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สารบัญ 

                                                                                                                       หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ก 

สารบัญ ค 

สารบัญตาราง ช 

สารบัญภาพ ซ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        (๑) 

บทที่ ๑  บทน า       ๑ 
  ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา       ๓ 
  ๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา ๓ 
  ๑.๔ กรอบแนวคิดในการศึกษา ๔ 
  ๑.๕ ระเบียบวิธีการศึกษา ๔ 
   ๑.๕.๑ การแต่งตั้งคณะท างาน ๔ 
   ๑.๕.๒ วิธีการศึกษา ๔ 
   ๑.๕.๓ การด าเนินการศึกษา ๔ 
   ๑.๕.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ๕ 
   ๑.๕.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๕ 
   ๑.๕.๖ แผนการด าเนินการ ๕ 
  ๑.๖ นิยามศัพท์ ๖ 
  ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๗  

บทที่ ๒  แนวคิดและทฤษฎี กฎหมาย และแนวปฏิบัติหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ๙ 
  ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๙ 
   ๒.๑.๑ การบริหารงานยุติธรรม ๙ 
   ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  ๑๐ 
    และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
   ๒.๑.๓ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ๑๑ 
   ๒.๑.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไทย ๑๒ 
   ๒.๑.๕ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ๑๓ 
   ๒.๑.๖ แผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๔ 
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   ๒.๑.๖ ยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2560 - 2564)  ๑๖ 
    แผนปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนการด าเนินการ 
    ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐  
    ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
  ๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๙ 
   ๒.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ๑๙ 
   ๒.๒.๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒๑ 
  ๒.๓ แนวปฏิบัติในสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕ 
   ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   ๒.๓.๑ แนวปฏิบัติของส านักงานองค์การต ารวจสากลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ๒๕ 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ฉบับแปล) 
   ๒.๓.๒ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ๒๕ 
    (COVID – 19) c]tแนวปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ๒.๓.๓ ศาลปกครองเดินหน้าสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒๗ 
   ๒.๓.๔ แนวปฏิบัติในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของศาลยุติธรรม 2๘ 
   ๒.๓.๕ โควิดกับโอกาสเชื่อมต่อความยุติธรรมออนไลน์ในราคาประหยัดส าหรับประชาชน ๓๕ 

บทที่ ๓ ผลกระทบและแนวโน้มของอาชญากรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 3๙ 
  3.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓๙ 
   ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
   ๓.๑.๑ ผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๓๙ 
   ๓.๑.๒ ผลกระทบที่มีต่ออาชญากรรม ๔๒ 
  ๓.๒ แนวโน้มของอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษอันเนื่องจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ๔๓ 
   ๓.๒.๑ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ ๔๓ 
   ๓.๒.๒ ช าแหละกลโกงออนไลน์ยุค New normal ๔๕ 
   ๓.๒.๓ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ชีวิต (ไม่) ปกติใหม่ ยุคโควิด - ๑๙ ๔๗ 

บทที่ ๔ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๕๓ 
   ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 
  ๔.๑ แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19  ๕๓ 
   ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   ๔.๑.๑ มาตรการป้องและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ๕๓ 
    (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   ๔.๑.๒ ขั้นตอนการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาตามมาตรการตาม ๔.๑.๑ (๒) ๕๕ 
   ๔.๑.๓ โครงการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ๕๗ 
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  ๔.๒ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ๕๘ 
   ภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
   ๔.๒.๑ การเริ่มต้นเมื่อเป็นคดีพิเศษ ๕๘ 
   ๔.๒.๒ การสอบปากค า ๖๐
   ๔.๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันส าคัญในคดี ๖๒
   ๔.๒.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน ๖๕ 
   ๔.๒.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๖๖ 
   ๔.๒.๖ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว ๖๖ 
   ๔.๒.๗ การด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาของกลาง ๖๗ 
   ๔.๒.๘ การด าเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาคดีพิเศษ ๖๘ 
   ๔.๒.๙ การด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ๖๙ 
   ๔.๒.๑๐ การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหารสอบสวนร่วม ๖๙ 
   ๔.๒.๑๑ การด าเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ ๖๙ 
    ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   ๔.๒.๑๒ การคุ้มครองพยานและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ ๗๐ 
   ๔.๒.๑๓ การสืบสวนเพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและการจับกุม ๗๐
   ๔.๒.๑๔ การด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหา ๗๑ 
   ๔.๒.๑๕ การด าเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้ต้องหา (มามอบตัว หรือมาตามหมายเรียก) ๗๑ 
   ๔.๒.๑๖ การด าเนินการเกี่ยวกับการขอประกันตัวและการขอปล่อยตัวชั่วคราว ๗๑ 
   ๔.๒.๑๗ การด าเนินการเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือฝากขัง ๗๒ 
   ๔.๒.๑๘ การท าความเห็นทางคดี ๗๒ 
   ๔.๒.๑๙ การท าความเห็นแย้ง ๗๒ 
  ๔.๓ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ๗๓ 
   ภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษ 
   ๔.๓.๑ การบริหารจัดการคดีพิเศษ ๗๓ 
   ๔.๓.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม ๗๔ 
    อาชญากรรมพิเศษ 
   ๔.๓.๓ การพัฒนาระบบการแจ้งในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ๗๖ 
   ๔.๓.๔ การบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๗๖
   ๔.๓.๕ การพัฒนาบุคลากร ๗๗ 
   ๔.๓.๖ การพัฒนาองค์ความรู้  ๗๗ 
   ๔.๓.๗ การพัฒนา website  ๗๗
   ๔.๓.๘ การพัฒนากฎหมาย ๗๗ 
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บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๗๙ 
  ๕.๑ บทสรุป  ๗๙
   ๕.๑.๑ ผลกระทบและแนวโน้มของอาชญากรรมจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่  ๗๙ 
    (New normal) ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
   ๕.๑.๒ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่  ๘๐ 
    (New normal) 
   ๕.๑.๓ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ๘๐ 
    ในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๙๐ 
   ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๙๐ 
    เพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
   ๕.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีทักษะดิจิทัล ๙๑ 
   ๕.๒.๓ การพัฒนากฎหมาย/ระเบียบให้สามารถรองรับสถานการณ์ ๙๒ 
    ในยุคชีวิตวิถีใหม่  
   ๕.๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ ๙๓ 
    ของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปสู่ระบบดิจิทัล 

เอกสารอ้างอิง ๙๕ 

ภาคผนวก 

- แบบสอบถาม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๙/๓๙๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 เรื่อง การเผยแพร่และการน ารายงานการศึกษาไปใช้ประโยชน์  
 (รายงานการศีกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal))  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ช 

 
 

สารบัญตาราง 

                                                                                                                       หน้า 

ตารางที่ ๑ แผนการด าเนินการ     ๕ 
ตารางที่ ๒ ประมาณการค่าเดินทางส าหรับการติดต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละครั้ง   ๓๖ 
ตารางที่ ๓ ประมาณการค่าเสียโอกาสจากรายที่ขาดไปตามเศรษฐานะ    ๓๖ 
ตารางที่ ๔ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   ๘๑ 
  ภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตารางที่ ๕ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   ๘๘ 
  ภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษ  
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สารบัญภาพ 

                                                                                                                       หน้า 

ภาพที่ ๑   กรอบแนวคิดในการวิจัย ๔ 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 การศึกษา เรื่อง “การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งในภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน และ
ภารกิจด้านการสนับสนุน รวมทั้งแนวโน้มของอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจาก
สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้
สามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรมท่ีปรับเปลี่ยนพฤติการณ์และวิธีการกระท าความผิดในยุคชีวิตวิถีใหม่ 
(New normal) ได้อย่างปลอดภัยและเท่าทัน และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษ       
ให้สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวิจัยเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงลึกจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน  

 ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ท าให้กระบวนงานการสอบสวน    
คดีพิเศษได้รับผลกระทบ ท าให้คดีมีความล่าช้า อันเนื่องจากในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด - 
19 จ าเป็นต้องมีการป้องกันตามมาตรการที่รัฐบาลและกรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด แต่จะต้องด าเนินการ
สอบปากค าพยานในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายจึงมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่
ผู้สอบปากค าและพยานที่เข้ามาให้ถ้อยค าต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจเป็นผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่เป็น
พาหะของโรค โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนใหญ่มักเป็นพ้ืนที่ทีมีการแพร่ระบาดรุนแรง ในการปฏิบัติหน้าที่ในหลาย ๆ 
สถานการณ์จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ กระจังป้องกัน
ใบหน้า (Face Shied) ถุงมือยาง (Latex Gloves) และชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment: PPE) ที่มีคุณสมบัติส าหรับป้องกันการติดเชื้อโรคดังกล่าว 

 ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เป็นปัจจัยเร่งให้ประชาชนต้องพ่ึงพาอินเทอร์เน็ตในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันจนเกิดความคุ้นชิน ท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ในขณะทีอ่าชญากรก็จะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล           
ที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดอยู่ ในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ม ี           
ความสลับซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบจ านวนมากขึ้น  

 ดังนั้น บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเรียกว่า “เป็นผู้มีทักษะ   
ดิจิทัล” รวมทั้งต้องมีและสามารถใช้อุปกรณ์พิเศษ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือพยานหลักฐานทางดิจิทัลต่าง ๆ ได ้ 

 ส าหรับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) จาก
การศึกษาพบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการประกาศมาตรการป้องและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) ให้บุคลากรถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง        
ในสถานการณ์ภัยวิบัติ โรคระบาดรุนแรง และนอกจากนั้น ยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่       
ให้สามารถรองรับสถานการณ์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เช่น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน  
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยมีขั้นตอนการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยละเอียด และนอกจากนั้น 



(2) 
 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ด าเนินการ ยื่นค าร้องฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ ๑ ในโครงการฝากขังทางไกล   
ผ่านจอภาพ (Video Conference) ของส านักงานศาลอาญา  

 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID - 19) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ปรากฏชัดเจน แต่กรมสอบสวน                    
คดีพิเศษได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง 
เช่น DSI - MAP หรือการร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Application ซึ่ง
ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มีการพัฒนา Application Rootan 
“รู้ทัน” เพ่ือด าเนินการเปิดรับเบาะแส (https://www.dsi.go.th/th/Detail/1e59ca7364cd8deed 
6063efbd881ab93) เป็นต้น 

 ส าหรับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ       
ทั้งภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนพิเศษ และภารกิจด้านการสนับสนุนคดีพิเศษนั้น โดยการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน      คดี
พิเศษ ได้ท าการศึกษาตามกระบวนงาน/ขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษ ๑๙ กระบวนงาน/ขั้นตอน ตาม
หนังสือกระบวนงาน/ขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษ โดยสรุปได้น าเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน ามาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษในแต่ละขั้นตอน ซึ่งในบางกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการอยู่แล้ว  หรืออยู่
ระหว่างการพัฒนา แต่เห็นควรที่จะพิจารณาแนวทางพัฒนาในภาพรวมของกระบวนการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษทั้งระบบ ให้ขับเคลื ่อนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีการออกแบบแต่ละระบบงาน      สามารถ
เชื ่อมต่อหร ือมีระบบการท างานที ่ส ามารถใช ้งานร ่วมก ันได ้ในหลาย ๆ กระบวนงาน /ขั ้นตอน            
การปฏิบัติงาน และในภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในหลายหลายคดีความผิด  

 ส่วนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษนี้ ส่วนหนึ่ง   
มีความซ้ าซ้อนกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
เนื่องจากทั้งสองภารกิจมิได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิง โดยที่หลายส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการ
แล้ว แต่อาจจะยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่ต่อเนื่อง ท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่ บางส่วนอยู่ระหว่างด าเนินการ บางส่วนพัฒนาเพ่ือใช้งานเฉพาะหน้า 
บางส่วนยังไม่มีงบประมาณ และบางส่วนมีข้อขัดข้องในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ท าให้มีผลต่อการน าเทคโนโลยีหรือข้อมูลไปใช้ประโยชน์และการพัฒนาในส่วนอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป        
หากการพัฒนาขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ ทั้งระบบ มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผน มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้การพัฒนามีความสมบูรณ์ เป็นรูปธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 การศึกษานี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

  (๑) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
    ๑) การพัฒนาหรือจัดหาระบบ/โปรแกรม หรือ Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจ
ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม       
ซึ่งแนวทางจากการศึกษานี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม มาปรับใช้กับการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความร่วมมือในวงกว้างจากประชาชนที่เป็น
เครือข่ายในรูปแบบ Social networking 



(3) 
 
    ๒) การจัดท าและ/หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระบบ
ฐานข้อมูลใดมีอยู่แล้ว แต่หากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีข้อขัดข้องในเรื่องเทคโนโลยี  
ต้องเร่งด าเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานคดีพิเศษ เช่น 
ฐานข้อมูลคดีพิเศษ (สารบบคดีพิเศษ) ฐานข้อมูลส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ฐานข้อมูล  
อาชญากรในคดีพิเศษ ฐานข้อมูลที่ปรึกษาคดีพิเศษ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เป็นต้น ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้เสมอเช่นกัน  
    ๓) การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ และห้องสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีความสอดคล้องกับ
ยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยมีการใช้ระบบ Forensic Interview ที่มีการบันทึกการสอบปากค า มีสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สามารถวิเคราะห์การสอบปากค าและสอบสวนผ่านห้องกระจกได้ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้ต้องหาตามหลักพฤติกรรมศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้มีความพร้อมและเหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งน ามาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข มาใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  
    ๔) การบู รณาการข้ อมูลหรือเทคโนโลยีดิ จิ ทั ลร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง  เช่ น 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และส านักงานประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกจากนั้น ควรขยายความร่วมมือและการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ 
องค์การมหาชน องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    ๕) การพัฒนาเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ทันสมัยเป็นสากล น่าเชื ่อถือ และ
น่าสนใจที่จะเข้าไปค้นคว้า รวมทั้งมีความปลอดภัยที่จะเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้อง มีผู้ดูแล
เว็บไซต์ (website administrator) ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความเข้าใจในงานด้านคดี งาน
สนับสนุน และด้านประชาสัมพันธ์ ซ่ึงต้องมีการประสานข้อมูลกับโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างใกล้ชิด 
และในเว็บไซต์จะต้องมีโปรแกรมหรือสร้าง Application ที่จ าเป็นส าหรับการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

  (๒) การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีทักษะดิจิทัล 
    ๑) การเร่งพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรแบบสหวิชาชีพ  รวมถึงสร้างและพัฒนา
กรอบความคิด (Mindset) ให้กับบุคลากรทุกระดับให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่ต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึง เก็บรวบรวม 
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ “พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์” 
    ๒) การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู ้มีทักษะ    
ดิจิทัลตามความจ าเป็นของภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างทั่วถึง  ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้อย่างเท่าทัน 
    ๓) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพ่ือการสืบสวนสอบสวน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการระดมสมองและแสวงหาความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ อย่าง
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ต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องมีการคาดการณ์ถึงอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ไว้ล่วงหน้า เพ่ือก าหนดแผนงาน 
มาตรการ จัดสรรก าลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มากที่สุด 

  (๓) การพัฒนากฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่  

    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรพิจารณาพัฒนากฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบให้สามารถรองรับ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยอาจพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือการออกข้อบังคับคณะกรรมการ    
คดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ หรือออกระเบียบรองรับ   
การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน ดังนี้ 
    ๑) การให้อ านาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถสอบสวนปากค าพยานผ่านระบบ
ออนไลน์ (Video Conference & Collaboration) ที่มีระบบการบันทึกภาพและเสียงแทนการบันทึกถ้อยค า
ได้ โดยที่พยานบุคคลไม่จ าเป็นต้องอยู่ต่อหน้าได้ แต่อาจมีประจักษ์พยานรับรองในการสอบปากค า เพื่อ
ป้องกันข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งในการรับฟังพยานบุคคลปากนั้น ๆ  
    ๒) การให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่ได้รับมอบหมาย (แม้ไม่มีชื่อ
อยู่ในค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) สามารถท าการแทนกันได้เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษมีความสอดคล้องกับในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ที่มีผู้ต้องหา พยาน อยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและ
อาจไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามากรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนกลาง โดยก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขต
พ้ืนที่ต่างๆ ทั้ง ๑๐ ศูนย์ สามารถท าการสืบสวนสอบสวนแทนหรือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการท างานของกอง
คดีในส่วนกลางได้ เช่น การสอบปากค าผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด โดยให้
กองคดีต่าง ๆ ออกหมายเรียกผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยาน ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ให้มาให้ถ้อยค า ณ ศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นการสอบปากค าพยานต่อหน้าพนักงานสอบสวนพิเศษหรือ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษประจ าศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านระบบออนไลน์ (Video 
Conference & Collaboration) ที่มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใน      
คดีพิเศษนั้น ๆ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวด้วย  
    ๓) การน า Google Form มาใช้ในการให้ข้อมูลของผู้เสียหาย หรือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เสียหาย หรือพยาน ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล เพื่อรองรับการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๔) การให้การประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดแรก และการให้ค าปรึกษา ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Video Conference & Collaboration) ด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรม และค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องฯ พร้อมทั้งพัฒนาหรือจัดหา
โปรแกรมเพ่ือบันทึกการให้ค าปรึกษา และบันทึกการประชุมอัตโนมัติผ่านระบบเสียง ทั้งนี้ ควรพิจารณา
เปรียบเทียบและปรับใช้ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.... ซึ่งอยู่
ระหว่างชั้นรับฟังความเห็น (public hearing) 
    ๕) การให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสาร        
ส่วนบุคคล ทั้งในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการป้องกันปราบปราบการกระท าความผิดด้วย  เช่น การ
ด าเนินการเรื่องการข่าว I-BASE การร้องทุกข์กล่าวโทษ และการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และก าหนดบทลงโทษ  
ผู้ที่มีเจตนาฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมืออย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้สามารถน ามาตรการดังกล่าวมาใช้ในชั้นสืบสวน
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รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว และก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้มีผลบังคับการปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    การพัฒนากฎหมายดังกล่าว ควรค านึงถึงล าดับศักดิข์องกฎหมายที่เท่ากับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้    
โดยไม่มีข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งทางกฎหมาย 

  (๕) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปสู่ระบบดิจิทัล 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ และขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันในทุกกระบวนการ /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ทั้งในภารกิจด้านสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านงานสนับสนุนงานคดีพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับ    
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปสู่ ระบบดิจิทัลตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

  ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวนี้ 
ควรมีการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปแนวความคิดซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ อันจะท าให้การ
ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาแนวทาง ควบคู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และนิติวิธี ที่เหมาะสม รวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และเป็นธรรมเท่าทันการปรับกระบวนทัศน์การท างานในแนวใหม่ต่อไป 
 





 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

 ในบทนี้ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขต
ของการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา ระเบียบวิธีการศึกษา นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ New normal ของหลากหลายสาขาอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และยุคหลังการแพร่ระบาดดังกล่าวผ่านพ้นไป ที่แต่เดิมเป็น  
สิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ในการด าเนินชีวิต ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอย่าง โดยเฉพาะ
การแพร่ระบาดของโควิด - 19 จึงท าให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง และท าให้สถานการณ์นั้น กลายเป็นสิ่งที่
ปกติและเป็นมาตรฐาน ที่เรียกว่า New normal ซึ่งกรมสอบคดีพิเศษควรจะได้มีการศึกษากันอย่างละเอียด   
เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษย่อมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด - 19 ที่มีความเสี่ยงและอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้   

 Future Tales Lab by MQDC ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ท าการศึกษา
วิเคราะห์ เพ่ือสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น 
ได้น าเสนอ “10 ประเด็น Next Normal ของอนำคตคนเมือง หลังพ้นวิกฤต COVID - 19 จะเป็น
อย่ำงไร” ซึ่งสังคมไทยควรจะตั้งรับ ทั้งในแง่มุมพฤติกรรมการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย  เทคโนโลยี การเดินทาง 
และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย๑ 
 (1) Social Structure โครงสร้างทางสังคมใหม่ ๆ ที่จะมีการออกกฎหมายที่ใช้ร่วมกัน     
ทั่วโลกเป็นกฎหมายเดียวกันที่ช่วยในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี 
IoT Infrastructure ที่ประชาชนจะให้ความส าคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจะยอมให้
ข้อมูลส่วนตัวเพ่ือที่จะปกป้องสุขภาพ และทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
 (2) Resilience & Agile by Force ความร่วมมือระหว่างองค์กรและอุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น 
รัฐและองค์กรธุรกิจสามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดการเรียนผ่านออนไลน์ฟรีให้กับแรงงาน หรือการก าหนด
ระเบียบการท างานที่ลดการใช้ทรัพยากรได้มากข้ึน 
 (3) Global Emotional Crisis & Touchless Society ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพมีระยะห่างกัน
ออกไปเรื่อย ๆ จากเดิมที่มีวิธีการทักทายแบบจับมือหรือกอด แต่ด้วยสถานการณ์นี้ท าให้ไม่สามารถท าได้ 
ส่งผลต่ออารมณ ์ความใส่ใจ และความห่วงใยในอนาคต อย่างวัยท างานที่นิยม Co–Working Space ก็อาจจะ
มีปรับพ้ืนที่ในรูปแบบ Sharing Space with Boundary หรือมีการแบ่งแยกพ้ืนที่ของตัวเองมากขึ้น และ   
การออกแบบพื้นที่บริการแบบไม่ต้องสัมผัส แต่ใช้ voice recognition หรือ AR แทน 

                                                           

 ๑ https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/623097, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/623097
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 (4) Public Space/Indoor Technology with Health Factor  ศูนย์การค้าจะต้องมี
การวางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การวางระบบ
ฆ่าเชื้อส าคัญเหมือนการวางระบบแอร์ น้ า ไฟ มีการก าหนดมาตรฐานระบบ clean air quality ในอาคาร 
 (5) Prioritizing Space over Convenience วิถีคิดในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคจะ
เปลี่ยนไป เมื่อสามารถท างานที่บ้านได้อาจจะไม่จ าเป็นต้องเดินทางทุกวัน จึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่
อาศัยโดยอาจปรับเปลี่ยนเป็นบ้านนอกเมือง แต่มีพ้ืนที่มากขึ้น หรือพักอาศัยบ้านพักตากอากาศประจ าแทน 
 (6) Everything at Home สถานการณ์นี้ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป เริ่มคุ้นชินกับ  
การอาศัย ท างาน และท ากิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายในที่พักอาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัย    
ที่อาจจะเปลี่ยนไป และต้องการมีพ้ืนที่ที่สามารถท าอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น  
 (7) Proactive Health care Platform แพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย
จะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง และสถานที่ต่าง ๆ จะต้องมีบริการและแพลตฟอร์ม
สุขภาพและสุขภาพจิตเป็นบริการพ้ืนฐาน 
 (8) Last mile & next hour logistic ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะท าให้ระบบ
การขนส่งระยะสั้น และการจัดส่งแบบรวดเร็ว จะเป็นที่ต้องการ และความส าคัญมากยิ่งข้ึน 
 (9) Wearable Device – Prioritizing Health & Safety over Privacy ผู้บริโภคจะยอมให้
ข้อมูลส่วนตัวเพ่ือแลกกับความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เจาะลึกถึงข้อมูลให้  
สามารถดูได้ว่าสถานที่ใด มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นเรื่องความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว 
 (10) Super Food & Food Supply Chain Transparency to Personal Food Supply 
ผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ต้องการความมั่นใจมาก
ขึ้นว่า สินค้าท่ีจะน ามาปรุงอาหารต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด  

 จาก ๑๐ ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ขับเคลื่อนให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิต การอยู่อาศัย เทคโนโลยี การเดินทาง และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนขับเคลื่อนให้การพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนและพัฒนาดังกล่าว ก็ได้
ก่อให้เกิดอาชญากรรมที่มีลักษณะและรูปแบบอันเนื่องจากการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งจากการส ารวจพบว่า
อาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2563 เพ่ิมสูงขึ้นถึง 37 % เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 องค์กรและธุรกิจที่ work from home ถูกโจมตีทางไซเบอร์เพ่ิมสูงขึ้นกว่า 127% และคาดว่า
อาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกจะสร้างความเสียหายมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2564 

 ส าหรับประเทศไทย ตัวอย่างการด าเนินการของกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวน     
คดีพิเศษ ซึ่งมีหน้าที่ด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิด พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเรื่องการตรวจสอบ จ านวน ๖ เรื่อง เรื่องการสืบสวน 
จ านวน ๒๓ เรื่อง และคดีพิเศษ จ านวน ๕ เรื่อง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่องการตรวจสอบ 
จ านวน ๕ เรื่อง เรื่องการสืบสวน จ านวน ๕๒ เรื่อง และคดีพิเศษ จ านวน ๑๔ เรื่อง๒ จะเห็นได้ว่า คดีความผิด
เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นคดีความผิดตามท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวน  คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งผู้กระท าความผิดส่วนใหญ่น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่อง  การสืบสวนและคดีพิเศษ จ านวนมากขึ้นมากกว่า ๑๐๐% 

                                                           
๒กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ. ธันวาคม ๒๕๖๓  
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 ขณะเดียวกันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่    
ในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศให้ความส าคัญต่อการจัดระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการดูแลความปลอดภัยข้อมูลซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ๓ 

 สถานการณ์ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งใน
เรื่องสวัสดิภาพของบุคลกร ในกรณีที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนบุคคลซึ่งเป็น “กลุ่มเสี่ยง” ที่มิ
อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือการสอบปากค าเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงแห่งคดีที่ต้องมีการพูดคุยกัน  เป็น
เวลานาน และยังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และกับครอบครัว จึงอาจท าให้เกิดการแพร่ 
กระจายต่อไป และที่ส าคัญยิ่ง แนวโน้มดังกล่าวย่อมกระทบต่อลักษณะและรูปแบบของอาชญากรรม  

 สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) จึงเป็นเหตุปัจจัยเร่งที่ประชาชนต้องน าเทคโนโลยีมาใช้    
ในการด าเนินชีวิต การศึกษา การเงินการธนาคาร การสาธารณสุข และการท าธุรกรรมต่าง ๆ ในขณะที่     
การอ านวยความยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็จะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จึงควรศึกษาแนวโน้มดังกล่าวว่าจะมีผลกระทบต่ออาชญากรรมที่เป็นภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับอาชญากรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ ้น และเพื ่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถปฏิบัต ิหน้าที ่รองรับสถานการณ์อาชญากรรม            
ที่ปรับเปลี่ยนพฤติการณ์และวิธีการกระท าความในยุคชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างเท่าทัน  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่   
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งในภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านการสนับสนุน รวมทั้ง
แนวโน้มของอาชญากรรมท่ีเป็นคดีพิเศษที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New 
normal) ให้สามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติการณ์และวิธีการกระท าความผิด   
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้อย่างปลอดภัยและเท่าทัน 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษ  

๑.๓ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ ผลกระทบจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) และแนวโน้มของอาชญากรรมตาม
อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อาจเกิดข้ึน อันเนื่องจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  
 ๑.๓.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่  (New normal) ที่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนตามมาตรการ Social Distance กลไก   
ในการปฏิบัติหน้าที่แบบ Work from home และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น    
 ๑.๓.๓ แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทั้งในภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนและการ
สนับสนุน เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์/กล่าวโทษ ออนไลน์ หรือผ่าน Application หรือการฝึกอบรมออนไลน์ เป็นต้น 

                                                           
๓ https://www.thebangkokinsight.com/344055/, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

https://www.thebangkokinsight.com/344055/
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๑.๔ กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา ตามภาพท่ี ๑.๑ 

 

 

 

 
 

 

ภำพที่ ๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๑.๕ ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
 ๑.๕.๑ กำรแต่งตั้งคณะท ำงำน 

   การศึกษานี้ ด าเนินการโดยคณะท างานด าเนินการศึกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ในบริบทอาชญากรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ผู้อ านวยการกองบริหารคดีพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีบุคลากรส่วนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ กองพัฒนาและสนับสนุน     
คดีพิเศษ เป็นเลขานุการคณะท างาน 

 ๑.๕.๒ วิธีกำรศึกษำ  

   การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยการศึกษา
เอกสาร (Content Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New normal) และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง          
ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการออกแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้มีความรู้  ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เป็นกลุ่มเป้าหมาย และจัดประชุมกลุ่มเจาะจง (Focus Group)/การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน    
ในสังกัดในรูปแบบอื่น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัด อันจะท าให้ได้   
ผลการศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ๑.๕.๓ กำรด ำเนินกำรศึกษำ 

   (๑) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   (๒) การเก็บข้อมูลและประมวลจากแบบสอบถามปลายเปิดจากบุคลากรกรมสอบสวน 
คดีพิเศษผู้เป็นมีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

สถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) และแนวโน้มของอำชญำกรรม 
ที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจ 
ด้ำนกำรสืบสวนสอบสวน และภำรกิจด้ำนกำรสนับสนุน 

แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สำมำรถรองรับ 
สถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้อย่ำงปลอดภัยและเท่ำทัน 
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   (๓) การจัดประชุมกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือการรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานในสังกัดในรูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการศึกษาและเสนอแนะในเชิงลึก แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานในสังกัด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีหนังสือ
แจ้งเวียนร่างรายงานการศึกษา พร้อมบทสรุปส าหรับผู ้บริหาร ไปยังผู ้อ านวยการกอง ผู ้เชี ่ยวชาญ    
เฉพาะด้านคดีพิเศษ และบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามตามข้อ ๑.๕.๔ เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็น 

 ๑.๕.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

   ผู้ศึกษาได้ออกแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยหัวข้อค าถามผ่านการพิจารณาของ
คณะท างานตามโครงการนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่จะน าไปวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน รวมจ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย (๑) 
ผู้อ านวยการกอง (๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และ (๓) ผู้อ านวยการศูนย์/พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ รวมจ านวน ๑๘ คน 

 ๑.๕.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

   ผู้ศึกษาได้ประมวลข้อมูลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
ร ่วมกับประมวลและวิเคราะห์ข ้อมูลจากแบบสอบถาม  ความคิดเห็นของคณะท างานตามโครงการนี้              
ความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มเจาะจง หรือความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดในรูปแบบอื่น  ด้วย      
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ความคิดเห็นดังกล่าว แล้ววิเคราะห์  
ผลการศึกษา และจัดท ารายงานการศึกษา 

 ๑.๕.๖ แผนกำรด ำเนินกำร 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑๑ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงมีนาคม ๒๕๖๔)  

ตำรำงที่ ๑ แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมำณ พฤษภำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๔ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑. พิจารณาเลือกหัวข้อ  ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ขออนุมัติ
โครงการ และแต่งตั้งคณะท างาน 

             

๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

           

๓. ออกแบบแบบสอบถาม และจัดเก็บ
ข้อมูล รวมทั้งประมวลข้อมูล  

           

๔. การประชุมคณะท างาน              
๕. วิเคราะหผ์ลการศึกษา และ    
จัดท า (ร่าง) รายงานการศึกษา 

           

๖. การประชุมกลุ่มเจาะจง (Focus 
Group)/การรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานในสังกัดในรูปแบบอื่น 
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ตำรำงที่ ๑ (ต่อ) 

กิจกรรม ปีงบประมำณ พฤษภำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๔ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๗. ปรับปรุงร่างรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ 

            

๘. จัดท ารายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์  พร้อมข้อ เสนอแนะ
เสนอต่อผู้บริหารกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และขออนุมัติเผยแพร่
ผลการศึกษา 

            

๑.๖ นิยำมศัพท์ 
  คดีพิเศษ หมายถึง คดีความผิดทางอาญาตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน    
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งจะต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้  
  (๑) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวน    
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ     
โดยคดีความผิดดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) – (จ) 
  (๒) คดีความผิดทางอาญาอื่น นอกจาก (๑) ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนน   
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
  (๓) คดีความผิดทางอาญาที่มีการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใด   
บทหนึ่งจะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือคดีที่มีการกระท าความผิดหลายเรื ่อง
ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการ โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  กำรสืบสวน หมายถึง กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง      
หรือต ารวจไดปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๐)    

  กำรสอบสวน หมายถึง กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน       
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา 
เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา และเพ่ือที่จะเอาตัวผู้กระท าผิด
มาฟ้องลงโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๑)  

  กำรสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 21 
(พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 3) 

  ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) หมายถึง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มนุษย์ต้องปรับและจัดระเบียบ
การด ารงชีวิตเพ่ือรับมือการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ COVID - 19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยเร่ง        
ท าให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินการชีวิตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดรูปแบบ           
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การด าเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการอ านวย         
ความยุติธรรมที่ต้องเร่งพัฒนาให้เท่าทันต่อการพัฒนาดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง๔ (Internet of Things: IoT) หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของ
เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตอ่ืน ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้ อีกทั้ง สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานการ
เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ IoT สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้
เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือที่จะสามารถสื่อสารกันได้ 

๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๗.๑ เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบ และแนวโน้มของอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจาก
สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งในภารกิจ   
ด้านการสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านการสนับสนุน  
 ๑.๗.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ท่ีสามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรม   
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้อย่างปลอดภัยและเท่าทัน  
 ๑.๗.๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ในการปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านการสนับสนุน 

 
 
 
 

                                                           

เอกสาร "ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยอินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง" NECTEC https://www.slideshare .net/ ๔ 
PanitaPongpaibool1/driving-thailand-40-with-internet-of-things-67921694. 

https://www.slideshare.net/PanitaPongpaibool1/driving-thailand-40-with-internet-of-things-67921694
https://www.slideshare.net/PanitaPongpaibool1/driving-thailand-40-with-internet-of-things-67921694


 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิดและทฤษฎี กฎหมำย และแนวปฏิบัติหรือผลงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทนี้ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎี กฎหมาย และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑.๑ กำรบริหำรงำนยุติธรรม๕ 

    ตามนิยามที่พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 3 
ก าหนดว่าการบริหารงานยุติธรรม หมายถึง การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการอ านวย        
ความยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน การบังคับตามกฎหมายและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
แต่ไม่รวมถึงอ านาจอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล และการด าเนินการของหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ  

    จากนิยามดังกล่าว การด าเนินการต่าง ๆ ต้องกระท าโดยบุคลากรและองค์กรที่มีหน้าที่     
ในการบริหารงานยุติธรรม เช่น เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล เป็นต้น ดังนั้น การบริหารงาน
ยุติธรรมไทยในยุค 4.0 โดยทั่วไปแล้วจึงหมายถึงกระบวนการบริหารจัดการอ านวยความยุติธรรม ในช่วงตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ในระบบงานยุติธรรมต้องอาศัยความร่วมมือ การ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน หากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ระบบงานยุติธรรมโดยล าพังย่อมไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้เท่าที่ควร แต่เมื่อพิจารณาจากนโยบายของรัฐ  
ที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจของไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารงานยุติธรรมไทย  

    ปัจจัยบางประการ ที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะต้องปรับตัวเพ่ือรองรับ           
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ดังนี้ 
    (1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ก าหนดให้รัฐ    
พึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้อง  
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระ     
แก่ประชาชน แสดงให้เห็นว่ายิ่งกฎหมายใหม่ออกมาหลายฉบับมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ยากแก่การเข้าใจ    
จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตัวบทกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์     
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ไม่มีการปรับปรุงอัตราโทษ รวมทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชน   
จ านวนไม่น้อยไม่ทราบความเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ๆ หรือกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข 
                                                           

๕ ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0. สาขาวิชานิติศาสตร์   
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ ๖       
ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) 



10 
 
    (๒)  ประเทศไทยใช้ประมวลกฎหมายเป็นหลักในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และ
ปริมาณคดีมีจ านวนมาก ดังนั้นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ 
เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเจรจาต่อรอง และอนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาคดีล้นศาล ผู้ต้องขังล้น
เรือนจ า ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของภาครัฐและประชาชน อย่างไรก็ตาม การน ากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใช้ในสังคมไทยนั้น แม้จะได้มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายแล้วนั้น หากแต่ในการด าเนินงาน      
ควรท าการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรการเพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรค จุดเด่นและข้อจ ากัด         
ในการน ามาตรการนั้น ๆ มาใช้ 
    (3)  การน าเครื่องมือเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบยุติธรรม เนื่องด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้า      
มาใช้ในหน่วยงาน แต่ด้วยข้อจ ากัดทั้งงบประมาณสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นไป   
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความท้าทายที่ส าคัญมีดังนี้ 
       1) กระบวนการท างานเน้นความเป็นสหวิทยาการมากขึ้น กล่าวคือ ใช้การบูรณาการ
และแก้ไขปัญหาด้วยองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ   
ลดการออกกฎหมายที่ไม่จ าเป็น 
       2) น ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น เนื่องจาก
คดีท่ีศาลมีปริมาณมาก บางคดีใช้ระยะเวลานาน กระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้  
ข้อพิพาทระงับได้โดยคู่กรณีพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ลดปริมาณคดี ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  
       3) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานที่       
ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 

 ๒.1.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  

    รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 เป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   
ได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางส าคัญ ออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง     
และยั่งยืน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

    ทั้งนี้ 10 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นเป้าหมายและกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ประเทศ     
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 มีเป้าหมายสู่ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ด้วยการเพ่ิมระบบดิจิทัลในการ
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ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น โดยมีแนวทาง  
ส าคัญ ๆ ได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมาย   
ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน (2) การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ (3) การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
และการให้ความช่วยเหลือประชาชน (4) การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม และ (5) การส่งเสริม   
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งแนวทางนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องพิจารณา
ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องและสามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

 ๒.1.๓ นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 และระบบรำชกำรในบริบทไทยแลนด์ 4.0  

    นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงกับ   
ภาคนอก (ประชาคมโลก) ในรูปแบบพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยเข้าไป
เกี่ยวข้อง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน (Strength from Within) คือ การพัฒนาภายในประเทศ   
4 มิติ คือ การยกระดับ ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ หรือการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) สร้าง
สังคมที่อยู่ดีมีสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  โดยการให้บริการในรูปแบบ   
ดิจิทัล (Digital Service) ที่ประยุกต์ข้อมูลข่าวสาร (Information) กับเทคโนโลยี (Technology) เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการต่อประชาชน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างความแตกต่าง เพ่ือพัฒนาการให้บริการ 
(Innovation) รวมทั้งการท างานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Network) ที่เปิดโอกาสให้    
องค์ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ค้นหา
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในบริบทเชิงเครือข่าย ส่วนการเชื่อมโยงกับภายนอก (Connecting the World) คือ 
การด าเนินการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และในระดับนานาชาติ 
รวมถึงการน าพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลมาเพ่ิมศักยภาพและมูลค่าในการให้บริการประชาชน  

    นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว ได้บูรณาการไปสู่ระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0๖   
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๗ ได้อธิบายไว้ถึงการจะประสบความส าเร็จในการก้าวสู่   
ระบบราชการ 4.0 ไว้ว่าต้องอาศัยปัจจัยส าคัญอย่าง 3 ประการ ได้แก่ 

    ประกำรแรก การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration)  
กล่าวคือ เป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน  (coordination) หรือท างาน
ด้วยกัน (cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามา
แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที ่เกิดขึ้นร่วมกัน      
เพื ่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที ่มีความสลับซับซ้อนมากขึ ้นจนไม่มี      
ภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหาร        
กิจการบ้านเมืองในรูปแบบของการเป็น “ประชารัฐ” 

                                                           
๖ ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, ส านักงาน ก .พ ., ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0,  (ม.ป.ท.:     

ม.ป.พ., 2560), 4 “การปฏิรูประบบราชการไทย,” ออนไลน์http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/ document/  
thai-gov-system-context-thailand-4-0.pdf, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 256๓.   

๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2560), 2 “ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
256๓, https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/ThaiGov4.0_3.pdf. 
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    ประกำรที่สอง การสร้างนวัตกรรม (Innovation) กล่าวคือ เป็นการคิดค้นและแสวงหา   
วิธีการ หรือผลลัพธ์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการ
สาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหา      
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ที่จะแปรผันไปตามสภาพพลวั ตของการเปลี่ยนแปลง         
โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และมีการใช้กระบวนการ  
ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง      
ความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป 

    ประกำรที่สำม การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) กล่าวคือ 
เป็นการผสมผสานกันระหว่างการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (cloud computing) 
อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและเครื่องมือเพื่อการใช้งานร่วมกัน (collaboration tool) ท าให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนต่าง ๆ ได้ และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนองความ
คาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้    
อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 

    กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะส่วนราชการจึงต้องด าเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0      
และระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว ซึ่งต้องการสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ        
ในสังคม การสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล  

 ๒.1.๔ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย 

    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ๘  

    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ก าหนด      
ทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ          
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล       
ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ   
สังคมไปสู่ยุคดิจิทัลตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  
การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนระบบ  เศรษฐกิจและ      
สังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นประเทศ
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและ   
สังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว  

    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

                                                           
๘ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136     

ตอนท่ี 47 ก ลงวันท่ี 11 เมษายน 2562)  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: 
เข้าถึง พร้อมใช้จ่ายได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิม
ศักยภาพสร้างธุรกิจ เพ่ิมมูลค่า  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: สร้างการมีส่วนร่วม การใช้
ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล: โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยง เป็นหนึ่งเดียว  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สร้างคน สร้าง
งาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่น     
ในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 

    เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
จึงต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 – 6 กล่าวคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับเปลี่ยนสู่การหน่วยงาน
ภาครัฐดิจิทัล ให้มีความโปร่งใส สามารถอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในลักษณะเป็นหนึ่ง ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ซึ่งต้องสร้างคน สร้างงาน และสร้างความเข้มแข็งภายใน ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 และต้องสร้างความเชื่อมั่น     
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องมีการพัฒนา กฎระเบียบให้ทันสมัย สามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรม
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเท่าทัน อันจะมีผลต่อการสร้างเชื่อมั่นในการลงทุน และความมั่นคง
ปลอดภัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

    ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 – 3 เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งผลการพัฒนาและขับเคลื่อนดังกล่าว อาจมีผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ
ต่อภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น อาจเกิดคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ผู้กระท าความผิดน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการกระท าความผิด หรือมีปริมาณคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีพยานหลักฐาน 
ที่เป็นเอกสารจ านวนมากที่ยากต่อการรวบรวมและท าให้การวิเคราะห์พยานหลักฐานประกอบการจัดท า
ส านวนการสอบสวนมีความยุ่งยากเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 

    ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 – 6 โดยเร่งด่วน        
เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้สามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา   
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒.1.๕ แผนยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

    ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)๙ เป็นยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น  
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดให้รัฐบาลจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

                                                           
๙ http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180130-MinistryofJustice.pdf, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๔

สิงหาคม ๒๕๖๓.   

http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180130-MinistryofJustice.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่
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    ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอ านวยความยุติธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

    กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 – 5 ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ ๆ ได้แก่ 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีด้านความมั่นคง และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง  

 ๒.1.๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

    การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งสร้าง “ภำครัฐของประชำชน เพื่อประชำชน และประโยชน์
ส่วนรวม” คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศขององค์กรต่าง ๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี       
ดิจิทัลและจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผลท าให้         
ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมีรูปแบบ       
การด าเนินชีวิต กิจกรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินการชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังกล่าว ได้เริ่มกลายเป็นวิธีปฏิบัติและแนวทางการด าเนินชีวิตตามปกติในปัจจุบัน 
ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้  
    (๑) แนวคิดใหม่ (New Way of Thinking) ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคหลัง COVID - 19 
เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
    (๒) การสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Way of Communicating) การติดต่อสื่อสารยุคหลัง 
COVID - 19 มุ่งเน้นความรวดเร็ว ตรงประเด็น และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดช่องทาง
ใหม่ในการสื่อสาร โดยเฉพาะช่องทางแบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองต่อวิถีชีวิตแบบเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing)  
    (๓) การท างานรูปแบบใหม่ (New Way of Working/Doing) การท างานภาครัฐในยุคหลัง 
COVID - 19 มุ่งเน้นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น ลดกระบวนการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่จ าเป็นลงปรับ
รูปแบบการท างานให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น อาทิ การท างานนอกสถานที่ท างาน การท างานผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ  
    (๔) การด ารงชีวิตแบบใหม่ (New Way of Living) ประชาชนด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเอง
มากขึ้น ปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น และระมัดระวังเรื่องรายรับรายจ่าย และปัจจัยสี่ส าหรับการด ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น  
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    (๕) ความคาดหวังใหม่ (New Expectation) ประชาชนคาดหวังต่อการรับบริการจาก
ภาครัฐสูงขึ้น ทั้งด้านความรวดเร็วในการรับบริการ และด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่า  และด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    (๖) วิธีใหม่ในการบรรลุเป้าหมาย (New way of Winning) ภาครัฐจ าเป็นต้องคิด           
ทบทวนและปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการและรูปแบบการบริการภาครัฐใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของประชาชนที่แตกต่างไปจากเดิมได้ดียิ่งขึ้น  

    ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลท าให้ภาครัฐต้องปรับบทบาท         
ขนานใหญ่ ในด้านการให้บริการของภาครัฐจะต้องมีความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็น
ธรรม โปร่งใส/ตรวจสอบได้ เข้าถึงทุกกลุ่มโดยเน้นการให้บริการตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้น ส่วนในด้านวิธีการบริหาร 
จัดการ ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค
ประชาชน รวมทั้งการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน (Public Trust) ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเพ่ิมบทบาท   
ในการเป็นผู้น า (Lead) ในการร่วมคิด ร่วมท า รวมทั้งปรับกระบวนการ และวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ มาปรับใช้ตามความเหมาะสม และความสามารถ 
ทางงบประมาณการคลังของประเทศ  

    ในการทบทวนเพื่อจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินครั้งนี้ 
ได้ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของ
สถานการณ์ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสร้างภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนในความซื่อต รง และมาตรฐาน
การท างานที่มีคุณภาพสูง ในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
ส าหรับกิจกรรมการปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบด้วย  
    (๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
    (๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลง
ได้ตาม สถานการณ์  
    (๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้   
ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    (๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  

    ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงทั้ง ๕ 
ประการ ยังคงมีความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปฯ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ์ – ๕๖ แผนงาน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ทบทวนทั้ง ๕๖ 
แผนงานแล้ว สามารถจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) แผนงานที่สิ้นสุดการด าเนินการปี ๒๕๖๓ (๒) แผนงานที่
สามารถด าเนินการได้ต่อในรูปแบบภารกิจปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ (๓) แผนงานที่น ามา
ด าเนินการต่อ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญและบูรณาการภายใต้กิจกรรมปฏิรูป ๕ ประการ ตามแผนปฏิรูปฯ ฉบับ
ปรับปรุง  
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    กล่าวโดยสรุป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้น
การ สร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การจัดท า 
บริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    อนึ่ง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นี้ ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการท างานภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่  (New normal) อาทิ ทักษะดิจิทัล 
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสร้างและพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ให้กับบุคลากรภาครัฐ       
ทุกระดับให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องปฏิบัติตาม
แผนดังกล่าว โดยการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริก ารภาครัฐไปสู ่ระบบดิจิท ัล 
โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่ต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการสืบสวน
สอบสวนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการเข้าถึง 
เก็บรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ “พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์” โดยต้องพัฒนาหลักสูตร และ
รูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้
สามารถรองรับอาชญากรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)๑๐ 

 ๒.1.๗ ยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
สู่กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ตำมเกณฑ์ PMQA 4.0 (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  

    กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) มีวัตถุประสงค์   
เพื่อให้เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนและการปฏิบัติหน้าที ่ร่วมกับพนักงานอัยการ      
หรืออัยการทหารควบคุมอาชญากรรมที่ร้ายแรง ยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ 
(White Collar Crime) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมาก๑๑ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ปฏิรูประบบราชการ๑๒ และมาตรา 33 (8) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ก าหนดให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จากนั้นได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 ซึ่งได้แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไว้ในภารกิจ โดยได้ก าหนดว่า “ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี ่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความปลอดภัย โดย  ด าเนินการเฝ้าระวัง 
สืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง และด าเนินคดี เพ่ือปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ ป้องกัน ปราบปรามขบวนการ
ทุจริตและสร้างผลกระทบให้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ...”๑๓ 

    ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายเหตุ     
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย คือ ตามที่ได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่
กระทรวงยุติธรรมโดยจัดให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญา    

                                                           

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑ ๐
 ราชกิจจานุเบกษา    

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑ ๑

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม . ค าช้ีแจง (โดยย่อ) ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ           
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ...., 3 กุมภาพันธ์ 2546.  

๑๒  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 หมวด 14 มาตรา 33
๑๓  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ .ศ. 2545 ข้อ 1
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บางประเภทที่ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโดยที่คดีดังกล่าวจ าเป็นต้อง     
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดอาญาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงสมควรก าหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และวิธีการสืบสวนและสอบสวน       
คดีพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้๑๔  

    กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวน       
คดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน หรือที่มี  
หรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคง         
ของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  หรือที่มีลักษณะ   
เป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญหรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม  หรือที่มีผู้ทรงอิทธิพล    
ที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ ใหญ่ซึ่งมิใช่       
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้    
กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาซึ่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ              
พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโดยที่         
คดีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวนและสอบสวน  

    ปัจจุบันประชาคมโลกและประเทศไทยได้พัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภาวะ
โลกไร้พรมแดน เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การบริการธุรกรรมต่าง  ๆ      
การสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง อย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นปัจจัยส าคัญ    
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส่งผลให้การผลิต
รูปแบบและวิธีการในด าเนินชีวิต การอุปโภคบริโภค การประกอบการ และธุรกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และ
สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ท าให้เกิดโอกาสในการกระท าความผิด หรือมีช่องทางในการกระท าความผิด     
ที่ยากแก่การรวบรวมพยานหลักฐานและน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้  

    แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาดังกล่าวก็มีผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากผู้กระท าความผิดหรือ        
อาชญากรได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนมาใช้ในการกระท าความผิด ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อประเทศชาติและประชาชน โดยที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานโดยง่าย        
เกิดความล่าช้า ยากต่อการสืบสวนสอบสวนเอาตัวผู้กระท าความผิดมาฟ้องร้องลงโทษตามกฎหมาย       
ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม      
เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

    ดังนั ้น เพื ่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที ่เป็นคดีพิเศษโดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรมที่เป็น     
คดีพิเศษดังกล่าวได้อย่างเท่าทัน แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. 2560 - 2564 จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
                                                           

๑๔ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121/ตอนท่ี 8 ก/หน้า 1 
 วันท่ี 19 มกราคม 2547
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    ยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ พัฒนารูปแบบ หรือสร้างเครื่องมือ หรือนวัตกรรมในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือเพ่ิม  
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ      
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นโยบายของรัฐบาล และกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
ไทย เพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 และความท้าทายใหม่อันเป็นผลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลง  และ             
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 

    ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๔ เรื่องส าคัญ ๆ กล่าวคือ  
    (1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล (Standard System)  
    (2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart 
Agent)   
    (3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เสริมสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super 
Technology)  
    (๔) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong 
Collaboration)  

    นอกจากนั้น แผนการด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ได้ให้ค าจ ากัดความของ  
ค าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในยุคชีวิตวิถีใหม่ ดังนี้๑๕ 
    (๑) “การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล” (Digitization/Digitalization) โดยน าเทคโนยี    
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน คลาวด์  
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และการท างานร่วมกัน
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ (Collaboration Tools) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ (Real Time) 
    (๒) การสานพลังทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) 
เป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน  (Coordination) หรือท างานด้วยกัน 
(Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริงโดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและ      
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน  

    จากการวิเคราะห์บริบทและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง และระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลเป็น
ความท้าทายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรในบริบทเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
แล้ว ยังต้องเพ่ิมศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมให้สามารถรองรับสถานการณ์อาชญากรรม            
ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลอย่างเท่าทัน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการ
ประกอบการทางเศรษฐกิจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
                                                           

๑ ๕
 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ี ยธ ๐๘๒๑/ว ๐๕๘ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
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สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 
4.0 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย  แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ในขณะที่แผนการด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ 
๔.๐ ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ก็ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๒ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  

    บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดว่าด้วยแนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา ๖๘ ได้บัญญัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม และหมวดว่าด้วย  
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ได้บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลบรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา 257 ดังนี้ 

    มำตรำ 68 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว  และ     
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 
    รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 

    มำตรำ ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  
    “... 
    ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
    (1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
    (2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
    (3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
    (4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง         
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้  
การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครอง  
ป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
    (5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผยตรวจสอบได้ 
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
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    ค. ด้านกฎหมาย  
    (๑)  มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับ   
อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้อง   
กับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น 
เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็นเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (๒)  ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเ พ่ือพัฒนา              
ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักกฎหมาย 
    (๓)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน   
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย  
    (๔)  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
    ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
    (๑)  ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์        
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม  
    (๒)  ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวน กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่าย ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์      
และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก  
    (๓)  เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว  
    (๔)  ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
หน้าที่อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรร ม      
ที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน 
เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ 
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
    ...” 

    ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นส่วนราชการ ที่เป็นกลไกหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม   
จึงต้องปฏิรูปตามมาตรา 258 ทั้งในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดความเหลื่อมล้ า
และความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดผลและ
สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าว 
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 ๒.๒.๒ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑, ๑๐๒, ๑๓๒ - ๑๓๔, ๑๗๒, 
๑๗๒ ตรี, ๒๓๐/๒, ๒๓๗, ๒๓๗ ทวิ และ ๒๔๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน
และในชั้นศาลที่ต้องกระท าต่อหน้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยหรือพยาน ดังนี้ 

    (๑) กำรด ำเนินกำรในชั้นพนักงำนสอบสวนที่ต้องกระท ำต่อหน้ำผู้ต้องหำหรือจ ำเลยหรือ
พยำน 

      มำตรำ ๑๑ บันทึกหรือถ้อยค าส านวนนั้น ให้เจ้ำพนักงำนหรือศำลอ่านให้ผู้ให้
ถ้อยค าฟัง ถ้ามีข้อความแก้ไข ทักท้วง หรือเพ่ิมเติม ให้แก้ให้ถูกต้องหรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ และให้
ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องแล้ว  

      ถ้าบุคคลที่ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกหรือถ้อยค าส านวนไม่สามารถหรือไม่ย อม   
ลงให้บันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้ 

      มำตรำ ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความ
บริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้ำผู้ครอบครองสถำนที่หรือบุคคลในครอบครัว
ของผู ้นั ้น หรือถ้ำหำบุคคลเช่นกล่ำวนั ้นไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้ำบุคคลอื่นอย่ำงน้อยสองคน  ซึ ่งเจ้ำ
พนักงำนได้ขอร้องมำเป็นพยำน  
      การค้นที่อยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท า     
ต่อหน้ำผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก ากับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมาก ากับก็ได้  ถ้าผู้แทน 
หรือพยานไม่มีให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน  
      สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย 
ผู้แทนหรือพยานดูเพ่ือให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้  

      มำตรำ ๑๓๒ เพ่ือประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงาสอบสวนมีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือ   
ที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งท าภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาดจ าลอง หรือพิมพ์
ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระท าให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น 
      ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา   
เป็นหญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหาย
หรือผู้ต้องหาจะขอน าบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้ 
      (๒)  ค้นเพ่ือพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือได้ใช้  
หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ         
แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น 
      (๓)  หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคล
ที่ถูกหมายเรียกไม่จ าต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมาย 
      (๔)  ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 
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      มำตรำ ๑๓๓ พนักงานสอบสวนมีอ านาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใด        
ซึ่งมี เหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วให้    
ถามปากค าบุคคลนั้นไว้ 
      การถามปากค านั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยค าสาบานหรือปฏิญาณตัวเสียก่อน  
ก็ได้ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคล 
      ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอ่ืนเพ่ือป้องกัน          
มิให้บุคคลใดให้ถ้อยค า ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ 
      ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากค าผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิง ให้พนักงานสอบสวน
ซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน และให้บันทึกความยินยอม
หรือเหตุจ าเป็นนั้นไว้ ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค านั้นด้วยก็ได้ 
      ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระท าความผิดในชั้นจับกุม
หรือชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีการยืนยันตัว
ผู้กระท าความผิดหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิด       
หรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยาน โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือพยานเท่าที่
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งกรณี เว้นแต่ผู้เสียหายหรือพยานนั้นยินยอม และให้บันทึกความยินยอมนั้นไว้  

      มำตรำ 134 เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง 
หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมำอยู่ต่อหน้ำพนักงำนสอบสวนเป็นผู ้ต้องหำ ให้ถามชื ่อตัว ชื ่อรอง ชื ่อสกุล 
สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าที่กล่าวหา
ว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ  
      การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท า
ผิดตามข้อหานั้น  
      ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม  
      พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริง
อันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ 
      เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออก
หมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา 71 พนักงานสอบสวน  
มีอ านาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะ
ปิดท าการ ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดท าการ กรณีเช่นว่านี้ให้น า
มาตรา 87 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอ านาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้  

    (๒) กำรด ำเนินกำรในชั้นศำลที่ต้องกระท ำต่อหน้ำผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 

      มำตรำ ๑๗๒ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ท าโดยเปิดเผยต่อหน้ำจ ำเลย 
เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
      เมื่อโจทก์หรือทนายโจทก์และจ าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว และศาลเชื่อว่าเป็นจ าเลย
จริง ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟัง และถามว่าได้กระท าผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้ อย่างไรบ้าง 
ค าให้การของจ าเลยให้จดไว้ถ้าจ าเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจดรายงานไว้และด าเนินการพิจารณาต่อไป 

https://www.lawphin.com/detail/law/criminal_procedure_code-71
https://www.lawphin.com/detail/law/criminal_procedure_code-87
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      ในการสืบพยาน เมื่อได้พิเคราะห์ถึงเพศ อายุฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแห่งจิตของ
พยานหรือความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจ าเลยแล้ว จะด าเนินการโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ าเลยก็ได้ 
ซึ่งอาจกระท าโดยการใช้โทรทัศน์วงจรปิด สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกา และจะให้สอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลอ่ืนที่พยานไว้วางใจด้วยก็ได้  
      ในการสืบพยาน ให้มีการบันทึกค าเบิกความพยานโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุ       
ซึ่ง สามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงซึ่งสามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องของการบันทึกได้และ        
ให้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาใช้การบันทึกดังกล่าวประกอบการพิจารณาคดีด้วย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
      ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาตามวรรคสามและวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบ    
จากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

      มำตรำ ๑๗๒ ตรี เว้นแต่ในกรณีที่จ าเลยอ้างตนเองเป็นพยานในการสืบพยานที่
เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเอง โดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและข้อเท็จจริง      
ซึ่งต้องการสืบแล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้  
      (๒) ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์   
ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไป ยังห้องพิจารณาด้วย 
และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ  
      ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นสมควรหรือถ้าพยานที่เป็นเด็กอายุไม่ เกิน
สิบแปดปีหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นผลร้ายแก่
เด็ก ถ้าไม่อนุญาตตามที่ร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงค าให้การของ ผู้เสียหายหรือพยานที่
เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตาม
มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ต่อหน้ำคู่ควำม และในกรณีเช่นนี้ให้ถือสื่อภาพและเสียงค าให้การของพยานดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของค าเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล โดยให้คู่ความถามพยานเพ่ิมเติม ถามค้าน
หรือถามติงพยานได้ ทั้งนี้เท่าท่ีจ าเป็นและภายในขอบเขต ที่ศาลเห็นสมควร  
      ในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งให้
ศาลรับฟังสื่อภาพและเสียงค าให้การของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิหรือชั้นไต่สวนมูล 
ฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหนึ่งเป็นค าเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล และ
ให้ศาลรับฟังประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ 

      มำตรำ ๒๓๐/๒ ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามมาตรา ๒๓๐/๑ ได้เมื่อคู่ความ ร้องขอ
หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของ ผู้ให้ถ้อยค า   
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลแทนการน ำพยำนบุคคลมำเบิกควำมต่อหน้ำศำลได้ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ     
ผู้ให้ถ้อยค าที่จะมาศาลเพื่อให้การเพ่ิมเติม บันทึกถ้อยค าตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้  
     (๑) ชื่อศาลและเลขคดี  
     (๒) วัน เดือน ปีและสถานที่ท่ีท าบันทึกถ้อยค า  
     (๓) ชื่อและสกุลของคู่ความ  
     (๔) ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่และอาชีพของผู้ให้ถ้อยค า และความเก่ียวพันกับคู่ความ  
     (๕) รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริง หรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยค า  
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     (๖) ลายมือชื่อของผู้ให้ถ้อยค า และคู่ความฝ่ายผู้เสนอบันทึกถ้อยค า  
     ส าหรับลายมือชื่อของผู้ให้ถ้อยค าให้น ามาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกถ้อยค าที ่ได้ยื ่นไว้แล้วต่อศาล เว้นแต่เป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย 

     มำตรำ ๒๓๗ บันทึกค าเบิกความพยานชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณานั้น ให้ศำลอ่ำน
ให้พยำนฟังต่อหน้ำจ ำเลย เว้นแต่ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๕ วรรคสาม  
     ในกรณีที่คู่ความตกลงกัน ศาลอาจอนุญาตให้ถือเอาบันทึกค าเบิกความพยานในชั้น ไต่
สวนมูลฟ้องเป็นค าเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยานไม่ต้องเบิกความใหม่หรือให้พยานเบิก ความตอบ
ค าถามค้านของจ าเลยไปทันทีได้ เว้นแต่ในข้อหาความผิดที่กฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น 

     มำตรำ ๒๓๗ ทวิ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะ 
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่ 
พิจารณาคดีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุ
จ าเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การน าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค าร้อง
ขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะยื่นค าร้องโดยระบุการกระท าทั้งหลาย ที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้    
กระท าผิดต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ถ้ารู้ตัวผู้กระท าความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่
ในอ านาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการน าตัวผู้นั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยู่      
ในอ านาจของศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป  
     เมื่อศาลได้รับค าร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันทีในการนี้ผู้ต้องหาจะซักค้านหรือ
ตั้งทนายความซักค้านพยานนั้นด้วยก็ได้  
     ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา   
ซึ่งหากมีการฟ้องคดีจะเป็นคดีซึ่งศาลจะต้องตั้งทนายความให้หรือจ าเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้ง ทนายความให้ 
ตามมาตรา ๑๗๓ ก่อนเริ่มสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ในกรณีที่ศาลต้อง    
ตั้งทนายความให้ถ้าศาลเห็นว่าตั้งทนายความให้ทันก็ให้ตั้งทนายความให้และด าเนินการสืบพยานนั้นทันที       
แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สามารถตั้งทนายความได้ทันหรือผู้ต้องหาไม่อาจตั้งทนายความได้ทัน ก็ให้ศาลซักถาม 
พยานนั้นให้แทน  
     ค าเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟัง หากมีตัวผู้ต้องหาอยู่ในศาล  
ด้วยแล้ว ก็ให้ศำลอ่ำนค ำเบิกควำมดังกล่ำวต่อหน้ำผู้ต้องหำ  
     ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดอาญานั้น ก็ให้รับฟัง       
ค าพยานดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้  
     ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่า หากตนถูกฟ้องเป็นจ าเลยแล้ว บุคคลซึ่งจ าเป็นจะต้องน ามาสืบ
เป็นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่
ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่ าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การน าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า ผู้ต้องหานั้นจะยื่นค าร้องต่อ
ศาลโดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้ทันทีก็ได้  
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     เมื่อศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้นและแจ้งให้พนักงาน สอบสวน
และพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องทราบ ในการสืบพยานดังกล่าว พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะซักค้านพยานนั้นได้
และให้น าความในวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกินสิบแปดปี 

     มำตรำ ๒๔๒ ในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา สิ่งของซึ่งเป็นพยานวัตถุ
ต้องให้คู่ความหรือพยานตรวจดู 
    ถ้ามีการแก้ห่อหรือท าลายตรา การห่อหรือตีตราใหม่ให้ท าต่อหน้ำคู่ควำมหรือพยำน    
ที่เก่ียวข้องนั้น 

    จากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า  การ
ด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนจะต้องด าเนินการต่อหน้าจ าเลยหรือผู้ต้องหา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การค้นในที่รโหฐานต้องกระท าต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหา
บุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงาน ได้ขอร้องมาเป็นพยาน  

๒.๓ แนวปฏิบัติในสถำนกำรณ์สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
 (COVID  – 19) ของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 ๒.๓.๑ แนวปฏิบัติของส ำนักงำนองค์กำรต ำรวจสำกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ฉบับแปล) 

    กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ       
ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติของส านักงานองค์การต ารวจสากลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ฉบับแปล) ซึ่งนายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด และนางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อ านวยการมูลนิธิ           
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ร่วมกันจัดท าให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19)๑๖   

 ๒.๓.๒ มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 
19) และแนวปฏิบัติของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในหลาย
ประเทศ ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านของไทย อย่างประเทศเมียนมา ที่มี
การพบผู้ติดเชื้อในภาพรวมเป็นจ านวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่ต้องมีการติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด จ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเขตติดต่อ เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือป้องกัน      
การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างชาติ และเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

    ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชน และตระหนักถึง
ความส าคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งกลับมาส่ง
                                                           

๑๖ ตร. ก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอกสอง. ออนไลน์ 
https://siamrath.co.th/n/205032 เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

https://siamrath.co.th/n/205032
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ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งก าชับให้ทุกหน่วยในสังกัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนด้านประเทศเมียนมา และประเทศกัมพูชา ให้บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจ เพ่ือป้องกัน
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ซึ่งให้ด าเนินการตรวจ
คัดกรองโรคทุกราย โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ๑๗  

    ส าหรับข้าราชการต ารวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พลต ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข     
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้ก าชับผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม ดูแล และเสริมสร้างขวัญก าลังใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย โดยให้ผู้ปฏิบัติงานค านึงถึงความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคอย่างมิดชิด 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ยังขอให้ข้าราชการต ารวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทั้งงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานอ านวยความสะดวกด้านการจราจร งาน
บริการ งานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ข้าราชการต ารวจทุกนายมอบ
ให้แก่พ่ีน้องประชาชนชาวไทย 

    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพ่ีน้องประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่องพร้อมแนะน าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกมายังพ้ืนที่ชุมชน ควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มี
ผู้คนแออัด หรือพ้ืนที่เสี่ยง ควรเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และหมั่น
ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ขอความ
ร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) “การ์ดอย่าตก ทุกคนต้องร่วมกันป้องกัน อย่าให้ COVID - 19 กลับมาท าร้าย
เรา” 

    นอกจากนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังเปิดช่องทางการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ โดย
กองปราบปราม ได้ท าการทดลองระบบการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านทางออนไลน์ ซ่ึงกองปราบปรามได้พัฒนา
ระบบนี้ มาให้เทียบเท่ากับมาตราฐานสากล ส าหรับลดการสัมผัสระหว่างพนักสอบสวนกับประชาชน ไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 ครอบคลุมทั้งการรับแจ้งความ ให้ปากค าและส่งมอบพยานหลักฐาน       
ที่สามารถท าพร้อมกันได้ในคราวเดียว๑๘ โดยการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ของกองปราบปรามนี้ มีขั้นตอน
ที่ประชาชนสามารถท าได้ง่าย ๆ ซ่ึงเบ่งเป็น ๒ ช่องบริการ กล่าวคือ 

    ช่องบริการที่ 1 ส าหรับผู้ที่จะปรึกษาคดีความและแจ้งความครั้งแรก จะมีพนักงานสอบสวน
คอยพูดคุยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพ่ือแนะน าการใช้บริการเบื้องต้น ก่อนสอบปากค า โดยจะมีชุดหูฟัง เสียบ
เชื่อมต่อเข้าระบบให้สื่อสารโต้ตอบกันง่ายขึ้น ขณะเดียวกันหน้าจอ จะแสดงผล ค าให้การที่พนักงานสอบสวน
พิมพ์ระหว่างสอบปากค า เพ่ือที่ว่าหากไม่ตรงตามค าให้การประชาชนสามารถแย้ง เพ่ือแก้ไขได้ เมื่อสอบปากค า  
                                                           

๑๗ หนังสือกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๐๓/       
ว ๘๗๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติของส านักงานองค์การต ารวจสากลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ฉบับแปล) ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๘ กองปราบเปิดแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ ป้องกันโควิด. ออนไลน์ https://www.thaich8.com/news_detail/95627 
เข้าถึงข้อมูล ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  
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เสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนจะสั่งปริ้นค าให้การออกมาให้ประชาชนผู้แจ้งความ และหากมีหลักฐานจะมอบ   
เพ่ิมเติมก็สามารถเอาไปวางไว้บริเวณหน้าห้องรับแจ้งความได้ ซึ่งจะมีจุดส าหรับใสหลักฐานโดยเฉพาะ 

    ช่องบริการที่ ๒ เป็นช่องทางการให้บริการเมื่อประชาชนจะติดต่อเข้าให้ปากค าเพ่ิมเติมหรือ
ติดตามความคืบหน้าทางคดี ซึ่งเคยแจ้งความไว้แล้ว รวมถึงมาตามนัดหมายของพนักงานสองสวน ซึ่งมีขั้นตอน
คลายกันกับการแจ้งความครั้งแรก คือ มีพนักงานสอบสวนคอยพูดคุยโต้ตอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และ
สนทนาผ่านชุดหูฟัง  

    การให้บริการทั้ง 2 ช่องบริการ นอกจากลดความเสี่ยงจากการสัมผัสระหว่างพนักงานสอบสวน
กับประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่าง ๆ ยังสะดวก และจะช่วยให้การแจ้งความรวดเร็วขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพ    
ก็ไม่ลดลง อนาคตกองปราบปรามเตรียมต่อยอดติดตั้งระบบสอบปากค านอกสถานที่ผ่านระบบออนไลน์ด้วย 

 ๒.๓.๓ ศำลปกครองเดินหน้ำสู่ศำลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน๑๙ 

    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ศาลปกครองสูงสุด ได้ออกค าแนะน าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานทางคดีในส านวนที่จัดท าไว้ในรูปกระดาษ และในการประชุม
ทางคดีของตุลาการศาลปกครอง เพ่ือให้ตุลาการศาลปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองที่เกี่ยวข้องมี
แนวทางปฏิบัติในการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานทางคดีที่สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน 
อันจะเป็นการสนับสนุนการท างานของตุลาการ ท าให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งในและนอกสถานที่ท างานซึ่งจะเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้คดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองต้อง
หยุดชะงัก และไม่กระทบสิทธิประโยชน์ทางคดีของประชาชนและคู่กรณีจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้ประชาชนและคู่กรณีที่อาจ
มีความกังวลต่อการเดินทางมาติดต่อราชการยังที่ท าการศาลปกครอง ให้สามารถด าเนินการทางระบบงาน   
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Court)    
ที่จะสามารถอ านวยความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    ทั้งนี้ ตามค าแนะน าดังกล่าว ก าหนดให้การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน
ทางคดีในส านวนที่จัดท าไว้ในรูปแบบกระดาษ มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานทางคดี      
ในส านวนที่จัดท าในรูปกระดาษดังท่ีเคยปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติส าหรับตุลาการศาลปกครอง สรุปได้ดังนี้ 
    (1) กรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทุกฝ่ายประสงค์เปลี่ยนมาใช้หรือยอมรับให้ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรณีนี้สถานะในการปฏิบัติงานของส านวนคดีดังกล่าวได้เปลี่ยนจากส านวนที่จัดท าไว้ในรูป
กระดาษ ไปเป็นส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ดังนั้น เมื่อตุลาการศาลปกครองได้ปฏิบัติงานทางคดีด้วยวิธีการ
ตามที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้แล้ว จึงไม่มีกรณีที่จ าเป็นต้องพิมพ์หลักฐานการปฏิบัติงานจาก
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเพ่ือแนบไว้ในส านวนที่จัดท าไว้ในรูปกระดาษ อีก โดยให้ส านักงาน   
ศาลปกครองมีหน้าที่แปลงเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดในส านวนคดีที่จัดท าไว้ในรูปกระดาษให้เป็นเอกสาร
และพยานหลักฐานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มีส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์โดยเร็ว 
    (2) กรณีที่คู่กรณียังไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนมาใช้หรือยอมรับให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีนี้สถานะในการปฏิบัติงานของส านวนคดีดังกล่าวจึงยังคงเป็นส านวนที่จัดท าไว้ในรูปกระดาษ และ
ถึงแม้ว่าการปฏิบัติงานทางคดีด้วยวิธีการตามที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้ในกรณีนี้          

