
วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 มาพบกันในฉบับ 

ส่งท้ายของปีนี้แล้วนะคะ ช่วงไตรมาสนี้มีเหตุการณ์หลายอย่าง 

ให้ชวนติดตาม ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าในการด�าเนินคดีกับ

อาชญากรกลุม่ต่าง ๆ และการเดนิหน้าแสวงหาความร่วมมอืในการ

ท�างานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมคดพีเิศษทุกมติ ิซึง่จะทยอย

รายงานให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเป็นระยะ

 ท่านผูอ่้านทีเ่ป็นคอการเมอืงคงได้ตดิตามการประชมุคณะ

รัฐมนตรใีนรอบทีผ่่านมา ซึง่มมีตใิห้ต่อเวลาการด�ารงต�าแหน่งอธบิดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษของนายธารติ เพง็ดษิฐ์  ในโอกาสนี ้ทมีงาน

วารสารดีเอสไอได้สัมภาษณ์เปิดใจท่านในฐานะ CEO ของดีเอสไอ 

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทีผ่่านมา พร้อมกบัค�ายนืยนัทีว่่า ดเีอสไอ  

มุง่มัน่ในการท�างานโดยยดึงานเป็นตวัตัง้ จงึไม่มใีครสามารถครอบง�า 

การท�างานของดีเอสไอได้

หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะใด ๆ เก่ียวกบัดเีอสไอไตรสาร

สามารถส่งมาได้ที ่กองบรรณาธกิารวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนช่วย 

อ�านวยการและประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง อาคาร 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 

กรงุเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธกิารยนิดทีีจ่ะรบัข้อเสนอแนะ

จากท่านเพือ่น�าไปปรบัปรงุการจดัท�าวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดยีิง่ขึน้ 

และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น 

ของทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

              

                                 กองบรรณาธิการ

บก. ทักทาย
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ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดใจ ธาริต เพ็งดิษฐ์ “ดีเอสไอ ต้องไม่ใช่น�้าที่เต็มแก้ว”

DSI จับตา! เครือข่ายนักเรียน ถูกล่อท�า MLM เน็ต - เติมเงินมือถือ

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

อย่างไรถึงจะเรียกว่าฮั้วประมูล ?

ลิขสิทธิ์ส�าคัญไฉน ท�าไมประเทศไทยจึงต้องแคร์

โฆษณา 

ศูนย์ประสานงานอาเซียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ASEAN Unit)

ปัญหาอุปสรรคของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เตือนภัย! มิจฉาชีพจ้องตัดสัญญาณกันขโมย โจรกรรมรถยนต์ส่งชายแดน

โลกสีเขียว ตอน eco ATM นวัตกรรมใหม่ ในโลก “รีไซเคิล”

ขอพูดด้วยคน ตอน “เพื่อชีวิตที่เป็นสุข... หลังเกษียณ”

วาไรตี้ เฮลท์ เรื่อง โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimers)

ที่อยู่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร. 0 2831  9888 โทรสาร 0 2975 9889 เว็บไซต์ www.dsi.go.th e-mail : pr@dsi.go.th

• บรรณาธิการ  นางจิราภรณ์ จริยาประสิทธิ์

• กองบรรณาธิการ ส่วนช่วยอำานวยการและประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ONTENTS
สารบัญC

4

9

11

13



ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

A C T T YVI I

11



ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

A C T T YVI I

4 DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION

กลุ่มพุทธศาสนิกชนไทยร้องดีเอสไอตรวจสอบพระเณรค�า

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายวรัญชัย โชคชนะ ประธาน

กลุ่มพุทธศาสนิกชนไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบักรณทีีม่กีารวพิากษ์วจิารณ์ถงึหลวงปูเ่ณรค�า 

3 ประเด็น คือ 

1. ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของ

หลวงปู่เณรค�าที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด 

2. ขอให้ตรวจสอบพฤตกิรรมไม่เหมาะสมทีป่รากฏตามสือ่ต่าง ๆ  

ว่าเป็นข้อจริงหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่พัวพันสตรี การมีบุตร 

3. ขอให้ตรวจสอบทีม่าของมหาวทิยาลยัสนัตภิาพโลกว่าเป็นมา

อย่างไร วตัถปุระสงค์การก่อตัง้ บคุลากร ตลอดทัง้เจตนารมณ์ต่างๆ อนั

น�าไปสู่การเผยแพร่สาธารณชนว่าถูกต้องหรือไม่  

ด้านนายเพิม่พนู พึง่ประสทิธิ ์รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ 

กล่าวว่า กรมสอบสวนคดพีเิศษ จะรบัค�าร้องไปพจิารณาและด�าเนนิการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดมา

ประกอบการพิจารณาตามข้อกฎหมาย โดยเฉพาะเส้นทางการเงิน 

ที่ได้รับบริจาค การครองเพศบรรพชิตของหลวงปู่เณรค�า ตลอดจนที่มา

ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ด�าเนินการถูกต้องและมีการขออนุญาต

หรือไม่

DSI อายัดเงินบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพนันกว่า 10 ล้านบาท
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5กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมสอบสวน

คดีพิเศษ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง

ยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้ กรณ ี

การพนนัผ่านออนไลน์เวบ็ไซต์ ท้ังทายผลฟตุบอล และคาสโิน เป็นคดพีเิศษ 

จึงได้มอบหมายให้ พันต�ารวจเอกญาณพล ยั่งยืน รองอธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ควบคุมคดีพิเศษที่เก่ียวข้องกับกรณี

การพนันออนไลน์ทั้งหมด และคณะท�างานป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมที่เป็นเครือข่าย(คปค.) ได้อายัดเงินสดกว่า 10 ล้านบาท 

ซึ่งจะท�าการอายัดบัญชีเว็บไซต์พนันต่อไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ สัปดาห์

โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ท�าการสืบสวน จนทราบ

ถึงบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดมากกว่า 1,000 บัญชี ทั้งนิสิต 

นักศีกษา พ่อค้าประชาชน มีการโอนเงินจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ 

ในมหาวิทยาลัย และย่านชุมชน โดยแยกเป็นบัญชีเจ้ามือทั้งส้ินกว่า 

20 บัญชี จึงได้ด�าเนินการอายัดบัญชีเจ้ามือทั้งหมด โดยสามารถอายัด

เงินสดมากกว่า 10 ล้านบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างการออกหมายเรียก

เจ้าของบัญชีทุกรายท่ีถูกอายัดและเรียกผู้เล่นกว่า 100 ราย มาพบ

พนักงานสอบสวน ซึ่งได้ท�าการอายัดบัญชีแล้ว 6 เว็บไซต์ จากการ

สบืสวนทราบว่า เจ้ามอืผูเ้ป็นเอเย่นต์หรอืนายหน้า จดัให้ผูเ้ข้าเล่นการพนนั 

เข้าไปเล่นการพนนั ทัง้ทายผลการแข่งขนัฟตุบอล และการพนนัออนไลน์

จากเว็บไซต์ต่างประเทศ มีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 ราย มีความสัมพันธ์

กับเครือข่ายในต่างประเทศหลายประเทศ มีการท�างานเป็นองค์กร  

แบ่งงานกันท�าชัดเจน ทั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บัญชี คนรับโทรศัพท์  

คนถอนเงนิ มเีงนิหมนุเวยีนต่อเดอืนส�าหรบันายหน้าหรอืเจ้ามอืรายใหญ่ 

ไม่น้อยกว่า 200 – 500 ล้านบาท ส่วนรายเลก็ประมาณ 10 ล้านบาท  

โดยนายหน้าเหล่านี้จะให้ผู ้เล ่นโอนเงินเข้าบัญชีในธนาคารของ

ประเทศไทยเพื่อให้ผู้เล่นสะดวกในการท�าธุรกรรมทางการเงิน จากการ

สืบสวนสอบสวนพบว่าเว็บไซต์ต่าง ๆ จะใช้คนรับจ้างเปิดบัญชี หรือ 

บางรายจะใช้เครอืญาตหิรอืลกูน้องมาเปิดบญัช ีทีท่�าการจะเป็นลกัษณะ 

Call center หลายเว็บไซต์มีที่ท�าการที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการ 

บริหารจัดการ มีการเปล่ียนบัญชีและสถานที่ท�าการทุก ๆ 3 เดือน  

เพื่อท�าให้ยากต่อการติดตามร่องรอย ขณะนี้มีหลายรายย้ายฐานท�าการ

ไปอยู่แนวชายแดน เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการสืบสวน

กดดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บางรายยังท�าตัวเป็นเอเย่นต์ใหญ่  

รับสมัครเจ้ามือรายย่อย หรือเอเย่นต์เล็ก ๆ อีกหลายต่อ  

ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิ เศษอยู ่ ระหว ่างการขยายผล 

เพื่อด�าเนินคดีกับนายหน้าเหล่านี้ โดยได้ออกหมายเรียกเจ้าของบัญชี

และผู้เล่นมาให้การในฐานะพยาน พนักงานสอบสวน จะด�าเนินคดีกับ

เจ้ามือให้ถึงที่สุด และแจ้งให้ส�านักงาน ป.ป.ง.ด�าเนินการเพื่อยึดทรัพย์

ต่อไป เนื่องจากการพนันลักษณะนี้ เข้าข่ายมูลฐานความผิดฟอกเงิน

ของ ป.ป.ง. ด้วย 
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เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พันต�ารวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการส�านักคดี

ทรพัย์สนิทางปัญญา นางกรรณกิา รมิโพธิเ์งนิ รองผูบ้ญัชาการส�านกัคดี

ทรพัย์สนิทางปัญญา 1 พนัต�ารวจโทสมุติร ชโนวทิย์ ผูอ้�านวยการส่วนคดี

ทรัพย์สนิทางปัญญา 1 และกรมทรพัย์สนิทางปัญญา ได้ร่วมกนัแถลงข่าว 

การเข้าจับกุมแหล่งจ�าหน่ายเสื้อผ้า กางเกงยีนส์ และรองเท้ายี่ห้อดัง 

ปลอมเครือ่งหมายการค้าในห้างสรรพสนิค้าดงัย่านปทมุวนั ซึง่อยูใ่นเขต

พืน้ท่ีต้องเฝ้าระวงัเป็นพเิศษ (พืน้ทีส่แีดง) โดยสนิค้าดงักล่าวส่งผลกระทบ 

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง มีรายละเอียดการจับกุม ดังนี้

