นมีความเครียดเกิดขึ้น	และน�าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตต่าง	ๆ	ตามมาได	้			
จากการส�ารวจของหลายสถาบันสุขภาพท่ัวโลก	สะท้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงกันว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชที่ส�าคัญ				
ในผูส้งูอาย	ุได้แก่	โรคสมองเสือ่มและโรคซมึเศร้า	(ไม่นบัรวมโรคหรอืภาวะผดิปกตทิางสขุภาพจติอืน่ทีเ่ป็นต่อเนือ่งเร้ือรงัตัง้แต่
วัยหนุ่มสาว)
	 ในสงัคมยคุ	4G	เช่นในปัจจบัุน	อุปกรณ์ไอทีหรอืสือ่อเิลก็ทรอนกิส์หลาย	ๆ	อย่างกลายมาเป็นตวัเลอืกหนึง่ส�าหรบัผูส้งูวยั	
เพือ่ใช้เป็นองค์ประกอบในชวีติประจ�าวนั	ไม่ว่าจะเป็นสงัคมออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่ต่าง	ๆ	การดูภาพยนตร์หรอื
ละครผ่าน	YouTube	การเล่นเกมออนไลน์	หรือลูกเล่นอื่น	ๆ	อีกมากมายจากอุปกรณ์ไอทีในมือ	 ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน				
(รวมถงึผมด้วย)	ได้ให้ความเหน็เกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากอปุกรณ์เหล่านีว่้าเป็นอกีหนึง่วธิใีนการช่วยกระตุน้และฟ้ืนฟเูซลล์สมอง	
รวมไปถึงการสร้างความบันเทิงและความผ่อนคลายให้กับผู้สูงวัย	เพื่อให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อม
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	 อย่างไรก็ตาม	การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ไอทีเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนดาบสองคม	หากมีการใช้งานในรูปแบบที	่							
ไม่เหมาะสมหรือในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผู้สูงวัยได้	 ในวันนี้จึงมีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา							
ผู้สูงวัยติดไอทีมาฝาก

กระตุ้นให้มองถึงผลกระทบของ	social	media	ต่อชีวิตในปัจจุบัน?
													 แน่นอนครบัว่าอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	รวมไปถงึสือ่หรอืสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ	นีม้ปีระโยชน์มากมาย	ไม่ว่าจะ
เป็นการรบัทราบข่าวสารทีร่วดเร็วทนัใจ	เพิม่ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิว้	หรือแม้แต่ความสะดวก
สบายในการท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	เป็นต้น

 แต่หากการใช้สิ่งต่าง	ๆ	 เหล่าน้ีอยู่ในปริมาณและรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม	 เช่น	มีการใช้งานที่มากเกินไป	หรือใช้								
ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ	ย่อมส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตได้มากมายไม่แพ้กัน	ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาในรูปแบบของการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ดี	กระทบสัดส่วนของเวลาที่ใช้ในการพักผ่อน	การรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งการออกก�าลังกาย	ท�าให้							
พกัผ่อนไม่เพยีงพอหรอืไม่เป็นเวลา	ดืม่น�า้หรอืรบัประทานอาหารได้น้อยลง	หรอืรบัประทานไม่ตรงตามเวลาทีเ่หมาะสม	เป็นต้น	
ผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายโดยตรง	เช่น	สายตาทีถ่กูใช้งานหนกัในการเพ่งหน้าจอนาน	ๆ	การน่ังหรอืนอนในท่าเดิมนาน	ๆ	
	 นอกจากน้ี	ยงัอาจท�าให้เกดิปัญหาด้านสมัพนัธภาพกบัคนใกล้ตัว	จากทีมี่เวลาในการติดต่อส่ือสาร	หรือมปีฏสิมัพนัธ์กัน
น้อยลง	หรอืพ้ืนอารมณ์ทีไ่ม่นิง่	หงดุหงดิง่ายจากการถูกรบกวนระหว่างทีย่งัรู้สกึเพลดิเพลนิกบัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เหล่านี	้ ทีอ่าจ
ท�าให้เกิดข้อขัดแย้งกับคนรอบตัวเพิ่มมากขึ้น
	 การกระตุน้ให้ผูส้งูวยัรบัรูผ้ลกระทบด้านลบจากการเสพติดส่ืออเิล็กทรอนกิส์เหล่านี	้อาจเป็นจุดเร่ิมต้นทีดี่ในการกระตุน้
ให้พวกท่านได้ทบทวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อไอทีอย่างไม่เหมาะสมนี้	 เพื่อการปรับเปลี่ยนในล�าดับต่อ	ๆ	ไป
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ให้ทบทวนชีวิตประจ�าวันของท่านว่ายังตกหล่นอะไรไปบ้าง?