                                                           
๑๙

 https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/88310-covid-18.html, เข้าถึงข้อมูลตั้งแต่วันที่  
 ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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มีผลทางกฎหมายอย่างเดียวกับการปฏิบัติงานทางคดีในขั้นตอนนั้น ๆ ในส านวนที่จัดท าไว้ในรูปกระดาษ     
แล้วก็ตาม แต่เพื่อประโยชน์ในการตรวจส านวนได้โดยสะดวกและครบถ้วนจากส านวนที่จัดท าไว้ในรูปกระดาษ 
ให้ตุลาการศาลปกครองที่ปฏิบัติงานนั้นพิจารณาให้มีการพิมพ์หลักฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวจากระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนบไว้ในส านวนที่จัดท าไว้ในรูปกระดาษ 
    (๓) กรณีการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพในการประชุม     
ทางคดีของตุลาการศาลปกครอง ผ่าน “ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์” ตุลาการศาลปกครองสามารถใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพในการประชุมทางคดีได้ในทุกกรณี เช่น การก าหนด      
วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง การก าหนดวันนั่งพิจารณาคดี หรือการประชุมเพ่ือจัดท าค าพิพากษา       
หรือค าสั่งของศาล เป็นต้น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ   
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติรองรับไว้อย่างแจ้งชัดให้สามารถ 
“ด าเนินกระบวนพิจารณา” ซึ่งครอบคลุมถึงบรรดาการด าเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวง รวมทั้งการประชุม
ปรึกษาทางคดีของตุลาการศาลปกครอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

    อนึ่ง เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุดฉบับนี้ 
ยังได้ก าหนดคุณสมบัติของห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานในการถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม และสามารถให้ผู้ร่วมประชุม
แสดงตนในการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นต่อผู้ร่วมประชุมอ่ืนทุกคน และรับรู้การออกเสียงเพ่ือลงมติ
ของผู้ร่วมประชุมได้เป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ต้องสามารถก าหนดขอบเขตการเข้าร่วมประชุมของ
บุคคลได้เป็นการเฉพาะเจาะจง โดยให้เข้าถึงได้เฉพาะ ตุลาการศาลปกครองที่เป็นองค์คณะหรือที่มีคุณสมบัติ
เป็นผู้ร่วมประชุมได้ตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตุลาการหัวหน้าคณะหรือผู้มีอ านาจหน้าที่    
ในการจัดให้มีการประชุมทางคดีให้อยู่ในที่ประชุม และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒.๓.๔ แนวปฏิบัติในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของศำลยุติธรรม  

    (๑) ศำลยุติธรรมอ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำสำยตรงครั้งแรก๒๐ 

     ที่ผ่านมานั้น นับแต่ศาลฎีกาท าค าพิพากษาเสร็จสิ้น กว่าที่ศาลชั้นต้นจะอ่านค าพิพากษา      
ให้จ าเลยฟังจะต้องผ่านขั้นตอนในการส่งส านวนและซองค าพิพากษาศาลฎีกาผ่านระบบสารบรรณของ       
แต่ละศาลและศาลชั้นต้นจะต้องนัดฟังค าพิพากษาศาลฎีกาและส่งหมายให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ  ตลอดจนรอ  
ผลการส่งหมาย กว่าจะพร้อมอ่านค าพิพากษาก็ใช้เวลาหลายเดือน หากผลค าพิพากษาศาลฎีกาท าให้จ าเลย
ได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับประโยชน์จากหมายจ าคุกคดีถึงที่สุดก็จะท าให้จ าเลยเสียโอกาสเหล่านั้น จึงได้วาง
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาที่ศาลฎีกา
โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Video Conference) 
เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการที่จะต้องส่งส านวนและค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาที่จ าเลยต้องขัง
ระหว่างการพิจารณาคดีไปให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศอ่านแทนศาลฎีกา 

                                                           
๒๐

 ศาลฯ New normal อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาสายตรงคร้ังแรก . ออนไลน์ https://tna.mcot.net/tna-
441507, เข้าถึงข้อมูลตั้งแต่วันท่ี  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

https://tna.mcot.net/tna-441507
https://tna.mcot.net/tna-441507
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     เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 09.30น. ผู้พิพากษาศาลฎีกาออกนั่งบัลลังก์
อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาเรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ด้วยระบบสื่อสำร
ทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference) เป็นครั้งแรก ซึ่งตัวจ าเลยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจ ากลางบางขวาง         
มีเจ้าหน้าที่ของเรือนจ านั้นอยู่เป็นสักขีพยาน ยืนยันตัวตนจ าเลย ตลอดการอ่านค าพิพากษาตามระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ โดยศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์ และมีค าสั่งให้      
ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยตัวจ าเลยไปในทันที และในเวลา 10.30 น. ของวันเดียวกันนั้น ยังมีการอ่าน     
ค าพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาที่ศาลฎีกา ด้วยระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)    
กับศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยเบิกตัวจ าเลยที่ 2 ที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจ ากลางจังหวัด
พิษณุโลกมาฟังค าพิพากษาศาลฎีกาในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก   
โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ คดีนี้ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องจ าเลยที่ 2 และ       
มีค าสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยตัวจ าเลยที่ 2 ทันที ถือเป็นครั้งแรกที่มีการอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ด้วย
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพให้จ าเลยซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจ าฟัง เป็นการลดขั้นตอน ลดการเบิกตัวจ าเลย
มาศาลในกรณีที่สามารถเชื่อมสัญญาณกับเรือจ าได้ ลดการใช้เครื่องพันธนาการ และลดความเสี่ยงในการหลบหนี 
เมื่อมีการควบคุมจ าเลยมาศาล อีกท้ังยังเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจ าเลยที่ถูกคุมขังในระหว่างการ
พิจารณาคดี ท าให้จ าเลยและคู่ความสามารถเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว และ     
ยังช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 แก่ผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าหรือสถานที่กักขังอีกด้วย 

     (๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรคดีในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ของศำลยุติธรรม 

     ศาลยุติธรรมได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายพ้ืนที่ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อผู้มีอรรถคดีในการเดินทางไปติดต่อราชการศาลแทบทุกจังหวัด รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลยุติธรรมในทุกพ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรของศาลยุติธรรมและผู้มาติดต่อราชการศาล   
คณะอนุกรรมการศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) จึงเห็นสมควรออกแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus.Disease : COVID - 19) ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ ส าหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้๒๑ 

     ๑. กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป 

      ๑.๑  ด้ำนมำตรกำรให้ค ำแนะน ำและให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคลำกร 

        ในกรณีที่หน่วยงานได้ส ารวจตรวจสอบหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีบุคลากร
ในหน่วยงานมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น อยู่ในสถานที่หรือเดินทางเข้าไปพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หรือพบว่ามีอาการที่อาจติดเชื้อดังกล่าว ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

                                                           
๒๑

 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่        
กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส านักการแพทย์ ส านักงานศาลยุติธรรม โดยวิธีสแกน QR 
Code ที่แนบท้ายเพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตน  
การบันทึกข้อมูลการเดินทางในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และให้ความช่วยเหลือในการตรวจหาเชื้อ
และการรักษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน   
        นอกจากนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ค าแนะน า
ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการตรวจหาเชื้อและการรักษาแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ศาลยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  โดยสามารถติดต่อเพ่ือ     
ขอรับค าแนะน าปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ข้างต้น 

      ๑.๒ ด้ำนมำตรกำรด ำเนินกำรในห้องพิจำรณำ 

        ให้คู่ความและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องพิจารณา ใช้เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือท าความสะอาดมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้อยู่ห่างจากบุคคลอ่ืนในระยะอย่างน้อย ๑ 
ถึง ๑.๕ เมตร หรือให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จัดให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม เช่น ก าหนดเส้นแบ่งหรือต าแหน่ง  
ในห้องพิจารณา ปรากฏตามภาพตัวอย่างแนบท้ายล าดับที่ ๑๒๒ 

      ๑.๓ ด้ำนกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 

        ๑.๓.๑ จัดให้มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service และกล่อง
รับเอกสาร Box Thru ในบริเวณที่เหมาะสมเพ่ือให้คู่ความหรือทนายความสามารถยื่นค าคู่ความหรือเอกสาร  
ใด ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่รับและมีระบบการติดตามทราบค าสั่งหรือติดตามความคืบหน้าของคดี อันจะเป็น       
การลดเวลาที่ต้องใช้ในการติดต่อหรือใช้บริการด้านต่าง ๆ โดยสร้างความมั่นใจแก่คู่ความหรือทนายความว่า 
ค าคู่ความหรือเอกสารนั้นได้ยื่นต่อศาลโดยชอบแล้ว และยังเป็นการลดจ านวนผู้ที่เข้าไปในบริเวณภายใน    
ศาล เกิดความปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย 
        ๑.๓.๒ ศาลที่มีทางเดินรถภายในบริเวณสะดวกกว้างขวางอาจจัดให้มี        
การบริการ Drive Thru เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อในลักษณะเดียวกับ ๑.๓.๑ โดยไม่จ าต้องลงจาก
รถที่ใช้ในการเดินทางมาศาล และเป็นการลดจ านวนผู้ที่เข้าไปในอาคาร สะดวกแก่การดูแลสุขอนามัย    
ภายในศาล ปรากฏตามภาพตัวอย่างแนบท้ายล าดับที่ ๒๒๓ 
        ๑.๓.๓ การติดต่องานบริเวณจุดรับบริการหรือเคาน์เตอร์ระหว่างเจ้าหน้าที่   
ศาลกับคู่ความหรือผู้มาติดต่อราชการ พึงก าหนดให้มีเส้นแบ่งหรืออุปกรณ์เพ่ือการเว้นระยะห่างบุคคลอ่ืน 
(Social Distancing) ตามสมควร ปรากฏตามภาพตัวอย่างแนบท้ายล าดับที่ ๓๒๔ 
        ๑.๓.๔ ศาลพึงเก็บส ารองหน้ากากอนามัยในจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือให้บริการ
แก่คู่ความหรือผู้มาติดต่อราชการในกรณีที่ไม่ได้น าหน้ากากอนามัยติดตัวมาศาล 
        ๑.๓.๕ ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อ     
สื่อสาร เพ่ือให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง          
การติดต่อสื่อสารดังกล่าวทางเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนทราบด้วย 

                                                           
๒๒

 อ้างแล้ว (๒๑) 
๒๓

 อ้างแล้ว (๒๑) 
๒๔

 อ้างแล้ว (๒๑) 
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      ๑.๔  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ 

        ๑.๔.๑ ให้ถือปฏิบัติตามค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ    
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19)   
(ฉบับที่ ๓) ต่อไป กล่าวคือ มาตรการในด้านต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติและค าแนะน าของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของศาลยุติธรรม 
        ๑.๔.๒ ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลพิจารณาลดจ านวนประชาชนที่ต้องเข้ามา  
ในศาลไม่ว่าเพ่ือติดต่อราชการหรือเข้ามาเพ่ือร่วมรับฟังการพิจารณา (หากมี) โดยให้ด าเนินการตาม     
หนังสือส านักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๙/ว ๖๘ (ป) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง          
แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 
Disease : COVID - 19) ทั้งนี้ ศาลควรจัดให้มีการบันทึกรายการยืนยันตัวบุคคลที่เข้ามาในศาล เช่น การใช้
เครื่องอ่านบัตรประชาชนหรือการจดบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลหากมีกรณีที่ต้อง
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
        ๑.๔.๓ กรณีท่ีก าหนดให้จัดกิจกรรมที่ต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
พึงพิจารณาให้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้เพ่ือสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ
ในการป้องกันแก้ไขและควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง  

     ๒. กำรบริหำรจัดกำรคดี 

      ๒.๑ ให้ศาลชั้นต้นเลื่อนคดีจัดการพิเศษคดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษทุกคดี       
ที่นัดพิจารณาระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยยังไม่ต้องก าหนดวันนัดใหม่และแจ้ง        
ให้คู่ความและพยานที่ศาลมีหมายเรียกเพ่ือทราบถึงการเลื่อนคดีดังกล่าวทางโทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์      
หรือวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควรทั้งนี้ พึงพิจารณาให้งดการด าเนินการเกี่ยวกับการออกหมายและส่งหมายแจ้ง   
วันนัดส าหรับคดี ทุกประเภทที่ผู้รับหมายมีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)     
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นก็ให้ด าเนินการส่งโดยวิธีการไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
       ให้หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มแสดงจ านวนคดี  ที่เลื่อนไปตามวรรคหนึ่งโดย        
วิธีสแกน QR Code ที่แนบท้าย  
       อนึ่ง ในกรณีที่หน่วยงานใดยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มแสดงจ านวนคดีที่เลื่อนไปที่
นัดพิจารณาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓    
ฉบับ ที่ ๒ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และฉบับที่ ๓ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานกรอกแบบฟอร์ม
แสดงจ านวนคดีที่เลื่อนไปในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มาในครั้งนี้ โดยวิธีสแกน QR Code ที่แนบท้าย 

      ๒.๒ คดีจัดการพิเศษท่ีสามารถด าเนินการได้ตามข้อ ๒.๑ ได้แก่  

        ๑) คดีอาญา เช่น นัดสืบพยานประกอบค ารับสารภาพ นัดตรวจพยานหลักฐาน     
ในคดีที่จ าเลยต้องขัง ให้ศาลค านึงถึงจ านวนคดีจ านวนผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกระบวนพิจารณา และ       
ความพร้อมของระบบการประชุมทางจอภาพระหว่างศาลกับเรือนจ าในการนี้ ต้องให้ผู้ถูกคุมขังเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ อย่างแท้จริง และให้โอกาสในการโต้แย้งคัดค้านได้อย่างเต็มที่ ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ        
ศาลยุติธรรมว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาในศาลที่เกี่ยวกับผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าหรือสถานที่กักขังในระหว่าง   
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        ๒) คดีแพ่ง เช่น คดีร้องขอจัดการมรดก คดีร้องขอให้ศาลมีค าสั่งเป็นคน
สาบสูญ คดีร้องขอเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ หรือขออนุญาตท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ ศาลสามารถด าเนิน
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กระบวนพิจารณาไปได้หากไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง และหากเลื่อนคดีไปอาจท าให้      
ผู้ร้องได้รับความเสียหาย โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้ร้องด้วย  
        ๓) คดีอ่ืน ๆ ที่เจ้าของส านวนและองค์คณะพิจารณาเห็นว่าสามารถด าเนิน
กระบวนพิจารณาไปได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง และหากเลื่อนคดีไปอาจท าให้
คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย โดยค านึงถึงความยินยอมของคู่ความ เช่น คดีที่
คู่ความขอส่งเอกสารเพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีความพร้อมเรื่องเอกสารจากนัดที่แล้ว หรือคดีที่เหลือการสืบพยาน
เพียง ๑ ปาก หรือเหลือพยานอีกจ านวนไม่มาก เป็นต้น 
        ๔) คดีจัดการพิเศษที่รับฟ้องใหม่ ควรก าหนดวันนัดพิจารณาในช่วงตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แล้วแต่ปริมาณคดีของศาล โดยให้นัดต่อจากคดีที่เลื่อนมาจาก
คดีท่ีมีนัดเดิมในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ควรก าหนดกรอบจ านวนคดีที่นัดให้น้อยกว่าปกติ เพ่ือ
รองรับคดีจัดการพิเศษที่อาจมีการเลื่อนคดีมาอีก โดยให้ด าเนินการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้คู่ความ
อีกฝ่าย โดยวิธีการไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก่อน  

      ๒.๓  คดีสามัญและคดีสามัญพิเศษที่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ ๒.๑ ได้แก ่
คดีอาญาที่จ าเลยต้องขังระหว่างพิจารณาคดี หรือคดีอ่ืน ๆ ที่คู่ความพร้อมและต้องการจะสืบพยาน หรือคดี   
ที่เจ้าของส านวนและองค์คณะพิจารณาเห็นว่าสามารถด าเนินกระบวนพิจารณาไปได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง และหากเลื่อนคดีไปอาจท าให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับ              
ความเสียหาย โดยค านึงถึงความยินยอมของคู่ความ เช่น คดีที่ศาลได้ด าเนินการสืบพยานหลักไปแล้วคงเหลือ
การสืบพยานอ่ืนเพียง ๑ ปาก หรือเหลือพยานอีกไม่มาก เป็นต้น แต่หากการด าเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว
เจ้าของส านวนและองค์คณะเห็นว่าจะไม่สามารถด าเนินไปได้โดยปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ก็อาจใช้ดุลพินิจ         
ให้เลื่อนคดีไปก่อนโดยขออนุญาตจากอธิบดีผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี 

      ๒.๔  ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาที่มีคดีนัดพิจารณาระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อาจเลื่อนคดีได้ตามความเหมาะสม  

      ๒.๕  กรณีมีคู่ความยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมาย         
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๐๒๕ เพ่ือด าเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด      
(สีแดง) ให้ศาลที่ได้รับค าขอนั้นพึงพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการท าค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตาม            
ที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

      ๒.๖  การสอบถามผู้ต้องหาหรือท าการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขัง
ผู้ต้องหากรณีที่ยื่นค าร้องขอหมายขังครั้งแรก ศาลพึงพิจารณาด าเนินการให้มีการสอบถามโดยถ่ายทอดภาพ
และเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ตามหนังสือส านักงาน          
ศาลยุติธรรมด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๕/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการสอบถาม
ผู้ต้องหาหรือท าการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ    
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ตั้งแต่ครั้งแรก 

                                                           
๒๕

 ถ้าไม่อาจด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลช้ันต้นที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นได้โดยเหตุสุดวิสัย คู่ความฝ่ายที่เสียหาย
หรืออาจเสียหายเพราะการนั้นจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลช้ันต้นซึ่งตนมีภูมิล าเนาหรืออยู่ในเขตศาล       
ในขณะนั้นก็ได้ และให้ศาลนั้นมีอ านาจท าค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
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      ๒.๗  กรณีจ าเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า การถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่   
การอ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟัง การสอบถามค าให้การ การตรวจพยานหลักฐาน ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาในศาลที่เกี่ยวกับผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า
หรือสถานที่กักขังในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : 
COVID - 19) พ.ศ. ๒๕๖๓  

      ๒.๘  การนัดฟังค าพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลสูงในคดีอาญาระหว่างวันที่ ๑ ถึง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่ว่าจะเป็นคดีที่จ าเลยทุกคนในคดีได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือจ าเลยบางคน
หรือทุกคนในคดีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า ให้อ่านค าพิพากษาตามก าหนดนัดเดิมโดยใช้วิธีการตามระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาในศาลที่เกี่ยวกับผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า       
หรือสถานที่กักขังในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : 
COVID - 19) พ.ศ. ๒๕๖๓ ส าหรับจ าเลยที่ถูกคุมขัง 

      ๒.๙  ในกรณีอ่ืน ๆ เช่น การนัดฟังค าพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลสูงในคดีแพ่ง
ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การพิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือ
ฎีกาส าหรับคดีที่ครบก าหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์หรือฎีการะหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
รวมถึงการด าเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ให้ถือปฏิบัติตามค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : 
COVID - 19) (ฉบับที่ ๓) ต่อไป  

      อนึ่ง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙      
ในสถานที่คุมขังหรือเรือนจ า การพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในทุกชั้นศาล ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Disease : COVID - 19) (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๗ ซึ่งก าหนดว่า 
      “การพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในทุกชั้นศาล ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ .ศ. ๒๕๖๒ และ
เพ่ือมิให้เป็นการเพ่ิมความแออัดในเรือนจ าอันอาจน าไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งไม่เคยถูกคุมขังมาก่อน หรือจ าเลยที่เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวมาก่อน หรือจ าเลย     
ซึ่งมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือยังไม่ได้รับอนุญาต         
ให้อุทธรณ์หรือฎีกา ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่ วคราวโดยก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของจ าเลย 
หรือเงื่อนไขอ่ืนใด เช่น การให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถตรวจสอบหรือจ ากัด     
การเดินทางของจ าเลย หรืออาจมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลจ าเลยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ .ศ. ๒๕๖๐  
      การรายงานตัวต่อศาล ศาลควรก าหนดให้ผู ้ต้องหาหรือจ าเลยรายงานตัว
ทางโทรศัพท์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด แทนการเดินทางมาศาล” 

     ๓.  กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 

      ๓.๑  ศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

        ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลจัดให้ผู้พิพากษามาปฏิบัติหน้าที่เวรในด้านต่าง ๆ 
ตามจ านวนที่เหมาะสม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ส าหรับผู้พิพากษาที่มีคดีต้องนั่งพิจารณา
ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ท าการ หากไม่มีคดีต้องนั่งพิจารณาและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวร หรืองานที่ไม่
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จ าเป็นต้องมาปฏิบัติที่ศาล ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจพิจารณาให้ผู้พิพากษาปฏิบัติงานนั้นนอกสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน (Work from home) ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  
        ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลจัดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมาปฏิบัติหน้าที่     
ณ ที่ท าการหรือนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ตามหนังสือส านักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๐๔/ว ๖๔ (ป) 
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน กรณีการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) เพ่ือลดจ านวนบุคลากรที่ต้อง     
มาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการให้น้อยลงตามจ านวนที่จ าเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

      ๓.๒  ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคและหน่วยงานในส่วนกลาง 

        ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจจัดให้ผู้พิพากษามาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
และความจ าเป็น และข้าราชการศาลยุติธรรมให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ท าการ หรือนอกสถานที่ตั้งของ
หน่วยงานตามหนังสือส านักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๐๔/ว ๖๔ (ป) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) เพ่ือลดจ านวนบุคลากรที่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการให้
น้อยลงตามจ านวนที่จ าเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

      ๓.๓  การให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน (Work from home) จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสถานที่ท างานอันเนื่องจาก           
มีข้าราชการมาอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ทั้งเป็นการลดความเสี่ยงของข้าราชการในการติดเชื้อ
หรือแพร่เชื้อไวรัสระหว่างการเดินทางไปกลับสถานที่ท างาน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
ข้าราชการพึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยลดการเดินทางท่ีไม่จ าเป็นโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งหรือปฏิบัติงานที่บ้าน ไม่พึงที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน     
เพ่ือให้ความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของรัฐบาลด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และแก้ไขให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

      อนึ่ง เพ่ือให้มาตรการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริงในทิศทางเดียวกัน    
คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้มีสายด่วน เพ่ือตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษา  

    จากที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ
ต่างก็เร่งด าเนินการเพื่อรองรับรองยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) โดยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้ในปฏิบัติงานกระบวนการขั้นตอนทั้งในการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวน  รวมทั้ง
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งจะเห็นได้ว่า การก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติของศาลยุติธรรม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจน ครอบคลุมครบถ้วนทั้งระบบงานของศาลยุติธรรม 
ส าหรับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของ   
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้กล่าว โดยละเอียดในบทที่ ๔ 
 ๒.๓.๕ โควิดกับโอกำสเชื่อมต่อควำมยุติธรรมออนไลน์ในรำคำประหยัดส ำหรับประชำชน๒๖ 

                                                           
๒๖ สุดารัตน์ สุวรรณานนท์ และธนพร เตชฤทธิพิทักษ์. โควิดกับโอกาสเชื่อมต่อความยุติธรรมออนไลน์ในราคา

ประหยัดส าหรับประชาชน. ออนไลน์ https://knowledge.tijthailand.org/th/article/detail/digital-court เข้าถึงข้อมูล
 เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

https://knowledge.tijthailand.org/th/article/detail/digital-court%20เข้าถึง
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    การเข้าสู ่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีต้นทุนสูง แม้ตามกฎหมายคู่ความใน
คดีอาญา  จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรได้มาฟรี ทันทีที่คู่ความเข้า
สู่กระบวนการก็มีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่จะต้องแบกรับโดยไม่มีทางเลือก บางรายอาจต้องจ่ายค่าจ้าง
ทนาย ซึ่งสูงไม่แพ้คดีแพ่งเลยทีเดียว ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพ การศึกษาหรือจ้างงาน 
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ตลอดจนชื่อเสียงและสถานะทางสังคม ที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหาย
หรือจ าเลยก็ล้วนต้องเจอกับผลกระทบในการด าเนินชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งค่าเสีย โอกาส
ลักษณะนี้ไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ง่าย โดยที่ต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงเป็นอุปสรรคส าคัญประการ
หนึ่ง ที่ท าให้บางคนจ าใจต้องยอมสละสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคตามกฎหมายไป  

    ตัวอย่างผู้เสียหายในคดีอาญาเกี่ยวกับเพศรายหนึ่งมีรายได้จากการขายของประมาณ
สองพันบาทต่อเดือน เล่าว่าต้องเดินทางไปศาลเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีกว่า 5 ครั้ง หลังจากที่
เดินทางไปร้องทุกข์และให้การในชั้นก่อนฟ้องแล้วหลายครั้ง การต่อสู้คดีท าให้เกิดความเครียด อีกทั้งต้อง
หยุดค้าขายหลายวัน เป็นผลให้ถูกแย่งพื้นที่ขายที่ได้จับจองไว้ไป กระทบต่อความสามารถในการจุนเจือ
ครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน๒๗ 

    สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ เป็น Disruption ส าคัญที่ท าให้ก าแพงการเข้าถึงความ
ยุติธรรม   ที่สูงชันยิ่งขึ้น ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยขั้นรุนแรง อัตราการว่างงานสูงขึ้นอย่าง
กะทันหัน ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความยุติธรรมในจ านวนเท่าเดิมอาจเป็นมูลค่าที่สูงอย่างยิ่ง  เมื่อเทียบกับ
รายได้ที่หายไป อีกทั้งยังมีอุปสรรคเพิ่มเติม คือ การลดการรวมกลุ่มของคนเพื่อป้องกันการระบาดท าให้
ต้องเลื ่อนพิจารณาคดีจ านวนมาก จากข้อมูลของศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 21 
พฤษภาคม 2563 มีคดีแพ่งและอาญาที่เลื่อนออกไปทั่วประเทศทั้งสิ้น 163,620 คดี ซึ่งส่วนใหญ่     
มีก าหนดวันพิจารณาใหม่ระหว่างมิถุนายน - สิงหาคม 2563 ท าให้ผู้ที่อยู่ในการควบคุมตัวเพื่อรอการ
พิจารณาคดียิ ่งต ้องรอนาน  ไม่สามารถไปหารายได้ช ่วยเหลือดูแลครอบครัวได้  แต่สถานการณ์ที่
ยากล าบากนี้อาจเป็นโอกาสดี ส าหรับ Digital Transformation หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ยุติธรรมไปสู่รูปแบบดิจิทัล โดยน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรม        
ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ประหยัดและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

    ผลการศึกษาจากการส ารวจค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายจริงเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา๒๘ พบว่าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าในฝั่งของผู้เสียหายหรือ
ผู้กระท าผิดนั้น มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นแน่นอนในทุกกรณี คือ ค่าเดินทางไปติดต่อหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่การแจ้งความ หรือให้ปากค าแก่เจ้าพนักงานที่สถานีต ารวจ ไปพบพนักงาน
อัยการ ไปขึ้นศาล อีกทั้งยังอาจมีการเดินทางไปขอค าปรึกษาทางกฎหมาย บางรายก็จ าเป็นต้องรวบรวม
พยานหลักฐานเองบางส่วน เช่น ไปขอภาพวงจรปิด ไปขอตรวจพิสูจน์  นอกจากนั้นก็เป็นค่าด าเนินการ
ทางเอกสาร ค่าประกันตัว ค่าทนาย ซึ่งรายละเอียดความแตกต่างกันไปตามประเภทและความร้ายแรง
ของคดี 
                                                           

๒๗ โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดด้านค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปี 2561    
โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน TDRI ในปี 2561 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย
และผู้ถูกกล่าวหา จ านวนท้ังสิ้น 160 คดี ในกลุ่มคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิด

 เกี่ยวกับทรัพย์ คดียาเสพติด และคดีความผิดจราจร
๒๘ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา         

 โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน TDRI ปี 2561
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ตำรำงท่ี ๒ ประมาณการค่าเดินทางส าหรับการติดต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละครั้ง๒๙ 

เดินทำงไป-กลับ (บำท/ครั้ง) ในเขต นอกเขต ในกลุ่มจังหวัด นอกกลุ่มจังหวัด 
กทม. 11.04 87.87 324.27 1,592.54 
ต่างจังหวัด 55.16 171.39 516.14 1,592.54 

    นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากประโยชน์อื่นที่เสียไป ซึ่ง ในทางเศรษฐศาสตร์
เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) โดยค านวณเป็นตัวเลขเบื้องต้นได้ คือ การสูญเสีย
รายได้จากการท างานประจ า หรืองานพิเศษ เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ไปส าหรับกระบวนการยุติธรรม 
ส าหรับฝ่ายผู้เสียหายก็คือการต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ แต่ละครั้งก็ไม่ต่ ากว่าครึ่งวัน ในส่วน
จ าเลยก็จะเป็นค่าเสียโอกาสเมื่อต้องถูกควบคุมตัว หรือไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งตัวเลขก็สูงขึ้นไป
ตามระยะเวลาการด าเนินคดี 

    เราสามารถค านวณค่าเสียโอกาสจากรายได้ที่อาจเสียไปต่อวันของผู้เข้าสู่กระบวนการ       
ยุติธรรมทางอาญาจากฐานรายได้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ในระดับประเทศอาจค านวณคร่าว  ๆ ได้
จากการ หารายได้ต่อวันจากผลการส ารวจรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนไทยตามล าดับฐานะ  10 กลุ่ม 
(Deciles) 

ตำรำงท่ี ๓ ประมาณการค่าเสียโอกาสจากรายที่ขาดไปตามเศรษฐานะ๓๐ 

ช่วงชั้นรำยได้ของครัวเรือน 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเฉลี่ย (Median) รำยได้ที่ขำดไป 
ส ำหรับแรงงำนชำย(บำท/วัน) 

ค่ำเฉลี่ย (Median) รำยได้ที่ขำดไป 
ส ำหรับแรงงำนหญิง(บำท/วัน) 

15,350 ขึ้นไป 1,048 1,046 
น้อยกว่า 15,350 580 576 
น้อยกว่า 12,700 427 422 
น้อยกว่า 9,850 336 332 
น้อยกว่า 7,875 273 271 
น้อยกว่า 6,465 224 224 
น้อยกว่า 5,300 185 185 
น้อยกว่า 4,375 151 153 
น้อยกว่า 3,550 119 120 

                                                           
๒๙ ค่าเดินทางไป-กลับ 1 ครั้ง = ค่าเดินทางต่อกิโลเมตร × ระยะทางในการเดินทาง โดยค่าเดินทางต่อ

กิโลเมตรอ้างอิงจากอัตราค่าเชื้อเพลิง E20 ซึ่งเป็นค่ากลางของค่าเชื้อเพลิงรถ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
ปี พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 1.97 บาท และระยะทาง ค านวณโดยใช้ก าหนดให้พื้นที่แต่ละเขตมีขนาดเสมือนพื้นที่

 วงกลม และให้การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดในเขตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับรัศมีของวงกลมนั้น ๆ
๓๐  ค านวณจากข้อมูลส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรไทย พ .ศ. 2560
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น้อยกว่า 2,675 79 80 

เฉลี่ย 247 246 

    เมื่อคิดค านวณจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า หากคู่ความต้องเดินทางข้ามเขตภายในกรุงเทพมหานคร 
10 ครั้ง จะต้องจ่ายค่าเดินทางรวมไม่ต่ ากว่าประมาณ 829.6 บาท หากอยู่ในต่างจังหวัดพ้ืนที่ห่างไกล        
ก็จะเพ่ิมเป็นอย่างน้อย 1,618.2 บาท หรือหากข้ามจังหวัดก็อย่างต่ า 3,000-4,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวม
ค่าอาหารหรือค่าที่พักในกรณีที่ต้องไปค้างคืนต่างจังหวัด และค่าเสียโอกาสจากการขาดรายได้อีก   

    นอกจากนี้ คู่ความมักมีญาติหรือครอบครัวที่ต้องเดินทางไปด้วยและต้องขาดรายได้ด้วย 
หรือหากจ าเลยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะเป็นภาระของญาติเป็นหลัก ในกรณีที่
คู่ความไม่ได้ไปด้วยตนเอง แต่ว่าจ้างทนายความด าเนินการแทน ค่าใช้จ่ายก็จะถูกรวมไว้ในค่าจ้าง ซึ่งท า
ให้ฐานค่าจ้างทนายความมีอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนยุ่งยากและใช้เวลาพิจารณานาน
หลายนัด หากประชาชนไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนี้การเข้าถึงความยุติธรรมก็จะสะดวกและเท่าเทียมมากขึ้น 

    ภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน ประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบและมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 
19 จ านวนมาก เช่น จีน อินเดีย อิตาลี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ได้พยายามเดินหน้าพิจารณาพิพากษาคดี    
โดยขยายขอบเขตการบริหารจัดการในช่องทางออนไลน์ พัฒนาระบบเพ่ือให้คู่ความและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่
ต้องเดินทางไปศาลด้วยตนเอง ตั้งแต่การบริการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายการยื่นส านวนผ่านระบบออนไลน์ 
การสืบพยาน พิจารณารวมทั้งอ่านค าพิพากษาคดีโดยใช้วิธี  Video Conference โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คดีที่มีความส าคัญเร่งด่วน เช่น คดีความรุนแรงทางเพศ คดีความรุนแรงในครอบครัว คดีละเมิดเด็กและ
เยาวชน และคดีที่ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของรัฐ  

    ในประเทศไทยเอง ศาลยุติธรรมได้ผลักดันแนวนโยบายการท างานแบบ Digital Court 
และเริ่มเตรียมระบบเทคโนโลยีรองรับไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ โดยเริ่มต้นจากคดีแพ่งเป็นหลัก มีทั้งระบบ
การปรึกษาข้อกฎหมายออนไลน์ ระบบยื ่นฟ้องและส่งค าคู ่ความ (e-Filing) ที ่ร ่วมพัฒนากับ
ธนาคารกรุงไทย เป็นทางเลือกส าหรับคู่ความและทนายความในการยื่นเอกสารค าร้องค าให้การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถติดตามสถานะ คัดถ่ายส าเนาค าพิพากษาภายในสิบวันพร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งจะช่วยลดจ านวนวันที่ต้องเดินทางมาศาล และค่าใช้จ่ายในการ ยื่นหรือค่าจัดท า
ส าเนาเอกสารไปได้มากในส่วนคดีอาญา ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศาลชั้นต้นได้ริเริ่มการอ่านค า
พิพากษาออนไลน์เป็นครั้งแรก รวมทั้งการพิจารณาการฝากขัง ผัดฟ้องและให้จ าเลยที่อยู่ในการควบคุม
ตัวในเรือนจ าให้การผ่านการประชุมออนไลน์ เพื่อลดจ านวนคนที่ต้องเดินทางไปศาล ลดความเสี่ยงของ
การแพร่กระจายโรค 

    แม้ว่าหลังจากสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ ้นแล้ว แต่การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการ
เดินทางอาจจะกลายเป็น New normal ที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมให้สะดวกและประหยัด    
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความจ าเป็นในการเดินทางไปศาล ลดภาระของพยานและผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะ      
มีผลต่อจ านวนนัดพิจารณาคดีและระยะเวลารอการพิจารณาคดีของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวตามไปด้วย 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์จ าเลย  ในคดีอาญาที่ได้รับการพิพากษาแล้วจ านวน 99 คน พบว่า จ าเลยได้
เดินทางไปขึ้นศาลเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง 

    ดังนั้น ภาพที่สมบูรณ์แบบที่หลายฝ่ายคาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นกระบวนการ
ยุติธรรมที่สามารถให้บริการออนไลน์ทุกขั้นตอน ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้องใช้งบประมาณในการ
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ลงทุนสูง และอาจไม่สอดคล้องกับภาระด้านงบประมาณที่รัฐบาลต้องเผชิญในขณะนี้  แต่การเริ่มต้นเท่าที่
ท าได้ แม้เพียงในชั้นศาลก็มีความคุ้มค่าและช่วยลดภาระของประชาชนได้มหาศาล  กล่าวคือ หากน า
ค่าเฉลี ่ยจ านวนครั้งของนัดพิจารณาโดยยกตัวอย่างเฉพาะจ านวนครั้งที ่ต้องเดินทางไปศาล คูณด้วย
ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินทางขั้นต่ า  ต่อครั้งในเขตต่างจังหวัดและคูณจ านวนคดีอาญาที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรม   
ซึ่งอยู่ที่ 1,249,328 คดีในปี 2561๓๑ จะคิดเป็นเงินที่ต้องสูญเสียไปถึง 345 ล้านบาท การพัฒนา
ระบบ Digital Court ในคดีอาญาให้เป็น New normal ต่อเนื่องไป จะมีส่วนช่วยให้ประชาชน           
ผู้เดือดร้อนไม่ถูกซ้ าเติมด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและสามารถน าเงินจ านวนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพยุง
ฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้ผ่านช่วงเวลายากล าบากนี้ไปได้   
    อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕63 นายอ านาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดเชียงราย เปิดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการประสานงานด้านยุติธรรมของ
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย” เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาขัดข้องที่
เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดและเป็นการประชาสัมพันธ์บริการที่เกิดขึ้นใหม่ของ
ศาลจังหวัดเชียงรายจากนโยบายน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้บริการประชาชนในกิจการของศาล เช่น 
การไกล่เกลี่ยออนไลน์ การยื ่นฟ้องออนไลน์ การคัดรับรองเอกสารทางออนไลน์ หรือการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๑ ปริมาณคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลช้ันต้น (คงค้างและรับใหม่) ในปี 2561 จากหนังสือสถิติคดีศาล    

 ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2561 จัดท าโดยส านักงานศาลยุติธรรม
๓๒

 https://www.thethaipress.com/2020/14451  , เข้าถึงข้อมูลตั้งแต่วันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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บทท่ี  ๓ 

ผลกระทบและแนวโน้มของอำชญำกรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 

 ในบทนี้ประกอบด้วย ผลกระทบจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแนวโน้มของอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษอันเนื่องจากสถานการณ์  
ชีวิตวิถีใหม่  (New normal ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๓.๑ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ๓.๑.๑ ผลกระทบที่มีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทั่วโลก เพื่อลดการ
ระบาดและลดการติดเชื้อของโรคดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องใช้กฎหมายพิเศษเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด     
เป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติ ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เนื่องจากผู้เสียหายและพยานที่นัดหมายไม่สามารถเดินทางมาให้ปากค าได้ ในขณะเดียวกันพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องก็ไม่สะดวกในการเดินทางไปสืบสวนสอบสวนได้ในท้องที่ที่มีการแพร่ระบาด 
เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ ท าให้การสืบสวนสอบสวนไม่คืบหน้าเท่าที่ควร โดยที่
ต้องพยายามท าให้เสร็จภายในกรอบตัวชี้วัด แต่ระยะเวลาในการสืบสวนมีเวลาน้อยกว่าในยามปกติ และมี
ความเป็นไปได้ว่า เมื่อวิกฤตนี้จบลง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อาจให้ใช้วิถีปฏิบัตินี้ เป็นเหตุท าให้การด าเนินคดีล่าช้าและคดีอาจขาดอายุความ เป็นเหตุให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษถูกฟ้องร้องให้รับผิดทางอาญา วินัย และแพ่ง เป็นต้น ๓๓ เกิดผลเสียต่อผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  กรม
สอบสวนคดีพิเศษ และกระบวนการยุติธรรม หรืออาจจะมีการน าวิธีการที่ใช้ในช่วงวิกฤตนี้ หรือที่เรียกว่า 
ยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) มาใช้กันจนคุ้นชินเป็นเรื่องปกติ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องพัฒนา
วิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจะกล่าวถึงผลกระทบส าคัญ ๆ ดังนี้ 

    (๑) กระบวนงานการสอบสวนคดีพิเศษได้รับผลกระทบ เช่น การสอบสวนพยานการ
สอบสวนผู้ต้องหาที่มีข้อจ ากัดในการด าเนินการ๓๔ โดยเฉพาะกรณีผู้เสียหายและพยานในคดีแชร์ลูกโซ่ที่มี
จ านวนมาก การสอบปากค าพยานมีอุปสรรคในการเดินทางของพยานเพ่ือมาพบพนักงานสอบสวน ท าให้คดีมี
ความล่าช้า๓๕ ตัวอย่างเช่น การสอบปากค าพยานในคดีพิเศษที่ 150/2562 กรณีแชร์แม่มณี สอบปากค า
ผู้เสียหาย จ านวน 122ราย คดีพิเศษที่ 153/2562 กรณี หลอกให้ร่วมลงทุน Forex 3D สอบปากค า
ผู้เสียหาย จ านวน 1,164 ราย และคดีพิเศษที่ 161/2562 กรณีหลอกให้ร่วมลงทุนกดไลค์ กดแชร์ 
Nice Review สอบปากค าผู้เสียหาย จ านวน 6 ราย ซึ่งคดีพิเศษทั้ง ๓ คดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดตาม
                                                           

๓๓  พันต ารวจโท พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
๓๔  นายทวีวัฒน์ สุรสิทธ์ิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด
๓๕  ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม
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กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ที่อยู่ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ . (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ เรื่อง การก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีพยาน
จ านวนมากต้องมาให้ถ้อยค าต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในสังกัด ศปพ .๕ ในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน 
ประมาณวันละ ๒๐ ราย ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด - 19 จ าเป็นต้องมีการป้องกันตาม
มาตรการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด ขณะเดียวกันจะต้องด าเนินการสอบปากค าพยานในประเด็นต่าง ๆ 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายจึงมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้สอบปากค าและพยานที่เข้ามาให้
ถ้อยค าต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้รับการแพร่เชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่เป็นพาหะของ โรค๓๖ ทั้งนี้ 
แม้จะได้รับผลกระทบโดยตรงและส าคัญที่สุด แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ ไม่ได้ก าหนด 
วิธีสบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องใช้วิธีสบัญญัติตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ฉะนั้น การสอบปากค าพยานและผู้ต้องหา ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายวิธีสบัญญัติก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ       
จึงต้องใช้กฎหมายวิธีสบัญญัติตามที่บัญญัติไว้ (เว้นแต่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) จะต้องสอบสวนต่อหน้าพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษทุกครั้ง จะส่งเอกสารค าให้การแทนหาได้ไม่ หรือไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น จะสอบสวน   
ผ่านระดับเทคโนโลยีสารสนเทศก็ไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากตามมาตรา ๑๑ ก าหนดให้ต้องอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค า
ฟังและให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องนั่นหมายถึงต้องกระท าต่อหน้าทั้งสิ้น๓๗ 

    (๒) ผลกระทบในกรณีสอบปากค าพยานตามข้อ (๑) เนื ่องจากการเดินทางมายัง
สถานที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สะดวก ทั้งต้องผ่านด่านคัดกรองและกลัว
ที่จะติดโควิดจากผู้ที่มาติดต่อราชการจ านวนมาก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ท าการสอบปากค าก็ต้อง
ระวังตัวเช่นกัน และมีผลด้านการสะกดรอยติดตามพอสมควร เนื่องจากการใส่หน้ากากอนามัยปิดบัง
ใบหน้า ท าให้พิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ยากว่าใช่เป้าหมายหรือไม่ จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะถอดหน้ากาก ๓๘ 

    (๓) คดีความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีความมั่นคง ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้าย  
ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ คดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผ่านมาการกระท าความผิดส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
จังหวัดดังกล่าวเกือบทั้งหมดอยู่คนละพ้ืนที่ การสืบสวนสอบสวนคดีตามความผิดดังกล่าว จึงมีความจ าเป็น    
ที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่  แต่สถานการณ์ COVID - 19 ในช่วงที่
ผ่านมาจะเป็นได้ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการระบาด ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากคนต่างชาติที่เข้ามา
ท่องเที่ยวหรือเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อลักษณะ
ของการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยตรง เนื่องจากผู้กระท า
ความผิดตามกฎหมายฉบับดังกล่าวจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทย และธุรกิจ        
ส่วนใหญ่ที่คนต่างด้าวเหล่านั้นเข้ามาลักลอบประกอบการมักจะตั้งอยู่ ในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญแทบทั้งสิ้น๓๙ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคดีความมั่นคง จึงอยู่ในกลุ่มที่ต้องใกล้ชิดกับคนต่างชาติ 
และต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีคนต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าในพ้ืนที่ดังกล่าว
                                                           

๓๖  พันต ารวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นท่ี ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
๓๗  ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
๓๘  ร้อยต ารวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
๓๙  ร้อยต ารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกลู ผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง
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อาจมีความเสียงภัยและมีโอกาสติดโรคได้มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก
ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวและพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแทบทั้งสิ้น เพราะธุรกิจ
ที่ก าหนดต้องห้ามไว้ในกฎหมายเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการน าเที่ยว การให้บริการ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์       
ที่ผ่านมาการปฏิบัติงาน  เพ่ือสืบสวนสอบสวนหลายประการ อาทิเช่น๔๐ 
      ๑) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค หรือ
อาจเดินทางไปได้แต่เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากบางพ้ืนที่มีปิดกั้นไม่ให้เดินทางเข้า  - ออก และเมื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลับมายังสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว ต้องถูกกักบริเวณอยู่ภายในที่พักอาศัยของ           
แต่ละบุคคลเป็นเวลา ๑๔ วัน จึงท าให้การสืบสวนสอบสวนไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การนัด
พยานบุคคลมาให้ข้อมูล หรือการเข้าพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนปากค าพยานไม่สามารถท าได้ ส่งผลให้ ระยะเวลา    
ในการสืบสวนสอบสวนต้องขยายออกไปจากก าหนดเวลาที่วางไว้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้๔๑ 
      ๒) การติดตามพยานบุคคล มาพบหรือให้ถ้อยค าติดปัญหาที่ไม่สามารถท าได้ ทั้งคน
ไทยและคนต่างชาติ โดยต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือหุ้นในนิติบุคคลของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ  
แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ท าให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลเดินทางกลับไปยังประเทศของตน และยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยได้ จึงไม่สามารถมาให้ถ้อยค าและไม่สามารถจัดส่งเอกสารต่าง  ๆ ให้กับพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษได้ การรวบรวมพยานเอกสารต่าง ๆ จึงอาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
      ๓) สถานประกอบการบางแห่งมีการปิดตัวหรืองดการประกอบกิจการในบางส่วน    
ท าให้ไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบส านวนการสืบสวนสอบสวนได้  

       (๔)  ในสถานการณ์อาชญากรรมปัจจุบัน คดีความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ       
การสอบสวนคดีพิเศษฯ ไม่สามารถน ามาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ทันท่วงที และในขณะที่     
คดีความผิดที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ ก็มีข้อจ ากัดที่ กคพ. ไม่ก าหนด       
นัดประชุมบ่อยครั้ง ท าให้ไม่สามารถท าการสอบสวนเป็นคดีพิเศษได้ ทั้งที่เป็นอาชญากรรมที่ส่ งผลกระทบ   
ต่อประชาชนในวงกว้าง และมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสอบสวนเป็นพิเศษ๔๒ 

       (๕)  ส าหรับเรื่องการข่าว รวมทั้งงานด้านธุรการสนับสนุน๔๓ อาจไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก
การแสวงหาข้อมูลยังสามารถด าเนินการได้ ณ ที่พักอาศัยได้ 

    จากที่กล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า ในหลาย ๆ สถานการณ์จ าเป็นที่การปฏิบัติงานต้องมี
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ กระจังป้องกันใบหน้า  (Face Shied)   
ถุงมือยาง (Latex Gloves) และชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: 
PPE)๔๔ ที่มีคุณสมบัติส าหรับป้องกันการติดเชื้อโรดังกล่าว 

 

 
                                                           

๔๐  นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง
๔๑  ร้อยต ารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง
๔๒ ร้อยต ารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

 ระหว่างประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
๔๓  นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด
๔๔ สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษพันต ารวจตรี   
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 ๓.๑.๒ ผลกระทบที่มีต่ออำชญำกรรม 

    (๑) คดีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสาร
จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากประชาชนจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสาร อยู่
ในทุก ๆ กิจกรรมและถูกหลอมรวมเข้ากับการใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติในทุกภาคส่วนและทุกระบบ     
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เช่น การท างาน การเงิน การธนาคาร การค้าขาย สังคม การเมือง ความมั่นคง
ของประเทศ และระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งจะมีผู้ได้รับความเสียหายมากขึ้น เกิดความเสียหายและ
เกิดผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น คดีมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีพยานหลักฐานทางอิเล็ กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับคดีจ านวนมากขึ้น ต้องท าการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัลมากขึ้น ต้องอาศัยผู ้เชี ่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขา และต้องใช้งบประมาณ อุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรมากขึ้น
ตามไปด้วย ความผิดจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและอาจเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความคาดหวังจาก
ประชาชนจะมีมากข้ึน ซึ่งอาจจะสวนทางกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการ ที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับ
อาชญากรรม      ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งหน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นและส าคัญในการท างานอีกเป็นจ านวนมาก๔๕ 

    (๒) ความผิดตามประมวลรัษฎากร ในกรณีที่มีการประกอบการหรือด าเนินการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในด าเนินการ ส่งผลให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือการ
แสวงหาพยานหลักฐานต่างอาจกระท าได้ยากมากขึ้น๔๖ และนอกจากนั้นรูปแบบการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์วิถีชีวิตใหม่ที่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้          
เป็นเครื่องมือในการติดต่อค้าขายสินค้าระหว่างประเทศ ลักษณะของการท าธุรกิจ การน าเข้าสินค้าจะน าเข้า
ตามออเดอร์ของลูกค้าระดับผู้บริโภค เป็นการติดต่อซื้อขายกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ดังนั้น
กระบวนการสั่งน าเข้าสินค้าจะลดจ านวนหรือปริมาณลง แต่จะเพ่ิมความถี่ในการสั่งน าเข้ามากขึ้น การก าหนด
มูลค่าความเสียหายทางคดีที่เข้าตามลักษณะรายละเอียดของการกระท าความผิดที่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ    
ต้องลดจ านวนลงตามลักษณะของการกระท าความผิดในช่วงสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)๔๗ 

    (๓) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การท าธุรกรรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์มือถือมากกว่าการไปด าเนินการ ณ ที่ท าการหรือสาขาของธนาคาร    
และยังรวมถึงการฟอกเงินผ่านเงินสกุลดิจิทัล ซึ่งยากแก่การตรวจสอบ๔๘ 

    (๔) เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 หรือชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้เร่งให้การซื้อ
ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์เติบโตและได้รับความนิยมจากผู้ขายและผู้ซื้อจ านวนมากอย่าง
รวดเร็ว ท าให้การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เกิดขึ้นมากด้วย ในขณะที่การสืบสวนสอบสวน      
หาผู้กระท าความผิด รวมทั้งการติดตามเอาทรัพย์คืนเป็นไปได้อย่างยากล าบาก๔๙ 

 
                                                           

๔๕  พันต ารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
๔๖   พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร
๔๗  นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร
๔๘  พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
๔๙ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่ าง

 ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ



43 
 
๓.๒ แนวโน้มของอำชญำกรรมที่เป็นคดีพิเศษอันเนื่องจำกสถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 
 ๓.๒.๑ ปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรเกิดอำชญำกรรมที่เป็นคดีพิเศษ 

    (๑) สถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ท าให้ประชาชนไม่สามารถ
ติดต่อพบปะกันโดยตรง หรือไม่สามารถท างานได้ตามปกติ โรงงาน ร้านอาหาร หรือบริษัทหลายแห่ง      
สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศปิดตัวลง ปัญหาคนว่างงานมากขึ้น หลายครอบครัวขาด
รายได้ในการด ารงชีวิต ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประชาชนอาจหาทางออกด้วยการผันตัวเองไปเป็นอาชญากร เพ่ือหารายได้เข้ามาเลี้ยงปากท้องของ
ตัวเองมากขึ้น ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงลดทอนตามไปด้วย และนอกจากนี้ การที่
ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
เพราะแม้การระบาดจะสิ้นสุดลงแต่รูปแบบการพบปะทางสังคมอาจจะไม่กลับไปสู่แบบเดิมทั้งหมด เนื่องจาก      
ความกลัวที่จะเกิดโรคระบาดซ้ า น าไปสู่การสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่การติดต่อโดยตรง      
ที่ต้องมีการพบหน้าพูดคุยกัน จนอาจกล่าวได้ว่าชีวิตในยุคโรคระบาดต้องพ่ึงพาอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่าง       
ไม่เคยเป็นมาก่อน จนเกิดความคุ้นชิน ท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตในประจ าวัน 
ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังเป็นช่องทางในการท าธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึง
อาชญากรท่ีเล็งเห็นว่า อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองที่สะดวกและ
รวดเร็ว โดยที่อาชญากรไม่ได้มีความกังวลต่อการติดเชื้อของโรคระหว่างการกระท าความผิดแต่อย่างใด๕๐ 

    (๒) สถานการณโ์ควิด - 19 ดังกล่าว เป็นปัจจัยเร่งให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
โทรคมนาคมและการสื่อสารในการด าเนินชีวิตเพ่ือสนองตอบความต้องการในการแสวงหาสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ มากขึ้น๕๑ ส่งผลให้อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีการน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เป็นองค์ประกอบในการกระท าความผิดมากขึ้น การชักชวนให้ร่วมลงทุนในระบบเงิน 
ดิจิทัล หรือซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่มีกระบวนการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนมี
ลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น คดีความผิดในลักษณะการหลอกลวง หรือการฉ้อโกง ที่เกิดจากการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อขายออนไลน์ และการท าธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร คดีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก็จะมากตามไปด้วย๕๒ และเนื่องจากความง่ายในการเข้าถึง จึง
ท าให้จ านวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายมีจ านวนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เงินที่ได้จากกระท าความผิด
จะมีการถ่ายเทโอนย้ายเปลี่ยนมือตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระท าความผิดยากมากขึ้น๕๓ ในขณะที่
อาชญากรรมบางประเภทที่มีลักษณะการกระท าความผิดที่ควรเป็นคดีพิเศษ แต่ไม่เป็นความผิดตามบัญชีท้าย

                                                           
๕๐ พันต ารวจโท พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
๕๑ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  และพันต ารวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการ
 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นท่ี ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

๕๒ ร้อยต ารวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
และพันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค  

๕๓
  ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม
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พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และละเมิดทางเพศเด็กโดยใช้
สื่อออนไลน์ เป็นต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับอาชญากรรมดังกล่าว๕๔ 

    (๓) เนื่องจากสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษที่
เกิดขึ้นจะมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น  เพ่ิมความถี่และระดับความรุนแรง ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างและมีมูลค่าความเสียหายสูงขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการก่ออาชญากรรม หรือเพ่ือช่วยในการปกปิดตัวตน  หรือ
หลบเลี่ยงจากการถูกติดตามจับกุม ซึ่งจะมีการพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับวิธีคิด 
(mindset) และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมสมัยใหม่ 
โดยต้องมองลักษณะของอาชญากรรมให้รอบด้าน เนื่องจากการบีบรัดทางเศรษฐกิจทั่วโลก และปัจจุบัน
ความสามารถของอาชญากรในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยสูงมากขึ้น 
รวมทั้งมีการแชร์ข้อมูลหรือวิธีการกระท าความผิดในกลุ่มอาชญากรด้วยกัน เช่น เครือข่ายฟอกเงินใน Dark 
Web ท าให้การก่ออาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๕๕ เป็นต้น 

    (๔) จากที่กล่าวแล้วข้างต้น ท าให้คดีความผิดของทุกกองคดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มักจะมี       
ความเกี่ยวพันกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสมอ๕๖  
เช่น การท าธุรกรรมทางการเงิน และการใช้เทคโนโลยีในด้านสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น  วิธีการด าเนินการดังกล่าว 
ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระบบเทคโนโลยีหรือในโลกโซเซียล เป็นเหตุให้ผู้กระท าความผิดน าระบบ
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการก่ออาชญากรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน๕๗ ดังนั้น พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพยานหลักฐานทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้ 
และมีแนวโน้มการกระท าความผิดจะเปลี่ยนจากการกระท าความผิดที่มีมูลค่าความเสียหายที่มีผลกระทบต่อ
ต่อมูลค่าภาษีอากรทีละหลายล้านบาทเป็นการกระท าความผิดที่มีความเสียหายเพียงเล็กน้อย แต่มีการกระท า
ความผิดบ่อยครั้ง นอกจากนี้ ผู้กระท าความผิดจะไม่มีการกักตุน หรือจัดเก็บสินค้าที่เป็นความผิดไว้ยังสถาน
ประกอบการ หรือโกดังเก็บสินค้าทีละมาก ๆ แต่จะมีการน าเข้าและกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ยากต่อการตรวจสอบติดตามป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด๕๘ 

    (๕) แนวโน้มของอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษจะมากขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
บนโลกออนไลน์ที่อาชญากรสามารถกระท าความผิดในพ้ืนที่ใดก็ได้ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบ   

                                                           
๕๔ ร้อยต ารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  และนายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ
 เฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด

๕๕ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ  และพันต ารวจตรี  

๕๖ พันต ารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ , พันต ารวจตรี ดิษยธรรม ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม , นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด   
และพันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

๕๗ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร  
๕๘

 นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร 
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ต่อประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว เช่น การฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และการใช้สกุลเงินดิจิทัล  
ในการท าธุรกรรมที่ท าให้มีการติดตามเส้นทางการเงินได้ยาก น าไปสู่อาชญากรรมด้านการฟอกเงิน รวมถึงอาจ
มีการใช้เชื้อโรคหรือโรคระบาดในการก่อการร้าย๕๙ ซึ่งนักวิเคราะห์เห็นพ้องกันว่า อำชญำกรรมทำงไซเบอร์  
ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ไม่มีพรมแดน จะปรับเปลี่ยนเป็นอำชญำกรรมข้ำมชำติ และพัฒนำเป็นองค์กร
อำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพำะ      
คดีควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่     
(New normal) ส่งผลโดยตรงให้ประชาชนหรือการประกอบการต่าง ๆ อยู่ในโลกเสมือนจริงโดยเฉพาะ     
การประกอบธุรกิจ การประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่จะต้องเกี่ยวข้องโยงใยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพฤติการณ์    
ในการท างาน พฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจ หรือความเสี่ยงภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ เช่น กรณี
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสระบุรีถูกไวรัสเรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์ ชื่อ void crypt/spade โจมตี ท าให้
ระบบการจัดการ และรักษาพยาบาล รวมถึงข้อมูลระบบสนับสนุนบริการทั้งหมดได้รับความเสียหาย เป็นต้น๖๐  

    (๖) ในอนาคตเชื่อว่าภาครัฐจะส่งเสริมให้การติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โดยประชาชนไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการด้วยตนเอง ในส่วนคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น พยานหลักฐาน    
ที่ใช้ในการพิสูจน์ความผิดส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ต้องสงสัยได้ยื่นส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยอาจต้องเดินทางไปติดต่อยื่นเอกสารกับเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยตนเองหรือมอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นไปกระท าการแทน แต่การยื่นเอกสารดังกล่าวเป็นการยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารย่อม
สามารถตรวจสอบความมีตัวตนหรือความถูกต้องมีอยู่จริงของเอกสารได้ต่อหน้า แต่หากภาครัฐเปิดช่องทางให้
ประชาชนซึ่งรวมถึงผู้ต้องสงสัย ให้สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น การเปิดช่องทาง
ดังกล่าวย่อมน ามาซึ่งเพ่ิมความเสี่ยงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะการตรวจสอบความมีอยู่จริงของเอกสาร
หรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการลงชื่อรับรองเอกสาร หรือส าเนาเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็น
หลักฐาน ย่อมไม่สามารถท าได้โดยง่าย และผู้ต้องสงสัยอาจใช้ช่องทางนี้น าเอกสารของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไป
ยื่นส่งแทน หรืออาจมีการปลอมลายมือชื่อในเอกสารยื่นส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นที่แน่ชัด
ว่าเอกสารหลักฐานที่จัดเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเหลือเพียงเอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับ       
ท าการตรวจสอบลายมือชื่อของบุคคลต่าง ๆ ในเอกสารไม่สามารถท าได้ ท าให้การพิสูจน์ความผิดที่โดยปกติ   
มีความยุ่งยากอยู่แล้วจะทวีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นไปอีก๖๑ 

 ๓.๒.๒ ช ำแหละกลโกงออนไลน์ยุค New normal๖๒ 

    ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากภัยการแพร่ระบาดของโควิด - 19 คนจ านวนมากต่างได้รับ
ผลกระทบทั้งตกงาน รายได้ลด และสิ่งที่ตามมาซ้ าเติมในยามล าบากนี้  คือ “ภัยกำรหลอกลวง” ของเหล่า
มิจฉาชีพที่แฝงตัวมาหากินกับการใช้เทคโนโลยีและโซเซียลมีเดียมาหลอกลวงผู้อ่ืนแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย 
ข้อมูลของ Apps Flyer เผยกำรหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) นั้นมีอัตราสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 60% และที่น่าตกใจ คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ถูกโจมตีมากที่สุด
โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม 

                                                           
๕๙  นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง
๖๐  ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
๖๑  ร้อยต ารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง
๖๒

 https://www.thansettakij.com/content/tech/444175  , เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓.

https://www.thansettakij.com/content/tech/444175
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    นอกจากนี้ ผลส ารวจระดับโลกจาก Next Caller ผู้พัฒนาโซลูชั่นและเทคโนโลยีการ
ตรวจจับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ เผยว่า 37% ของชาวอเมริกันเชื่อว่าพวกเขาก าลังตกเป็นเหยื่อ
การหลอกลวงในเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา และอีก 44% บอกว่าพวกเขารู้สึกว่าเสี่ยงถูกหลอกมากขึ้น เมื่อ
ท างานจากบ้าน (WFH) ในขณะที่ประเทศไทยทุกวันนี้ ดูเหมือนว่ายิ่งเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา    
บนโลกออนไลน์มากเท่าไร ยิ่งเป็นการเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีมาฉวยโอกาสจากเรามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข่าว
กำรหลอกลวงออนไลน์มากมาย ตั้งแต่กำรหลอกสั่งซื้อของออนไลน์ หลอกลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่     
หลอกชวนท ำบุญบริจำค หลอกให้เงินกู้ หรือแม้กระทั่งสวมรอยเป็นคนรู้จักเพ่ือหลอกขอยืมเงินที่พบกัน
ประจ า เพราะมิจฉาชีพก็ปรับรูปแบบไปกับยุค New normal ด้วยเหมือนกัน โดยสอดส่องพฤติกรรมของ 
ผู้คนและพัฒนาทักษะการหลอกลวงให้เข้ากับยุคสมัย หวังล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวและจ้องฉกเงินจากกระเป๋า
สตางค ์หากเราไม่ทันระวังตัวด้วยกลโกงออนไลน์ต่าง ๆ 

    โดย ทรูมันนี่ ได้รวบรวมกลโกงออนไลน์ ยุค New normal มาเตือนภัยผู้ใช้เทคโนโลยี   
ให้ระมัดระวังภัยออนไลน์ในยุค New normal ที่ต้องเพ่ิมความระวัง ดังนี้ 

    (๑) เสนองำนออนไลน์ (Job Offer Scam) 

     ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.ท.อ.) เผยภาพรวมมีลูกจ้างใน    
ระบบได้รับผลกระทบจากพิษโควิด - 19 แล้วกว่า 3.3 ล้านราย หลายคนต้องมองหางานหรืออาชีพเสริม 
นอกเหนือ จากรายได้ประจ า กลายเป็นโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีคิดกลโกงล่อลวงผู้ที่อาจจะก าลังตกงานหรือ     
มองหางานเพิ่มเติมด้วยการเสนองานออนไลน์ที่ไม่มีจริง ล่อลวงด้วยการเสนอค่าตอบแทนจ านวนมากเกินปกติ 
หรือบางคนโดนหลอกให้ท างานจนส าเร็จแล้วแต่กลับเจอการจ่ายเงินด้วยเช็คเดัง กลโกงนี้อาจเริ่มต้นจาก   
การส่ง e - mail มาเสนองานที่ไม่ตรงกับสายงานเรา หรืออาจจะเป็นโพสต์ชวนมาท างานบนโซเชียลมีเดีย   
โดยใช้บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีมาโฆษณาชวนเชื่อ (บางกรณีอาจแอบอ้าง) 

    (2) ลวงบริจำค (Charity Fraud Scam) 

     ด้วยวิถีการใช้จ่ายเงินที่เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการท าบุญหรือบริจาคเงิน
วันนี้ท าได้ง่ายเพียงเข้าแอพ และโอน มิจฉาชีพพวกนี้อาศัยความใจอ่อน ขี้สงสาร และเห็นอกเห็นใจของคนไทย
มาสร้างกลโกงเพ่ือหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง บางรายอาจสร้างข่าวดราม่าที่ไม่จริงและชวนบริจาค บางรายอาจ
สวมรอยเป็นหนึ่งในทีมงานของมูลนิธิหรือตัวแทนรับบริจาคในโครงการที่ก าลังอยู่ในกระแส ดังนั้น เราควรเช็ค
ข้อมูลต่าง ๆ ให้ดีและตั้งสติก่อนโอน เพ่ือให้เงินที่เราตั้งใจท าบุญไปถึงเป้าหมายที่ต้องการจริง ๆ  

    (3) สวมรอยเป็นตัวแทนหรือผู้เชี่ยวชำญไอที (Repair Scams) 

     เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ไอทีมีความส าคัญยิ่ง เมื่อบางส านักงานยังเปิด
โอกาสให้พนักงานท างานกันแบบ Hybrid เพื่อเว้นระยะห่าง และลดความแออัดในสถานที่ท างาน เปิด
โอกาสให้มิจฉาชีพสวมรอยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทไอทีดัง ๆ มาหาพนักงานที่ Work from Home เพ่ือขอ 
Remote ตั้งค่าเครื่องต่าง ๆ ก็เป็นได้ ซึ่งอาจมาในรูปแบบ e - mail phishing หรือ call ตรงหาเหยื่อก็มี 

    (4) ลวงเล่นพนันออนไลน์ (Fraud In Online Gambling) 

     ข้อมูลจากเครือข่ายเยาวชนพบว่า ช่วงโควิด - 19 เว็บพนันออนไลน์มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น
เกือบ 1 เท่าตัว และมีแบนเนอร์โฆษณาชวนเล่นพนันหรือเสี่ยงโชคออนไลน์จ านวนมาก อาทิ “เล่นเกม
แล้วได้เงิน” หรือ “กักตัวไม่กลัวจน” แน่นอนว่าข้อความชวนเล่นพนันเหล่านี้ คือ จุดเริ่มต้นไปสู่หายนะในชีวิต 
เพราะจากสถิติพบว่าผลการเล่นพนันส่วนใหญ่ คือ กว่า 82% เสียมากกว่าได้ นอกจากนั้น เว็บเหล่านี้จะ
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มีการซ่อนเทคนิคกลโกงต่าง ๆ เพ่ือหลอกล่อให้ผู้เล่นคิดว่า โชคเข้าข้าง เมื่อถอนตัวไม่ทันก็จะต้องสูญเสีย
เงินก้อนโตไปในที่สุด และมิจฉาชีพพวกนี้ไม่เพียงแต่ได้เงินไป แต่บางเว็บยังมีการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น เมื่อข้อมูลเหล่านี้ตกไปอยู่ในแวดวงการพนัน ก็จะมีข้อความเชิญชวน
ผ่าน SMS ตลอดเวลา ดังนั้น ต้องคิดให้ดีก่อนคลิกไปต่อกับข้อความชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้ 

    ทั้งนี้ เพ่ือสร้างเกราะป้องกันให้แก่ผู้ใช้ e-Wallet ในยุค New normal ทรูมันนี่ ได้เสนอ
แนวทางอยู่ให้รอดแบบ “ห่ำง ปิด ติด จ่ำย” ป้องกันง่าย ๆ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ดังนี้ 
    (๑) ห่าง – ห่างให้ไกลจากคนหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้ใจ ตลอดจนโฆษณาที่เกินจริง อย่าเชื่อใจ 
คนง่าย โดยเฉพาะคนที่เพ่ิงรู้จักผ่านออนไลน์ ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับให้ดีก่อนคลิกไปต่อ 
    (๒) ปิด – ปิดกั้นข้อมูลส่วนตัว อย่าให้ใครรู้ได้เป็นดี โดยเฉพาะรหัส OTP บัตรประชาชน 
บัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต/เดบิต หากไม่ม่ันใจให้เช็คกับธนาคารหรือผู้ให้บริการโดยตรงก่อนเสมอ 
    (๓) ติด – ติดตั้งแอพ พวกแอนตี้ไวรัส ศึกษาการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และหมั่นอัพเดต
ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจากผู้ให้บริการโดยตรงเพ่ือเสริมระบบความปลอดภัยให้
ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อย ๆ และตั้งค าถามหรือข้อสงสัยไว้ก่อนว่า คนที่แชทหรือโทรมาหา
นั้นเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม 
    (๔) จ่าย – จ่ายเงินแต่ละทีต้อง "ตั้งสติให้ดี" ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ทั้งชื่อผู้โอน จ านวนเงิน 
บัญชีดูน่าสงสัยหรือไม่ เช็คทุกครั้งที่ได้รับการแจ้งเตือน หรือตรวจเช็คกับเจ้าหน้าที่ผ่าน  Call Center  

    นอกจากนี้ ยังควรศึกษาการใช้งานฟีเจอร์ความปลอดภัยของ Application e - Wallet 
ยุค New normal เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์การยืนยันตัวตนเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของผู้ใช้ ระบบการยืนยันความถูกต้องในการท าธุรกรรม ทั้ง PIN 6 หลักและ OTP, Real-time 
notification ให้ผู้ใช้เช็คประวัติการใช้ได้ตลอดเวลา ระบบความปลอดภัยส าหรับผูกบัญชีกับบัตรเครดิต/เดบิต
ต่าง ๆ อาทิ verified by VISA, MasterCard Secure Code และ J Secured จาก JCB และมี Customer 
Care ดูแลช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Live Chat และ Call Center เป็นต้น 

 ๓.๒.๓ ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ชีวิต (ไม่) ปกติใหม่ ยุคโควิด - 19 

    เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. 2563 สถาบันเพ่ือความยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)    
โดยความร่วมมือของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNODC) ได้จัดการ
สัมมนาในรูปของประชุมทางไกล ผ่าน Application ZOOM (RoLD Virtual Forum : Living with COVID - 
19 ตอนภัยคุกคามทางไซเบอร์ ชีวิต (ไม่) ปกติใหม่ ยุคโควิด - 19) ซึ่งการสัมมนานี้ ได้น าเสนอถึงแนวโน้ม       
และความท้าทายของอาชญากรรมทางไซเบอร์ และความร่วมมือในการสร้างพ้ืนที่ออนไลน์ (cyberspace)         
ที่ปลอดภัยมั่นคงในประเทศไทย รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้๖๓ 

    “เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร การด าเนินชีวิต และได้เปลี่ยนแปลง   
รูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” ประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้เกิด       
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและการพัฒนา ผ่านกระบวนการ      
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงความ
ท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

                                                           
๖๓ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ส านักงานว่าด้วยยาเสพติด และ

 อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
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    การพัฒนาพ้ืนที่ออนไลน์เปิดโอกาสให้เกิดการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ สร้างภัย
คุกคามต่อเสถียรภาพ และ/หรือ การท าลายบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
ประเทศ อีกทั้งการใช้ไซเบอร์ในทางที่ผิดยังมีลักษณะไร้พรมแดน และท าให้อาชญากรรมข้ามพรมแดนแบบ
ดั้งเดิม เช่น การลักลอบขนยาเสพติดและการค้ามนุษย์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ความร่วมมือทางการทูตจึงเป็น
สิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก อาเซียนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องความแตกต่างภายในภูมิภาค ทั้งในเชิงปฏิบัติ
และเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน 

    สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและ  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นจึงเสี่ยงต่อ    
การถูกโจมตี อาชญากรไซเบอร์ หรือแฮกเกอร์ มักพยายามเข้าถึงระบบและลักลอบขโมยข้อมูลส าคัญ  
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางการทหารของภูมิภาค ผ่านการใช้โปรแกรมประสงค์ร้ายหรือมัลแวร์      
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งวิวัฒนาการของมัลแวร์เหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของสิ่งที่ทีมงาน       
ด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ของส านักงาน UNODC เรียกว่า สถานการณ์การโจมตี (attack landscape)  

    นอกจากนั้น การติดแรนซัมแวร์ หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ ประเภทเวิร์มโดยใช้ข้อมูลเป็น       
ตัวประกัน ก็มีเพ่ิมมากขึ้น และกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน การใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่ล้าสมัยหรือไม่ได้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ ท าให้หลายองค์กรตกอยู่ในความเสี่ยง
ต่อการถูกโจมตีโดยเครือข่าย Botnet ที่ลักลอบเข้าควบคุมระบบและก่อความเสียหายสูงต่อระบบขององค์กร 
การหลอกลวงโดยใช้ e - mail โดยอ้างที่มาจากหลากหลายองค์กรหรือหน่วยงานส าคัญยังคงเป็นภัยคุกคาม   
ที่สร้างความเสียหายในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตลอดมา และยังคงเป็นเทคนิคการหลอกลวงที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการแพร่กระจายมัลแวร์ เพ่ือการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ การใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้นในองค์กรนั้น ท าให้การโจมตีแบบ Distributed Denial of Service หรือ 
การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ได้มีโอกาสในการจู่โจมเป้าหมายและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  