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลาประมาณ 13.00 น. ภายใต้

การอ�านวยการของ พนัต�ารวจโทชนิโชต ิพฒุวิรรธธาดา ผูบ้ญัชาการส�านกัคดี

ทรัพย์สินทางปัญญา พันต�ารวจโทสุมิตร ชโนวิทย์ ผู้อ�านวยการส่วนคดี

ทรพัย์สนิทางปัญญา 1 เจ้าหน้าทีส่�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญาและส�านกั

ปฏิบัติการพิเศษ ได้ร่วมกันเข้าท�าการตรวจค้นร้านค้าในห้างสรรพสินค้า

ชื่อดัง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จ�านวน 7 ร้าน ดังนี้

1. ร้าน Alan 

2. ร้าน Paul by Alan (เจ้าของเดียวกันกับ ร้าน Alan) 

3. ร้าน SLK Jeans 

4. ร้าน Give me 5 

5. ร้าน Diablo 

6. ร้าน Davinci 

7. ร้าน Germini 

พบของกลางเป็นเสื้อ กางเกงยีนส์ เข็มขัด และรองเท้าปลอม

เครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่าง ๆ  เช่น Gucci, Prada, Dolce & Garbana 

เป็นต้น จ�านวนกว่า 4,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 6,000,000 

บาท (หกล้านบาท) เจ้าหน้าท่ีจึงได้ท�าการตรวจยึดของกลางดังกล่าว

และได้จับกุมผู้ต้องหา ในข้อหาเสนอจ�าหน่ายและมีไว้เพื่อจ�าหน่าย 

ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 

ทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้วในราชอาณาจกัร รวมทัง้สิน้ 5 ราย ตามล�าดบั ดงันี้

1. นางสาวกชพร ลิ้มฮะสูน อายุ 42 ปี ร้าน Alan และร้าน 

Paul by Alan

2. นายชัยวัฒน์ สลักค�า อายุ 23 ปี ร้าน SLK Jeans

3. นางสาวละมัย ภาณะรมย์ อายุ 35 ปี ร้าน Give me 5

4. นางสาวสุนิษา ฉัตรสุวรรณ อายุ 24 ปี ร้าน Diablo

5. นางสาวมัลลิกา เสรีรัฐ อายุ 30 ปี ร้าน Davinci

ส่วนร้าน Germini ไม่พบตัวผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่

ส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญาจะเรยีกตวัมาเพือ่รบัทราบข้อกล่าวหา ต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้ท�าการสืบสวน

พบว่า ร้านค้าดังกล่าวได้ลักลอบจ�าหน่าย เสื้อ กางเกงยีนส์ เข็มขัด และ

รองเท้าปลอมเครือ่งหมายการค้า จงึได้วางแผนเข้าท�าการตรวจค้นจบักมุ 

ซึ่งสินค้าดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534  

อนึ่ง ในการตรวจค้นจับกุมคร้ังนี้ เป็นไปตามนโยบายของ 

กรมทรพัย์สนิทางปัญญา ทีไ่ด้จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารป้องปรามการละเมดิ

ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (NICE) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มี 

นโยบายในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกมิติ  

จากการที่ประเทศไทยถูกส�านักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) จัดอันดับ

สถานะทางการค้าให้อยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ 

(PWL) ในเรือ่งของการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ตามกฎหมายการค้า

สหรฐัฯ มาตรา 301 พเิศษ ตัง้แต่ปี 2550 เป็นเวลาถงึ 6 ปี ซึง่มผีลท�าให้

ประเทศไทยต้องถกูตดัสทิธพิเิศษทางการค้าจากสหรฐัฯ นัน่หมายความว่า 

ประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสทางการค้าเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน

DSI บุกจับร้านค้าจ�าหน่ายเสื้อ กางเกงยีนส์ แบรนด์ดัง

ปลอมเครื่องหมายการค้าในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เขตปทุมวัน



ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

A C T T YVI I

7กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง

ยุติธรรม ได้มอบหมายให้นายช�านาญ ฉันทวิทย์ ผู้บัญชาการส�านัก 

คดีภาษีอากร และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจ�านวน 10 นาย  

ได้เดนิทางไปยงัส�านกังานศลุกากร ท่าเรอืกรงุเทพ แขวง/เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.30 เพื่อขอตรวจสอบ 

ขั้นตอนพิธีการศุลกากร เก่ียวกับการส่งสินค้าออกต่างประเทศ และ

สอบสวนเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตรวจปล่อย

สินค้าดังกล่าว ตามที่มีข่าวซึ่งมีกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน

เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ 

ส่งออกขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกสินค้าประเภทเศษโลหะ

ออกนอกราชอาณาจักร โดยส�าแดงราคาสูงกว่าราคาตลาดโดยทั่วไป 

จนเป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียเงินคืนภาษีเป็นจ�านวนกว่า 4 พันล้านบาท

จากการสังเกตการณ์ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าของ 

กรมศุลกากร พบว่า ในกระบวนการส่งออก ภายในการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยนั้น ทางกรมศุลกากรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทั้งหมด

ว่ามีสินค้าท่ีถูกต้องหรือไม่ก่อนจะอนุมัติให้ผ่านเข้ามา ในประเทศได้  

ซึ่งต้องมีกระบวนการส�าแดงว่าเป็นสินค้าประเภทกรีนไลน์หรือเรดไลน์ 

ก่อนเปิดตรวจสอบสนิค้าซึง่เป็นไปตามกระบวนการทางศลุกากร จากนัน้ 

ทางเจ้าหน้าท่ีจะอนุมัติให้น�าสินค้าไปลงเรือ ส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือ 

จะต้องยืนยันมาทางระบบศุลกากรเช่น ชื่อเรือ ชื่อตู้สินค้า ที่น�าลงเรือ 

เพื่อท�าการจดบันทึกสถานะว่ามีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทาง

เจ้าหน้าทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจสอบย้อนหลงัว่าทีผ่่านมาการปฏบิตัพิธิกีาร

ส่งออกสินค้าดังกล่าวมีข้อผิดพลาดประการใด

การน�าระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้

เอกสารมาใช้ รวมทั้งมาตรการในการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

ระหว่างประเทศ อาจเป็นช่องทางให้ผู ้ไม่สุจริตอาศัยเป็นช่องว่าง 

ในการทุจริตขอคืนภาษี ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเห็นควรมีการ

ประชุมหารือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งหาแนวทางในการ

ป้องกนัและปราบปราม ซึง่จะต้องมีการบูรณาการในการท�างานใหม่ใหม้ี 

กระบวนการท�างาน อย่างรอบคอบ รวมทั้งช่วยกันตรวจสอบไม่ให้เกิด

ปัญหาขึ้นอีกในอนาคต ส่วนที่ผ่านมามีการโกงค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น  

ทางหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดพีเิศษ จะต้องท�าการ

ติดตามหาคนกระท�าความผิดมาด�าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ทาง

เจ้าหน้าทีไ่ด้ตัง้ข้อสนันษิฐานความผดิพลาดไว้ 3 ด้าน คอื ความผดิพลาด 

จากระบบการตรวจสอบสนิค้า และการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  เกดิความ 

ผดิพลาดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และสดุท้าย

ตัวเจ้าหน้าที่มีการทุจริตเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ต้องท�าการ

ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อตามหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

การตรวจสอบขั้นตอนพิธีการศุลกากร

กรณีการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ส�านักงานศุลกากร 

ท่าเรือกรุงเทพฯ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
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DSI สอบสวนพบการปลอมแปลงเอกสารราชการ โดยการปลอม

ลายมอืชือ่ข้าราชการต�ารวจเกอืบ 1,500 ราย ท่ัวประเทศกรณ ีก่อสร้าง

อาคารที่ท�าการสถานีต�ารวจ (ทดแทน)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่  

ได้เข้าแจ้งความร้องทกุข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดพีเิศษ ให้ด�าเนนิคด ี

กับผู้กระท�าผิด กรณีฉ้อโกงเงินจ�านวนกว่า 579 ล้านบาท ของธนาคาร

ออมสิน สาขาประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ไปในช่วงปี พ.ศ.2554 

- 2555 ตามคดีพิเศษที่ 90/2556

จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อหากับ บริษัท พีซีซี  

ดีเวลล็อปเมนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ในความผิดฐานร่วมกับ 

ผู้รับเหมาช่วง กับความผิดฐานร่วมกันฮ้ัวประมูลงาน ในการก่อสร้าง

อาคารทีท่�าการสถานตี�ารวจทดแทน (โรงพกั) 396 หลงั ไปแล้วนัน้ คณะท�างาน

สอบสวนคดีพเิศษยงัได้อายดัเงนิของกลาง จ�านวน 465 ล้านบาท ทีไ่ด้มา

จากการกระท�าผดิฐานฮัว้ประมลูต่อธนาคารออมสนิฯ ดงักล่าวไว้ประกอบ

การด�าเนินคดีด้วย ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับค�าร้องทุกข์ 

กล่าวโทษจากธนาคารออมสินฯ ว่าเมื่อบริษัท พีซีซีฯ ได้เป็นคู่สัญญา

กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) แล้วน�าเอาสัญญาจ้างก่อสร้าง

อาคารที่ท�าการสถานีต�ารวจ (ทดแทน) วงเงิน 5,848 ล้านบาท มาขอ

กู้เงิน (โอดี) กับธนาคารออมสินฯ เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้เพื่อใช้หมุนเวียน

ในการก่อสร้างโรงพัก วงเงินกู้ 600 ล้านบาท และมีเงื่อนไขด้วยว่า  

การปล่อยเงินกู ้ได้ต้องมีเอกสารรายงานผลการตรวจงานจ้างเหมา

ก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างของโรงพักแต่ละแห่งมา

ประกอบด้วย ต่อมาธนาคารออมสิน ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารรายงานผล

การตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างทัง้หมดแล้ว ทราบว่ามกีารปลอมข้อความ

ทั้งหมด และปลอมลายมือชือ่เจ้าพนักงานต�ารวจที่ได้รบัการแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการตรวจการจ้างโรงพักแต่ละแห่งเกือบทั่วประเทศ จ�านวน 

362 หลัง ในแต่ละหลัง ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 12 ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด

ของสถานีต�ารวจท่ีก่อสร้าง รวมท้ังสิ้นประมาณ 2,000 กว่างวดงาน 

ทั้งๆ ที่โรงพักแต่ละแห่งก่อสร้างได้เพียงเล็กน้อย หรือบางแห่งยังไม่มี

การก่อสร้างเลย

ธนาคารออมสินหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง จึงได้จ่ายเงิน