	 ส่วนใหญ่ของผู้ท่ีใช้เวลาไปกับสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย	นอกเหนือจากที่เป็นผลมาจากความสนุกสนานและ
ความบันเทิงที่ได้รับจากสื่อในรูปแบบต่าง	ๆ	แล้ว	หลายคนยังใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ในการเติมเต็มบางอย่างในชีวิตที่เรา
ยังขาดอยู่หรือบกพร่องไปอีกด้วย

	 ในทางจติวทิยาเชือ่ว่า	ความสขุหรอืคณุภาพชวีติไม่ได้เป็นผลมาจากความส�าเร็จหรือความสุขทีเ่กดิขึน้จากการท�างาน
เท่านัน้	แต่ยงัเกดิจากการมแีละสามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัคนใกล้ตวั	รวมไปถึงศกัยภาพในการดแูลตวัเองขัน้พืน้ฐานอกีด้วย	
ในผู้สูงวัยซึ่งได้เกษียณและออกจากความรับผิดชอบในภาระงานประจ�าที่เคยท�ามาโดยตลอด	อาจท�าให้มองชีวิตตนเองว่า							
มีคุณค่าลดน้อยลง	และเมื่อได้ผนวกกับสัมพันธภาพที่ห่างเหินกับลูกหลานหรือคู่สมรส	ขาดการพบปะเพื่อสังสรรค์หรือ							
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารทุกข์สุกดิบกับกลุ่มเพื่อนสนิท	หรือมีข้อจ�ากัดด้านสุขภาพบางอย่างเกิดขึ้น	ที่ท�าให้ไม่สามารถใช้ชีวิต							
ได้อย่างเต็มที่ตามที่ตนเองต้องการ	ผู้สูงวัยหลายท่านจึงเลือกที่จะให้สื่อหรือสังคมออนไลน์ได้เข้ามาทดแทนและเติมเต็ม					
ความสุขในด้านต่าง	ๆ	 เหล่านี้ท่ีท่านรู้สึกว่ามันพร่องไปโดยไม่รู ้ตัว	ซึ่งกลไกดังกล่าวนี้ท�าให้ง่ายต่อการเสพติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ตามมา	จัดตารางเวลาใหม่เพื่อชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้น	ในแบบของ	Senior	Citizen	

	 หากเราชวนให้ท่านได้ทบทวนถงึข้อด	ี-	ข้อเสยีจากการใช้ส่ือหรือสังคมออนไลน์	รวมไปถึงการประเมนิความสขุโดยรวม
ที่ท่านมองว่าอาจจะยังขาดหรือบกพร่องอะไรไปบ้างแล้ว	ล�าดับต่อไป	 เราลองมาชวนท่านในการจัดตารางเวลาในแต่ละวัน					
กันใหม่	 เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นของท่านเอง

	 โดยหลกัการส�าคญัคอืการคงไว้ซึง่พฤตกิรรมสุขภาพทีดี่ส�าหรับผู้สูงวยั	ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารทีเ่หมาะสม	
และตรงเวลา	การพักผ่อนอย่างเพียงพอ	การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	รวมไปถึงการจัดเวลาส�าหรับกิจกรรมสันทนาการ
ทีต่นเองชืน่ชอบ	เช่น	ดหูนัง	ฟังเพลง	เข้าร้านเสรมิสวยหรอืสปา	ฯลฯ	พบปะสงัสรรค์หรอืใช้เวลาร่วมกบัคนอืน่	 	ๆหรือท�ากจิกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะของการเป็นจิตอาสาอย่างเหมาะสม

	 ส่วนเวลาทีว่่างอยูห่ลงัจากการก�าหนดตารางส�าหรับกจิกรรมต่าง	ๆ	เหล่าน้ี	กไ็ม่ผิดแล้วล่ะครับ	หากผู้ใหญ่ในบ้านของเรา
จะน�ามาใช้กบัความบันเทงิหรอืความสนกุสนานผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง	ๆ	เหล่านี	้ เพือ่ไม่ให้เดก็รุน่หลงัมองท่านว่าเป็นผูส้งูวยั			
แล้วจะก้าวไม่ทันกับวิทยาการที่ล�้าหน้าไปอย่างมากมายในปัจจุบัน
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  7.00	-	8.00	น.	 ออกก�าลังกายหรือโยคะเบา	ๆ	เช่น	เดินเร็ว	แกว่งแขน