    ในขณะที่การใช้เทคนิค Romance scam หรือการหลอกลวงโดยใช้ความเสน่หา ยังคง     
ถูกน ามาใช้ในการหลอกลวงเหยื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนน าไปสู่การเกิดอาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การหลอกลวง และการแบล็คเมล์ ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบน                
สื่อออนไลน์ยังคงพบเห็นได้มากภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเข้าไปดูการถ่ายทอดสด       
การละเมิดของเด็กทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านการจ่ายเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลแบบไม่ระบุตัวตนในหลายปี 
มานี้ ประเทศไทยก็ได้ด าเนินการเพื่อจัดการกับสื่อออนไลน์ที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กให้หมดไป ซึ่งส านักงาน 
UNODC รู้สึกชื่นชมในการท างานและการใช้มาตรการเชิงรุกเพ่ือจับกุมผู้ล่วงละเมิดเหล่านั้นด้วย   

    ในขณะเดียวกัน การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศก็กลายเป็นแหล่งพักพิง (safe haven) 
ในการประกอบกิจการผิดกฎหมายของอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์ ผ่านตลาดมืดที่ไม่เปิดเผยตัวตนต่าง ๆ 
(anonymous black marketplaces) กลุ่มอาชญากรเหล่านี้สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความซับซ้อนส าหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการค้นหา ยับยั้ง และ
ขัดขวางการก่ออาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะด้านที่ไม่
เปิดเผย อย่าง “Darknet” หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ขายสินค้าผิดกฎหมายเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งในระดับ
โลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนจากเครือข่ายแบบรีเลย์ 
(relay network) เช่น TOR (The Onion Router) หรือบริการที่ท าให้สามารถท่องอินเทอร์เน็ตโดยไม่เปิดเผย
ตัวตน ร่วมกับเทคนิคอ่ืน ๆ ท าให้อาชญากรสามารถฝึกฝนและท างานร่วมกัน ท าการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย
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เกือบทุกประเภท และท าการช าระเงินเสมือนจริงที่ไม่สามารถแกะรอยได้ หรือใช้สกุลเงินดิจิทัลปลอม 
(pseudo anonymous cryptocurrencies) ผู้ประกอบการ Darknet ได้ใช้โอกาสในการสร้างรายได้อย่าง
รวดเร็ว และสร้างบริการแบบซ่อนที่มีการโฆษณาสินค้าแบบผิดกฎหมายหรือสินค้าควบคุม ผ่านอินเทอร์เน็ต
อย่างเสรี เช่น ยาเสพติด หนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวประชาชนปลอม อาวุธปืน  ชุดเครื่องมือส าหรับ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ สิ่งของส าหรับการล่วงละเมิดเด็ก สินค้าเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 
เป็นต้น ท าให้รูปแบบกิจกรรมแบบ crime-as-a service เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีอาชญากร       
หลายประเภทตั้งแต่มือปืนไปจนถึงผู้ที่ลักลอบเข้าระบบ ผู้ปลอมแปลงตัวตนเพ่ือหลอกลวงผู้อ่ืนในโลกออนไลน์ 
มีการเสนอบริการในบริการแบบซ่อน หรือแพลตฟอร์มบน Darknet หรือพวกลักพาตัว ทั้งนี้ จากการท างาน
ของส านักงาน UNODC กับรัฐสมาชิก ท าให้ว่าประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังขาด      
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการคุกคามทางไซเบอร์ที่ก าลังเผชิญอยู่ 

    มาตรการล็อกดาวน์ที่ได้ประกาศใช้โดยรัฐบาลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิก อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส่งผลให้คนต้องอยู่แยกกันมากขึ้น เพ่ือ
รักษาระยะห่างทางสังคม และส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน 
นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวท าให้คนต้องท างานจากท่ีบ้านและต้องใช้ช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ในการท างานและ
ใช้ชีวิต เด็กที่ต้องกักตัวอยู่บ้านก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกมส์ และเรียนออนไลน์มากขึ้น ผู้สูงอายุ ที่
รู้สึกเหงาจากการกักตัวก็อาจจ าเป็นต้องเพ่ิมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือติดต่อกับครอบครัวเช่นเดียวกัน 

    อาชญากรรมทางไซเบอร์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยส านักงาน 
UNODC มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว และจะด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
รัฐบาลทุกภาคส่วนต่อไป เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ เราจะสนับสนุน ให้ค าแนะน า และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรพันธมิตร เพ่ือลดความซับซ้อน   
ในการท างานและการให้ความช่วยเหลือ และช่วยท าให้ทุกฝ่ายสามารถมองเห็นภาพของภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในองค์รวมได้อย่างชัดเจน ในส่วนของความร่วมมือในระดับภูมิภาคนั้น ส านักงาน  UNODC เป็นพันธมิตร
ส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

    ยุติธรรมทางอาญาในการตรวจสอบ จ าแนก รวบรวมหลักฐาน และสอบสวนการกระท าผิด
ทางอาญาในการใช้ Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัลบนดาร์กเน็ต (Darknet) การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในโลกออนไลน์ และการใช้ Cyber threat intelligence หรือระบบคลังข้อมูลภัยทางไซเบอร์
อัจฉริยะ ในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย ได้ด าเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านพิสูจน์พยานหลักฐาน     
ดิจิทัลแห่งแรกในประเทศลาว และพัฒนาการประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์และดาร์กเน็ต โดยใช้ข้อมูล    
จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านกฎหมายและนโยบาย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและ
สถานการณ์ด้านไซเบอร์ของประเทศในอาเซียน และมีก าหนดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในปีนี้  

    สุดท้ายนี้ ส านักงาน UNODC มุ่งม่ันที่จะด าเนินการเพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 
จัดการกับความท้าทายส าคัญที่ก าลังเกิดขึ้น โดยจะพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งทาง          
ดิจิทัลในระดับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงปลอดภัย และเสถียรภาพบนโลกออนไลน์ให้ 
สอดคล้องกับแผนงานด้านความร่วมมือทางดิจิทัลของเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ และเราจะร่วมกัน  ท าไป
ด้วยกันกับสถาบันเครือข่าย UN-PNI อย่าง TIJ และรัฐบาลไทย” 

    จากนั้น ผู้ร่วมอภิปรายได้น าเสนอความคิดเห็นและค าแนะน า ดังนี้  
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    อำจำรย์ปริญญำ หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด กล่าวว่า 
“ไม่ต้องถำมแล้วว่ำจะโดนแฮกหรือเปล่ำ แต่ควรถำมว่ำจะโดนแฮกเม่ือไหร่ดีกว่ำ ดังนั้นหน่วยงำนต่ำง ๆ ควร
เปลี่ยนวิธีคิดในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ จำกที่เคยคิดเพียงระบบป้องกันกำรถูกแฮก ไปเป็นกำร
ท ำให้ระบบต่ำง ๆ ยังสำมำรถท ำงำนต่อไปได้ แม้จะถูกแฮกไปแล้ว” ทั้งนี้ “อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ ไม่มี
พรมแดน กลำยเป็นอำชญำกรรมข้ำมชำติ และพัฒนำไปเป็นองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ คนร้ำยใช้
วิทยำกำรที่ก้ำวหน้ำกำรจัดกำรกับปัญหำนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ำย และยังต้องไปอำศัยควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนอ่ืน ๆ ตำมประเภทของอำชญำกรรมอีกด้วย” และอาจารย์ปริญญาฯ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ทุก
หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนต้องให้ความส าคัญกับ  ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อเกิด
การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ท าให้เกิด New normal ซึ่งบังคับให้คนส่วนใหญ่ต้องหันมาใช้โลกออนไลน์
เป็นเครื่องมือหลักในการท างาน ทั้งนี้ ในการประชุม World Economic Forum ครั้งที่ผ่านมา ได้ยกมีการ
น าเสนอปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นหัวข้อใหญ่ในการประชุม เนื่องจากกลุ่มอาชญากรทางไซ
เบอร์ มีความพร้อม  ที่รอจะโจมตีระบบต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในฐานะที่ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่ “น่ำลงทุน”ในสายตาของต่างชาติ ก็ต้องตระหนักกับประเด็นนี้ เพราะความปลอดภัยจากการถูก
โจมตีทางไซเบอร์จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของนักลงทุนในการตัดสินใจว่าจะมาลงทุนหรือไม่  

    ส าหรับเครื่องมือทางกฎหมายที่ประเทศไทยมีอยู่ในขณะนี้ มั่นใจว่าประเทศไทยมีกฎหมาย
ที่ทันสมัย คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สร้างขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองระบบโครงสร้าง 
ต่าง ๆ ให้มั่นคงปลอดภัย ระบบไม่ล่ม โดยยืนยันไม่ใช่กฎหมายที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกส่งต่อ
ในโลกออนไลน์ อีกหนึ่งฉบับ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยปกป้องให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนน าข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในโลกออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ 

    แม้ประเทศไทยจะมีเครื่องมือทางกฎหมายที่ดีพอสมควรแล้ว แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวล คือ 
“ไทย ไม่มีอธิปไตยทำงไซเบอร์” เพราะหากมองในมุมด้านความมั่นคง จะพบว่า พ้ืนที่ทางไซเบอร์ อยู่
นอกเหนือไปจากเขตแดนต่าง ๆ ทั้งทางบก น้ า อากาศ และอวกาศ หมายความว่า คนไทยก าลังใช้ Platform 
ส่วนใหญ่จากต่างประเทศ และเจ้าของ Platform เหล่านี้ สามารถดึงข้อมูลจากผู้ใช้ไปได้มากยิ่งกว่ารัฐบาลไทย 
และยังมีกลุ่มเว็บไซต์ที่อยู่ใต้ภูเขาน้ าแข็ง ทั้ง Deep Web คือ การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะต่าง ๆ และ Dark Web 
คือ พวกที่น าเสนอเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นกลุ่มที่น่าเป็นกังวล เพราะไม่สามารถใช้เบราว์เซอร์เข้าไปได้ ต่าง
จากเว็บไซต์ทั่วไปท่ีเข้าผ่านเบราว์เซอร์ได้ อย่าง Chrome Safari หรือ Internet Explorer ดังนั้น โลกปัจจุบัน 
เป็นโลกที่ใครสามารถควบคุมข้อมูลได้ก็จะมีอ านาจ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อมูลเกือบทั้งหมดถูกควบคุมไว้         
โดย Platform อย่าง Google หรือ Facebook ท าให้เห็นว่า ในขณะที่เทคโนโลยีถูกอัพเกรด แต่ความเป็นมนุษย์
ก าลังถูกลดความส าคัญลง ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเร่งเพ่ิมองค์ความรู้ทางไซเบอร์ให้กับประชาชน  

    พันต ำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะเทคโนโลยีมีบทบาทในการใช้ชีวิตของประชาชน
มากขึ้น โดยแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรเปลี่ยนไป เพราะ “อำชญำกรทำงไซเบอร์” เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยี จึงถือเป็นอาชญากรรมในอีกระดับหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุมีความสามารถสูง โดยได้ให้ค านิยามใหม่
ของอาชญากรทางไซเบอร์ โดยเรียกว่า “Smart โจร” เป็นอาชญากรที่ฉลาดมากขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีที่ล้ า
หน้ากว่าเจ้าหน้าที่ไปหลายก้าว จึงไม่ควรประเมินความสามารถของคนกลุ่มนี้ต่ าเกินไป และยังเป็นอาชญากรรมที่
ไม่มีเชื้อชาติ ไม่มีขอบเขตของประเทศ จึงยากล าบากต่อการติดตาม เมื่อการกระท าผิดกฎหมายในประเทศ
หนึ่ง เกิดขึ้นจากอีกประเทศหนึ่ง ท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีความซับซ้อนมากขึ้น ในแต่ละครั้งต้องไปดูว่ามี
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สนธิสัญญาระหว่างกันหรือไม่ มีรายละเอียดในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ ยังเป็นปัญหา เนื่องจากคดีประเภทนี้แทรก
ซึมไปเกี่ยวพันกับคดีอื่น ๆ เพียงแต่เปลี่ยนเป็นการท าความผิดผ่านระบบของคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงมีความ
เชื่อมโยงไปถึงการเก็บพยานหลักฐานที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานยัง
ไม่เข้าใจระบบ ก็จะไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐานได้ หรืออาจเก็บได้ไม่ครบถ้วน และหากหลักฐานถูก
เข้ารหัสจนค้นหาไม่เจอถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไป ก็จะไม่สามารถน าพยานหลักฐานมาใช้ได้ แม้จะยึด
คอมพิวเตอร์มาได้ก็ตาม 

    “หากลองนึกภาพต ารวจจับโจร โจรน าหน้าต ารวจ คือการติดตามในทิศทางเดียวกัน  
ถ้าต ารวจแข็งแรงกว่าก็จับโจรได้ แต่ปัจจุบันยากกว่านั้น เพราะไม่รู้ว่าโจรว่ิงไปทิศทางไหน ต่อให้ต ารวจ
แข็งแรง แต่ถ้าไม่รู้ทิศทางของโจรก็ตามไม่ทัน เพราะวิ่งไปผิดทาง” 

    กลุ่มอาชญากร เริ่มขยายเป็นองค์กรข้ามชาติมากขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักกัน เพียงแค่
สามารถท างานและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น  จึงต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะและจ าเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ให้สามารถเท่าทันต่อการอาชญากรในคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่มีความซับซ้อนใน
การด าเนินคดีมากขึ้น ซึ่งข้อมูลจาก Internet Crime Report ของ FBI ในช่วงปี 2016 – 2017 จะให้เห็น
ว่า เหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์ คือ คนทุกกลุ่ม แม้คนทุกเพศทุกวัยจะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
เช่นเดียวกัน แต่การรับรู้และระดับการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของแต่ละวัยไม่เหมือนกัน        
ยิ่งในช่วงนี้ประชาชนใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ท างานที่บ้านมากขึ้น ก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้น โดยมีอีกหนึ่ง
ตัวเร่ง คือ การท าธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ที่ดึงดูดให้อาชญากรไซเบอร์เข้ามาล่อลวงเหยื่อมากขึ้น 

    ผศ. สำวตรี สุขศรี อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  เห็นว่า  
การใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ จะต้องย้อนไปมองว่ามีข้อแตกต่างจาก
อาชญากรรมแบบเดิมอย่างไร มีเครื่องมือใดจะสามารถปิดช่องโหว่เหล่านั้นได้ ดังนั้น จึงจ าแนก ลักษณะและ
ธรรมชำติของอำชญำกรรมทำงไซเบอร์  ออกเป็น 5 ประเด็น คือ 
    (1) ควำมเป็นนิรนำม (Anonymity) จะเห็นได้ว่าผู้ที่เข้ามาสร้างปัญหาในโลกออนไลน์สามารถ
ปิดบังตัวตนได้ มีความเป็นนิรนาม การมีกฎหมายอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ของผู้บังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายสืบสวนสอบสวน เพ่ือที่จะค้นหาว่า ใคร คือ ผู้ที่เข้ามาสร้างปัญหาในโลกออนไลน์ 
    (2) ควำมปลอดภัย (Security) เมื่ออาชญากรทางไซเบอร์ เริ่มพุ่งเป้ามาโจมตีที่ข้อมูล 
หรือระบบของหน่วยงาน ท าให้ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบที่ดี แต่บ่อยครั้งพบว่า อาชญากรทาง
ไซเบอร์ในหน่วยงานขนาดใหญ่ เป็นคนในองค์กรหรืออดีตคนในองค์กรที่เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานนั้นเป็นอย่างดี ดังนั้น กฎหมายอาจต้องค านึงว่า อาชญากรอาจจะมาในรูปแบบผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกัน 
    (3) ควำมเป็นส่วนตัว (Privacy) จะเกิดขึ้นในลักษณะที่เจ้าหน้าที่รัฐพบผู้ต้องสงสัย
และต้องการที่จะดักรับข้อมูลของผู้ต้องสงสัย แต่มีข้อมูลส่งไปให้ผู ้คนรอบตัวผู้ต้องสงสัยด้วย ก็จะเกิด
ค าถามต่อมาว่า รัฐไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้คนที่อยู่รอบข้างผู้ต้องสงสัย หรือไม่  
    (4) โลกำภิวัตน์ (Globalization) เห็นได้ชัดว่า อาชญากรรมทางไซเบอร์ มีลักษณะ    
ไร้พรมแดน ผู้กระท าความผิดอยู่ที่หนึ่ง แต่ผลของการกระท าความผิดมาปรากฏอีกที่หนึ่ง การอาศัยเพียง
กฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งจึงไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    (5) สิทธิเสรีภำพของประชำชน ท าอย่างไรให้เกิดความสมดุล ระหว่างการป้องกันและ
ปราบปรามในขณะเดียวกันต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป 
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    ผศ. สาวตรีฯ จัดกลุ่มความท้าทายต่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
(๑) อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ (pure computer crimes) ซึ่งมุ่งหมายกระท าต่อตัวระบบหรือกับ
ตัวข้อมูลเป็นหลัก และ (๒) อำชญำกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำ (Crime about content) ที่เผยแพร่     
ในพ้ืนทีอ่อนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม มีสถิติเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงที่ประชาชนอยู่บ้านจากภัยของโควิด - 19  

    ดังนั้นจึงมองว่า กฎหมายในประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้ออกแบบครอบคลุมต่อการด าเนินการกับกลุ่มอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 กลุ่มแล้ว   
แต่การด าเนินคดีกับอำชญำกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหำ ก็ยังมีค าถามถึงความสมดุลระหว่าง การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน กับการป้องกันและปราบปรามเนื้อหาในโลกอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะประเด็นที่ถูกมอง
ว่า พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เปิดช่องให้กับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปหรือไม่ มีความสุ่ม
เสี่ยงที่จะล่วงละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนมากเกินไปหรือไม่ รวมถึงสิทธิ  ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และนอกจากนั้น ผศ. สาวตรีฯ ยังยกตัวอย่างการศึกษาทางอาชญาวิทยา ซึ่งวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลักของการเกิดอาชญากรรม 3 ส่วน คือ มูลเหตุจูงใจของการเป็นอาชญากร เหยื่อมีความเหมาะสม และเหยื่อ
ขาดการคุ้มครอง ซึ่งจากการทดสอบพบว่า อาชญากรไซเบอร์จะมุ่งโจมตีเหยื่อที่ขาดการคุ้มครองมากที่สุด 
ดังนั้น หากรัฐมีระบบการป้องกันที่ดี ก็จะช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้ประชาชนจากอาชญากรกลุ่มนี้ได้มากขึ้น   

    ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ ำนวยกำร TIJ กล่าวสรุปการประชุมว่า 
อาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็น “พลเมืองดิจิทัล” จึงต้องการความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่ต้องรับมือให้ได้ในทุกมิติ ตั้งแต่การรับมือกับความหลากหลายของรูปแบบอาชญากรรมที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น โอกาสในการก่ออาชญากรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าได้ง่าย สะดวก แนบเนียน และป้องกันยากขึ้น 
ส่วนประเด็นเรื่องกฎหมาย ต้องพิจารณาให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายด้วย เพราะฝ่ายอาชญากรสามารถก่อเหตุได้  โดยไม่มีพรมแดน ไม่ต้องมีข้อตกลง     
ไม่ต้องมีสนธิสัญญา ในขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งรวบรวมพยานหลักฐานกลับมีข้อจ ากัดทั้งเรื่องพรมแดน ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การส่งพยานหลักฐาน ต้องมีกระบวนการในการร่วมมือที่ซับซ้อน  ดังนั้น การ
สร้างความสมดุลระหว่างอ านาจรัฐ กับการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเป็นอีกหนึ่งความ ท้าทายใน
การจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพราะถ้ากลัวเกินไป ควบคุมเกินไป การพัฒนาก็ไม่เกิด            
ในขณะเดียวกันถ้าปล่อยเกินไป ไม่มีการก ากับท่ีเหมาะสม ก็จะน าไปสู่การใช้อ านาจที่ไม่ถูกต้อง 

    ส่วนประเด็นการเสริมศักยภาพบุคลากร การวิจัย และการพัฒนากฎหมาย TIJ ก าลัง
ประสานความร่วมมือกับ UNODC เพ่ือหาทางพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน    
โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา TIJ ได้จัดเวทีวิชาการท่ีเชิญบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในอาเซียนทั้งระบบ มาร่วม
แสดงความคิดเห็น ผ่านการประชุมเตรียมการเพ่ือการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (ACCPCJ) ซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน        
ในอาเซียนพร้อมรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ และนอกจากนั้น การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน 
(Culture of Prevention) เช่น การปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
หรือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในภาพใหญ่ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นแนวทางที่ส าคัญ 
ภาครัฐจึงต้องปรับตัวเช่นกัน เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย กลายเป็น
เครื่องมือที่จะเอ้ือให้ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนา ไม่สร้างความเหลื่อมล้ า ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ท าให้
ประชาชนถูกล่วงละเมิดโดยรัฐ ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน
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บทที่ ๔ 

แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 

  ในบทนี ้ประกอบด้วย น าเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกรม
สอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจ
ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในภารกิจด้านการสนับสนุนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ชีวิต  
วิถีใหม่ (New normal) อย่างเท่าทัน ดังนี้ 

๔.๑ แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 ๔.๑.๑ มำตรกำรป้องและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Disease 
2019: COVID - 19) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย และหนังสือกระทรวงยุติธรรม      
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02001/ว 9 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) กรมสอบสวน      
คดีพิเศษ ซ่ึงมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และ สอบสวนคดีพิเศษ จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมปีระกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) อันเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ” ดังนี้ 
  (๑) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019: COVID - 19) รอบแรก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุม     
โรคติดเชื้อดังกล่าว ดังนี้ 
   ๑)  หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0801.5/ว 495 ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019: COVID - 19)   
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   ๒)  หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0801.5/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019: COVID - 19) (ฉบับที่ ๒) 
   ๓)  หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0801.5/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๑๖ 
เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019: COVID - 19) (ฉบับที่ ๓) 
   ๔)  หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0801.5/ว ๑๔๗๑ ลงวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019: COVID - 19) (ฉบับที่ ๔) 
  (๒) ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศได้ยกเลิกประกาศตามข้อ (๑) และประกาศ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากเพ่ือให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ครอบคลุมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยานในคดี และ
บุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มาตรการ
ป้องและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) ระลอกใหม่  
อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564   
โดยมีสาระส าคัญดังนี้๖๔ 
   ๑)  ให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติตามหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0801.5/ว 022 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) 
ระลอกใหม่ ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ 
1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ข้อก าหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2568 
(ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2568 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยเคร่งครัด 
รายละเอียดปรากฏตามผนวก 3 ท้ายประกาศนี้ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่าตนเองมีอาการป่วย และ   
มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเชลเซียส ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกทันที เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
   ๒)  ข้อ 5 ให้ศูนย์อ านวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรม ให้ความรู้ 
ค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานและพนักงานท าความสะอาดตระหนักถึงความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ โดยให้ความส าคัญในการป้องกันตนเองเป็นล าดับแรก เช่น การล้างมือที่ถูกวิธี การสวมหน้ากาก
อนามัยที่ถูกต้องการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การหลีกเลี่ยงไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพ้ืนที่
เสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วย เป็นต้น 

                                                           
๖๔ หนังสือส านักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๘๐๑/ว. ๐๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และประกาศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มาตรการป้องและควบคุมโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID 
- 19) ระลอกใหม่ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
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   ๓)  ให้ศูนย์อ านวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรม จัดหาอุปกรณ์
สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ เครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิ และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PEE) เป็นต้น 
   ๔)  ให้ทุกหน่วยงาน ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. รณรงค์ให้บุคลากร หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ ไม่น ามือ 
มาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น และสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในสถานที่ท างาน และให้พิจารณาใช้   
ถุงมือยางส าหรับบุคลากรที่จ าเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคลที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง 
    2. รณรงค์ให้บุคลากรท าความสะอาดโต๊ะท างาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการท างาน
ต่าง ๆ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจ านวนมากอย่างสม่ าเสมอ เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะที่ใช้สอบปากค า โต๊ะประชุม 
โต๊ะรับแขก หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร โดยใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% 
    3. ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอด ระหว่างการปฏิบัติงานใกล้ชิด
ผู้ต้องหาพยาน และบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีอาญา 
    4. ในกรณีที่มีผู้มาติดต่อราชการ หรือนัดหมายสอบปากค าผู้เสียหาย พยาน หรือ
ผู้ต้องหา ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปรับตัวที่บริเวณจุดคัดกรองหน้าที่ท าการ โดยจัดให้มีการวัดอุณหภูมิ และ
ซักถาม เพ่ือประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดปรากฏ
ตามผนวก 2 ท้ายประกาศนี้  
      หากพบว่า บุคคลข้างต้น มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเชลเซียส หรือมีผลการตอบ
ข้อซักถามตามแบบประเมิน เข้าข่ายว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ให้พิจารณาเลื่อนนัด และ
ก าหนดนัดหมายภายหลังล่วงเลยเวลาไปแล้วอย่างน้อย 14 วัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่มิอาจด าเนินการดังกล่าว
ได้ก็ให้สอบปากค า หรือด าเนินการในห้องสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคาร B ขั้น 8 และแจ้งให้     
ศูนย์อ านวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรมทราบ เพ่ือท าความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภายในห้องสอบสวน หลังด าเนินการสอบปากค าแล้วเสร็จ  
      กรณีที่เป็นการด าเนินการต่อผู้ต้องหา เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา และจ าเป็นต้องควบคุม
ให้ด าเนินการตามผนวก 1 ท้ายประกาศนี้ ในขั้นตอนการจับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องหา และขั้นตอนอ่ืน ๆ    
ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้แจ้งศูนย์อ านวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรม 
และรายงานผู้บังคับบัญชาในโอกาสแรกทันที 
    5. ให้ด าเนินการตามมาตรการนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

 ๔.๑.๒ ขั้นตอนกำรจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหำตำมมำตรกำรตำม ๔.๑.๑ (๒) 

  (๑) ขั้นตอนก่อนกำรจับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องหำ 
   1)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด
อยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น 
   ๒)  เมื่อมีการสัมผัสตัวผู้ต้องหา ให้ใส่ถุงมือยางทุกครั้ง และถอดทิ้งเม่ือด าเนินการเสร็จ 
  (๒) ขั้นตอนกำรจับกุม 
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   1)  เมื่อท าการจับกุมผู้ต้องหา ให้ด าเนินการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ต้องหาโดยทันที 
และให้ผู้ต้องหากรอกข้อมูลในแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ที่แนบท้ายนี้ เพ่ือนคัดแยกผู้ต้องหา
สุขภาพปกติ และผู้ต้องหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   2)  กรณีไม่พบข้อบ่งชี้ว่า ผู้ต้องหามีไข้ หรือ เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้
ด าเนินการตามข้ันตอนปกติในการควบคุมตัวผู้ต้องหา 
   3)  หากตรวจสอบพบในเบื้องต้นว่า ผู้ต้องหามีไข้ หรือ เป็นบุคคลที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลต ารวจ สถานบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือโรงพยาบาลอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี 
โดยแจ้งให้ศูนย์อ านวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรมทราบล่วงหน้าก่อนที่จะน าตัวมาถึง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมรายงานผู้บังคับบัญชา และแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ในโอกาสแรกทันที 
   4)  ให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ใช้ดุลยพินิจในการเว้นระยะห่างกับผู้ต้องหาตามความเหมาะสม 
(Social Distancing)  
   5)  ให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม แนบส าเนาเอกสารแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโรคโคโรนา 
2019 พร้อมตัวผู้ต้องหา ส่งมอบแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
   6)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการจับกุม ใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือเพ่ือป้องการติดเชื้อโดยเคร่งครัด 
และเม่ือปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น ให้ท าความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องมืออุปกรณ์ และแจ้งให้ศูนย์อ านวยการ
และประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรมทราบ เพ่ือท าความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน
รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และห้องควบคุมผู้ต้องหา รวมถึงพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องต่อไป  
  (๓) ขั้นตอนกำรรับตัว และควบคุมผู้ต้องหำ 
   ๑)  มาตรการก่อนการรับตัว และควบคุมผู้ต้องหา 
     1. ให้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) ระลอกใหม่ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเคร่งครัด 
     2. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษ ให้จัดเตรียมห้องควบคุมแยกเป็น
รายบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อ่ืน (กรณีหากผู้ต้องหานั้นมีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
   ๒)  มาตรการระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหา 
     1. เมื่อได้รับมอบตัวผู้ต้องหา จากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม หรือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
ให้ตรวจสอบแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ต้องหาซึ่งแนบมาพร้อมบันทึกจับกุม 
     2. ให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ต้องหาให้รับทราบถึงมาตรการในการควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ห้องควบคุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
     3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง ขณะแรกรับตัว
ผู้ต้องหา หรือเม่ือมีการสัมผัสตัวผู้ต้องหา เช่น การตรวจวัดไข้ การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจค้นร่างกาย
ก่อนน าเข้าห้องควบคุม การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ต้องหา เป็นต้น 
     4. หากพบว่าผู้ต้องหามีอาการไข้ (อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเชลเซียส) 
หนาวสั่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมแจ้งพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษเจ้าของคดีทราบโดยเร็ว เพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้นั้น พิจารณาด าเนินการแจ้งศูนย์อ านวยการ
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และประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าตัวผู้ต้องหาส่งตรวจเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลต ารวจ สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ หรือโพรงพยาบาลอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี 
     5. แยกการควบคุมผู้ต้องหาไว้เป็นการเฉพาะ ห้องควบคุมละ 1 คน ไม่น าไปควบคุม
ไว้รวมกัน 
     6. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสผู้ต้องหา หรือสิ่งของของผู้ต้องหา 
     7. ให้ผู้ต้องหาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ถูกควบคุม 
     8. พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ต้องหา โดยให้เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม 
(Social Distancing) 
     9. ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อของผู้ต้องหา เช่น ทิชชู่ที่ใช้แล้ว หน้ากากอนามัย 
โดยก่อนทิ้งขยะให้เก็บใส่ถุงปิดให้มิดชิดก่อนทิ้ง และน าไปทิ้งที่จุดแยกขยะติดเชื้อ เพ่ือก าจัดโดยวิธีที่ถูกต้อง
ต่อไป 
    10. อนุญาตให้ทนายความ หรือ ญาติเข้าเยี่ยมตามเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น โดยผู้เข้า
เยี่ยมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมด้วย 
    11. ห้ามบุคคลภายนอก ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ห้องควบคุมโดยเด็ดขาด 
    12. ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ต้องหา ว่าควรกักบริเวณตนเอง ณ ที่พักอาศัย
เป็นเวลา 14 วัน (นับถัดจากวันที่จับกุมตัวผู้ต้องหา) เพ่ือสังเกตอาการ 
    13. แจ้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ้าของคดี ให้รีบด าเนินการในสวนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
กรณีการปล่อยชั่วคราว หรือ การน าผู้ต้องหาไปผัดฟ้องฝากขังโดยเร็วที่สุด 
   ๓)  มาตรการหลังจากภารกิจควบคุมตัวผู้ต้องหาเสร็จสิ้น 
     1. ปิดกั้นพ้ืนที่ห้องควบคุม และบริเวณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งศูนย์อ านวยการ    
และประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรม เพ่ือด าเนินการท าความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ในบริเวณดังกล่าว เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
     ๒. ขณะท าความสะอาด ผู้ปฏิบัติต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลา 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก หากถุงมือยางขาดขณะท าความสะอาดให้ถอดทิ้ง และสวมถุง
มือใหม่ทันที 
     3. ทิ้งอุปกรณ์ท าความสะอาดที่ท าจากผ้า และวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ด
หลังจากท าความสะอาด โดยน าอุปกรณ์เหล่านั้นใส่ถุงขยะรัดปากถุงให้มิดชิด (ด าเนินการเช่นเดียวกับ      
ขยะติดเชื้อ) 
     4. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 
     5. ล้างมือด้วยสบู่ และน้ าทันทีหลังจากท าความสะอาดเสร็จสิ้น 
     6. เมื่อท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่ห้องควบคุมและบริเวณ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในวัดถัดไปเป็นเวลา 1 วัน 

 ๔.๑.๓ โครงกำรฝำกขังทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference) 

   ตามที่ส านักงานศาลอาญา ได้จัดประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติที่ห้องประชุมชั้น ๑๐  
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนทุกท้องที่
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รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการยื่นค าร้องฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ ๑ ในโครงการฝากขังทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยในวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นการทดลองให้          
ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และได้ออกระเบียบบังคับใช้จริงในวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้  
ยื่นค าร้องขอฝากขังพร้อมเอกสารอื่นผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องน าตัวผู้ต้องหาไป   
ยื่นค าร้องฝากขังที่ศาลให้ใช้กรณีที่จ าเป็นเท่านั้น โดยพิจารณาเหตุผลเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ต้องส่งค าร้อง
ให้กับเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบล่วงหน้าก่อน นั้น 

   อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีข้อสั่งการเรื่องการยื่นค าร้องฝากขังผู้ต้องหาครั้ งที่ ๑       
ในโครงการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยให้หน่วยงานที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ้าของส านวน ที่เคยด าเนินการจัดท าเอกสารส่งให้         
ศาลเปลี่ยนเป็นส่งเอกสารค าร้องของฝากขังครั้งที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ศาลผ่านระบบ e - mail ชื ่อ 
arya.putinjail@gmail.com หรือ Application Line “งานฝากขังศาลอาญา” ตาม QR Code และต้อง
ตรวจสอบแก้ไขเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
  (๒) ส่วนควบคุมและรักษาของกลาง ต้องพิจารณาด าเนินการประสานพนักงานสอบสวน    
คดีพิเศษเจ้าของคดีในการเบิกตัวผู้ต้องหาและให้เร่งรัดด าเนินการฝากขังผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพภายใน 
๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับตัวผู้ต้องหา รวมทั้งเพ่ือความสะดวกในการดูแลผู้ต้องหา เห็นควรจัดห้องส าหรับ
ฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ที่ชั้น ๖ เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ต้องหาได้อย่างต่อเนื่อง 
  (๓) การเชื่อมโยงระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ควรมีอุปกรณ์
เตรียมพร้อมในห้องที่จัดไว้ เห็นควรมอบหมายให้ ศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
ดูแล อุปกรณ์และตั้งค่าเครื่องที่จะใช้ในการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพกับศาล  
  (๔) มอบให้ส่วนตรวจ ๑ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ด าเนินการ
ประสานงานในช่วงที่เริ่มโครงการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับส านักงานศาลอาญาเพ่ือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ๖๕ 

๔.๒ แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพภำรกิจด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
   กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณาน าเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนให้สามารถรองรับสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างเท่าทัน ซึ่งการศึกษานี้
ยึดกระบวนงาน/ขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษ ๑๙ กระบวนงาน/ขั้นตอน ตามหนังสือกระบวนงาน/ขั้นตอน  
การสอบสวนคดีพิเศษ๖๖ ดังนี้  

   ๔.๒.๑ กำรเริ่มต้นเมื่อเป็นคดีพิเศษ 

      (๑) กำรรับเรื่องร้องทุกข ์

        ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้ง
เบาะแส และแจ้งเตือนประชาชน ที่เก่ียวกับคดีพิเศษที่เกิดขึ้นและป้องก้นตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
                                                           

๖๕ หนังสือกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ที่ ยธ ๐๘๑๔/ว๐๐๗ เรื่อง แนวทางในการฝากขัง
ผู้ต้องหาในคดีอาญาผ่านระบบออนไลน์ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๖๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม. กระบวนงาน/ขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษ . กรุงเทพฯ : 
บริษัท ออนป้า จ ากัด, ๒๕๕๙.   

mailto:arya.putinjail@gmail.com
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โดยแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อ เช่น  Application, 
Chatbot หรือ Web Service เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์๖๗ 
        ๒) การพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) ในการให้บริการข้อมูลและ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในรูปแบบของระบบสนทนาแบบอัตโนมัติ (Chatbot) โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถท างานแทนมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา๖๘  
        ๓) การลงทะเบียนเพ่ือร้องทุกข์ผ่าน QR Code ผ่านระบบ Google Form๖๙  
        ๔) การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป (Application) ที่สามารถน าเสนอผู้มีอ านาจสั่งการ
เพ่ือพิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ในกรณีเป็นความผิดคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรค ๑ (๑)๗๐ 