สินเชื่อให้กับบริษัท พีซีซีฯ ไปแล้ว และได้รับความเสียหายจ�านวน 579 

ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้เงินคืน จึงร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

คณะท�างานพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ ได้ลงพืน้ทีจ่งัหวดัต่าง ๆ  

สอบปากค�าเจ้าหน้าที่ต�ารวจมาระยะหนึ่งแล้ว ในเขตพื้นที่ต�ารวจภูธร 

ภาค 2, ภาค 4 และภาค 6 ประมาณเกอืบ 200 ปาก ทุกคนต่างยืนยันว่า 

ถกูปลอมลายมอืชือ่ โดยไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการกระท�าของบรษิทั พซีซีฯี 

ท�าให้เจ้าพนกังานต�ารวจผูเ้ก่ียวข้องแต่ละภาค ตัง้แต่ผูบ้งัคบัการ อ�านวยการภาค 

ลงไปจนถึงหัวหน้าสถานีต�ารวจแต่ละแห่ง จ�านวนนับพันคนได้รับความ

เสียหายไปด้วย 

ความแตกต่างของเอกสารรายงานผลการตรวจรบังานจ้างเหมา

ก่อสร้างอาคารทีท่�าการสถานตี�ารวจ (ทดแทน) ทีแ่ท้จรงิกบัเอกสารปลอม

1. เอกสารจริงจะระบุข้อความจริงตามงวดงานการก่อสร้าง

สอดคล้องตรงกับผลงานที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว แต่เอกสารปลอมจะมี

ข้อความอันเป็นเท็จทั้งหมด และไม่สอดคล้องกับผลงานที่ปรากฏ (ไม่มี

การก่อสร้างเลย)

2. เอกสารจริงจะมีลายมือช่ือของคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ สตช. มีค�าส่ังแต่งตั้งขึ้น โดยจะลงลายมือช่ือหรือลายเซ็นไว้ด้วย 

ตัวเองทุกคน แต่เอกสารปลอมจะมีการลงลายมือช่ือหรือลายเซ็นของ

คณะกรรมการที ่สตช. แต่งตัง้ขึน้ หรอืบางคนไม่ได้มคี�าสัง่แต่งตัง้เลยกม็ ี

และมกีารปลอมลายมอืชือ่หรอืลายเซน็ของคณะกรรมการฯ หรอืทีไ่ม่ได้

เป็นคณะกรรมการทั้งหมดทุกคน

3. เอกสารจริงกับเอกสารปลอมลงวันที่ที่ตรวจรับงานจ้างฯ  

ต่างวันที่ หรือเดือนกัน แต่ปีเดียวกัน และเอกสารจริงจะใช้รูปแบบตัว

อกัษรและตวัเลขเป็นตวัเลขไทยตามรปูแบบหนงัสอืราชการ ส่วนเอกสาร

ปลอมจะใช้เลขอารบิกและแบบอักษรทั่วไป



ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

A C T T YVI I

9กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 พันต�ารวจเอกญาณพล ยั่งยืน 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันต�ารวจโทพงษ์อินทร์ 

อินทรขาว ผู้บัญชาการส�านักคดีความมั่นคง และคณะพนักงาน

สอบสวน เดินทางมารับมอบตัว นายสมชัย รักยอดย่ิง หรืออาเต๋อ  

ผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานความผิด

ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทประเภท 2 (ซูโดอีเฟดรีน)  

ไว้ในครอบครองเกินก�าหนดและมีใว้ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก  

พลต�ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

สบืเนือ่งจาก เมือ่วนัที ่15 – 18 กมุภาพนัธ์ 2555 มกีารตรวจพบ

แผงยาเปล่าท่ีแกะเมด็ยาออกแล้วและทีย่งัไม่แกะเมด็ยาออก และเมด็ยา 

ซึ่งเป็นยาแก้หวัด ทิ้งอยู่ที่ ต�าบลสันกลาง อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัด

เชยีงใหม่ จ�านวนมาก ในการตรวจค้นสถานทีต่่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องพบหลกัฐาน 

ในที่เกิดเหตุเป็นเม็ดยาและแผงยาแก้หวัด รวมจ�านวน 137,677 เม็ด 

ได้ทดสอบทางเคมีว่าเป็นยาที่มีสารซูโดอีเฟดรีน ซ่ึงเป็นวัตถุออกฤทธิ์ 

ประเภท 2 เป็นสารบรสิทุธิ ์8,131 กรมั นอกจากนัน้ยงัได้ตรวจพบกล่องยา 

และแผงยาเปล่าที่แกะเม็ดยาออกแล้ว น่าเช่ือว่ามีเม็ดยาที่ถูกแกะ 

ออกแล้วรวมประมาณ 1,000,000 เม็ด และยังตรวจพบเครื่องท�าลาย

เอกสารเครื่องกรีดปากถุง อุปกรณ์แกะเม็ดยา ขวดยาพลาสติก  

ขวดแก้วที่แกะยาออก และกล่องกระดาษพัสดุจ�านวนมาก

ต่อมาได้ออกหมายจับ นายสมชัย รักยอดยิ่ง และนายอุดร 

การสมพรรค ผู้ต้องหาทั้งสอง ในข้อหา “ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

ประสาท ประเภท 2 (ซโูดอเีฟดรนี) ไว้ในครอบครองเกนิกฎหมายก�าหนด 

และมีไว้เพ่ือจ�าหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2  

(ซโูดอเีฟดรนี) โดยไม่ได้รบัอนญุาต” ซึง่เป็นความผดิตามพระราชบญัญตัิ 

DSI รับมอบผู้ต้องหาค้ายาซูโดจาก ป.ป.ส. 

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

4. เอกสารจรงิน�าไปใช้เบกิเงนิค่างวดงานจาก สตช. แล้วยงัมกีาร

ปลอมเอกสารดังกล่าวขึ้นซ�้าอีก แล้วน�าไปเบิกเงินจากธนาคารออมสินฯ 

ต่างหาก

กรมสอบสวนคดพีเิศษ โดย พนัต�ารวจโทถวลั มัง่คัง่ ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะด้านคดีพิเศษ หัวหน้าคณะท�างานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  

ได้ลงพื้นที่สอบปากค�าเจ้าหน้าที่ต�ารวจต่าง ๆ ในฐานะผู้เสียหายมาเพื่อ

ประกอบการด�าเนินคดีกับบริษัท พีซีซีฯ กับพวก ในความผิดอาญาฐาน

ร่วมกันฉ้อโกง ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการและใช้เอกสาร

ที่ปลอมขึ้นดังกล่าว โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือ

ประชาชนอกีคดหีนึง่ อนัเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

264, 265, 266 และมาตรา 341 ซึ่งมีอัตราโทษขั้นสูง จ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 

ถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมืน่บาทถงึสองแสนบาท การกระท�าผดิครัง้นี้ 

เป็นความผดิต่างวนั ต่างเวลา ต่างสถานทีเ่กดิเหต ุและต่างผูเ้สยีหายกนั 

การปลอมลายมือช่ือเจ้าพนักงานต�ารวจได้น�าเอกสารปลอมไปใช้อ้าง 

ในแต่ละงวดงาน โดยผูก้ระท�ามเีจตนาท�าเอกสารทีป่ลอมขึน้ไปหลอกลวง

แก่ธนาคารเป็นรายฉบับ เป็นความผิดแยกออกจากกัน จึงเป็นความผิด

ส�าเร็จในตัวต่างกรรมต่างวาระกัน ผู้กระท�าผิดต้องได้รับโทษทุก ๆ  กรรม

เป็นรายกระทงความผิดไป รวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 กระทงความผิด 
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วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518

และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ได้จับกุมนายสมชัย  

รักยอดยิ่ง ผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวท่ีได้หลบหนีไปประเทศพม่า 

ซึ่งถูกเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ส.ประเทศพม่าจับกุมและถูกส่งตัวมาด�าเนินคดีนี้

ที่ประเทศไทย ซึ่งนายสมชัย รักยอดยิ่ง ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้นี้เป็น 

ผู้จัดหาและรวบรวมยาร่วมกับนายอุดร การสมพรต ผู้ต้องหากับพวกที่

ยังหลบหนีอยู่ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายที่ร่วมขบวนการในการกระท�าผิด

และก�าลงัจะออกหมายจบัอกีมากกว่า 5 คน ซึง่ยงัไม่รวมผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั 

การฟอกเงนิ ซึง่ได้ตรวจสอบเส้นทางการท�าธรุกรรมทางการเงนิเบือ้งต้น

ทราบว่า ขณะนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีจ�านวนมาก บุคคลดังกล่าว 

มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการฟอกเงินและเช่ือมโยงไปยังนักค้ายาเสพติด 

รายใหญ่ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการสบืสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน 

เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ดเีอสไอจบักมุตวัผูต้้องหาตามหมายจบัในคดพีเิศษที ่147/2556

(คดีจดหมายหลอกลวงแอบอ้างส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 พันต�ารวจโทวรรณพงษ์  

คชรักษ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และ พนัต�ารวจตรอีรรถกฤษณ์ 

ธารีฉัตร ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ,พันต�ารวจเอก

บุญส่ง จันทรีศรี รองผู ้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายสานิต ศรีสุวงศ์ และนางศิริมาศ  

สุขสมาน ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 157/2556 ตามหมายจับศาลอาญาที่ 

1296/2556 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2556 ฐานร่วมกนัฉ้อโกงประชาชนโดย

แสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันใช้บัตร

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และร่วมกันใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห ์

โดยไม่ได้รบัอนญุาตตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 342(1), 

343, 264, 268, 269/5 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์  

พ.ศ.2534 มาตรา 13 และเป็นผูก่้อให้ผูอ้ืน่กระท�าความผดิไม่ว่าด้วยการ

ใช้บังคับขู่เข็ญ จ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใด ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 84

โดยเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.00 น. คณะพนกังาน 

สอบสวนคดีพิเศษ น�าโดย พันต�ารวจโทปกรณ์ สุชีวกุล ผอ.ส่วนตรวจ 2 

สทศ. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ส่วนตรวจ 2 

สทศ. รวม 10 นาย และเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

รวม 10 นาย ได้น�าหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 962/2556  

ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 2556 เข้าไปท�าการตรวจค้นทีบ้่านพกัของผูต้้องหา

