
  ฉบับท่ี 17/2564  วันที่  1 – 15  มิถุนายน  2564 

    โครงการศึกษา การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับ                                                
                                  องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะคดีค้ามนุษย์  
                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ า้ 
                                     สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงแนวคดิ ทฤษฎี ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ ขอบเขตขององคก์รอาชญากรรม
ข้ามชาตติามอนุสัญญาสหประชาชาต ิว่าดว้ยองคก์รอาชญากรรมข้ามชาติที่จดัตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 และ 
การค้ามนุษย ์2) ศึกษาลักษณะ รปูแบบ ของมาตรการพิเศษที่ใช้ในคดีที่เกี่ยวกบัองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จดัตั้งในลักษณะองคก์ร ค.ศ. 2000 3) ศึกษาเปรยีบเทียบ 
กฎหมายสหรฐัอเมริกา กฎหมายสหพันธรัฐเยอรมนี และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการน ามาตรการพิเศษมาใช้ในคดี
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวกับการคา้มนุษย์  4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายไทยที่ 
เกี่ยวขอ้งกับการน ามาตรการพิเศษมาใช้ในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทีเ่กี่ยวกบัการค้ามนุษย์  

          ผลการวิจัยพบว่า  แม้ประเทศไทยได้มกีารออกกฎหมายอนวุัติการสว่นใหญ่ให้มีความสอดคล้องกบับทบัญญตัิ
ตามอนุสัญญาฯ  แต่อย่างไรก็ตามยงัพบปญัหาการใช้มาตรการพิเศษกบัการละเมิดสทิธิขัน้พื้นฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนญู  ปัญหาการใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคา้มนุษย์
ปัญหาการใช้มาตรการพิเศษกับการรับฟังพยานหลักฐานในความผดิฐานคา้มนุษย์ขา้มชาติ   ปญัหาเกี่ยวกับอ านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยใชม้าตรการพิเศษในคดีค้ามนษุย์ข้ามชาติ   ข้อจ ากดัเกี่ยวกับ
อ านาจในการจบักุมของพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ  ดงันั้นผลการวิจัยจึงเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมบทบญัญตัิเกีย่วกับ
การตรวจสอบการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของศาลตามขอ้บังคับประธานศาลฎีกาวา่ดว้ย  หลักเกณฑ์และวธิีการอนุญาต  
ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ได้มาซึง่ข้อมูลข ่าวสารเกี่ยวกบัการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย ์พ.ศ. 2557 ประการต่อมาเสนอ 
ให้เพิ่มบทบญัญตัิตามพระราชบัญญัตปิ้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการใชม้าตรการพิเศษ 
ในกรณฉีุกเฉิน การรับฟังพยานหลักฐานในศาลในคดีคา้มนุษย์  และให้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมาย 
ค้ามนุษย ์ให้มีอ านาจเช่นเดยีวกับพนกังานฝ่ายปกครองและพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา  

แนะน้างานวิจัย 



  ข่าววิจัยนอกรั ว 

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth Internation-

al Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary 

Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อ “ Stronger Emergence Through Disruption : Challenge and 

Opportunity” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับ

นานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียน  

การสอน  การบริหารจัดการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครอง และยังเป็นเวทีให้นักวิจัย 

ทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อไปใน

อนาคตโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3300  หรือ e-mail : ICADA4PPERS@gmai.com 

        สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  
         ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดท้า TOR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดย อาจารย์สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้ปรับบทบาทการ

ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความทันสมัยรวดเร็ว มีการบริหารงานโดยวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ในการอบรม

ประกอบด้วยหัวข้อ 

            - TOR ต้องท าเม่ือใดและใครเป็นคนจัดท า 

     - จัดท า TOR อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

     - การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาต้องก าหนดไว้ใน  TOR ด้วยหรือไม่และใครเป็นคนจัดท า  

     โดยผูส้นใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.icehr.tu.ac.th โทร. 09 3756 8318 หรือประสานงานได้ที่ 

คุณวิปัศยา  เบาสันเทียะ โทร. 08 5927 0795 หรือ e-mail : pumpuy.wb@gmail.com 

         ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง เทคนิคการน้าเสนอผลงานให้โดนใจผู้ฟัง รุ่นท่ี 1 ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กรณีศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอท่ีประสบความส าเร็จและล้มเหลว เพื่อน ามาพัฒนาเป็นข้อคิดเก่ียวกับการน าเสนอที่มี

ประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะการน าเสนอทั้งในด้านเนื้อหา บุคลิกภาพและความม่ันใจ ในการน าเสนออย่างมือ

อาชีพ  โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.icehr.tu.ac.th โทร. 08 0300 4139 หรือประสานงานได้ที่ 

คุณศิริพร  ยังธินะ โทร. 0 2613 3820 ต่อ 104 หรือ e-mail : yangtina_tu@hotmail.com 

  



  ข่าววิจัยนอกรั ว 

         ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 

16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ระหว่าง

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการในการน าเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และยกย่องเสริมขวัญและก าลังใจให้แก่

นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา  

มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล 

ได้ที่ http : www.onec.go.th  หรือ 

    ข่าวตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดท าวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา 

บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย 

ก าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับและวารสารดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Google scholar เรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจสามารถส่ง

ต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th หรือ โทร. 0 2160 1155, 0 2160 1249 และ e-mail : 

jait@ssru.ac.th โทร. 0 2160 1155 

         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ 

ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และ

เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยและบทความ

วิชาการเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วารสาร-

สาระคาม วารสาร Science Technology and Engineering journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

(Community University Engagement Journal) ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http : journalmsu.ac.th/ หรือ 

โทร. 0 4375 4416  

แนะน้าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 