      (๒) กำรประชุมคณะพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ และกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

        ๑) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับ Video Conference & Collaboration มาใช้  
ในการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดแรกอย่างเร่งด่วน ซึ่งการประชุมผ่านระบบดังกล่าว         
จะมีการบันทึกการด าเนินการในทุกขั้นตอน จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการแสดงความเห็น หรือความเห็น     
ที่แย้งกันไว้ในระบบ รวมทั้งการ update ข้อมูลทางคดีไว้ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพ่ือให้พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษทุกคนทราบข้อมูลและการด าเนินการในแต่ละประเด็นไปพร้อม ๆ กัน๗๑ 
        ๒) การน าเทคโนโลยีการประชุมทางไกล หรือการประชุมออนไลน์ เช่น ZOOM หรือ 
WEBEX มาใช้เพ่ือลดการพูดคุยกันต่อหน้า และลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด - 19 และเพ่ือให้พนักงาน
อัยการหรืออัยการทหารสามารถเข้าปฏิบัติงานร่วมสอบสวนได้ หรือให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบ
หลายส านวน หรืออยู่ในระหว่างการลงพ้ืนที่สืบสวนสอบสวนในคดีอ่ืน ๆ สามารถร่วมประชุมได้โดยสะดวก
และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ซึ่งจะท าให้มีหลักฐานและการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น๗๒ ซึ่งได้ม ี
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แล้ว แต่อาจต้องปรับแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
นัดแรก สามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย๗๓ รวมทั้งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสาร/การ
ประชุมตามภารกิจการสืบสวนสอบสวนการน าเทคโนโลยีการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ที่มี
ระบบป้องกันที่ดีมาปรับใช้ในการประชุมหารือทั้งเป็นทางการและก่ึงทางการ รวมถึงการติดต่อประสานงานส่ง
ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  

                                                           
๖๗ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษและพันต ารวจตรี  
๖๘ เพิ่งอ้าง. 
๖๙ ร้อยต ารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๗๐ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
๗๑ พันต ารวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษ
พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคภาค และ  
๗๒ ร้อยต ารวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค  

ร้อยต ารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง  และ
๗๓ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
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        ๓) การน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการสืบสวนก่อนเป็นคดี เช่น 
โดรน หรือไมโครโดรน และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics เป็นต้น๗๔ 
        ๔) การรายงานสถานะคดีด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบปัจจุบัน (Real time)๗๕  
        ทั้งนี้ ยังอาจน าแนวทางตาม ๑) และ ๒) เพ่ือใช้สนับสนุนการประชุมคณะพนักงาน
สืบสวน คณะท างาน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ  
ในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

   ๔.๒.๒ กำรสอบปำกค ำ 

      (๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ/การนัด
สอบปากค า ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คิวอาร์โค้ด (QR Code) Application หรือการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการในการลงทะเบียน และกรอกข้อมูลเบื้องต้นของ
พยาน รวมทั้งการนัดหมายสอบปากค าและการก าหนดประเด็นการสอบปากค า เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้เสียหายและพยาน โดยเฉพาะในคดีที่มีพยานหรือผู้เสียหายจ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด  และ
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา๗๖ ดังเช่นที่เคยท าในคดีพิเศษที่ 153/2562 กรณีหลอกให้ร่วมลงทุน 
Forex 3 D ซึ่งมีผู้เสียหายและพยานจ านวนหลายพันคน ท าให้สามารถด าเนินการสอบปากค าพยานได้
สะดวกรวดเร็วขึ้นมาก และสอบปากค าได้ครบประเด็นยิ่งขึ้น๗๗ 
      (๒) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการบันทึกปากค าผู้ต้องหา หรือพยาน๗๘ 
การใช้ระบบ Google Form และการส่งประเด็นในการสอบถามพยาน โดยเฉพาะผู้เสียหาย ผ่าน e - mail 
เพ่ือให้อ านวยความสะดวก ไม่ต้องเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แต่เมื่อสรุปข้อมูลประเด็นค าถาม
ค าตอบกันเรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เสียหายมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือสรุปข้อมูลการสอบสวนให้ครบ
ประเด็นที่เก่ียวข้อง และลงลายมือชื่อในค าให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ๗๙  
        ทั้งนี้ การให้กรอกข้อมูลใน Google Form นั้น มีข้อพึงระวัง ๒ ประการ ดังนี้๘๐  
        ๑. ความถูกต้องของการด าเนินการสอบสวน เนื ่องจากหลักในการด าเนินการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “ต้องท าการสอบสวนต่อหน้าพนักงานสอบสวน” 
หากข้อมูลที่ได้มาจากการกรอกข้อเท็จจริงในคดีเป็นเพียงพยานหลักฐานในชั้นสืบสวนก่อนเป็นคดีพิเศษ 
เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและ
หน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๐) ประกอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ          

                                                           
๗๔ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ  รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
๗๕ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๗๖ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
๗๗  พันต ารวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
๗๘ สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  และพันต ารวจตรี 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ 
๗๙ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๘๐ นายเอกชัย พ่วงพรพิทักษ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ . หนังสือกองคดี

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ ยธ ๐๘๑๑/๑๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  
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พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓/๑ ย่อมสามารถกระท าได้ในเบื ้องต้น แต่หากเป็นการ
สอบสวนคดี ซึ่งเป็นคดีพิเศษแล้ว ต้องกระท าต่อหน้าพนักงานสอบสวน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) การใช้
วิธีการสอบปากค าผ่านแบบฟอร์มให้กรอกในระบบแพลตฟอร์มออนไลน์  เช่น Google Form อาจไม่
ถูกต้องและอาจส่งผลท าให้การรับฟังค าให้การพยาน เหล่านี ้ แม้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี     
กลุ่ม (Class Action) แต่ไม่อาจรับฟังในกระบวนพิจารณาของศาลได้หากกระท าโดยการสอบปากค าที่ใช้
แพลตฟอร์มเหล่านี ้อย่างเดียว จึงต้องมีการสอบทวนโดย /หรือต่อหน้าพนักงานสอบสวน(พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ) อีกครั้งหนึ่งด้วย 
        ๒. การรั่วไหลของข้อมูลในคดีไปยังผู้กระท าความผิดการใช้แพลตฟอร์มเปล่า โดย
มีค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีเป็นสิ่งที่ควรพึงระวังอย่างยิ่ง ต่อการด าเนินในรูปส านวนที่อาจท าให้
ผู้กระท าความผิดทราบข้อมูลภายในของคดีและเป็นผลร้ายต่อพยานหลักฐานในคดีได้  
      (๓) การบันทึกปากค าของผู้ต้องหาหรือพยานในรูปแบบของ File Video หรือการ
สอบปากค าด้วยระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) มาใช้ในการสอบปากค าพยาน ซึ่งจะ
มีการบันทึกวีดีโอภาพและเสียงขณะสอบปากค าพยานควบคู่กันไป ท าให้การสอบสวนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น    
ซึ่งสามารถเทียบเคียงการไต่สวนพยานบุคคลในชั้นศาล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอบปากค า๘๑

 
      (๔) การพัฒนาโปรแกรมการให้ถ้อยค าที่ผู้ ให้ถ้อยค าสามารถลงลายมือชื่อในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)๘๒ ในแบบบันทึกถ้อยค าที่เจ้าพนักงานจัดท าขึ้น 
และสามารถจัดเก็บไว้ในรูปแบบพยานหลักฐานดิจิทัล (โดยต้องมีการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า เป็นการ
สอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร)๘๓

 
      (๕) การพัฒนาโปรแกรมการบันทึกเอกสารค าให้การอัตโนมัติผ่านระบบเสียง หรือเทคโนโลยี 
Speech to Speech Translation และใช้โปรแกรมการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ ที่สามารถแปลเสียงพูด     
ที่เป็นวลีหรือประโยคจากภาษาใดภาษาหนึ่งให้เป็นเสียงพูดในอีกภาษาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพ่ือช่วย
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในการซักถามหรือสอบปากค าพยาน หรือผู้เสียหายที่เป็น
ชาวต่างประเทศ๘๔  
      (๖) การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) โดยอาศัย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทีส่ามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการตั้ง
ประเด็นค าถามระหว่างการสอบปากค า ซึ่งจะท าให้ ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  ฐานข้อมูลของ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Database) ควรเป็นระบบเดียวกัน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลในด้านต่าง ๆ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องทันท่วงทีแบบปัจจุบัน (Real time)๘๕ 

                                                           
๘๑ ร้อยต ารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๘๒ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร  
๘๓ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง 
๘๔ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

และพันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๘๕ อ้างแล้ง (๘๑). หนังสือกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  ที่ ยธ ๐๘๐๓/๓๖๙ 

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวน
คดีพิ เศษในยุคชีวิตวิถี ใหม่  (New normal ) 
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      (๗) การสร้างห้องจ าลองเพ่ือสอบสวนปากค า ในรูปแบบการซักถามปากค า เพ่ือหาความจริง
โดยมีโปรแกรมจ าลองพ้ืนที่และจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถซักถามผู้ให้ข้อมูลได้อย่างครบวงจร๘๖ 
      (๘) การพัฒนากฎหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบสวนปากค าใหม่ โดยสามารถใช้
ระบบการบันทึกภาพและเสียงแทนการบันทึกถ้อยค าได้ จะท าให้การท างานรวดเร็วมากกว่าเดิม๘๗ 

      ทั้งนี้  การน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้อาจมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง ได้แก่   
      - ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑ 
บัญญัติสาระส าคัญไว้ว่า บันทึกหรือถ้อยค าส านวนนั้น ให้เจ้าพนักงานให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อรับรองว่า
ถูกต้องแล้ว ถ้าบุคคลที่ต้องลงลายมือชื่อไม่สามารถลงลายมือชื่อ ให้เจ้าพนักงานบันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้ 
ข้อกฎหมายดังกล่าวจึงยังคงเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงด้วยว่า ควรด าเนินการให้ชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบัน (ร่าง) 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ ก าหนดให้พนักงาน
สอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง ซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้  ในการถามค าให้การ
หรือสอบปากค าผู้ต้องหา ในคดีที่มีข้อหาความผิดซึ่งกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าไว้ให้จ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ซึ่งอาจจะสร้างภาระงานมากกว่าเดิม และท าให้คดีมีความล่าช้ายิ่งขึ้น    
โดยที่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดีควรเลือกน าเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ โดย     
ไม่ต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๑ อีกครั้ง จึงจะเป็นประโยชน์๘๘ 
        - เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ ควรเป็นสิ่งที่ผู้ให้ถ้อยค าสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน และต้องไม่มีค่าใช้จ่าย  
        - การเก็บรักษาความลับในบันทึกการสืบสวนสอบสวน จะท าอย่างไรไม่ให้ข้อมูล
ดังกล่าวถูกลักลอบบันทึกหรือแอบท าส าเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ได้ 

      จากปัญหาดังกล่าวนั้น ในเบื้องต้นอาจใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่สังกัดอยู่ตามศูนย์คดีพิเศษภาค ให้มีหน้าที่จัดการตามหมายเรียก และพาพยานไปยังที่ตั้ง
ของศูนย์คดีพิเศษภาคตามวันเวลาที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดหมายไว้ และให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็น     
ผู้ควบคุมระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็น      
ผู้ซักถามและบันทึกถ้อยค าเมื่อท าการบันทึกถ้อยค าเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษสั่งพิมพ์บันทึกถ้อยค า
ออกมาและอ่านให้พยานฟัง หลังจากนั้นจึงให้พยานลงลายมือชื่อรับรองในเอกสาร และจัดส่งเอกสารดังกล่าว
กลับไปยังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เป็นต้น๘๙ 

   ๔.๒.๓ กำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอันส ำคัญในคดี 

      (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์๙๐ แทนการจัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสาร ในคดีพิเศษหลายกรณีจ าเป็นต้องขอข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืน ๆ จากสถาบันทาง
การเงินหรือผู้ให้บริการเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท าความตกลงและพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล กับสถาบัน
ทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่          

                                                           
๘๖ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์  ผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
๘๗ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
๘๘ เพิ่งอ้าง 
๘๙ ร้อยต ารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง  
๙๐ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ  รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน๙๑ เพ่ือลดความเสี่ยงจากโอกาสที่อาจสัมผัสเอกสารปนเปื้อน
เชื้อไวรัสโคโรนา และยังเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษ  
      (๒) การพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลในระยะใกล้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะไกลแทนบุคคล   
ซึ่งสามารถท าได้ดีกว่า โดยการใช้การสืบสวนสอบสวนทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ๙๒ หรือโดรน 
      (๓) การน า- DSI - MAP๙๓ และพัฒนาโปรแกรมสเก๊ตหน้าคนร้าย (Forensic Arts)๙๔ 
ส าหรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญ เป็นต้น 
      (๔) การพัฒนาหรือน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้  หรือพัฒนาโปรแกรมหรือ
พัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือการสืบสวนสอบสวน ในรูปแบบหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับอาชญากรรมประเภท
ต่าง ๆ และมีการบรรจุข้อมูลในหลายภาษาท่ัวโลกที่เป็นสากล ส าหรับใช้ค้นหา เก็บรวบรวม ประมวลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีจ านวนมากในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ใน
ระบบออนไลน์ เช่น ข้อมูลความเชื่อมโยงเก่ียวกับบุคคล ข้อมูลทางการเงิน การสั่งซื้อสินค้า การช าระค่าสินค้า
และบริการผ่านระบบ E-Banking และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมน้ าหนักในการรับฟังพยานหลักฐาน๙๕ 
      (๕) การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้
ในงานสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพที่ส าคัญ ๆ เช่น การตรวจสอบเส้นทางการเงินในรูปแบบของ
การช าระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ Mobile Banking Application การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเบาะแสบน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram หรือ Twitter และการสร้างข้อมูลลวงส าหรับการสืบสวน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งการสร้างโปรแกรมการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว
ที่มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่ควบคุมก ากับดูแล ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ๙๖ 
      (๖) การพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนจากหลาย
แหล่งเพ่ือให้เห็นภาพรวมของคดีและสามารถวิเคราะห์แนวทางการสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ในเบื้องต้นควรพัฒนาการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลการกระท าผิดส าหรับคดีความผิดตามกฎหมายอ่ืนที่มี
ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีความผิดที่เป็นคดีพิเศษที่มีจ านวนมากและหลากหลายในรูปแบบ เช่น 
โปรแกรม I2 ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษควรน ามาใช้ให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน  
คดีพิเศษต่าง ๆ มีความซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวโยงกับบุคคล สถานที่ 
ยานพาหนะ การใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงกับกระแสเงินที่ได้มาจากการกระท าความผิด 

                                                           
๙๑ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง 
๙๒ พันต ารวจตรี ดิษยธรรม ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้

สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ และประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม และพันต ารวจตรี 
๙๓ พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
๙๔ เพิ่งอ้าง.  
๙๕ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  และพันต ารวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นท่ี ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
๙๖ ร้อยต ารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และนายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ    
เฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด 
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เพ่ือให้เห็นภาพความเชื่อมโยงไปยังพยานหลักฐานต่าง ๆ๙๗ นอกจากนั้น ควรพัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการพยานหลักฐานและวัตถุพยาน เพ่ือสะดวกในการขึ้นทะเบียนและสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ หรือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานส าคัญโดยมีการเข้ารหัส 
หรือการใช้เทคโนโลยี VR/AR มาประยุกต์ใช้ในการตรวจค้น หรือยึดพยานหลักฐานในสถานที่เป้าหมาย เพ่ือ
สามารถน ามาทบทวนหรือย้อนไปดูรายละเอียดของสถานที่ได้อย่างถูกต้อง และใช้ป้องกันข้อโต้แย้งและอ้างอิง
ในชั้นศาลได้ และพัฒนาระบบการส ารวจจากที่สูงด้วยเครื่องบินไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน (Drone) เพ่ือการ
ปฏิบัติงานจู่โจม ตรวจค้น ติดตามสะกดรอยและจับกุม เป็นต้น๙๘ 
      (๗) อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมักมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น เงิน ที่ดิน  หรือ
ทรัพย์สิน เป็นต้น ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลควรมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งการตรวจสอบ
ข้อมูลทางเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network) หรือ VPN ถือเป็นช่องทางส าคัญเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
หลักฐานเบื้องต้น การพัฒนาลดขั้นตอนหรืออ านวยความสะดวกในการยื่นค าร้องขอเอกสารหลักฐาน และเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่๙๙ เช่น การช าระภาษี หรือการเงินธนาคาร เป็นต้น 
หากสามารถประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งผ่าน e - mail หรือ intranet ไปกองเทคโนโลยีและ    
ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน หรือ
พัฒนาโปรแกรมในการติดตามบุคคลผ่านระบบดาวเทียม หรือน า AI มาใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ และการคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) หรือโดรน หรือเครื่อง
ตรวจสอบหรือโปรแกรมตรวจจับ มาใช้ในการติดตามตรวจสอบหน้าบุคคล ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้
ของบุคคลเป้าหมาย๑๐๐ และในกรณีการลงพ้ืนที่ไปสืบสวนนั้นจ าเป็นจะต้องปกปิดตัวเมื่อพบบ้านเป้าหมาย
พบเลขท่ีบ้านแล้วการสอบถามบ้านข้างเคียงอาจท าให้เป้าหมายไหวตัว ดังนั้น การเชื่อมต่อข้อมูลทางทะเบียน
ราษฎร์จึงดีที่สุดและขยายต่อไปได้อีกมีใครบ้าง  มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร การพบรถต้องสงสัยก็ต้อง
เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมขนส่งทางบกได้ทันที เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา๑๐๑ 
      (๘) ในอนาคต “พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์” จะมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ถึงแม้ว่าข้อจ ากัดของกฎหมาย การน าสืบและรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบ
เชื่อมต่อกันนั้น ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน การ
สืบสวน และการน าเสนอพยานหลักฐาน แต่ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจรับฟังและชั่งน้ าหนักของพยานหลักฐาน   
ดิจิทัลตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น ควรจะต้องมีการพัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญที่
เกี่ยวกับ “พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์” ใน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การสร้างกลไกทางกฎหมายเพ่ือ
เป็นมาตรฐานกลาง ในการรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสนอแก้ไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าอย่างไรที่  ต้องฟัง หรือต่ ากว่ามาตรฐาน   
ไม่รับฟัง โดยการรับฟังให้รับฟังประกอบกับพยานหลักฐานอ่ืนแบบเปิดกว้าง เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจของ

                                                           
๙๗ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๙๘ พันต ารวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษ

 ภาค และพันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๙๙ นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด  
๑๐๐ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

และร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม  
๑๐๑ พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และ

 นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด
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ศาลได้ และด้านที่ ๒ สร้างหน่วยงานกลางเพ่ือก าหนดเครื่องมือพิเศษในการที่ใช้ในการค้นหาหรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ “พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์” เช่น การตรวจพิสูจน์ โดยหน่วยงาน
ของ DE หรือ NECTEC ให้รับฟังได้ เป็นต้น แต่รัฐมีหน้าที่เพียงตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล๑๐๒ 

     ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างการสืบสวนขยายผลเครือข่ายขบวนการคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 
(ส านวนสืบสวนที่ ๑๘๓/๒๕๖๐) คณะพนักงานสืบสวน โดย พันต ารวจโท ดรัณ จาดเจริญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความ
ช านาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าเครื่องมือ (ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน) ที่มีประสิทธิภาพมาใช้สนับสนุนงานสืบสวนดังกล่าว ท าให้สามารถรู้ถึงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ กลุ่ม
ขบวนการผู้กระท าความผิด และติดตามร่อยรอยพยานหลักฐานทางการเงินได้ อีกทั้งเป็นข้อมูลขยายผลไปถึง
ตัวผู้บงการและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งได้ส่งต่อข้อมูลจากการสืบสวนให้กองก ากับการ ๑ กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ๕ น าไปสืบสวนขยายผลจนน าไปสู่การจับกุมขบวนการผู้กระท าผิดเครือข่าย
แก๊ง  คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ได้ในวงกว้าง ซึ่งต่อมาส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ใช้ข้อมูลไปขยายผลการ
ปราบปรามจับกุมไปทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน จนสามารถหยุดยั้งและท าให้การกระท าความผิด
ของกลุ่มผู้กระท าผิดเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หยุดชะงักลง ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ที่จัดท าขึ้น 
สามารถตอบสนองและเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์รูปแบบทางการเงิน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้กับการ
ตรวจสอบการเงินของคดีทุกประเภท รวมทั้งสามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุง และเผยแพร่ ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
น าไปประยุกต์ใช้ตามภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น การตรวจสอบการเงินในการจ าหน่าย   
ยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) หรือการติดตาม
ทรัพย์สินผู้กระท าความผิดของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ส านักงาน ป.ป.ง.) เป็นต้น         
ซึ่งได้มีการน าซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นผลงานที่เสนอขอรับรางวัลการจัดการความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ           
ในชื่อผลงาน “ซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับรางวัล
ชนะเลิศอีกส่วนหนึ่งด้วย จึงควรสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใช้ในภารกิจ
ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป ๑๐๓   

   ๔.๒.๔ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงพยำนหลักฐำน 

      (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีในการเข้าถึงและการรักษาสภาพ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย 
ของพยานหลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันพยานหลักฐานส าคัญแทบทุกคดีล้วนบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์       
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งที่เก็บอยู่ในระบบคลาวด์ (Cloud)      
ซ่ึงพยานหลักฐานดังกล่าว สามารถถูกท าลายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย เช่น Cloud Forensic๑๐๔ เป็นต้น  
      (๒) การพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมและการท าความตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือการเข้าถึงการสื่อสารออนไลน์ เช่น Line หรือ Facebook เป็นต้น และพัฒนาโปรแกรมแฝงตัวในเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล๑๐๕  
      (๓) การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data 
Warehouse)๑๐๖ และพัฒนาการเก็บรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer 
                                                           

๑๐๒ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
๑๐๓ พันต าวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษ

 ภาค
๑๐๔ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
๑๐๕ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง และพันต ารวจตรี    

จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
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Forensics) พยานหลักฐานทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Forensics) พยานหลักฐานในเครือข่าย (Network 
Forensics) และพยานหลักฐานทางดิจิทัลและเทคโนโลยีสื่อผสม (Digital and Multimedia Forensics)๑๐๗ 
      (๔) การขยายอ านาจพนักงานสอบสวนในการเข้าถึงพยานหลักฐาน ตั้งแต่ชั้นการสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ๑๐๘ 

   ๔.๒.๕ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 

      (๑) การให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Social Media 
รวมถึงเทคโนโลยีในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล Social Media เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูล
ข่าวสารในปัจจุบัน เช่น ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารผ่าน Social Media ในขณะที่การใช้โทรศัพท์พ้ืนฐาน
น้อยลงอย่างมาก ดังนั้น พยานหลักฐานส าคัญแทบทุกคดีจึงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์๑๐๙  
      (๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและท าความตกลงกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยื่น 
ค าร้องในรูปแบบใหม่ โดยสามารถร้องขอเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ เช่น  
ผู้พิพากษาสามารถไต่สวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผ่าน Video Conference & Collaboration โดยไม่
จ าเป็นต้องไปยื่นค าร้องด้วยตนเอง๑๑๐

 
      (๓) การพัฒนาระบบหรือโปรแกรมการแฝงตัวในเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) 
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain๑๑๑ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการถอดรหัสการเข้าถึง และ
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร 
      (๔) การพัฒนาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน การพิจารณาข้อกฎหมาย และการสร้าง
ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเข้าถึงพยานหลักฐานที่ส าคัญให้ได้รวดเร็วและสามารถ
น ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้๑๑๒

 
      (๕) การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อ านาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล โดยก าหนดบทลงโทษผู้ที่มีเจตนาฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมืออย่างเด็ดขาด๑๑๓ 

   ๔.๒.๖ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำน และกำรแฝงตัว 

      (๑) การให้ความส าคัญกับเทคนิคการแฝงตัวเข้าเป็นสมาชิกต่าง ๆ ทางเว็บไซต์หรือโซเชียล
มีเดียต่าง ๆ นอกจากการใช้ข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนหรือข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นหลัก เช่น การ
ลงทะเบียนสมาชิกด้วย e - mail หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และบัญชีผู้ใช้ Facebook เป็นต้น๑๑๔ เนื่องจาก 
                                                                                                                                                                                     

๑๐๖ เพิ่งอ้าง 
๑๐๗ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ  รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
๑๐๘ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
๑๐๙ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
๑๑๐ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
๑๑๑ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

และพันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ  รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
๑๑๒ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๑๑๓ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
๑๑๔ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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ปัจจุบันมีการติดต่อและท าธุรกรรมบนโลกออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้บัตรประจ าตัวประชาชน
เป็นหลักฐานจะมีความน่าเชื่อถือส าหรับการใช้เป็นหลักฐานในการจัดท าเอกสารการแฝงตัวอ่ืน  ๆ ด้วย 
      (๒) การพัฒนาการจัดท าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัวในรูปแบบชิฟการ์ด ติดตามตัว
บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการแฝงตัว รวมทั้งต้องสร้างระบบการแฝงตัวด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ได้แก่ โดรนข
นาดจิ๋วที่กล้องมีความคมชัดระยะไกลได้ หรือหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วไปแฝงตัวแทนคน เช่น มดหุ่นยนต์ และแมลง
สาปหุ่นยนต์ เป็นต้น เพ่ือรักษาความปลอดภัยและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยที่เอกสารและ
หลักฐานต้องไม่อยู่ในรูปของกระดาษอีกต่อไป แต่จะอยู่ในรูปของชิฟการ์ดที่มีข้อมูลครบถ้วน และเป็นความลับ
ขั้นสูงสุด๑๑๕ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้สามารถน า
มาตรการดังกล่าวมาใช้ในชั้นสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้มีผลบังคับการปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๑๖ 
      (๓) การก าหนดระเบียบและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และการเพ่ิมประสิทธิภาพ      
ในการท างาน โดยให้เอกสารและหลักฐานไม่อยู่ในรูปของกระดาษ แต่จะอยู่ในรูปของชิฟการ์ดที่มีข้อมูล
ครบถ้วน ทีเ่ป็นความลับขั้นสูงสุดและน ามาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานด้วย รวมทั้งก าหนดกรอบแนวทาง
ในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและมีผลบังคับการปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (๔) การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว ได้แก่ 
โปรแกรมแฝงตัวในเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) การน า AI มาใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์และการคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคล และการน าอุปกรณ์ IoT มาใช้ในการติดตามและตรวจสอบ
บุคคลเป้าหมาย ๑๑๗ รวมทั้งเทคโนโลยี Blockchain๑๑๘ 
      (๕) การท าความตกลงร่วมกันกับกรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
เพ่ือให้การจัดท าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ผู้แฝงตัวได้รับความปลอดภัย๑๑๙ 
      (๖) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนภารกิจการแฝงตัวในรูปแบบการสร้างตัวจนอวตาร
เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหว และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวน๑๒๐ 

   ๔.๒.๗ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำของกลำง 

      (๑) การก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีพิเศษ และออกระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและรัดกุม นอกจากจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังสะดวก
ในการใช้ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางกับหน่วยงานอ่ืน และการพัฒนาให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีความรู้ ความเข้าใจ และมีคู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินการ
เกี่ยวกับของกลางในคดีพิเศษที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ (Special Case exhibits management 

                                                           
๑๑๕ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
๑๑๖ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
๑๑๗ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๑๑๘ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
๑๑๙ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๑๒๐ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง 
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manual) และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ด าเนินการให้
ชอบด้วยกฎหมายมีให้เกิดความเสียหายภายหลัง๑๒๑ 
      (๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาและตรวจสอบ  
ของกลาง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมน้ าหนักในการรับฟังพยานหลักฐาน เช่น การน าเทคโนโลยี    
บล็อกเชน (Blockchain) หรือเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการส่งต่อ
พยานหลักฐาน (Chain of Custody) อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเก็บรักษาเป็นสถานที่ปกปิด มีหุ่นยนต์ยาม
รักษาการณ์แทนการจ้างเฝ้า๑๒๒ และจัดหากล้องบันทึกภาพของกลางแบบ ๓ มิติ๑๒๓ มาใช้สนับสนุนการจัดเก็บ
ของกลาง เพ่ือการเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ๑๒๔ หรือโดยวิธีการจัดท าบาร์โค๊ด เพ่ือระบุ
ข้อมูลของกลาง เช่น การยึดของกลาง ๑๐ รายการ ในแต่ละรายการจะต้องมีบาร์โค้ด (Bar Code) หมายถึง 
เลขหมายประจ าตัวของกลางนั้น โดยระบุข้อมูลครบถ้วน เช่น คดีพิเศษอะไร  ผู้กล่าวหา ผู้ต้องหาถูกตรวจยึด
เมื่อใด มูลค่าราคาประมาณเท่าใด และคดีอยู่ระหว่างข้ันตอนใด๑๒๕ เป็นต้น     
      (๓) การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลของกลางที่เชื่อมโยงกับสถานะคดี ด้วยกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์แบบปัจจุบัน (Real time)๑๒๖  

   ๔.๒.๘ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับท่ีปรึกษำคดีพิเศษ 

      (๑) การพัฒนาหรือจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาคดีพิเศษ โดยจ าแนกตามความรู้         
ความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภท เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษีอาการ ด้านการฟอกเงิน           
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือพร้อมที่จะน ามาเป็นข้อมูล ส าหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการตัดสินใจเลือกเป็น   
ที่ปรึกษาคดีพิเศษในแต่ละคดี รวมทั้งควรสร้างช่องทางการสื่อสารออนไลน์กับที่ปรึกษาคดีพิเศษ ที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยสูงสุด เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการให้ค าปรึกษาคดีพิเศษ๑๒๗ 
      (๒) ก าหนดกรอบแนวทางการให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาคดีพิเศษให้ชัดเจนและควร
ก าหนดมาตรฐานที่ปรึกษาคีพิเศษว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ   
ในเรื่องที่ให้ค าปรึกษาเพียงใด ตามมาตรฐานใด และควรจัดท าทะเบียนที่ปรึกษาคดีพิเศษให้เป็นระบบ๑๒๘ 
      (๓) การแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงยุติธรรม และค าสั่งกรมสอบสวน
คดีพิเศษที่เกี่ยวข้องฯ กับการให้ค าปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ข้อมูลผ่าน Video Conference & Collaboration 

                                                           
๑๒๑ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  และพันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ 

๑๒๒ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  
๑๒๓ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๑๒๔ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

และพันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ  รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
๑๒๕ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
๑๒๖ เพิ่งอ้าง 
๑๒๗ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  และพันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ 
ผู้เช่ียวชาญ       เฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

๑๒๘ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
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โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาให้ค าปรึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมเพ่ือบันทึกการให้
ค าปรึกษา และบันทึกการประชุมอัตโนมัติผ่านระบบเสียง๑๒๙  
 

   ๔.๒.๙ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

      (๑) การพัฒนาระบบการเสนออนุมัติ การอนุมัติ การเบิกจ่าย และการรายงาน ด้วย  
ระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดท ามาตรฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ และเพ่ือใช้        
เป็นแนวทางในการเบิกจ่าย เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้๑๓๐  
      (๒) การน าเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ในพัฒนากระบวนงาน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความน่าเชื่อถือ
และความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินดังกล่าว๑๓๑ 

   ๔.๒.๑๐ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพนักงำนอัยกำรหรืออัยกำรทหำรสอบสวนร่วม 

      การก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานร่วมกันกับพนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหารอย่างชัดเจน๑๓๒ และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super 
Technology) รวมทั้งจัดท าข้อตกลงร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการ พัฒนาและจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหารที่มาสอบสวนร่วมโดยเฉพาะ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ นัดหมาย รวมทั้งการประชุมร่วมกั น
โดยให้เน้นการใช้ระบบการประชุมหารือผ่าน Video Conference & Collaboration หรือ Web Conference     
ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลัก และมีโปรแกรม บันทึกข้อมูลการประชุมไว้เป็นหลักฐาน       
เพ่ือความโปร่งใส ทั้งนี้ การจัดท ารายงานยังคงเป็นหน้าที่เฉพาะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ๑๓๓ 

   ๔.๒.๑๑ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนอ่ืนมำปฏิบัติหน้ำที่ในกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

      การบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยสร้างระบบบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) เพ่ือระดมสรรพก าลังมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมจัดหา
โปรแกรมการบันทึกการประชุมอัตโนมัติผ่านระบบ Video Conference หรือการสร้างห้องจ าลอง เสมือนจริง
ผ่านระบบ Video Conference & Collaboration หรือการประชุมทางระบบเสมือนจริง (https://thematter.co/ 

                                                           
๑๒๙ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู ้เ ชี ่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ 

พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  และ
ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

๑๓๐ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการ
กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และนายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร   

๑๓๑ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
และพันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 

๑๓๒ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
๑๓๓ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และพันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
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brandedcontent/thairathtv-immersivegraphic /76834) ในลักษณะแบบ Immersive Graphic ที่ไม่มีการพบปะ
กันจริง และสามารถบูรณาการร่วมกันทั่วประเทศ โดยต้องสร้างระบบเป็นต้นแบบของความร่วมมือ เพ่ือเป็น
หน่วยงานบูรณาการกลางในคดีพิเศษ โดยผ่านกลไกของ “คณะกรรมกำรคดีพิเศษ” และสามารถบูรณาการ
กันได้ในหลายมิติทั้งในมิติการร่วมมือการบริหารราชการ และมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่เป็นนโยบาย
ของประเทศ อาทิ อาชญากรรมที่มีความผิดฐานฟอกเงิน และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น๑๓๔ 

   ๔.๒.๑๒ กำรคุ้มครองพยำนและมำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำนในคดีพิเศษ 

      (๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารกับพยาน และเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัย    
ของพยาน โดยเน้นระบบการติดตามตัวพยานผ่านระบบก าไลข้อมือเพ่ือก าหนดพ้ืนที่และสถานที่ปลอดภัย   
โดยมีการแสดงตัวผ่านระบบคอมพิวเตอร์๑๓๕

 
      (๒) การสร้างหมู่บ้านส าหรับพยานเป็น  “โครงกำรหมู่บ้ำนพยำน” เพ่ือสะดวกต่อ      
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการคุ้มครองพยานและช่วย   
ลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องมีการจัดท าแผนการคุ้มครองพยานให้เป็นมาตรฐานและมีการถ่ายทอด องค์ความรู้    
และประสบการณ์ในการคุ้มครองพยานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน๑๓๖ 
      (๓) การพัฒนาเทคโนโลยีการประชุมผ่านจอภาพ และเทคโนโลยีเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ
ความเป็นอยู่/สถานะความปลอดภัยของพยานแบบเรียลไทม์ (Real time) หรือแจ้งเตือนเมื่อพยานออกจาก
พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ ผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาอุปกรณ์ Wearables/Internet of Things (IoT) โดยออกแบบให้
เป็นเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายที่พยานสามารถสวมใส่ติดตัวกับร่างกาย เช่น Google Glass / Smart 
Watch เป็นต้น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ IoT ของพยานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน 
(Machine - to - Machine) โดยตรง ซึ่งสามารถท างานในระยะไกลที่ควบคุมผ่านศูนย์สั่งการได้ รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการคาดการณ์พฤติกรรมของพยาน๑๓๗

 

   ๔.๒.๑๓ กำรสืบสวนเพื่อจับกุมผู้ต้องหำตำมหมำยจับและกำรจับกุม 

      (๑) การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ๑๓๘ โดยการใช้เครื่องมือในการติดตามตัวบุคคลโดยดักจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา  
หรือบุคคลใกล้ชิด เพ่ือสืบทราบที่อยู่ปัจจุบันของผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าว            
มีการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถระบุพิกัดของโทรศัพท์เป้าหมายได้ในระยะจ ากัดมากขึ้น ท าให้สามารถระบุ
สถานที่ที่อยู่ของเป้าหมายได้อย่างชัดเจน๑๓๙

 

                                                           
๑๓๔ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

คดีพิเศษ และพันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๑๓๕ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และนายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านคดีภาษีอากร 
๑๓๖ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
๑๓๗ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ  รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร       

พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู ้เ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และ        
พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

๑๓๘ พันต ารวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๕ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
และนายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  

๑๓๙ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง 
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      (๒) การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) เพ่ือสนับสนุน 
การสืบสวนติดตามและจับกุมผู้ต้องหาในระหว่างสืบสวนแบบเรียลไทม์ (Realtime) ให้เป็นไปอย่าง            
มีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนได้ตลอดเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลการรักษาพยาบาล 
และข้อมูลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เป็นต้น๑๔๐ 
      (๓) การพัฒนาโปรแกรมแฝงตัวในเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล   
ของผู้ต้องหา พัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมในการติดตามผู้ต้องหาผ่านระบบดาวเทียม พัฒนาอุปกรณ์ IoT   
มาใช้ในการติดตามและตรวจสอบผู้ต้องหา และพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้ต้องหา รวมทั้ง Deep Glint Technology หรือ
ระบบตรวจจับใบหน้า และ Big Data๑๔๑ 