ทั้ง 2 ที่บ้านเลขที่ 299/38 หมู่ที่ 4 ต�าบลในคลองบางปลากด อ�าเภอ

พระสมทุร์เจดย์ี จงัหวดัสมทุรปราการ เพือ่หาหลกัฐานการปลอมจดหมาย

หลอกลวงที่มีตราสัญลักษณ์และลายมือช่ือของผู ้บริหารส�านักงาน 

สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ได้ที่บ้านพัก 

ดังกล่าว พร้อมยึดอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท�าปลอม

จดหมายหลอกลวงที่บ้านพัก ซ่ึงผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่า
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ICE สหรัฐอเมริกา FANC และ Interpol ร่วมกับ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษในการส่งตัว

นายวิรพล สุขผล (อดีตพระเณรค�า) กลับมาด�าเนินคดี ในประเทศไทย

ได้รับจ้างนายสัมฤทธิ์หรือพรหมชัย ภูทะวัง (ผู้ต้องหาตามหมายจับ

ศาลอาญาที่ 955/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ในคดีเดียวกันนี้  

ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม) น�าจดหมายหลอกลวงที่นายสัมฤทธิ์ ฯ 

ส่งมาให้และจดหมายหลอกลวงผู้ต้องหาทั้ง 2 ร่วมกันจัดท�าขึ้นมาเอง 

แล้วน�าไปตระเวนส่งตามตู้ไปรษณีย์และท่ีท�าการไปรษณีย์ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้หลอกลวงประชาชน

ท่ัวประเทศให้หลงเชื่อยอมจ่ายเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกรับหมายเลข

ล็อครางวัลตามที่แอบอ้าง นอกจากนี้ผู้ต้องหาทั้ง 2 ยังรับว่าได้รับจ้าง 

นายสัมฤทธิ์ ฯ ไปหาคนมารับจ้างเปิดบัญชีพร้อมท�าบัตรเอทีเอ็มแล้ว 

ส่งไปให้กบันายสมัฤทธิ ์ฯ เพือ่ใช้ในการรบัเงนิทีไ่ด้จากมาจากการหลอกลวง 

ประชาชน โดยท�ามาตัง้แต่ปี พ.ศ.2553 ส�าหรบัจดหมายหลอกลวงทีร่บัจ้าง

ส่งได้ค่าจ้างจากนายสมัฤทธิ ์ฯ นัน้ ได้รบัค่าจ้างส่งจดหมายซองละ 2 บาท, 

ค่าจ้างท�าจดหมายหลอกลวงทีผู่ต้้องหาทัง้ 2 ท�าขึน้เองพร้อมค่าส่ง ได้รบั 

ค่าจ้างซองละ 5 บาท โดยค่าอากรแสตมป์นายสัมฤทธิ์ ฯ เป็นคนจัดหา

และส่งมาให้เอง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือถึง สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกา (Immigration and  

Customs Enforcement – ICE) เพือ่แจ้งให้ทราบว่าหนงัสอืเดนิทางของ

นายวริพล สขุผล หรืออดีตหลวงปู่เณรค�า ได้ถูกเพกิถอนโดยกรมการกงสลุ

แล้ว และประสานเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ 

นายวริพล ฯ ซึง่ ICE จะด�าเนนิการประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของนายวิรพล ฯ ในสหรัฐฯต่อไป โดยขณะนี้ 

ICE ได้รับข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้แก่

1. หนังสือกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงแจ้ง

เกี่ยวกับการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายวิรพล ฯ 

2. หมายจบัและรายละเอยีดต่าง ๆ  ทีค่รบถ้วนแล้ว ซึง่อยูร่ะหว่าง 

ขัน้ตอนการด�าเนินการ นอกจากน้ียงัประสานกับ ICE เพือ่หาข้อยตุเิกีย่วกบั 

น�าตัวนายวิรพล ฯ มาด�าเนินคดียังประเทศไทย โดยวิธีการผลักดันตัว

ออกนอกประเทศ 

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือถึง FANC (For-

eign Anti-Narcotics and Crime Community) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า

หนังสือเดินทางของ นายวิรพล ฯ ได้ถูกเพิกถอนโดยกรมการกงสุลแล้ว 

และขอให้แจ้งเวียนเรื่องดังกล่าวไปยังประเทศภาคีสมาชิก FANC เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้วีซ่าแก่นายวิรพล ฯ ขณะนี้ สถาน

เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทยได้รับทราบและระงับ

การให้วีซ่าเชงเก้นแก่นายวิรพล ฯ แล้ว

พร้อมกันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือถึง Interpol 

(International Criminal Police Organization) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า

หนังสือเดินทางของ นายวิรพล ฯ ได้ถูกเพิกถอนโดยกรมการกงสุลแล้ว

และหาข้อยุติเก่ียวกับกระบวนการในการขอหมายแดงจาก Interpol 

โดยส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

จะประมวลเรือ่งไปยงั National Central Bureau เพือ่พจิารณาประสาน 

Interpol ในการขอหมายแดงอีกครั้งหนึ่ง

ล่าสุดในวันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่

จาก ICE และ FANC เข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อหารือใน

การประสานงานน�าตัวนายวิรพล ฯ มาด�าเนินคดียังประเทศไทยต่อไป
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ดีเอสไอจับฮั้วขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์

ในพื้นที่ จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 พันต�ารวจเอกญาณพล ยั่งยืน 

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม แถลงข่าวร่วมกบั  

ร้อยต�ารวจเอกเขตรฐั ชาญศลิป์ ผูอ้�านวยการศนูย์ป้องกนัและปราบปราม

ผู้มีอิทธิพล (ศปอ.) และ นายวสวัต ชวลิตธ�ารง ผู้อ�านวยการศูนย์

ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 1 (ศปพ.ภ1) ถึงการเข้าจับกุมขบวนการฮั้ว 

ขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์รายส�าคัญในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สบืเนือ่งจากเมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2556 ทีผ่่านมา ร้อยต�ารวจเอก 

เขตรัฐ ชาญศิลป์ ผูอ้�านวยการศนูย์ป้องกนัและปราบปรามผูม้อีทิธพิล 

(ศปอ.) ร่วมกับนายวสวัต ชวลิตธ�ารง ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการ 

คดีพิเศษภาค 1 (ศปพ.ภ1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมก�าลัง 

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 15 นาย ได้ร่วมท�าการจับกุมผู้ต้องหา

จ�านวน 5 ราย ทีก่ระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัคิวามผดิว่าด้วยการ

เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 จากการสืบสวนทราบว่าจะมี

กลุม่บคุคลร่วมกนัฮัว้ประมลูในโครงการขดุลอกคลองสาธารณประโยชน์ 

รหสัโครงการ สบ 09009 หมูท่ี ่1 ต�าบลตะกดุ อ�าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดั

สระบุรี ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสระบุรี  

งบประมาณโครงการจ�านวน 1,959,300 บาท ก�าหนดยืน่ซองประกวดราคา 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ดังนั้น ในวันดังกล่าวเวลาประมาณ 11.00 น. 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างไปที่ส�านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัด

สระบรุ ีในเบือ้งต้นได้พบกลุม่ชายฉกรรจ์ประมาณ 10 คน จบักลุม่กนัอยู่ 

ภายในอาคารศาลากลาง ชั้น 2 บริเวณ ส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสระบุรี และภายนอกอาคาร มีพฤติการณ์กีดกัน

ขัดขวางมิให้บุคคลอ่ืนเข้าไปขอรับแบบเสนอราคา หากผู้รับจ้างรายใด 

สามารถเข้าไปรับแบบเสนอราคาได้ ก็จะมีนายหน้ามาขอทราบ 

รายละเอียดชื่อบริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อเจรจาให้ 

ผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการไม่ยื่นซองสอบราคา หรือหากยื่นซอง

สอบราคาแล้วก็จะต้องไปถอนซองสอบราคา โดยได้เสนอเงินให้เป็น

ค่าตอบแทน เมื่อครบก�าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว ผู้จัดให้มีการ 

ฮัว้ประมลูได้นดัหมายให้ผูร่้วมยืน่ซองทกุรายไปรบัเงนิทีป๊ั่มน�า้มนั ป.ต.ท. 

ตั้งอยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 1 ต�าบลนาโฉง อ�าเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี ในเวลา 17.00 น. เมื่อไปถึงปั๊มน�้ามันตามที่นัดหมาย  

ได้มีกลุ่มผู้ต้องหารวม 5 คน ประกอบด้วย 

1. นายกฤศ สทุศัน์ อาย ุ34 ปี ภมูลิ�าเนาบ้านเลขที ่321 หมูท่ี ่3 

ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี

2. นายทยากร หนูเย็น อายุ 32 ปี ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่ 49  

หมู่ที่ 4 ต�าบลป่าตาล อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

3. นายภูวนัยน์ มาลัยนาค อายุ 30 ปี ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่ 61 

หมู่ที่ 8 ต�าบลพรหมมาสตร์ อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4. นายรณภพ เกียไธสง อายุ 23 ปี ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่ 5/11 

หมู่ที่ 7 ต�าบลป่าตาล อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

5. นายบรรเจิด จ�านงค์ศิลป์ อายุ 43 ปี ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่ 

17/2 หมู่ที่ 10 ต�าบลเขาพระงาม  อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พร้อมเงนิสด 177,000 บาท (หนึง่แสนเจด็หมืน่เจด็พนับาทถ้วน) 

ในขณะทีก่�าลงัจ่ายเงนิให้กบัผูร่้วมยืน่ซองรายอืน่ ๆ  เพือ่เป็นค่าตอบแทน

ที่มิได้ยื่นซองสอบราคา ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าท�าการจับกุม 

ผู้ต้องหาได้ทั้ง 5 คน พร้อมอาวุธปืนอีก 2 กระบอก และรถยนต์ 2 คัน

เบือ้งต้นพนกังานสอบสวนคดพีเิศษได้แจ้งข้อหา ร่วมกนัให้เงนิแก่ 

ผูอ้ืน่เพือ่จงูใจให้ผูน้ัน้ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรอืถอนการเสนอราคา 

ตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั การเสนอราคา 

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอด

ข้อกล่าวหา จากการสืบสวนขยายผลทราบว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีก

หลายราย ซ่ึงเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งท�าตัวเป็นผู้จัดการฮั้วประมูล

ในพื้นที่ภาคกลาง หลายร้อยโครงการ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 

300 ล้านบาท 

นอกจากนี้ขอเรยีนว่าคดีความผิดตามพระราชบัญญัติความผิด 

ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 เป็นคดีพิเศษ 

ตามอ�านาจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งขณะนี้ก�าลังสืบสวนความผิด 

ในลกัษณะนี ้ของหลายส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิในทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

หากพบการกระท�าความผดิ โปรดแจ้งเบาะแสที ่โทร 1202 หรอื www.

dsi.go.th นี้
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ดีเอสไอขยายผลแก๊งโจรกรรมรถยนต์

ดีเอสไอ รวบตัวขบวนการโจรกรรมรถยนต์ 

ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีา ส่งออกไปยังประเทศเพือ่นบ้าน เพิม่อกี 2 ราย

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษ ได้ร่วมกันท�าการจับกุมตัวนายธงชัย กตะศิลา ผู้ต้องหาในคดี

โจรกรรมรถยนต์ส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยของกลาง

หลายรายการ ซึ่งได้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบแล้วนั้น 

ในเรื่องนี้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดติดตามเร่งท�าการจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการ

ส่งรถยนต์ทีท่�าการโจรกรรมไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ทีท่�าการหลบหนอียู่ 

หลายคนโดยเร็ว ล่าสดุเมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. 

เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น�าก�าลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 คน 

คือ 1.นายสันติสุข หรือชีปปี้ กุลอ่อน 2.นางสาวอรรถยา หรือออย หรือ

หนิง พรหมกลศ ที่บ้านเลขที่ 276 หมู่ 4 หมู่บ้านข้าวสาร ต�าบลโนนสูง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยของกลางโทรศัพท์เคล่ือนที่

จ�านวน 5 เครื่อง และ CPU คอมพิวเตอร์ จ�านวน 1 เครื่อง ซึ่งในชั้น

จับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา 

จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองรายท�าหน้าที่เป็น 

เอเยนต์รบัค�าสัง่หารถยนต์นัง่ ยีห้่อโตโยต้า รุน่ฟอร์จนูเนอร์ และรถยนต์

กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ จากในประเทศ จากนั้นผู้ต้องหาได้ติดต่อ

ไปยังนายตรีทศพล หรือตั๊ม วิเชียรโรจน์ ที่ยังหลบหนีอยู่ให้เป็นผู้ลงมือ

ท�าการโจรกรรมรถยนต์ตามใบสัง่ และเมือ่ได้รถยนต์มาตามออเดอร์แล้ว 

นางสาวอรรถยา ฯ จะเป็นคนติดต่อให้ผู้ต้องหา ซึ่งยังหลบหนีอยู่ท�า

หน้าทีส่่งออกรถยนต์ทีโ่จรกรรมมาไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ผ่านชายแดน

จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งขยายผล เพื่อน�าตัว 

ผู้กระท�าผิดมาด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจเอก.ญาณพล ย่ังยืน รองอธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (1) และ นายธ�ารงศักดิ์ หงส์ขุนทด อัยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม 

นายธงชัย หรือหนุ ่ย กตะศิลา ผู ้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 

1379/2556 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2556 ในคดพีเิศษที ่154/2556 ฐานร่วมกนั 

ลักทรัพย์ของผู้อ่ืน โดยท�าอันตรายสิ่งกีดกั้นส�าหรับคุ้มครองบุคคลหรือ

ทรพัย์ หรอืโดยผ่านสิง่เช่นว่านัน้เข้าไป ด้วยประการใด ๆ  อนัเป็นความผดิ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (3),(7) ประกอบมาตรา 83

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย พันต�ารวจโทสุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ 

รอง ผบ.สทศ., พันต�ารวจโทปกรณ์ สุชีวกุล ผอ.ส่วนตรวจ 2 สทศ.,  

พนัต�ารวจโทอนนัต์ ทพิย์สวุรรณ พสพ.ช�านาญการ ได้น�าก�าลงัเข้าจบักมุตวั 

นายธงชยั กตะศลิา ผูต้้องหา บรเิวณหน้าบ้านเลขที ่40/2140 ประชานเิวศน์ 3 

ซอย 8/3 แยก 8 ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในชั้น

จับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ดังกล่าวข้างต้นนั้น 

โดยรับว่าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ได้ร่วมกับนายตรีทศพล หรือตั๊ม 

วิเชียรโรจน์ หน่ึงในเพื่อนร่วมขบวนการ ท�าการโจรกรรมรถยนต์ยี่ห้อ  

โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สดี�า หมายเลขทะเบยีน กธ 9099 นครราชสมีา ของ

นายธ�ารงศักดิ์ หงษ์ขุนทด ขณะที่ภริยาของนายธ�ารงศักดิ์ ฯ ขับไปจอด 

ในบรเิวณลานจอดรถของห้างเทสโก้โลตสั สาขานครราชสีมา โดยนายธงชัย ฯ 

ท�าหน้าที่เดินติดตามภริยาผู้เสียหาย และคอยโทรศัพท์ส่งสัญญาณให้

นายตรีทศพล ฯ กับพวก ที่อยู่บริเวณลานจอดรถลงมือโจรกรรมรถยนต์ 

โดยนายธงชัย ฯ รับว่าเป็นชายท่ีสวมเสื้อสีชมพูปรากฏตามภาพจาก

กล้องวงจรปิด

นอกจากนี้นายธงชัยฯ ยังให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายตรี

ทศพลฯ และพวกท�าการโจรกรรมรถยนต์ยีห้่อโตโยต้า วโีก้ แชมป์ อกีคนั

หนึ่ง เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2555 บรเิวณลานจอดรถของห้างบิ๊กซ ีสาขา

นครราชสีมา โดยปรากฏภาพของนายธงชัยฯ และนายตรีทศพล ฯ ใน

กล้องวงจรปิดของร้านคาร์แคร์ทีห้่างเทสโก้โลตสัก่อนลงมอืก่อเหต ุ2 วนั 

ทัง้นี ้การลงมอืโจรกรรมรถยนต์ทัง้สองคด ีผูต้้องหาได้ใช้อปุกรณ์

รบกวนสัญญาณรีโมทกุญแจรถยนต์ ท�าให้เจ้าของรถไม่สามารถล็อก

รถยนต์ได้ และเข้าไปใช้อปุกรณ์เพือ่สตาร์ทรถยนต์แล้วขบัหนอีอกไป โดย

น�ารถยนต์ทีโ่จรกรรมมาได้ไปส่งให้เพือ่นร่วมขบวนการทีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดั

อีกทอดหนึ่ง แล้วน�าส่งขายต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้คณะ

พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ เร่งรดัสบืสวนตดิตามตวัผูต้้องหาตามหมายจบั 

ของศาลอาญาทีเ่หลอือกีจ�านวน 1 คน คอื นายตรทีศพล วเิชยีรโรจน์ และ

ขยายผลถงึเพือ่นร่วมขบวนการคนอืน่ ๆ  ทัง้ในและนอกประเทศ เพือ่น�าตวั 

มาด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 

10.00 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 154/2556 ได้มีการประชุม

เพื่อวางแผนการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีพิเศษ ณ ส�านักเทคโนโลยี

และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

อนึ่ง การที่ผู้ต้องหารับสารภาพว่า เป็นผู้กระท�าผิดในคดีนี้ก็

ด้วยจ�านนต่อหลักฐาน โดยพยายามรับว่าเพิ่งกระท�าผิดเพียง 2-3 คัน 

แต่ตามทางสืบสวนสอบสวน ผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายของกลุ่ม

ขบวนการใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมกันลักรถยนต์ในหลาย

จังหวัด และน�าส่งออกไปขายที่ต่างประเทศตามแนวชายแดน ซึ่ง DSI 

จะได้ขยายผลต่อไป

ดีเอสไอ สรุปส�านวนการสอบสวนคดีเณรค�า 

ให้พนักงานอัยการในสัปดาห์นี้ และด�าเนินการกับนายสุริ สุขผล 

และครอบครัว กรณีขัดขืนค�าบังคับตามกฎหมาย 

กรณีไม่มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียก
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ดีเอสไอ สรุปส�านวนการสอบสวนคดีเณรค�าให้พนักงานอัยการ

ในสัปดาห์นี้และด�าเนินการกับนายสุริ สุขผล และครอบครัว กรณีขัดขืน 

ค�าบังคับตามกฎหมาย กรณีไม่มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ตามหมายเรียก

วนัท่ี 28 สงิหาคม 2556 นายธารติ เพง็ดษิฐ์ อธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตามท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้ท�าการสืบสวนสอบสวนกรณีการกระท�าความผิดอาญาของอดีต 

พระวิรพล ฉัตติโก หรือนายวิรพล สุขผล หรือหลวงปู่เณรค�า และต่อมา

ศาลอาญา ได้อนุมัติออกหมายจับที่ 1245/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 

2556 

ความคบืหน้าเกีย่วกบัส�านวนการสอบสวนขณะนี ้คณะพนกังาน

สอบสวนคดพีเิศษได้ท�าการสรปุส�านวนการสอบสวนในส่วนข้อหากระท�า

ช�าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และการพรากผู้เยาว์แล้ว และจะสามารถ

ส่งส�านวนการสอบสวนให้กับพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษได้โดยเร็ว 

โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมั่นใจว่าคดีนี้มีพยานหลักฐาน 

ครบถ้วนทัง้พยานบคุคล พยานเอกสาร และพยานวตัถ ุผลการตรวจทาง

นติวิทิยาศาสตร์พยานหลกัฐานมคีวามสอดคล้องเชือ่ม โยงกนั เพยีงพอที่

จะมีความเห็นควร “สั่งฟ้อง” พระวิรพล ฉัตรติโก หรือนายวิรพล สุขผล 

หรือหลวงปู ่เณรค�า ได้อย่างแน่นอน ส่วนความผิดฐานอ่ืน ๆ นั้น  

อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ส่วนกรณีที่นายสุริ สุขผล น้องชายเณรค�าและครอบครัว ไม่มา 

พบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่ได้มีหมายเรียกไปจ�านวนทั้งสิ้น  

3 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 หมายเรียกพยานให้มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ที่ส�านักคดีความมั่นคงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  เวลา 14.00 น. 

ครั้งที่ 2 หมายเรียกพยานให้มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ที่ส�านักคดีความมั่นคงในวันที่ 13 สิงหาคม 2556  เวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 3 หมายเรียกพยานอาญามาตรา 168 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ�าและปรับ  

ต่อไป ให้มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ส�านักคดีความมั่นคง 

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.