		8.00	-	9.00	น.	 รับประทานอาหารเช้า	พูดคุยกับสมาชิกอื่น	ๆ	ในครอบครัว

		9.00	-	12.00	น.	 ช่วยท�างานบ้านเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	หรือช่วยเหลือกิจการของครอบครัวตามก�าลัง	 (อาจเน้นที่การเก็บ

	 	 	 หรือนับเงินเป็นหลักก็ดีนะครับ)

		12.00	-	13.00	น.		 รับประทานอาหารกลางวัน	พูดคุยกับสมาชิกอื่น	ๆ	ในครอบครัว

		13.00	-	14.00	น.		 กิจกรรม	IT	#	1	เช่น	เล่นไลน์	 เฟสบุ๊ค	อ่านข่าว	หรือโหลดดูละครย้อนหลัง	 เป็นต้น

		14.00	-	15.30	น.		 พักสายตาสักหน่อย	งีบหลับได้ตามอัธยาศัย

		15.30	-	16.00	น.		 ชวนสมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารว่างด้วยกัน

		16.00	-	18.00	น.		 ออกไปท�ากจิกรรมนอกบ้านตามความสนใจ	เช่น	เข้ากลุ่มร�าไม้พลอง	แอโรบคิ	เข้าสปา/ร้านเสรมิสวย

		18.00	-	19.00	น.		 รับประทานอาหารเย็น	พูดคุยกับสมาชิกอื่น	ๆ	ในครอบครัว

		19.00	-	20.30	น.		 กิจกรรมครอบครัว	เช่น	นั่งดูละครด้วยกัน	เล่นเกม/ไพ่เพื่อลับสมอง

		20.30	-	21.30	น.		 กิจกรรม	IT	#	2

		21.30	-	22.00	น.		 กิจกรรมผ่อนคลาย	นั่งสมาธิ	สวดมนต์	 เตรียมตัวเข้านอน
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ตัวอย่างตารางเวลาส�าหรับผู้สูงวัยในแต่ละวัน
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เริ่มต้นอย่างไรด ี

	 การชักชวนให้ผู ้สูงวัยเลิกเล่นอุปกรณ์ไอทีที่ก�าลังเสพติดอยู่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไรนัก									
ถ้าเป็นไปได้	ผมอยากให้เริ่มต้นด้วยภาษากายครับ	อาจจะเข้าไปสวมกอดท่านพร้อมหอมแก้มเบา	ๆ	
และบอกให้เหน็ถึงความส�าคญัของความสัมพันธ์จริง	ๆ	ทีม่คีณุค่าและความหมายมากกว่าความสัมพันธ์
ในโลกออนไลน์	โดยกล่าวด้วยค�าพดูชวนคดิทีไ่ม่แฝงนยัยะของการต�าหน	ิเช่น	“คณุย่าครับ	ถ้าคณุย่า
เล่นไลน์อยู่ตลอด	ก็ไม่มีใครได้กอดคุณย่าให้อุ่น	ๆ	แบบนี้นะครับ	ผมอยากให้วันนี้คุณย่านั่งคุยกับผม
หน่อยได้ไหมครับ	วันนี้ผมมีเรื่องจะเล่า	 (หรือจะปรึกษา)	คุณย่าเยอะแยะเลยล่ะครับ!”

	 แม้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	รวมไปถึงส่ือหรือสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ	 เหล่านี้จะมีประโยชน์
มากมาย	แต่หากผู้สูงวัยใช้ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมหรือใช้งานมากจนเกินไป	ก็อาจส่งผลเสียได	้				
ในหลาย	ๆ	ด้าน	หวังว่าประเด็นท่ีน�ามาฝากกันในวันนี้คงจะเป็นแนวทางในการช่วยปรับเปล่ียนหรือ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมติดไอทีของผู้ใหญ่ในบ้านของพวกเราทุก	ๆ	คนได้บ้าง	ไม่มากก็น้อย





DSI เพิ ่มชองทางการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ 
ผานระบบ Google Play Store 

สามารถติดตามสถานะเรื่องรองเรียนที่ตนเกี่ยวของ 
สำหรับผูที่เคยยื่นเรื่องรองทุกขมาแลว

เพียงคนหาคำวา “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” 
ใน Google Play Store

โดยรับชมวิธีการติดต้ัง ไดท่ี 
https://www.dsi.go.th/view.aspx?tid=T0000902

เขาถึงความยุติธรรมผาน DSI Application