   ๔.๒.๑๔ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหำ 

      การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือบันทึกรายการสิ่งของส่วนตัวผู้ต้องหา พร้อมบันทึกภาพและ
เสียง ยืนยันการรับทราบของผู้ต้องหาไว้เป็นหลักฐาน และมีพยานบุคคลอย่างน้อย ๑ คน ลงนามรับรองการ
ปฏิบัติ และให้มีการใช้บาร์โค้ด (Bar Code) ก ากับสิ่งของผู้ต้องหามีอะไรบ้าง เพ่ือให้รายละเอียดที่ญาติและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบ ผ่านระบบ Bar Code ในช่องทางโทรศัพท์ ทั้งในระบบ Android หรือ IOS 
ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือข้อ
ร้องเรียนในภายหลัง โดยการจัดท าในรูป แบบของ Web Application และพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหา๑๔๒

 

   ๔.๒.๑๕ กำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหำ (มำมอบตัว หรือมำตำมหมำยเรียก) 

      บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และให้ความเป็นธรรม 
โดยถือว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหา (มามอบตัว หรือมาตามหมายเรียก)๑๔๓

 

   ๔.๒.๑๖ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอประกันตัวและกำรขอปล่อยตัวชั่วครำว 

      (๑) การพัฒนาระบบการเสนอขออนุมัติ การอนุมัติ และการแจ้งผลการขอประกันด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบออนไลน์๑๔๔  
      (๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการขอประกันตัว และการขอปล่อยตัว
ชั่วคราวเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด และการ
พัฒนา Mobile Application พร้อมระบบแจ้งเตือน ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้องยึดหลักความถูกต้อง 

                                                           
๑๔๐ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
๑๔๑ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และ

พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
๑๔๒ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ , 

นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร , ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ, และ
พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 

๑๔๓ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  และพันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงาน
สอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 

๑๔๔ พันต ารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
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โปร่งใส และเป็นธรรม ปราศจากอคติ หรือเห็นแก่ประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ควรได้๑๔๕ เช่น การยื่นค าร้องขอประกัน
ตัวผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และสามารถใช้หลักทรัพย์ที่ยืนยันการมีตัวตนของหลักทรัพย์ได้จริง 
โดยกรณีโฉนดที่ดิน เมื่อประชาชนยื่นค าร้องขอประกันตัวโดยอ้างโฉนดที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องส่ง
ต่อกรมที่ดินเพ่ือตรวจสอบในระบบพบว่ามีโฉนดที่ดินถูกต้อง ส่งรหัสขออายัดตามมูลค่าของหลักประกัน
กลับคืน จากนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ปล่อยตัว โดยใช้มาตรการเดียวกันกับศาล หรือกรมราชทัณฑ์ คือ    
ใส่ก าไล EM เพ่ือติดตามตัว ผ่านระบบติดตามตัว ตามระยะเวลาสัญญาประกัน แทนการรายงานตัว เป็นต้น 
      (๓) พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ เกี่ยวกับการขอประกัน
ตัวและการขอปล่อยชั่วคราว๑๔๖ 

   ๔.๒.๑๗ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรผัดฟ้องหรือฝำกขัง 

      (๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือฝากขัง ต้องกระท าการเท่าที่จ าเป็นและเร่งรัด
การด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนพิจารณาโดยเร็ว และการฝากขังทุกครั้งให้
ด าเนินการทางระบบที่ศาลใช้๑๔๗ 
      (๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการผัดฟ้องหรือฝากขัง ส าหรับแจ้งเตือน (Notification) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด เช่น การพัฒนา 
Mobile Application พร้อมระบบแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาจขอเป็นหน่วยงานต้นแบบที่
ด าเนินการยื่นค าร้องฝากขัง ผ่านระบบได้จริง ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ เป็นต้นไป๑๔๘

 
      (๓) การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการผัดฟ้อง
หรือฝากขัง๑๔๙  

   ๔.๒.๑๘ กำรท ำควำมเห็นทำงคดี 

      การท าความเห็นทางคดีอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และผู้มีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีพิเศษ๑๕๐ โดยที่คดีพิเศษมักจะเป็น  
คดีที่มีผู้เสียหายหรือพยานจ านวนมาก จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมช่วยประมวลผล โดยแยกผู้เกี่ยวข้องเป็น
กลุ่ม ๆ กลุ่มผู้เสียหายให้การอย่างไร พยานให้การอย่างไร จากนั้นให้ระบบประมวลว่าพยานให้การสอดคล้อง 
หรือขัดแย้งกันหรือไม่ พยานปากใด พยานโดยรวมให้น้ าหนักไปทางใด พยานเอกสารในส านวนมีอะไรบ้าง   
แต่ละอย่างสอดคล้องกันหรือไม่ และรวมพยานวัตถุต่าง ๆ จากนั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องวิเคราะห์
ว่า คดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องหรือไม่ จะฟ้องฐานความผิดใด และตามกฎหมายใด๑๕๑

 

                                                           
๑๔๕ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

และนายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
๑๔๖ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ , พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงาน

พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู ้อ านวยการศูนย์      สอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร และ
คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

๑๔๗ พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการนายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  และ
ศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

๑๔๘ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
และร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  

๑๔๙ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร  
๑๕๐ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
๑๕๑ พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
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   ๔.๒.๑๙ กำรท ำควำมเห็นแย้ง 

      การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าพิพากษา และค าสั่งคดี   
ก่อน ๆ พร้อมเปรียบเทียบเพ่ือเป็นแนวทางในการท าความเห็น ทั้งนี้  ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ท าการสอบสวน รวบรวมประกอบส านวนการสอบสวน และ
ควรฟังความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือประกอบการพิจารณาท าความเห็นแย้งด้วย๑๕๒

 

๔.๓ แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพภำรกิจด้ำนกำรสนับสนุนงำนคดี
พิเศษ 
   ๔.๓.๑ กำรบริหำรจัดกำรคดีพิเศษ 

      (๑) กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรสื่อสำร/กำรประชุม  

        เมื่อเป็นคดีพิเศษแล้วต้องมีการบริหารจัดการคดีพิเศษที่มีการจัดระบบข้อมูลจ านวน
มากเพ่ือง่ายต่อการวางแผนการสืบสวนสอบสวน๑๕๓ คดีที่เกิดขึ้นในยุค New normal นั้น มักจะมีแผนประทุษ
กรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น และยุ่งยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีในการ
กระท าความผิด โดยที่คนร้ายไม่จ าต้องพบปะกับเหยื่อด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีรูปแบบการยักย้ายถ่ายโอน เงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยเช่นกัน ท าให้ติดตามทรัพย์สินที่ได้จาก
การ กระท าความผิดได้ยากขึ้น ด้วยแผนประทุษกรรมดังกล่าว จึงท าให้ข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐาน
ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องท าการรวบรวมมีมากขึ้น หากจัดระบบข้อมูลไม่ดีก็จะท าให้หลง
ประเด็น ไม่สามารถมอบหมายหน้าที่ ให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้อย่างถูกต้อง ท าให้เสียเวลาใน
การรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งหากสามารถก าหนดประเด็นการสืบสวนสอบสวนได้ครบถ้วนแต่แรก ก็จะ
เห็นได้ว่าบางข้อมูลสามารถรวบรวมได้โดยไม่ต้องลงพ้ืนที่หรือไปพบปะกับสายลับแหล่งข่าว โดยตรง ความ
เสี่ยงต่อโรคระบาดก็จะน้อยลง หรือแม้จะกระทั่งการสอบปากค า หากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้มีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์๑๕๔ ทั้งที่เป็นทางการและหรือไม่เป็นทางการ (เช่น ระบบ ZOOM แทน) และ
วางแผนก าหนดประเด็นการสอบสวนไว้ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว การสอบปากค าก็จะท าได้โดยง่าย  

      (๒) กำรก ำกับดูแลกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

        นอกจากนั้น ยังต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลควบคุมการสืบสวนสอบสวน    
คดีพิเศษ โดยหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและผู้บังคับบัญชา ควรก ากับดูแลควบคุมการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษให้มีความต่อเนื่อง เป็นธรรม และแล้วเสร็จโดยเร็ว ในขณะเดียวกันควรลดกังวลกับการรับมือ     
การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ COVID - 19  

      (๓) กำรน ำโปรแกรม Mind Map มำใช้ในกำรสืบสวนสอบสวน  

        การน าโปรแกรม Mind Map มาใช้ในการสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่การวางแผน 
เนื่องจากสามารถระดมสมองก าหนดประเด็น สร้างความคิดต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การวางแผน 
การรวบรวมข่าว การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างรัดกุม ครบถ้วนทุกประเด็น ย่นระยะเวลาในการ
                                                           

๑๕๒ พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และ
นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  

๑๕๓  ร้อยต ารวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพเิศษภาค
๑๕๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF  
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ด าเนินการ คัดกรองสิ่งที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องลงพ้ืนที่ได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่แรก ซึ่งเมื่อวางแผนดี 
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษก็จะดีตามไปด้วย ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษมีประสิทธิภาพ 
ลดปริมาณคดีที่จะเกิดขึ้น ลดความเสี่ยงที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะต้องติด เชื้อ จากประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับคดี และประชาชนที่เกี่ยวกับคดีเองก็ไม่เสียเวลาในการเดินทางมาให้ข้อมูลกับทางราชการ  ทั้งนี้ 
รายละเอียดตามเอกสำรประกอบกำรบรรยำยวิชำ “กำรวำงแผนกำรสอบสวนคดีพิเศษโดยใช้แผนผัง
ควำมคิด Mind Map” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การท าส านวนการสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ๑๕๕ 

 

   ๔.๓.๒ กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ  

      (๑) กำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytic) 

        การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytic) มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านการสืบสวนสอบสวน การข่าว  การ
สื่อสาร การตรวจสอบข้อมูล การเก็บรักษาและควบคุมของกลาง การสร้างเครือข่าย การเฝ้าระวัง/การป้องกัน
อาชญากรรม การประชาสัมพันธ์ การบริหารบุคลากร หรือการพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เนื่องจาก
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะท าให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่แท้จริง (pain point) การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจและก าหนดนโยบายหรือมาตรการในปฏิบัติงานได้อย่างตรงจุด อันส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่แท้จริง (Data Driven Organization) ในขณะเดียวกันระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์และประมวลผลดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ในระดับสูง
ด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์๑๕๖ 

      (๒) กำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

        การพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การเฝ้าระวัง หรือติดตาม
ธุรกรรมทางการเงิน เช่น เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Money) และสกุลเงินดิจิทัล (digital currencies) (๒) การสะกด
รอยติดตาม การตรวจพื้นที่ หรือสถานที่เป้าหมายต่าง ๆ หรือการสืบสวน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน เช่น โดรน   
หรือไมโครโดรน และ (๓) นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดักจับการสื่อสารทางอากาศ การติดต่อ การรับส่งข้อมูลทาง    
การสื่อสาร๑๕๗ รวมทั้งอุปกรณ์พิเศษเครื ่องติดตามสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ค้นหาข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์๑๕๘ และเครื่องตรวจพิสูจน์เสียงมนุษย์ (Sound Spectrograph)๑๕๙ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้ ควร
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งล้วนมีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ทางคดีและสรุป
ส านวนการสอบสวน รวมถึงการพิจารณารับฟังและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานในชั้นศาล แต่การพัฒนาดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security) สิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความโปร่งใส 
(Transparency) ในการด าเนินการกับข้อมูลเหล่านี้เป็นส าคัญ๑๖๐ รวมทั้งความลับในส านวนด้วย๑๖๑  
                                                           

๑๕๕  ร้อยต ารวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพเิศษภาค
๑๕๖ พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
๑๕๗ พันต ารวจตรี ดิษยธรรม ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้

 และประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม
๑๕๘   ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม  
๑๕๙ พันต ารวจโท นิพนธ์ เศรษฐ์รัศมี พนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการกองคดีภาษีอากร 
๑๖๐  พันต ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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      (๓) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรข่ำวและกำรสืบสวน เพื่อกำรป้องกันไม่ให้ เกิด
อำชญำกรรม 

        การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าวและการสืบสวนที ่สามารถประมวลผลหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลการข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการข่าวที ่แม่นย าสูง ๑๖๒ ทั ้งนี ้ การจัดระบบ
ฐานข้อมูลการข่าวและข้อมูลการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถคัดกรองพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้ตั้งแต่
เบื้องต้น เพราะ      จะทราบแผนประทุษกรรมเดิม ๆ ของอาชญากรรมประเภทนั้น ๆ เช่น ในคดีอาจมีพยานบุคคล 
30 คน ที่เชื่อว่า   จะรู้เห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดี หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีฐานข้อมูลเดิมของคดีต่าง 
 ๆหรือผู้กระท าความผิดรายอ่ืน ๆ  ไว้อย่างครบถ้วนมากที่สุด จะท าให้การพิจารณาว่าพยานคนใดน่าจะทราบข้อมูล

ดีที่สุด หรือพยานคนใดไม่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น นอกจากนั้น ฐานข้อมูลการข่าวที่ดียังท าให้สามารถ
รู้เท่าทันรูปแบบอาชญากรรมใหม่ ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวางแผนการสืบสวนสอบสวน 
หรือก าหนดมาตรการใด ๆ เพื่อการป้องกันไม่ใช้เกิดอาชญากรรมเช่นนั้นอีก เช่น หากมีข้อมูลการข่าวที่
ทราบว่าปัจจุบันได้มีรูปแบบการโอนเงินแบบใหม่ที่ยากต่อการติดตาม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบหรือออกกฎระเบียบมารองรับได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิด
ความเสียหายจากอาชญากรรมดังกล่าวอย่างรุนแรง จะท าให้ลดอาชญากรรมร้ายแรงต่าง ๆ ได้ เมื่อคดี
น้อยลง กระบวนการสืบสวนสอบสวนก็น้อยลง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อก็จะน้อยลงตาม
ไปด้วย 

      (๔) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังป้องกันอำชญำกรรม 

        ปัจจุบันมีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์มากขึ้น ภารกิจในการ
สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม ต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นและส าคัญ เช่น  (๑) การออกแบบ
โปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยในการค้นหา ติดตาม เฝ้าระวังพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่าย
เป็นความผิดตามกฎหมายบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยก าหนดให้ระบบดังกล่าวสามารถสืบค้น เฝ้าระวัง และ
วิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรม จากค าค้นหาที่ส าคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทุกวันตลอดเวลา และ (๒) การ
พัฒนา Application หรือช่องทางการสื่อสารเฝ้าระวังมาเป็นตัวช่วยในการรับแจ้งเบาะแส โดยการใช้ระบบ
มัลติมีเดีย เป็นช่องทางให้เครือข่ายหรือประชาชนใช้ในการแจ้งข้อมูล๑๖๓ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษควรให้
ความส าคัญกับเครือข่ายการเฝ้าระวัง เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรไม่มาก หากมีเครือข่ายที่ช่วย
สนับสนุนในการเฝ้าระวัง และให้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญย่อมจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  และที่ผ่านมา     
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีผลงานส าคัญมาจากเครือข่ายเหล่านี้จ านวนมาก รวมทั้งควรพัฒนาความสัมพันธ์กับ
องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศให้แน่นแฟ้นต่อเนื่อง๑๖๔ 

                                                                                                                                                                                     
๑๖๑ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๑๖๒ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และร้อยต ารวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
๑๖๓ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง 
๑๖๔ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
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      (๕) กำรจัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลอ่ืน  ๆเพื่อสนับสนุนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

        - การจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาคดีพิเศษ 
        - การจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ  
        - การจัดท าระบบฐานข้อมูลส านวนการสืบสวนและส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ 
พร้อมตัวอย่างส านวนส าคัญ ๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือง่ายต่อการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ในเบื้องต้นอาจ
จัดเก็บเฉพาะคดีที่ถึงที่สุดแล้วก็ได้ โดยจัดเก็บด้วยการย่อสาระส าคัญจากต้นฉบับเอกสารก็ได้๑๖๕ 
        - การจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมในคดีพิเศษ 

        อนึ่ง ฐานข้อมูลดังกล่าว อาจแบ่งตามกลุ่มการกระท าความผิดท้ายพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษฯ เพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ให้
เป็นปัจจุบันและพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้๑๖๖ 

   ๔.๓.๓ กำรพัฒนำระบบกำรแจ้งในกำรปฏิบัติงำนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

     กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาระบบการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบก าหนดระยะเวลาในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท าส านวนการสืบสวน หรือการสอบสวนคดีพิเศษ เช่น ก าหนดเวลาการขอขยาย
ระยะเวลาการสืบสวนหรือสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดเวลาตามตัวชี้วัดประเภทต่าง ๆ เนื่องจากในชั้นขออนุมัติ
ออกเลขประจ าส านวน โดยปกติจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นไว้ในระบบ MIS อยู่แล้ว หากสามารถพัฒนา
ปรับปรุงระบบให้ค านวณวันที่ครบก าหนดระยะเวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้มี
รายชื่อในค าสั่งก่อนครบก าหนดเวลาโดยอัตโนมัติ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน ป้องกันการลืม และช่วยเร่งรัด  
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้อีกทางหนึ่ง โดยระบบการแจ้งเตือนนี้จะปิดหน้าต่างลงเมื่อได้มีการจัดส่ง
เอกสารการขอขยายเวลาและบันทึกลงในระบบแล้ว ซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๑๖๗ 

   ๔.๓.๔ กำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

    (๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่ท าคดีใหญ่ ๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมลู
ที่มีประสิทธิภาพในการท าคดี ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้น กรมสอบสวน         
คดีพิเศษจึงต้องบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณบ้าง๑๖๘ หน่วยงาน   
ส าคัญ ๆ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักงานประกันสังคม เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และวิเคราะห์การกระท าความผิด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ๑๖๙ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการบูรณาการ      
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร หรือโรงพยาบาล เป็นต้น  
    (๒) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงสาธารณะสุข  (โรงพยาบาลและศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เพ่ือเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนหรือการสแกน        
                                                           

๑๖๕  ร้อยต ารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกลู ผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง
๑๖๖ ร้อยต ารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อ านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

 ระหว่างประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
๑๖๗  ร้อยต ารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกลู ผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง
๑๖๘ พันต ารวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง ผู้อ านวยการศูนย์คดีพิเศษเขต พื้นที่ ๗ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
๑๖๙ นายสถิตย์ ลีเขาสูง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร  
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QR Code โปรแกรมไทยชนะ เพ่ือใช้ในการสืบสวน การค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายหรือผู้ต้องสงสัย  
และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับผู้ให้บริการ Application ส่งอาหารตามบ้าน (Home Delivery) เพื่อใช้
ในการสืบสวน การค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายหรือผู้ต้องสงสัย๑๗๐ 
    (๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือน ามาปรับใช้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่าง
ต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือ/หาแนวร่วม ในวงกว้างจากประชาชนที่เป็นเครือข่ายในรูปแบบ Social 
networking ในการเป็นหูเป็นตา/แจ้งข่าว/เบาะแส เพ่ือสนับสนุนในการท างานได้อีกทางหนึ่งด้วย๑๗๑ 
 

   ๔.๓.๕ กำรพัฒนำบุคลำกร 

     กรมสอบสวนคดีพิเศษควรจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการใช้
เครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลก
อินเทอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้น๑๗๒ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะดิจิทัลรองรับอาชญากรรมในยุค
ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 

   ๔.๓.๖ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้  

     การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) จ าเป็นต้องมีการระดม
สมองและแสวงหาความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องมีการคาดการณ์ถึงอาชญากรรมที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมก าหนดแผนงาน มาตรการ จัดสรรก าลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมรองรับ
งานให้มากที่สุด๑๗๓ ทั้งนี้ ความตั้งใจจริงในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ศึกษาวิเคราะห์ว่า
อะไร เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนงานเป็นอย่างดี เพราะการ
ด าเนินการที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผิดพลาด ไม่จริงจัง หรือขาดความต่อเนื่อง จะท าให้เสียเวลา เสียเงิน เสีย
โอกาส ไม่มีความสามารถที่จะแข่งขัน และไม่อาจที่จะพัฒนาได้อย่างที่ตั้งใจไว้๑๗๔ 

   ๔.๓.๗ กำรพัฒนำเว็บไซต์ (website) 

     การพัฒนาเว็บไซต์ (website) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดูทันสมัยเป็นสากลแฝงไว้
ด้วยความน่าเชื่อถือ ความน่าเกรงขาม และน่าสนใจที่จะเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลและให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้
เข้าใช้ในระบบว่าข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับตามความเหมาะสม ซึ่งเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะต้องมีผู้ดูแลเว็บไซต์ (website administrator) ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความเข้าใจในงาน
ด้านคดีและงานสนับสนุนภารกิจ และด้านประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และต้องมีการประสาน
ข้อมูลกับโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างใกล้ชิด๑๗๕ และในเว็บไซต์จะต้องมีโปรแกรมหรือสร้าง
                                                           

๑๗๐ อ้างแล้ว (๑๖๖). 
๑๗๑

   พันต ารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
๑๗๒ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนคดีความมั่นคง ๑ กองคดีความมั่นคง 
๑๗๓ พันต ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
๑๗๔ พันต ารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  
๑๗๕ อ้างแล้ว (๑๖๖). หนังสือกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  ที่ ยธ ๐๘๐๓/๓๖๙ 

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวน
 คดีพิ เศษในยุคชีวิตวิถี ใหม่  (New normal )
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Application ในการบันทึกหรือสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานไว้เบื้องต้นก่อน อันเป็นไฟส์กลางไม่ใช่ของ
กองคดีใดกองคดีหนึ ่ง ติดขัด หรือมีประเด็นใดเพิ่มเติมก็ให้นัดสอบใหม่ สมบูรณ์ครบถ้วนก็ค่อยนัดให้
ผู้เสียหายหรือพยานเดินทางมาพบเพ่ือยืนยันค าให้การและลงลายมือชื่ออันจะเป็นการลดเวลาในการสอบสวน
และเพ่ือพัฒนาเตรียมไว้จนกว่าการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ได้ในการสอบสวน๑๗๖ 

   ๔.๓.๘ กำรพัฒนำกฎหมำย 

     การน าเทคโนโลยีมาใช้ตามที่กล่าวนี้  กฎหมายยังไม่ได้เปิดช่องให้น าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมมาใช้ในการสืบสวนสอบสวน ซึ่งการน าสืบพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
และศาล ยังเน้นพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ๑๗๗ ดังนั้น จึงควรพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือมีระเบียบที่ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เช่น การสอบสวนพยานบุคคลไม่จ าเป็นต้องอยู่ต่อหน้า 
อาจใช้ระบบการสอบสวนพยานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะส าหรับการ
สอบสวนพยาน และใช้การให้ถ้อยค าการให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ฯ เหล่านั้นรับฟังเป็นพยานได้ใน 
ชั้นสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการ และให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้ง ๑๐ ศูนย์สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกองคดี   
ต่าง ๆ ได้ โดยการสอบปากค าผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยาน ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ให้กองคดีต่าง  ๆ ออก
หมายเรียก ผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยาน ที่อยู่ในพื้นท่ีต่างจังหวัด ให้มาให้ถ้อยค า ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขต
พ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยการสอบสวนบันทึกถ้อยค าโดยระบบออนไลน์๑๗๘ เป็นต้น ซึ่งต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ ควรพิจารณาการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในล าดับศักดิ์ เท่ากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้การ
สอบสวนในเชิงระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากกว่าระบบการท าส านวนในรูปแบบเอกสาร
หร ือการ เข ้าถ ึงพยานหล ักฐานแบบเด ิม  ๆ  ซึ ่ง ไม ่สามารถรองร ับการ เปลี ่ยนแปลงนี ้ได ้อย ่า งมี
ประสิทธิภาพ๑๗๙ และเพ่ือให้อ านาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถสืบสวนสอบสวนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการป้องกันการร้องเรียน และข้อโต้แย้งในการรับฟังพยานบุคคลใน
ปากนั้น ๆ๑๘๐ 

     ถึงแม้จะยังมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย แต่การพิจารณาน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม   
ต่าง ๆ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ให้สามารถรองรับสถานการณ์ ในยุคชีวิต         
วิถีใหม่ (New normal) ท าให้ทุกส่วนขององค์กรและบุคลากรได้ตระหนักและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้อง
ระมัดระวัง ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน วิธีการ และการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้วิถีชีวิต
ใหม่ จนกว่ากฏหมายจะมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์๑๘๑ 

                                                           
๑๗๖ เพิ่งอ้าง 
๑๗๗ พันต ารวจโท พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
๑๗๘  ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
๑๗๙ นายศุภชัย ค าคุ้ม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนคดีความเห็นแย้ง 

๓ กองบริหารคดีพิเศษ 
๑๘๐ อ้างแล้ว (๑๖๖). หนังสือกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  ท่ี ยธ ๐๘๐๓/๓๖๙ 

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวน
 คดีพิ เศษในยุคชีวิตวิถี ใหม่  (New normal )

๑๘๑ พันต ารวจโท พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา  



 

บทท่ี  ๕  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในบทนี้ประกอบด้วย บทสรุปและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๕.๑ บทสรุป 
  บทสรุปในการศึกษานี้ ประกอบด้วย ผลกระทบและแนวโน้มของอาชญากรรมจากสถานการณ์
ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจ
ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษ ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ ผลกระทบและแนวโน้มของอำชญำกรรมจำกสถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 
ที่มีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

    (๑) ผลกระทบที่มีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

      สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ท าให้กระบวนงานการสอบสวนคดีพิเศษ
ได้รับผลกระทบ เช่น การสอบสวนพยานหรือผู้ต้องหาที่มีข้อจ ากัดในการด าเนินการ โดยเฉพาะกรณี
ผู้เสียหายและพยานในคดีแชร์ลูกโซ่ที่มีจ านวนมาก พยานหรือผู้ต้องหามีอุปสรรคในการเดินทางมาพบ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท าให้คดีมีความล่าช้า อันเนื่องจากในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ    
โควิด - 19 จ าเป็นต้องมีการป้องกันตามมาตรการที่รัฐบาลและกรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด แต่จะต้อง
ด าเนินการสอบปากค าพยานในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายจึงมีความเสี่ยง
ที่เจ้าหน้าที่ผู้สอบปากค าและพยานที่เข้ามาให้ถ้อยค าต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจเป็นผู้ติดเชื้อหรือ
ผู้เป็นพาหะของโรค โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนใหญ่มักเป็นพ้ืนที่ทีมีการแพร่ระบาดรุนแรง และนอกจากนี้ ยัง มี
ผลด้านการสะกดรอยติดตามพอสมควร เนื่องจากการใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า ท าให้พิสูจน์ทราบ
ตัวบุคคลได้ยากกว่า จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะถอดหน้ากาก ในขณะเดียวกันในหลาย ๆ สถานการณ์จ าเป็นที่
การปฏิบัติงานของบุคลากรต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ 
กระจังป้องกันใบหน้า (Face Shied) ถุงมือยาง (Latex gloves) และชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment: PPE) ที่มีคุณสมบัติส าหรับป้องกันการติดเชื้อโรคดังกล่าว 

    (๒) ผลกระทบและแนวโน้มของอำชญำกรรมท่ีเป็นคดีพิเศษ 

     ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เป็นปัจจัยเร่งให้ประชาชนต้องพึ่งพา
อินเทอร์เน็ตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในทุก ๆ กิจกรรมและ
ถูกหลอมรวมเชื่อมโยงกันเข้ากับการใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติในทุกภาคส่วน จนเกิดความคุ้นชิน ท าให้
เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิต ในขณะที่อาชญากรก็จะใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ช่องทางในการก่ออาชญากรรม โดยไม่ต้องกังวลต่อการติดเชื้อของโรคระหว่างการกระท าความผิด ดังนั้น 
การกระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร และการกระท าความผิดที่เป็น
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คดีพิเศษตามกฎหมายอ่ืน ๆ ก็จะมีการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการกระท าความผิดที่มี ปริมาณมาก 
ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการกระท าความผิดอยู ่ในระบบออนไลน์ ซึ ่งเป็น
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสลับซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบจ านวนมากขึ้น  นอกจากนั้น 
ยังมีมูลค่าความเสียหายเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ที่อาชญากรสามารถ
กระท าความผิดในพื้นที่ใดก็ได้ทั้งในและนอกประเทศ หรือที่กล่าวกันว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งเป็น
การกระท าผิดที่ไม่มีพรมแดน ซึ่งกระท าความผิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ไม่เฉพาะการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เท่านั้น 
แต่จะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ โดยน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการกระท าความผิด 

     ดังนั้น บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง  ๆ หรือเรียกว่า 
“เป็นผู้มีทักษะดิจิทัล” รวมทั้งต้องมีและสามารถใช้อุปกรณ์พิเศษ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและพิสูจน์
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพยานหลักฐานทางดิจิทัลต่าง ๆ ได ้ 

 ๕.๑.๒ แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 

    จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างก็ก าหนดมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และก าหนดทางการปฏิบัติหน้าที ่เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ ใน       
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) บางหน่วยงานก าหนดมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ         
การป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเป็นระบบและถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหน่วยงาน          
ที่ให้บริการและต้องสัมผัสประชาชนจ านวนมาก และหลายหน่วยงานได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน     
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถรองรับสถานการณ์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อย่าง      
เป็นระบบ เช่น การรับแจ้งความ และการฟังค าพิพากษา เป็นต้น  

   ส าหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการประกาศมาตรการป้องและควบคุมโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) ให้บุคลากรถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อ 
ลดความเสี่ยงในสถานการณ์ภัยวิบัติ โรคระบาดรุนแรง และนอกจากนั้น ยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถรองรับสถานการณ์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เช่น ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยมีขั้นตอนการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยละเอียด 
และนอกจากนั ้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ด าเนินการ ยื ่นค าร้องฝากขังผู ้ต้องหา ครั ้งที ่ ๑         
ในโครงการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของส านักงานศาลอาญา 

   ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อโรค การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล     
เพื ่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ปรากฏชัดเจน แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง เช่น DSI - MAP หรือการร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือการแจ้งเบาะแส ผ่าน
ระบบออนไลน์ หรือ Application Rootan “รู้ทัน” เพ่ือด าเนินการเปิดรับเบาะแส (https://www.dsi.go.th/th/ 
Detail/1e59ca7364cd8deed6063efbd881ab93) เป็นต้น 

 ๕.๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจของกรมสอบสวน     
คดีพิเศษ ประกอบด้วย ภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านการสนับสนุน  
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    (๑) แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในภำรกิจด้ำนกำร
สืบสวนสอบสวนพิเศษ  

     ในการศึกษานี้ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ         
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามกระบวนงาน/ขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษ ๑๙ กระบวนงาน/ขั้นตอน ตาม
หนังสือกระบวนงาน/ขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่กล่าวแล้วในบทที่ ๔ สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ ๔ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

กระบวนงำน/ขั้นตอน แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิตด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๑. กำรเริ่มต้นเมื่อเป็น 
คดีพิเศษ 

(๑) กำรรับเรื่องร้องทุกข์ 
๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้ง
เบาะแส และแจ้งเตือนประชาชน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Application,    
Chatbot หรือ Web Service เป็นต้น 
๒) การพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) เพ่ือให้บริการต่าง ๆ แก่
ประชาชนในรูปแบบของระบบสนทนาแบบอัตโนมัติ (Chatbot) โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถท างานแทนมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ได้ 
๓) การลงทะเบียนเพ่ือร้องทุกข์ผ่าน QR Code ผ่านระบบ Google Form 
๔) การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป (Application) ที่สามารถน าเสนอผู้มีอ านาจสั่งการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติ  
(๒) กำรประชุมคณะพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ และกำรประชุมคณะกรรมกำร
หรือคณะท ำงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับ Video Conference & Collaboration มาใช้
ในการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดแรกอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีระบบการ
บันทึกการด าเนินการ การแสดงความเห็น หรือความเห็นที่แย้งกันไว้ในระบบ 
รวมทั้งการ update ข้อมูลทางคดีไว้ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพ่ือให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษทุกคนทราบและการด าเนินการในแต่ละประเด็นไปพร้อม ๆ กัน 
๒) การประชุมทางไกล หรือการประชุมออนไลน์ ที่พนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหารร่วมสอบสวน และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบหลายส านวน หรือ
อยู่ในระหว่างการลงพ้ืนที่สืบสวนสอบสวนในคดีอ่ืน ๆ สามารถร่วมประชุมได้ด้วย  
๓) การน าโดรน ไมโครโดรน หรือ Big Data Analytics มาใช้ในการปฏิบัติการ 
๔) การรายงานสถานะคดีด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบปัจจุบัน (Real time) 

๒. กำรสอบปำกค ำ (๑) การพัฒนาระบบด้านการรับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ/การนัดสอบปากค า ผ่านสื่อ
ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น QR Code หรือ Application หรือการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มาช่วยในการรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการในการลงทะเบียน และกรอกข้อมูล
เบื้องต้นของพยาน รวมทั้งการนัดหมายและการก าหนดประเด็นการสอบปากค า   
(๒) การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป หรือสร้าง Application หรือ Google Form 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือใช้ส าหรับการบันทึกปากค า หรือ
สอบปากค าผู ้เสียหายหรือพยานไว้เป็นพื้นฐานก่อน ซึ ่งอาจส่งประเด็นในการ
สอบถามผ่าน e - mail หรือหากติดขัด หรือมีประเด็นเพิ่มเติมก็ให้นัดสอบปากค า
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ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อสรุปข้อมูลประเด็นค าถามค าตอบกันเรียบร้อยแล้ว จึงให้
ผู้เสียหายหรือพยานมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
ครบ และลงลายมือชื่อในค าให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะลดเวลา
ในการท างานเป็นอย่างมาก เป็นการปฏิบัติไปพลางก่อนจนกว่าการลงลายมือชื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการยอมรับให้ใช้ในการสอบสวนได้ ทั้งนี้ การใช้ 
Google Form มีข้อพึงระวังในเรื่องความถูกต้องตามหลักในการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการรั่วไหลของข้อมูลในคดี  
(๓) การบันทึกปากค าด้วยระบบ File Video หรือระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ 
(Video Conference) ซึ่งจะมกีารบันทึกวีดีโอภาพและเสียงควบคู่กันไป 
(๔) การพัฒนาโปรแกรมการให้ถ้อยค าที่ผู้ให้ถ้อยค าสามารถลงลายมือชื่อในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ในแบบบันทึกถ้อยค า
ที่เจ้าพนักงานจัดท าข้ึน และสามารถจัดเก็บไว้ในรูปแบบพยานหลักฐานดิจิทัล 
(๕) การพัฒนาโปรแกรมการบันทึกเอกสารค าให้การอัตโนมัติผ่านระบบเสียง หรือ
เทคโนโลยี Speech to Speech Translation และใช้โปรแกรมการแปลเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ที่สามารถแปลเสียงพูดที่เป็นวลีหรือประโยคจากภาษาใดภาษา
หนึ่งให้เป็นเสียงพูดในอีกภาษาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานต้องการ  
(๖) การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) โดยอาศัย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการตั้งประเด็นค าถามระหว่างการสอบปากค า  
(๗) การสร้างห้องจ าลองเพ่ือสอบสวนปากค าในรูปแบบการซักถาม โดยมีโปรแกรม
จ าลองพ้ืนทีแ่ละจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถซักถามผู้ให้ข้อมูลได้อย่างครบวงจร 

๓. กำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำน       
อันส ำคัญในคดี 