ขณะนี้ได้พ้นก�าหนดระยะเวลาที่ทางคณะพนักงานสอบสวน 

คดพีเิศษก�าหนดไว้ในหมายเรยีกพยานแล้ว เมือ่นายสรุ ิฯ และครอบครวั

ไม่มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามก�าหนด โดยไม่ได้ติดต่อและ

ไม่ได้แจ้งเหตุผลความจ�าเป็นอันสมควรต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  

แต่กลบัไปกล่าวอ้างผ่านสือ่มวลชนว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัผูเ้สยีหายในคดนีี ้

ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้ว เห็นควรด�าเนินการ

ตามกฎหมายกับนายสุริ ฯ และครอบครัว ซึ่งเข้าข่ายกระท�าความผิด 

ฐานขดัขนืค�าบงัคบัตามกฎหมาย(หมายเรยีก) ซึง่ให้มาเพือ่ให้ถ้อยค�าหรอื

จัดส่งเอกสารใดตามประมวลกฎหมาย 

DSI บุกจับร้านจ�าหน่ายรองเท้า แบรนด์ดัง

ปลอมเครื่องหมายการค้าในศูนย์การค้าชื่อดัง เขตปทุมวัน

เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา 

ผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา และ พันต�ารวจโทสุมิตร  

ชโนวทิย์ ผูอ้�านวยการส่วนคดทีรพัย์สนิทางปัญญา 1 ได้ร่วมกนัแถลงข่าว

การเข้าจับกุมแหล่งจ�าหน่ายรองเท้ายี่ห้อดัง ปลอมเครื่องหมายการค้า 

ในศูนย์การค้าดัง เขตปทุมวัน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

(พื้นที่สีแดง) โดยสินค้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยตรง มีรายละเอียดการจับกุม ดังนี้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลาประมาณ 11.00 น. ภายใต้ 

การอ�านวยการของ พันต�ารวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการ

ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา และ พันต�ารวจโทสุมิตร ชโนวิทย์  

ผู้อ�านวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 1 เจ้าหน้าที่ส�านักคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญา ได้ร่วมกันเข้าท�าการตรวจค้นร้านจ�าหน่ายรองเท้าช่ือ 999 

จ�านวน 4 ร้าน และจุดเก็บสินค้าของร้าน 999 จ�านวน 2 จุด ทั้งหมด 

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้าดัง เขตปทุมวัน

ผลการตรวจค้นพบรองเท้าปลอมเครือ่งหมายการค้ายีห้่อต่าง ๆ  

เช่น NIKE, ADIDAS, VANS, Onitsuka Tiger, New Balance, 

Converse, LACOSTE, DC และ DR.MATENS เป็นต้น จ�านวน 

2,457 คู่ (4,914 ชิ้น) มูลค่าของกลาง(ตามราคาของปลอม) ประมาณ 

5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เจ้าหน้าที่จึงได้ท�าการตรวจยึดของกลาง

ดังกล่าวน�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อด�าเนินคดีกับเจ้าของร้าน

ในข้อหาเสนอจ�าหน่ายและมีไว้เพ่ือจ�าหน่ายซึ่งสินค้าปลอมและเลียน

เครือ่งหมายการค้าของบคุคลอืน่ทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้วในราชอาณาจกัร 

โดยขณะเข้าท�าการตรวจค้น ไม่พบตัวเจ้าของร้าน 999 ในที่เกิดเหตุ  

ซึง่ส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญาจะเรยีกตวัมาพบเพือ่รบัทราบข้อกล่าวหา 

ต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้ท�าการ

สืบสวนพบว่าร้านดังกล่าวได้ลักลอบจ�าหน่ายรองเท้าปลอมและเลียน

เครื่องหมายการค้า จึงได้วางแผนเข้าท�าการตรวจค้นจับกุม ซึ่งสินค้า 

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อันเป็น

ความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
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อนึ่ง ในการตรวจค้นครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา ที่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งชาติ (NICE) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีนโยบายในการปราบปราม 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังในทุกมิติ จากการที่ประเทศไทยถูก

ส�านักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) จัดอันดับสถานะทางการค้าให้อยู่ในบัญชี

ประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) ในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญา ซึง่มผีลท�าให้ประเทศไทยต้องถกูตดัสทิธพิเิศษทางการค้าจากสหรฐัฯ 

และสูญเสียโอกาสทางการค้าเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 พันต�ารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการส�านัก

คดีคุ ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการ 

คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างตลาดน�้ามหานคร 

สุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หลังจากมีพ่อค้าแม่ค้ากว่า 80 ราย เข้าร้องเรียน 

กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือขอให้ตรวจสอบการกระท�าของผู้บริหารตลาดน�้ามหานคร 

ว่าได้กระท�าผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และฉ้อโกงประชาชน โดยหลอกลวง 

ด้วยการออกประกาศเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าให้เข้ามาเช่าแผงค้าในตลาดน�้ามหานคร  

ทางอินเทอร์เน็ต และป้ายโฆษณา และด�าเนินคดีกับทางผู้บริหารของโครงการดังกล่าว 

ฐานฉ้อโกงประชาชน มีมูลค่าความเสียหายกว่า 80 ล้านบาท

ต่อมาเวลา 13.00 น พันต�ารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการส�านักคดีคุ้มครอง

ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปรายการสถานีประชาชน : ปัญหาตลาดน�้ามหานคร 

เขตลาดกระบัง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บางเขน กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดน�้ามหานคร



การด�าเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ กระทรวงยุติธรรม แถลงผลการด�าเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต 

เกี่ยวกับกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและการ

กีฬาให้ตรวจสอบและด�าเนินคดีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอัครราชทูตในกลุ่มทวีปยุโรปกว่า 16 ประเทศ

รวมท้ังสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และอินเดีย ให้จัดการกับกลุ่ม  

ผูม้อีทิธพิลทีม่กีารคกุคาม ข่มขูแ่ละท�าร้ายนกัท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการอย่างต่อเนือ่ง

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 ด�าเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีมูลที่จะเข้าข่ายเป็น

คดีพิเศษ จึงอนุมัติเป็นคดีสืบสวน ที่ 302/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ต่อมา 

ได้มีค�าสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ 778/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

เรือ่ง จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมเพือ่ป้องกนัและปราบปรามผูท้ีม่อีทิธพิลทีเ่ป็นภยัต่อการ 

ท่องเที่ยว (ศปอท.) โดยมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นฝ่ายปฏิบัติการร่วม

การแก้ไขปัญหารถยนต์รับจ้างป้ายด�า (TAXI) ซ่ึงมีกลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่

ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน มีพฤติการณ์คุมคาม ข่มขู่และท�าร้ายนักท่องเที่ยวและ 

ผูป้ระกอบการอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และสร้างความเสยีหายให้กบั 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างรุนแรงนั้น เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาพบว่า 

รถยนต์รับจ้างป้ายด�า ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดควบคุม เมื่อเกิดความผิดขึ้นจึงไม่

สามารถติดตามหรือหารถคันท่ีกระท�าความผิดได้ เมื่อไม่มีการควบคุมผู้ขับขี่รถยนต์

รับจ้างป้ายด�าก็ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อการท�าผิด เพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

ไม่สามารถจดจ�า ต�าหนิรูปพรรณ ของคนขับหรือรถยนต์ได้ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดท�าแผนในการควบคุมรถยนต์รับจ้างป้ายด�า 

เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างป้ายด�า โดยก�าหนดแผนช่วงแรก คือ

ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 สิงหาคม 2556 ได้ร่วมกับผู้ตรวจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 

และจังหวัดภูเก็ต ตรวจ - จับ รถยนต์รับจ้างป้ายด�า 

ได้จ�านวน 494 ราย ในข้อหาใช้รถยนต์ผิดประเภทตาม 

พ.ร.บ.รถยนต์ หลังจากผู ้ตรวจการขนส่งจับปรับแล้ว  

เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ท�าการบันทึกชื่อ 

ที่อยู่ คิวรถที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขทะเบียน

รถยนต์ (ข้อมูลของส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 

4 ธันวาคม 2555 มีคิวรถยนต์รับจ้างจ�านวน 186 คิว) 

เชิญตัวมาสอบปากค�าในภายหลัง เพื่อหาตัวผู้ที่มีอิทธิพล

ผู้ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ คิวรถรับจ้าง

นอกจากนี ้จากการเปิดศนูย์ ศปอท. กรมสอบสวน

คดีพิเศษได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจากจังหวัด

ภูเก็ตจ�านวน 6 เรื่อง ดังนี้

1. ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของ 

ผู้ประกอบการตุ๊กตุ๊กป้ายเหลืองจังหวัดภูเก็ต

2. ความเดือดร้อนจากลุ่มแท็กซี่ป้ายด�าในสนามบิน 

ภูเก็ต

3. พฤติกรรมผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นร่วมกับคนต่างชาติ

บุกรุกที่สาธารณะหาดสุรินทร์เปิดร้านอาหาร เปิดบาร์

4. ร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่หาด

ราไวย์

5. กลุม่รถยนต์รบัจ้างร้องเรยีนหวัหน้าควบคมุควิรถ

เรียกเก็บเงินโดยผิดกฎหมาย

6. กลุ ่มผู ้ประกอบการร้านค้าป่าตองร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่รัฐเก็บส่วยเดือนละ 3 ล้านบาท 

ส�าหรับในเดือนกันยายน 2556 กรมสอบสวน 

คดีพิเศษได้ก�าหนดจัดเวทีสาธารณะรับฟังปัญหาของ

รถยนต์รับจ้างสาธารณะป้ายเขียว ป้ายเหลือง ป้ายด�า

และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและ 

จดัระเบยีบระบบขนส่งสาธารณะ โดยมกีระทรวงการท่อง

เทีย่วและกีฬา จังหวัดภูเก็ต และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เป็นเจ้าภาพ ขณะเดียวกัน จะรวบรวมพยานหลักฐาน

เพ่ือให้มีการด�าเนินคดีกับผู ้ควบคุมคิวและผู้มีอิทธิพล 

ที่อยู่เบื้องหลังโดยใช้มาตรการทางด้านภาษีและกฎหมาย

ฟอกเงิน เมื่อคิวรถรับจ้างไม่มีผู้คุมคิว คณะท�างานแก้ไข

ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะและการประกอบกจิการขนส่ง

ไม่ได้คณุภาพ ตามค�าสัง่จงัหวดัภเูกต็ที ่1726/2555 ลงวนัที ่

5 กรกฎาคม 2555 จะเข้าควบคุมและก�าหนดมาตรการ

แก้ไขปัญหาระบบรถบริการสาธารณะแทน 

ช่องทางในการร้องเรียนกลุ่มผู้มีอิทธิพลกับ DSI หมายเลขโทรศัพท์ 08 3025 0101
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เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันเอกสุรศักดิ์ 