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีพิเศษ
หลายกรณีจ าเป็นต้องขอข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืน ๆ จากสถาบันทางการเงิน
หรือผู้ให้บริการเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรท าความตกลงและพัฒนาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับสถาบันทางการเงินซึ่งเป็นผู้ให้บริการเอกชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาโปรแกรม หรือพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือการสืบสวน
สอบสวนในหลากหลายรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ 
และบรรจุข้อมูลในหลายภาษาทั่วโลกที่เป็นสากล ส าหรับใช้ค้นหา เก็บรวบรวม 
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานทาง        
นิติวิทยาศาสตร์ หรือพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบออนไลน์ 
(๓) การพัฒนาโปรแกรมสเก๊ตหน้าคนร้าย (Forensic Arts)  ส าหรับใช้ในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญ เป็นต้น 
(๔) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจสอบเส้นทางการเงิน หรือ Mobile Banking 
Application หรือ Blockchain ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานส าคัญโดยน าการ
เข้ารหัส หรือการใช้เทคโนโลยี VR/AR เพ่ือการตรวจค้น หรือยึดพยานหลักฐานใน
สถานที่เป้าหมาย โดยให้สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนจาก
หลายแหล่งเพ่ือให้เห็นภาพรวมของคดี สามารถการบริหารจัดการพยานหลักฐานและ
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วัตถุพยาน และวิเคราะห์แนวทางการสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ และพัฒนาระบบการส ารวจจากที่สูงด้วยเครื่องบินไร้คนขับ (UAV) หรือโด
รน (Drone) เพื่อการปฏิบัติงานจู่โจม ตรวจค้น ติดตามและสะกดรอยและ
จับกุม  
(๕) การสร้างโปรแกรมการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และการสร้าง
ข้อมูลลวงส าหรับการสืบสวนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีการท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(๖) ในเบื้องต้นควรพัฒนาการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลการกระท าผิดส าหรับคดี
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีความผิดที่เป็นคดีพิเศษ
ที่มีจ านวนมากและหลากหลายในรูปแบบ เช่น โปรแกรม I2 ซึ่งพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษควรน ามาใช้ให้มากขึ้น และควรพัฒนาหรือจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลทางเครือข่ายเสมือน (Virtual Private 
Network) หรือ VPN การพัฒนาลดขั้นตอนหรืออ านวยความสะดวกในการยื่นค าร้อง      
ขอเอกสาร หลักฐาน หากสามารถประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งผ่าน e - 
mail หรือระบบ intranet ไปกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลส าหรับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน หรือพัฒนาโปรแกรมในการติดตาม
บุคคลผ่านระบบดาวเทียม หรือน า AI มาใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ 
และการคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) 
หรือโดรน หรือเครื่องตรวจสอบหรือโปรแกรมตรวจจับ มาใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบหน้าบุคคล ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ของบุคคลเป้าหมาย 
(๗) การน า DSI - MAP และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศในการ
สืบสวนทางอากาศในที่สูง แทนการใช้คน เช่น โดรนบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือการ
สืบสวนสอบสวนทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับในระยะไกล แทนการเก็บข้อมูล
โดยบุคคลในระยะใกล้ เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ โดยต้องค านึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security) 
สิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความโปร่งใส (Transparency) ในการด าเนินการ
กับข้อมูลการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นส าคัญ รวมทั้งความลับในส านวนด้วย 

๔. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเข้ำถึง
พยำนหลักฐำน 

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีในการเข้าถึงและการรักษาสภาพ รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของพยานหลักฐานทางดิจิทัล พยานหลักฐานเหล่านี้ล้วนบรรจุอยู่ใน
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งที่เก็บอยู่ในระบบคลาวด์ (Cloud) 
(๒) การพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมและการท าความตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการเข้าถึงการสื่อสารออนไลน์ เช่น Line หรือ Facebook เป็นต้น และ       
พัฒนาโปรแกรมแฝงตัวในเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล   
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(๓) การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Data Warehouse) และพัฒนาการเก็บรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน      
ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) พยานหลักฐานทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Forensics) พยานหลักฐานในเครือข่าย (Network Forensics) และพยานหลักฐาน 
ทางดิจิทัลและเทคโนโลยีสื่อผสม (Digital and Multimedia Forensics) 

๕. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร 

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Social Media 
รวมถึงเทคโนโลยีในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล Social Media เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงพยานหลักฐานที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและท าความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร้องขอ       
เพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่อออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องไปยื่นค าร้องด้วยตนเอง 
(๓) การพัฒนาระบบหรือโปรแกรมการแฝงตัวในเครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Data Warehouse) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการถอดรหัสการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร 

๖. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดท ำ
เอกสำร หลักฐำน และ
กำรแฝงตัว 

(๑) การพัฒนาการจัดท าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัวในรูปแบบชิฟการ์ดที่มี
ข้อมูลครบถ้วน และเป็นความลับขั้นสูงสุด ติดตามตัวบุคลากรที่ท าหน้าที่แฝงตัว 
รวมทั้งสร้างระบบการแฝงตัวด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เช่น โดรนขนาดจิ๋วที่กล้อง
มีประสิทธิภาพใช้ระยะไกลได้ดี หรือหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วไปแฝงตัวแทนคน เป็นต้น    
ซึ่งจะต้องก าหนดระเบียบเพ่ือสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และเพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและ 
มีผลบังคับใช้ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(๒) การพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนภารกิจการแฝงตัวในองค์กร
อาชญากรรมหรือกลุ่มบุคคล ด้วยโปรแกรมแฝงตัวในเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) การน า AI มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์และคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคล และการน าอุปกรณ์ IoT มาใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบบุคคลเป้าหมาย รวมทั้งเทคโนโลยี Blockchain ในรูปแบบ
การสร้างตัวจนอวตารเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหว และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
(๓) การท าความตกลงร่วมกันกับกรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ให้ชัดเจน เพ่ือให้การจัดท าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว ถูกต้องตามกฎหมาย  
และให้ผู้แฝงตัวได้รับความปลอดภัย 

๗. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำ  
ของกลำง 

(๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาและ
ตรวจสอบของกลาง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมน้ าหนักในการรับฟัง
พยานหลักฐาน เช่น Blockchain หรือ IoT (Internet of Things) มาประยุกต์ใช้ใน
การกระบวนการส่งต่อพยานหลักฐาน Chain of Custody เพ่ือน าไปเก็บรักษาใน
สถานที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ หรือโดยวิธีการจัดท าบาร์โค๊ด เพ่ือระบุข้อมูล   
ของกลาง และจัดหากล้องบันทึกภาพของกลางแบบ ๓ มิติ มาใช้ 
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(๒) การเก็บรักษาของกลาง อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเก็บรักษาเป็นสถานที่
ปกปิด มีหุ่นยนต์ยามรักษาการณ์แทนการจ้างเฝ้า 
(๓) การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลของกลางที่เชื่อมโยงกับสถานะคดีด้วยกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์แบบปัจจุบัน (Real time) 

๘. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับที่ปรึกษำ    
คดีพิเศษ 

การจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาคดีพิเศษ โดยจ าแนกตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละประเภท เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการตัดสินใจ
เลือกเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษในแต่ละคดี และสร้างช่องทางการสื่อสารออนไลน์กับที่
ปรึกษาคดีพิเศษที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด  รวมถึงก าหนดกรอบแนว
ทางการให้ค าปรึกษาและมาตรฐานที่ปรึกษาคดีพิเศษว่าต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ให้ค าปรึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน 

๙. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ 

(๑) การพัฒนาระบบการเสนออนุมัติ การอนุมัติ การเบิกจ่าย และการรายงาน ด้วย
ระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดท ามาตรฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(๒) การน าเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ในพัฒนากระบวนงาน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ  

๑๐. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับพนักงำน
อัยกำรหรืออัยกำร
ทหำรสอบสวนร่วม 

ก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานสอบสวนร่วมกันกับพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร และจัดท าข้อตกลงร่วมกันเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้ชัดเจน 
รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ นัดหมาย 
รวมทั้งการประชุมร่วมกัน ด้วยระบบการประชุมหารือผ่าน Video Conference & 
Collaboration หรือ Web Conference ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็น
หลัก และมีโปรแกรมบันทึกข้อมูลการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๑๑. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐในหน่วยงำนอ่ืน
มำปฏิบัติหน้ำที่ใน       
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

การสร้างระบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 
เพ่ือระดมสรรพก าลังมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การ
ประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมจัดหาโปรแกรม
การบันทึกการประชุมอัตโนมัติผ่านระบบ Video Conference หรือการสร้างห้อง
จ าลอง เสมือนจริงผ่านระบบ Video Conference & Collaboration หรือการ
ประชุมทางระบบเสมือนจริง ในลักษณะแบบ Immersive Graphic ที่ไม่มีการพบปะ
กันจริง และสามารถบูรณาการร่วมกันทั่วประเทศ โดยต้องสร้างระบบเป็นต้นแบบ
ความร่วมมือ เพ่ือเป็นหน่วยงานบูรณาการกลางในคดีพิเศษ โดยผ่านกลไกของ 
“คณะกรรมกำรคดีพิเศษ” ที่สามารถบูรณาการกันได้ในหลายมิติทั้งในมิติการ
ร่วมมือการบริหารราชการ และมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

๑๒. กำรคุ้มครอง
พยำนและมำตรกำร
พิเศษในกำรคุ้มครอง
พยำนในคดีพิเศษ 

(๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารกับพยาน และเฝ้าระวังป้องกัน      
ความปลอดภัยของพยาน โดยเน้นระบบการติดตามตัวพยานผ่านระบบก าไลข้อมือ
เพ่ือก าหนดพ้ืนที่และสถานที่ปลอดภัย โดยมีการแสดงตัวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
(๒) การสร้างหมู่บ้านส าหรับพยานเป็น “โครงกำรหมู่บ้ำนพยำน” เพ่ือสะดวกต่อ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
คุ้มครองพยานและช่วยลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องมีการจัดท าแผนการคุ้มครองพยานให้
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เป็นมาตรฐานและมีการถ่ายทอด องค์ความรู้และประสบการณ์ในการคุ้มครองพยาน 
(๓) การพัฒนาเทคโนโลยีการประชุมผ่านจอภาพ และเทคโนโลยีเพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบความเป็นอยู่/สถานะความปลอดภัยของพยานแบบเรียลไทม์ (Real 
time) หรือแจ้งเตือนเมื่อพยานออกจากพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ ผ่านระบบออนไลน์ การ
พัฒนาอุปกรณ์ Wearables/Internet of Things (IoT) โดยออกแบบให้เป็น
เครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายที่พยานสามารถสวมใส่ติดตัวกับร่างกาย เช่น 
Google Glass / Smart Watch เป็นต้น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ IoT ของพยานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน (Machine - to - Machine) 
โดยตรง ซึ่งสามารถท างานในระยะไกลที่ควบคุมผ่านศูนย์สั่งการได้ รวมทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการ
คาดการณ์พฤติกรรมของพยาน 

๑๓. กำรสืบสวนเพื่อ
จับกุมผู้ต้องหำตำม
หมำยจับและกำร
จับกุม 

(๑) การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) เพ่ือ
สนับสนุน การสืบสวนติดตามและจับกุมผู้ต้องหาในระหว่างสืบสวนแบบเรียลไทม์ 
(Real time) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลการ
สืบสวนสอบสวนได้ตลอดเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
(๒) การพัฒนาโปรแกรมแฝงตัวในเครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ
ผู้ต้องหา พัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมในการติดตามผู้ต้องหาผ่านระบบดาวเทียม 
พัฒนาอุปกรณ์ IoT มาใช้ในการติดตามและตรวจสอบผู้ต้องหา และพัฒนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคาดการณ์
พฤติกรรมของผู้ต้องหา รวมทั้ง Deep Glint Technology หรือระบบตรวจจับ
ใบหน้า และ Big Data 

๑๔. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัว
ของผู้ต้องหำ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือบันทึกรายการสิ่งของส่วนตัวผู้ต้องหา พร้อม
บันทึกภาพและเสียง ยืนยันการรับทราบของผู้ต้องหาไว้เป็นหลักฐาน และมีพยาน
บุคคลอย่างน้อย ๑ คน ลงนามรับรองการปฏิบัติ และให้มีการใช้บาร์โค้ด (Bar 
Code) ก ากับสิ่งของผู้ต้องหามีอะไรบ้าง เพ่ือให้รายละเอียดที่ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถตรวจสอบ ผ่านระบบ Bar Code ในช่องทางโทรศัพท์ ทั้งในระบบ 
Android หรือ IOS ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือข้อร้องเรียนในภายหลัง โดยการจัดท าใน
รูปแบบของ Web Application และพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการเก่ียวกับสิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหา 

๑๕. กำรด ำเนินกำร
เพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหำ 
(มำมอบตัว หรือมำ
ตำมหมำยเรียก) 

บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และให้ความ
เป็นธรรม โดยถือว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้ต้องหา 
(มามอบตัว หรือมาตามหมายเรียก) 

๑๖. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรขอประกัน
ตัวและกำรขอปล่อย

(๑) การพัฒนาระบบการเสนอขออนุมัติ การอนุมัติ และการแจ้งผลการขอประกัน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบออนไลน์ 
(๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการขอประกันตัว และการขอปล่อยตัว
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กระบวนงำน/ขั้นตอน แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิตด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ตัวช่ัวครำว ชั่วคราว หรือพัฒนา Mobile Application พร้อมระบบแจ้งเตือน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เช่น กรณีประชาชนยื่นค าร้องขอประกันตัวผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศโดย
ใช้โฉนดที่ดินซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ยืนยันการมีตัวตนได้จริง กรมสอบสวนคดีพิเศษรับ
เรื่องส่งต่อกรมที่ดินเพ่ือตรวจสอบ เมื่อพบว่ามีโฉนดที่ดินถูกต้อง ส่งรหัสขออายัด
ตามมูลค่าของหลักประกันกลับคืน จากนั้นกรมสอบสวน  คดีพิเศษก็ปล่อยตัว โดย
ใช้มาตรการใส่ก าไล EM เพ่ือติดตามตัว ผ่านระบบติดตามตัว ตามระยะเวลาสัญญา
ประกัน แทนการรายงานตัว เป็นต้น 
(๓) พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ  

๑๗. กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรผัดฟ้อง
หรือฝำกขัง 

(๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือฝากขัง ต้องกระท าการเท่าที่จ าเป็นและ
เร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนพิจารณาโดยเร็ว 
และการฝากขังทุกครั้งให้ด าเนินการทางระบบที่ศาลใช้ 
(๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการผัดฟ้องหรือฝากขัง ส าหรับแจ้งเตือน 
(Notification) โดยการพัฒนา Mobile Application พร้อมระบบแจ้งเตือนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้นไป 
(๓) การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ 

๑๘. กำรท ำควำมเห็น
ทำงคดี 

การพัฒนาโปรแกรมช่วยประมวลผล โดยแยกผู้เกี่ยวข้องเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มผู้เสียหาย 
จากนั้นให้ระบบประมวลว่า พยานให้การสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันหรือไม่ พยาน
ปากใด พยานโดยรวมให้น้ าหนักไปทางใด พยานเอกสารในส านวนมีอะไรบ้าง แต่ละ
อย่างสอดคล้องกันหรือไม่ และรวมพยานวัตถุต่าง ๆ จากนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่า คดีมี
พยานหลักฐานพอฟ้องหรือไม่ จะฟ้องฐานความผิดใด และตามกฎหมายใด 

๑๙. กำรท ำควำมเห็น
แย้ง 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านวนคดี ค าพิพากษา 
และค าสั่งคดี เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการท าความเห็น ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ท าการสอบสวน 
รวบรวมประกอบส านวนการสอบสวน และควรฟังความเห็นของพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ เพ่ือประกอบการพิจารณาท าความเห็นแย้งด้วย 

     จากสรุปแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน  
คดีพิเศษ ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ข้างต้นนี้ เป็นการน าเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่    
กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในแต่ละขั้นตอน ซึ่งในบางกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการอยู่แล้ว  
หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา แต่เห็นควรที่จะพิจารณาแนวทางพัฒนาในภาพรวมของกระบวนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษทั้งระบบ ให้ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีการออกแบบแต่ละระบบงานสามารถ
เชื่อมต่อหรือมีระบบการท างานที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในหลาย ๆ กระบวนงาน /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และในภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในหลายหลายคดีความผิด 

    (๒) แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพภำรกิจด้ำนกำรสนับสนุน 
งำนคดีพิเศษ 
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     แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพภารกิจด้านการสนับสนุน
งานคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ ๕ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษ 

กระบวนงำน/ขั้นตอน แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิจด้ำนกำรสนับสนุนงำนคดีพิเศษ 
๑. กำรบริหำรจัดกำร   
คดีพิเศษ   

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื ่อสาร /การประชุมเพื่อคณะ
พนักงานสืบสวนสอบสวนได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นทางการและ
หรือไม่เป็นทางการ และวางแผนก าหนดประเด็นการสอบสวนไว้ได้อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็นแล้ว การสอบปากค า และการด าเนินการสืบสวนสอบสวนก็จะท าได้โดยง่าย  
(๒) หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและผู้บังคับบัญชา ควรการก ากับดูแลควบคุม
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีความต่อเนื่อง เป็นธรรม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 
(๓) การน าโปรแกรม Mind Map มาใช้ในการสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่การวางแผน 
เนื่องจากสามารถก าหนดประเด็น ระดมสมอง สร้างความคิดต่อยอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้การวางแผนการวบรวมข่าว การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นไปอย่างรัดกุม ครบถ้วนทุกประเด็น ย่นระยะเวลาในการด าเนินการ คัดกรอง  
สิ่งที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องลงพ้ืนที่ได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่แรก ซึ่งเมื่อ
วางแผนดี การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การป้องกัน
และปราบปรามคดีพิเศษมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณคดีที่จะเกิดขึ้น ลดความเสี่ยงที่
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะต้องติดเชื้อจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดี และ
ประชาชนที่เกี่ยวกับคดีเองก็ไม่เสียเวลาในการมาให้ข้อมูลกับทางราชการ  

๒. กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
อำชญำกรรมพิเศษ 

(๑)  การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data   
Analytic) มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยระบบฐานข้อมูลนี้ 
จะต้องมีการก าหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสูงด้วย 
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การเฝ้าระวัง หรือติดตาม
ธุรกรรมทางการเงิน (๒) การสะกดรอยติดตาม การตรวจพ้ืนที่ หรือสถานที่เป้าหมาย 
ต่าง ๆ หรือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสืบสวนสอบสวน การดักจับการสื่อสาร
ทางอากาศ การรับส่งข้อมูลทางการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์พิเศษเครื ่องติดตาม
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ค้นหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  และเครื่องตรวจ
พิสูจน์เสียงมนุษย์ (Sound Spectrograph) ซึ่งควรบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยต้องค านึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล (Security) สิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความโปร่งใส (Transparency) 
ในการด าเนินการกับข้อมูลเหล่านี้เป็นส าคัญ รวมทั้งความลับในส านวนด้วย  
(๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีเพ่ือเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน
อาชญากรรม ได้แก ่(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการค้นหา 
ติดตาม เฝ้าระวังพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายบนโลก
อินเทอร์เน็ต โดยให้สามารถสืบค้น เฝ้าระวัง และวิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรม 
จากค าค้นหาที่ส าคัญ (Keyword) ได้ตลอดเวลา และ (๒) การพัฒนา Application หรือ
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กระบวนงำน/ขั้นตอน แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิจด้ำนกำรสนับสนุนงำนคดีพิเศษ 

ช่องทางการสื่อสาร โดยการใช้ระบบมัลติมีเดีย เป็นช่องทางให้เครือข่ายหรือ
ประชาชนใช้ในการแจ้งข้อมูล ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาความสัมพันธ์
กับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศให้แน่นแฟ้นต่อเนื่อง 
(๕) การจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษ เช่น ฐานข้อมูลที่ปรึกษาคดีพิเศษ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ ฐานข้อมูล
ส านวนการสืบสวนและส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ และฐานข้อมูลอาชญากรรมใน      
คดีพิเศษ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าว อาจแบ่งตามกลุ่มการกระท าความผิดท้าย
พระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษฯ เพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๓. กำรพัฒนำระบบ
กำรแจ้งในกำร
ปฏิบัติงำนสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบก าหนดระยะเวลาในเรื่องต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวกับการท าส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น ก าหนดเวลาการขอขยาย
ระยะเวลาการสืบสวนหรือสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดเวลาตามตัวชี้วัดประเภทต่าง ๆ 
เนื่องจากในชั้นขออนุมัติออกเลขประจ าส านวน โดยปกติจะต้องมีการบันทึกข้อมูล
เบื้องต้นไว้ในระบบ MIS อยู่แล้ว หากสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบให้ค านวณวันที่
ครบก าหนดระยะเวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้มีรายชื่อ
ในค าสั่งก่อนครบก าหนดเวลาโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และช่วยเร่งรัด
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้อีกทางหนึ่ง โดยระบบการแจ้งเตือนนี้จะปิด
หน้าต่างลงเมื่อได้มีการจัดส่งเอกสารการขอขยายเวลาและบันทึกลงในระบบแล้ว 

๔. กำรบูรณำกำร
ข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องบูรณาการข้อมูลร ่วมกับหน่วยงานภาคร ัฐที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และวิเคราะห์การ กระท าความผิด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งพัฒนาความ
ร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
(๒)การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงสาธารณะสุข  (โรงพยาบาลและศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เพ่ือเข้าถึงข้อมูล 
การลงทะเบียนหรือการสแกน QR Code โปรแกรมไทยชนะ เพื่อใช้ในการสืบสวน 
การค้นหาต าแหน่งที ่ตั ้งของเป้าหมายหรือผู ้ต ้องสงส ัย  และการเชื ่อมโยง
ฐานข้อมูลกับผู้ให้บริการ Application ส่งอาหารตามบ้าน (Home Delivery) 
เพ่ือใช้ในการสืบสวน การค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายหรือผู้ต้องสงสัย 
(๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือน ามาปรับใช้กับการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือ/หาแนวร่วม ในวง
กว้างจากประชาชนที่เป็นเครือข่ายในรูปแบบ Social networking ในการเป็นหูเป็น
ตา/แจ้งข่าว/เบาะแส เพ่ือสนับสนุนในการท างานได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๕. กำรพัฒนำ
บุคลำกร 
 

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปราม การแสวงหา รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและ
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กระบวนงำน/ขั้นตอน แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิจด้ำนกำรสนับสนุนงำนคดีพิเศษ 

ทักษะดิจิทัลรองรับอาชญากรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 
๖. กำรพัฒนำ 
องค์ควำมรู้ 

การระดมสมองและแสวงหาความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ถึงอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมก าหนดแผนงาน 
มาตรการ จัดสรรก าลังคนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมรองรับงานให้มากที่สุด 
และมีการวางแผนงานและก าหนดเป้าหมายไว้เป็นอย่างด ี

๗. กำรพัฒนำ
เว็บไซต์ (website)  
 

การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นสากล มีความน่าเชื่อถือ น่า
เกรงขาม และน่าสนใจที่จะเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลและให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าใช้
ในระบบว่าข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับตามความเหมาะสม  

๘. กำรพัฒนำ
กฎหมำย 
 

กฎหมายยังไม่ได้เปิดช่องให้น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการสืบสวน
สอบสวน จึงควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้การสอบสวนในเชิงระบบมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและ และมีความสอดคล้องกับภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New 
normal) เช่น การสอบสวนพยานบุคคลไม่จ าเป็นต้องอยู่ต่อหน้า อาจใช้ระบบการ
สอบสวนพยานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะส าหรับ
การสอบสวนพยาน และใช้การให้ถ้อยค าการให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ฯ 
เหล่านั้นรับฟังเป็นพยานได้ในชั้นสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการ อนึ่ง ถึงแม้จะ
ยังมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย แต่การพิจารณาน าเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม    
ต่าง ๆ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ท าให้ทุกส่วนขององค์กรและบุคลากรได้
ตระหนักและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องระมัดระวัง ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน วิธีการ 
และการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้วิถีชีวิตใหม่ จนกว่า
กฏหมายจะมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์  

     แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษนี้ 
ส่วนหนึ่งมีความซ้ าซ้อนกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
เนื่องจากทั้งสองภารกิจมิได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิง โดยที่หลายส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการ
แล้ว แต่อาจจะยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่ต่อเนื่อง ท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่ บางส่วนอยู่ระหว่างด าเนินการ บางส่วนพัฒนาเพ่ือใช้งานเฉพาะหน้า 
บางส่วนยังไม่มีงบประมาณ และบางส่วนมีข้อขัดข้องในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ท าให้มีผลต่อการน าเทคโนโลยีหรือข้อมูลไปใช้ประโยชน์และการพัฒนาในส่วนอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป หาก
การพัฒนาขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ ทั้งระบบ มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผน มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้การพัฒนามีความสมบูรณ์ เป็นรูปธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
   ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

      (๑) การพัฒนาหรือจัดหาระบบ/โปรแกรม หรือ Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และด้านการสนับสนุนงานคดีพิเศษทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งแนวทางจากการศึกษานี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
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การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม มาปรับใช้กับการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความร่วมมือในวงกว้างจากประชาชนที่เป็น
เครือข่ายในรูปแบบ Social networking  
      (๒) การจัดท าและ/หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ระบบฐานข้อมูลใดมีอยู่แล้ว แต่หากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีข้อขัดข้องในเรื ่อง
เทคโนโลยี ต้องเร่งด าเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนงานคดีพิเศษ 
เช่น ฐานข้อมูลคดีพิเศษ (สารบบคดีพิเศษ) ฐานข้อมูลส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ฐานข้อมูล
อาชญากรในคดีพิเศษ ฐานข้อมูลที่ปรึกษาคดีพิเศษ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เป็นต้น ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้เสมอเช่นกัน 
      (๓) การพัฒนาเทคโนโลยี ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ และห้องสืบสวนสอบสวน       
โดยมีการใช้ระบบ Forensic Interview ที่มีการบันทึกการสอบปากค า มีสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถ
วิเคราะห์การสอบปากค าและสอบสวนผ่านห้องกระจกได้ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ต้องหาตาม
หลักพฤติกรรมศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้  ให้มีความพร้อมและเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน
ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งน ามาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด และประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์  
      (๔) การบูรณาการข้อมูลหรือเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  เช่น 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และส านักงานประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกจากนั้น ควรขยายความร่วมมือและการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ 
องค์การมหาชน องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
      (๕) การพัฒนาเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดูทันสมัยเป็นสากล น่าเชื่อถือ 
และน่าสนใจที่จะเข้าไปค้นคว้า รวมทั้งมีความปลอดภัยที่จะเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้อง มี
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (website administrator) ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความเข้าใจในงานด้านคดี งาน
สนับสนุน และด้านประชาสัมพันธ์ ซ่ึงต้องมีการประสานข้อมูลกับโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างใกล้ชิด 
และในเว็บไซต์จะต้องมีโปรแกรมหรือสร้าง Application ที่จ าเป็นส าหรับการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

   ๕.๒.๒ กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีทักษะดิจิทัล 

      (๑) การเร่งพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรแบบสหวิชาชีพ  รวมถึงสร้างและ
พัฒนากรอบความคิด (Mindset) ให้กับบุคลากรทุกระดับให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่ต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการสืบสวนสอบสวนให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึง เก็บ
รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ “พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์”  
      (๒) การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีทักษะ
ดิจิทัลตามความจ าเป็นของภารกิจของบุคลากรอย่างทั่วถึง  ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
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ปรับปรุง) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้อย่างเท่าทัน  
      (๓) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี      
ดิจิทัลเพ่ือการสืบสวนสอบสวน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการระดมสมองและแสวงหาความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื ่อง รวมทั้งจะต้องมีการคาดการณ์ถึงอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ ้น ไว้ล่วงหน้า เพ่ือก าหนด
แผนงาน มาตรการ จัดสรรก าลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มากที่สุด 

   ๕.๒.๓ กำรพัฒนำกฎหมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถรองรับกำรสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่  

      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรพิจารณาพัฒนากฎหมาย /ข้อคับ/ระเบียบให้สามารถ
รองรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่  โดยอาจพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือการออกข้อบังคับ
คณะกรรมการคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ หรือออก
ระเบียบรองรับการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน ดังนี้ 
      (๑) การให้อ านาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถสอบสวนปากค าพยานผ่าน
ระบบออนไลน์ (Video Conference & Collaboration) ที่มีระบบการบันทึกภาพและเสียงแทนการบันทึก
ถ้อยค าได้ โดยที่พยานบุคคลไม่จ าเป็นต้องอยู่ต่อหน้าได้ แต่อาจมีประจักษ์พยานรับรองในการสอบปากค า 
เพ่ือป้องกันข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งในการรับฟังพยานบุคคลปากนั้น ๆ  
      (๒) การให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่ได้รับมอบหมาย (แม้ไม่
มีชื่ออยู่ในค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) สามารถท าการแทนกันได้เพ่ือให้การสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษมีความสอดคล้องกับในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ที่มีผู้ต้องหา พยาน อยู่ในพ้ืนที่
ต่างจังหวัดและอาจไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามากรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนกลาง โดยก าหนดให้ศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ต่างๆ ทั้ง ๑๐ ศูนย์ สามารถท าการสืบสวนสอบสวนแทนหรือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการท างานของกองคดีในส่วนกลางได้ เช่น การสอบปากค าผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา ที่
อยู่ในพื้นท่ีต่างจังหวัด โดยให้กองคดีต่าง ๆ ออกหมายเรียกผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยาน ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 
ให้มาให้ถ้อยค า ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นการสอบปากค าพยานต่อหน้า
พนักงานสอบสวนพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษประจ าศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Video Conference & Collaboration) ที่มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นคณะพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษนั้น ๆ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวด้วย 
      (๓) การน า Google Form มาใช้ในการให้ข้อมูลของผู้เสียหาย หรือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหาย หรือพยาน ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล เพื่อรองรับการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (๔) การให้การประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดแรก และการให้ค าปรึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference & Collaboration) ด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรม และค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องฯ พร้อมทั้งพัฒนาหรือจัดหา
โปรแกรมเพ่ือบันทึกการให้ค าปรึกษา และบันทึกการประชุมอัตโนมัติผ่านระบบเสียง  ทั้งนี้ ควรพิจารณา
เปรียบเทียบและปรับใช้ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.... ซึ่งอยู่
ระหว่างชั้นรับฟังความเห็น (public hearing) 
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      (๕) การให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสาร        
ส่วนบุคคล ทั้งในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการป้องกันปราบปราบการกระท าความผิดด้วย  เช่น การ
ด าเนินการเรื่องการข่าว I-BASE การร้องทุกข์กล่าวโทษ และการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และก าหนดบทลงโทษ  
ผู้ที่มีเจตนาฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมืออย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้สามารถน ามาตรการดังกล่าวมาใช้ในชั้นสืบสวน
รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว และก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้มีผลบังคับการปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      การพัฒนากฎหมายดังกล่าว ควรค านึงถึงล าดับศักดิ์ของกฎหมายที่เท่ากับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้    
โดยไม่มีข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งทางกฎหมาย 

   ๕.๒.๔ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ไปสูร่ะบบดิจิทัล  

      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ และขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันในทุกกระบวนการ /ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทั ้งในภารกิจด้านสืบสวนสอบสวน และภารกิจด้านงานสนับสนุนงานคดีพิเศษ เพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปสู่ระบบ
ดิจิทัลตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

   ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวนี้ 
ควรมีการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปแนวความคิดซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ อันจะท าให้การ
ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาแนวทาง ควบคู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และนิติวิธี ที่เหมาะสม รวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และเป็นธรรมเท่าทันการปรับกระบวนทัศน์การท างานในแนวใหม่ต่อไป 
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https://knowledge.tijthailand.org/th/article/detail/digital-court เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙). ออนไลน์    
  http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180130-MinistryofJustice.pdf, เข้าถึง 
  ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓.   
ศำลเชียงรำย สัมมนำหน่วยงำนยุติธรรม ปรับระบบเทคโนโลย่ี “New normal” อ ำนวยควำมสะดวก 

 แก่ประชำชนที่มำใช้บริกำร. ออนไลน์ https://www.thethaipress.com/2020/14451,  
 เข้าถึงข้อมูลตั้งแต่วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/thai-gov-system-context-
https://knowledge.tijthailand.org/th/article/detail/digital-court%20เข้าถึง
https://knowledge.tijthailand.org/th/article/detail/digital-court%20เข้าถึง
http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180130-MinistryofJustice.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่
http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180130-MinistryofJustice.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่
https://www.thethaipress.com/2020/14451
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“ศำลปกครอง” เดินหน้ำสู่ศำลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ ปชช. ออนไลน์ 
  https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/88310-covid-18.html,  เ ข้ า ถึ ง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
หนังสือกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๐๓/       

ว ๘๗๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติของส านักงานองค์การต ารวจสากลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ฉบับแปล) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

หนังสือกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  ที่ ยธ ๐๘๐๓/๓๖๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวนคดีพิ เศษในยุค

 ชีวิตวิถี ใหม่  (New normal )
หนังสือกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ ยธ ๐๘๑๑/๑๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การ   

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษา เรื่อง การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิต  
วิถีใหม่ (New normal) 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่        
กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ ๔ 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔. 

หนังสือส านักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๘๐๑/ว. ๐๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และ
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มาตรการป้องและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) ระลอกใหม่ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

New normal : 10 เทรนด์วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังพ้นภัยโควิด. ออนไลน์ 
https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/623097, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ช ำแหละกลโกงออนไลน์ในยุค New normal. ออนไลน์ 
https://www.thansettakij.com/content/tech/444175, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

เอสไอเอส เปิดศูนย์ “CSOC” รับกระแส New Normal” ท ำงำนที่บ้ำน. ออนไลน์   
  https://www.thebangkokinsight.com/344055/, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/88310-covid-18.html
https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/623097
https://www.thansettakij.com/content/tech/444175
https://www.thebangkokinsight.com/344055/
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �榸ìʝჰČʟĉ榸ú�蛰ʞ�ēššìҠʟʝ࿐ʞ槰�榸ʞĉ࿐ʝ�Ý榸ʞ蛰ʝʞჰĆ榸ቘʝß�ʞቘʞ胨
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�䁊� �榸ìʞĆ榸ʞʞҠʞ�榸ìʞ�胨ì�Č�ʝʝ�榸ìʞú�榸�ēʟ槰�榸ʞĉ࿐ʝ�Ý榸ʞ
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���� �榸ì�Ҡšʞ�榸ʞ�榸ìჰ�ʝჰČʞჰ蛰ʝჰČʞ蛰�ìʞï ʞ蛰�š榸��胨ì�࿐ê榸Čʝ࿐�Č�ʞú�蛰 �Ģ� – �Ģ��
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�. �ê榸ʞʞĉēʞቘČì�胨�榸ìʞĆ榸ʞ�ቘéʞé࿐�胨ʞҠšҠ�ʝ࿐ ĉì�蛰ʞČʝß�ìì��ʞʝ�榸ʟ �榸�č��ʞ�榸ì槰ʝ鏘ʞ榸�榸ì��ҠʝʝßҠ�榸ì�Ҡšʞ�榸ʞ
�榸ìჰʞʝʝჰʞ삨ʞ ʞčêʞ �榸ìúê榸Č �榸ìჰ�ì蛰ჰ榸ì �榸ìßìČšჰ蛰ʝú�蛰�Ď࿐ �榸ìʞ�ēʝìʝ�ʞ榸ʝ࿐ʞቘČʝቘ삨�ú蛰ʟ�࿐榸ʟ
�榸ìʝĎì㱄榸�榸ì �榸ìჰì�榸ʟʞቘì�蛰úê榸� �榸ìʞ�Ċ榸ìʞČʝʟ/�榸ì�Ċ蛰ʟ�ʝʞ蛰榸čß榸�ìì� �榸ì�ìʞč榸ჰʝ�槰ʝʞ�� �榸ì
ʝìҠĉ榸ìʝ삨ቘ࿐榸�ì ʝ࿐ʞ�榸ì槰ʝ鏘ʞ榸ʝ삨ቘ࿐榸�ì ʞ��ʞß�ʞ ʝ࿐ʞ�榸ì�Ҡš蛰�ìʞ ʞ蛰�š榸��胨ì�࿐ê榸Čʝ࿐�Č �éʞ��ê榸ʞ
ჰ榸�榸ì��ĉ�ቘČ榸�ቘҠʞʞĉēʞ�ʞ��榸��Čê榸 Ģ �榸ì�Ҡš 槰ì�蛰���ßʝČ蛰�ê榸ʟ�ĉ�čʝʞʞšʞ�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�. ቘČ榸�ቘҠʞʞĉēʞĉì�蛰ú�蛰ʞჰʞ蛰ʝʞʞ蛰�ìʞ ï ʞ槰�ì蛰�榸ì槰ʝ鏘ʞ榸�榸ìჰ�ʝჰČʞჰ蛰ʝჰČʞቘʞ胨槰Ҡʞ嘘ʞ�ʞ�삨ቘč胨ČҠßČҠ�胨�ĉ�ê �New

normal�
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