ณ ล�าปาง ผู ้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 

พันต�ารวจโทอุดมวิทย์ เนียมอินทร์ รองผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการด�าเนินการ

กรณีกองทุนผิดกฎหมาย Standard Morgan ในประเทศไทย

กองทุน Standard Morgan ซึ่งมีการจดทะเบียนเว็บไซต์เมื่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 และมีการเปิดตัวพร้อมแนะน�ากองทุนอย่าง

ยิ่งใหญ่ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 

ตุลาคม 2555 นั้น หลังจากที่ กลต. หรือ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เข้ามาร้องทุกข์เพ่ือด�าเนินคดีกับ

กองทุนดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงให้คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 

171/2556 ในความผิดตาม

- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

ส�าหรบัความคบืหน้าของคดนีีไ้ด้มกีารสบืสวนด�าเนนิคดแีละการ

สอบปากค�าพยานแล้วบางส่วน ท�าให้ส�านกัคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ

สามารถขออนุมตัหิมายจบัตวัการในการกระท�าความผดิ เป็นชาวต่างชาติ 

จ�านวน 9 ราย คือ

1. นาย Ronald Hodges  สญัชาตอิเมรกินั เป็นผูจ้ดัการกองทนุฯ 

และผู้มาเปิดตัวกองทุนในประเทศไทย

2. นาย David Lim สัญชาติสิงคโปร์ ผู้น�าของกองทุน

3. นาย Eugene Yew Jin Wei สญัชาตสิงิคโปร์ ผูน้�าของกองทนุ

4. นาย Wang Rongbiao สัญชาติสิงคโปร์  ผู้น�าของกองทุน

5. นาย Vic Phua สัญชาติมาเลเซีย ผู้บรรยายและแนะน�าการ

ลงทุน และผู้ประสานงาน

6. นาย Ryan NY สัญชาติสิงคโปร์ ผู้ดูแลด้านการเงิน ระบบ

คอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ และผู้ประสานงานกองทุน

7. นาย Jimmy ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติสิงคโปร์ หัวหน้า

ฝ่ายการตลาด

8. นาย Andy ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติสิงคโปร์ ผู้ช่วยฝ่าย

การตลาด

9. นาย Leo Lee Chan สัญชาติสิงคโปร์ ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด

ได้มีการอายัดบัญชีธนาคารที่ต้องสงสัยว่าใช้ในการกระท�าผิด

จ�านวนกว่า 20 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี ้

มกีารเรยีกพยานเจ้าของบญัชซีึง่บางส่วนได้ให้ปากค�าไว้แล้ว ท�าให้ทราบว่า  

ระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2556 มียอดเงินหมุนเวียนใน

กองทุนประมาณ 500 ล้านบาท ซ่ึงไม่รวมยอดเงินหมุนเวียนตั้งแต่มี

การเปิดตัวกองทุนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 โดยคาดว่า 

มีเงินหมุนเวียนในกองทุนตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 – สิงหาคม 2556 

ประมาณหนึ่งพันล้านบาท ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายที่ได้มาร้องทุกข์

เพ่ือด�าเนินคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนี้มียอดรวมประมาณ  

300 ราย จากทั่วประเทศ

จากการสอบสวนในชัน้นี ้บญัชทีีถ่กูอายดัไว้บางส่วนได้ปิดบญัชี

ไปก่อนหน้าที่จะมีการอายัดบัญชี แต่บัญชีที่เหลืออื่น ๆ ปรากฏยอดคง

เหลือของกองทุน Standard Morgan ประมาณ 15 ล้านบาทเศษ 

เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบจากกองทุน Standard Morgan 

เป็นจ�านวนมาก แต่บางรายไม่กล้าเข้ามาร้องทุกข์ จึงขอประชาสัมพันธ์

ให้ผู้เสียหายในคดีนี้เข้ามาร้องทุกข์ได้ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความคืบหน้าคดีกองทุน Standard Morgan
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เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันต�ารวจโทญาณพล ย่ังยืน  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม แถลงข่าว 

ผลการจับกมุแก๊งลกัลอบจ�าหน่ายธนบตัรต่างประเทศ สกลุดอลล่าร์สหรฐั  

ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วย คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 4/2556 

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ให้กรณีกลุ่มผู้ค้าธนบัตรไทยและธนบัตร

ต่างประเทศปลอม ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง และต่อเนื่องพ้ืนที่ตามแนว

ชายแดนไทย โดยน�าออกใช้ หรือจ�าหน่ายให้กับบุคคลที่มีความต้องการ

น�าเงินดังกล่าวไปหลอกลวงประชาชนทั่วไป และอาจน�าไปใช้ในการ 

กระท�าผิดกฎหมายอื่น ๆ ด้วย โดยขบวนการนี้แบ่งแยกหน้าที่ในการท�า

ปลอม การเกบ็ซกุซ่อน การตดิต่อหาลกูค้า ทัง้นีก้ารพสิจูน์ทราบพฤตกิารณ์

ความเคลื่อนไหวกลุ ่มบุคคลดังกล่าว ได้น�าเสนอ ที่ประชุม กคพ. 

จนเป็นคดีพิเศษ ที่ 181/56

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

โดยการอ�านวยการของ พันต�ารวจโทญาณพล ย่ังยืน รองอธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกับ หน่วยสืบสวน US. secret Service 

ประจ�าสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ท�าการสืบสวนติดตาม

พฤติการณ์กลุ่มขบวนการดังกล่าว จนสามารถสืบทราบได้ว่า นายพิสิษฐ์ 

หรือบัญชา ฤทธิกุลพิพัฒน์ อายุ 67 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 92/129 หมู่บ้าน

ทวีสุข ซอยเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

มีพฤติการณ์ลักลอบติดต่อหาลูกค้า เพ่ือจ�าหน่ายธนบัตรปลอม ชนิด

ดอลลาร์สหรัฐ แบบ 100 ดอลลาร์ โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 

เวลาประมาณ 13.30 น. ได้จับกุมนายพิสิษฐ์ หรือบัญชา ได้ที่บ้านเลขที่ 

92/129 หมูบ้่านทวสีขุ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร พร้อม

ของกลาง ธนบัตรต่างประเทศปลอม ชนิด 100 ดอลลาร์สหรัฐ จ�านวน 

1,000 ใบ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 3,000,000 บาท และน�าผูต้้องหาตรวจ

ค้นบ้าน พบเครื่องตรวจธนบัตร เอกสารเกี่ยวกับการปลอมธนบัตร และ

เอกสารเกี่ยวกับการค้าเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ หลายรายการ จึงได้

ท�าการตรวจยึดและน�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อด�าเนินการ

สอบสวนต่อไป

การกระท�าดังกล่าวของผู้ต้องหา เป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 244 ประกอบ มาตรา 247 

มาตรา 244 ผู้ใดมีไว้เพ่ือน�าออกใช้ซ่ึงส่ิงใด ๆ อันตนได้มา

โดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241  

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท

ถึงสามหมื่นบาท

มาตรา 247 ถ้าการกระท�าดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระท�า

เกี่ยวกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่ง 

“รัฐบาลต่างประเทศ” ออกใช้หรือให้อ�านาจให้ออกใช้ หรือเกี่ยวกับ

พนัธบตัรรฐับาลต่างประเทศ หรอืใบส�าคญัส�าหรบัรบัดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ 

ผู้กระท�าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
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ดีเอสไอ จับกุมแก๊งค้าธนบัตรไทยและต่างประเทศปลอม



ดีเอสไอ ร่วมอ�าลา
และแสดงความยินดีต่อ 

พลต�ารวจเอกประชา พรหมนอก 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 พันต�ารวจเอกญาณพล ย่ังยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แสดงความยินดี ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 

ของการก่อตัง้บรษิทัสือ่สารมวลชนครบวงจรของประเทศ “เนชั่นกรุ๊ป” พร้อมสนบัสนนุโครงการเพือ่การศกึษา มอบปัญญาสร้างอนาคต มหาวทิยาลยั

เนชั่น โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการ คุณเทพชัย หย่อง กรรมการบริหาร และคุณดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทเนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด ให้การต้อนรับ ณ ส�านักงานกลางเครือเนชั่น ถนนบางนา – ตราด กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 “เนชั่นกรุ๊ป”

ดีเอสไอ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 พันต�ารวจเอกญาณพล ย่ังยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือความยั่งยืน จ�านวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารกรมสอบสวน 

คดีพเิศษ เพือ่ศกึษาการออกแบบอาคารสาธารณะด้วยหลกัสถาปัตยกรรมยัง่ยนื เพือ่รองรบัการใช้สอยทีซ่บัซ้อนและค�านงึถงึระบบนเิวศ ความเป็นมติร 

ต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและสังคม และได้มีความประสงค์ให้นิสิตท�าการออกแบบส�านักงานต่อต้านการก่อการร้ายสากล ซึ่งเป็นโครงการ 

แบบฝึกหัดแก่นิสิต ในการนี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นตัวอย่างการออกแบบที่เหมาะสม 

สามารถเป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างแบบฝึกหัดดังกล่าว ณ ห้องประชุม

ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรุงเทพมหานคร

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย 

ผูบ้รหิาร กรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมงานเลีย้ง อ�าลาและแสดงความยนิด ี

ต่อ พลต�ารวจเอกประชา พรหมนอก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ไปด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
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เม่ือวนัที ่ 11 กรกฎาคม 2556 พนัต�ารวจโทวรรณพงษ์ คชรกัษ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมแสดงความยนิด ี เนือ่งในโอกาส  

ครบรอบ 25 ปี สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ ในโอกาสนีไ้ด้ร่วมสบทบกองทนุผูป่้วยมะเรง็ด้อยโอกาส โรงพยาบาลศริริาช กบั

ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ โดยม ีนายจ�าลอง สงิห์โตงาม ผูอ้�านวยการสถานฯี เป็นผูร้บัมอบ

ดีเอสไอให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอร่วมแสดงความยินดี 

25 ปี สทท.

เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2556 พนัต�ารวจเอกญาณพล ยัง่ยนื รองอธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ�านวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนอกเหนือจากชั้นเรียน ณ ห้องประชุม 3  

ช้ัน 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ



เมีอ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2556 นายสมศกัย์ ภรูศีรศีกัดิ ์รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา พนัต�ารวจเอกญาณพล ยัง่ยนื 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมบันทึกเทปรายการ “ฟันธง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สนทนาถึงประเด็น 

“มาเฟียต่างชาติ ... ปราบอย่างไรจึงส�าเร็จ” โดยมี นายจอม เพชรประดับ เป็นผู้ด�าเนินรายการ ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2556 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2556 พนัต�ารวจเอกญาณพล ยัง่ยนื รองอธบิดกีรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส  

เนือ่งในโอกาสครบรอบ67 ปี หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ ณ อาคารบางกอกโพสต์ คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร

เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2556 นายธารติ เพง็ดษิฐ์ อธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ จันทรโมลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

คดพีเิศษ ร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนาศนูย์รกัษา

ความปลอดภยั ครบรอบ 57 ปี ณ ห้องประชมุอนิทภุตู ิศนูย์รกัษาความปลอดภยั

บางเขน กรงุเทพมหานคร

ดีเอสไอร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 67 ปี 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ดีเอสไอร่วมแสดงความยินด ีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี 

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

A C T T YVI I

22 DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION

ดีเอสไอร่วมวงสนทนา “มาเฟียต่างชาติ ... ปราบอย่างไรจึงส�าเร็จ”

รายการ “ฟันธง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT



ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี

ครบรอบ 22 ปี จส.100

ดีเอสไอร่วมแสดงความยินด ี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สถาบันพระปกเกล้า 

โครงการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานและการบรูณาการ

การท�างานของพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 นางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อ�านวยการส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวน 

คดพีเิศษ มอบกระเช้าแสดงความยนิดต่ีอ คณุวณีา เสรอีรโุณ ผูจ้ดัการฝ่ายรายการ และคณุอจัฉรา บวัสมบรูณ์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถาน ีฯ 

ในโอกาสครบรอบปีที ่22 ของการก่อตัง้สถานวีทิยขุ่าวสารการจราจร จส.100 ณ อาคารตกึไทย ถนนพระราม 4 คลองเตย กรงุเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบูรณาการ

การท�างานของพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2556 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ

โรงแรม บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 พันต�ารวจโทเบญจพล จันทวรรณ  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส

วันครบรอบสถาปนา 15 ปี สถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 

ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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โครงการสร้างความสุข

ในการท�างานของบุคลากร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 นางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายให้องค์ความรู ้

กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการรับจ�าน�าข้าว การทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณป้องกันสาธารณภัย และการทุจริตในการ 

ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่ภาค 4 ณ โรงแรมราชาวดี 

รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

โครงการรับจ�าน�าข้าว การทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณป้องกันสาธารณภัยและการทุจริต

ในการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ

เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 พันต�ารวจเอกญาณพล ย่ังยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา 

ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 พันต�ารวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์  

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสขุ 

ในการท�างานของบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโดยกลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 

2556 ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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โครงการ “ดีเอสไอสืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างพระบารม ี

แด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีแห่งแผ่นดิน”

ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสมัพนัธ์ ส�านกับรหิารกลาง กรมสอบสวนคดพีเิศษ จดัโครงการ 

“ดเีอสไอสบืสานพระราชปณธิาน เสรมิสร้างพระบารม ีแด่องค์สมเดจ็พระบรมราชนิแีห่งแผ่นดนิ”  

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ  

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 พันต�ารวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ดีเอสไอสืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างพระบารม ี

แด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีแห่งแผ่นดิน” พร้อมด้วยผู ้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ     

และในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที ่

กรมสอบสวนคดพีเิศษ จ�านวน 89 คน เดนิทางไปศกึษาและเรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ป่าไม้ ทรพัยากรธรรมชาติ 

ตามพระราชปณธิานของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ณ สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ฯ 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการพัฒนาความร่วมมือในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตใินกรอบอาเซยีน” ซึง่จดัโดยส�านกักจิการ

ต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ ณ ห้องทวิลปิ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

การประชุมสัมมนา 

“โครงการพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในกรอบอาเซียน”

กรมสอบสวนคดีพิเศษ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556

เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2556 คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษร่วมบนัทกึเทป และบรรเลงดนตรไีทย ถวายพระพร 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
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เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 พันต�ารวจเอกดร.อัครพล  

ปุณโยปัษฎัมภ์ ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศ

และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ  

เจ ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ วางพานพุ ่มดอกไม ้ถวาย 

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวเน่ืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี

ดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะและเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ “พระบิดาแห่งกฎหมาย” ณ พระรูปหน้าอาคารศาลยุติธรรม

เมือ่วันท่ี 26 สงิหาคม 2556 ส�านักเทคโนโลยแีละศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ จดัโครงการปลกูจติส�านกึบคุลากรในองค์การ วนัละ 1 บาท 

ตามแผนนโยบายการก�ากับองค์การที่ดี โครงการด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ประจ�างบประมาณ พ.ศ.2526 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ

ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“โครงการปลูกจิตส�านึกบุคลากรในองค์การ   

  วันละ 1 บาท”
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อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูต สอท.

สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย 

เข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเยี่ยมคารวะ

และแนะน�าตัวตัวในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกรรมการมูลนิธิอัศนี พลจันทร์ (นายผี) จัดงาน  

“วนัสบืสานอดุมการณ์ นายผ ี- อศัน ีพลจนัทร์” ครัง้ที ่2 ณ ศนูย์ประชมุวายภุกัษ์ ชัน้ 5 โรงแรมเซนทราฯ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ(อาคาร B)

อธิบดี DSI สืบสานอุดมการณ ์“นายผี - อัศนี พลจันทร์”

การสัมมนาการพัฒนาภาพลักษณ์และ

การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนส�าหรับผู้บริหาร

เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาภาพลักษณ์และ

การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนส�าหรับผู้บริหาร ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร

เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2556 นายธารติ เพง็ดษิฐ์ อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ให้การต้อนร้บ 

นายดบัเบลิย ูแพทรคิ เมอร์ฟีย์ อคัรราชทตูทีป่รกึษา และอปุทตู สอท.สหรฐัอเมรกิา ประจ�าประเทศไทย 

เข้าพบเพ่ือเย่ียมคารวะและแนะน�าตัวในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ณ ส�านักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 11 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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  เปิดใจ ธาริต เพ็งดิษฐ ์

“ดีเอสไอ ต้องไม่ใช่น�้าที่เต็มแก้ว”



29กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ท่านผู้อ่านที่เป็น

คอการเมืองคงได้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

10 กนัยายน 2556 ซึง่มปีระเดน็ทีส่าธารณชนให้ความสนใจคอื  

มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ต่อเวลาการด�ารงต�าแหน่งอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอของนายธาริต เพ็งดิษฐ์  

ที่ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552 และ 

ครบวาระ 4 ปี เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2556 ต่อไปอกี 1 ปี ครัง้ที ่1 

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ตามที่

กระทรวงยุติธรรมเสนอ

ในโอกาสนี ้ทมีงานวารสารดเีอสไอไตรสารได้สมัภาษณ์

อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง CEO ของดเีอสไอ 

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาและทิศทางการกุมบังเหียน  

ดีเอสไอในอนาคต

ปัจจัยความส�าเร็จของดีเอสไอ  

ความส�าเรจ็ของ ดีเอสไอ  ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทีผ่่านมา 

ต้องกล่าวว่า เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่ของดีเอสไอทุกคน เพราะล�าพังผมเพียงคนเดียว  

คงไม่สามารถผลกัดันให้ดีเอสไอ เป็นทีย่อมรับของสาธารณชนได้ 

ผมเป็นเพียงผู ้บริหารคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาร่วมสร้าง 

ดีเอสไอ ตั้งแต่โอนย้ายจากส�านักงานอัยการสูงสุด และมารับ

ต�าแหน่งรองอธบิดดีเีอสไอ โดยท�าหน้าทีย่กร่างพระราชบญัญตัิ  

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... และเป็นคณะกรรมาธกิารวสิามญั

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ....  

 เปิดใจ ธาริต เพ็งดิษฐ์ 

“ดีเอสไอ ต้องไม่ใช่น�้ำที่เต็มแก้ว”
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ซึ่ งถือเป ็นเกียรติอย ่างยิ่ งที่ ได ้ ใช ้ความรู ้ความสามารถ 

ด้านกฎหมายที่มีอยู่ยกร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมา จวบจนวันนี้  

ดีเอสไอ ได้ท�างานรับใช้สังคมและประชาชนมาเป็นเวลา 10 ปี 

แล้วเราสามารถเรียกเอาผลประโยชน์กลับคืนให้ประเทศชาติ

นานัปการ อาทิ การทวงคืนผืนป่า และที่สาธารณะ คิดเป็น

มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ไม่รวมซึ่งภารกิจในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ 

การท�างานของ ดี เอสไอ ไม ่ ใช ่การท�างานแบบ  

One Man Show หรือเป็น Superman แต่เราจะเน้นการสร้าง

ทีม โดยระดมสรรพก�าลัง ทั้งทีมภายใน และทีมภายนอกองค์กร  

ซ่ึงประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน  

ในลักษณะสหวิชาชีพ ทีมละ 6 - 7 คน ส่วนทีมภายนอกนั้น  

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ได้เปิดช่องให้

สนธิก�าลังร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้ และสามารถให้อัยการ 

หรืออัยการทหารมาร่วมสอบสวน หรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ ทั้งหมดนี้ คือ การออกแบบให้

พนักงานสอบสวนมีความรอบรู้ โดยสิ่งเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้อง

สร้างฐานข้อมูลใหม่ แต่สามารถบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว จึงสามารถกล่าวได้ว่า ขณะนี ้

เรามีเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด หรือเป็น Hub ด้านข้อมูล 

ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ดีเอสไอ ยังมีเครื่องมือพิเศษ ที่ทันสมัย 

ซ่ึงท�าให้เอือ้ประโยชน์ต่อการท�างานของพนกังานสอบสวน อาทิ 

DSI Map สามารถช่วยตรวจสอบคดคีวามผดิเกีย่วกบัการบกุรกุ

ทีด่นิสาธารณะได้อย่างง่ายดาย และรวดเรว็ โดยไม่มข้ีอผดิพลาด 

เคร่ืองจบัเทจ็ สิง่เหล่านี ้คอื การออกแบบองค์กรเพือ่ให้พนกังาน

สอบสวนคดีพิเศษ มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ

ข้าราชการต้องปฏิบัติตามนโยบาย

หลงัจากทีไ่ด้วางรากฐานให้กบั ดีเอสไอแล้ว ผมได้ย้ายไป

รับต�าแหน่งเลขาธกิาร ป.ป.ท. เป็นเวลาปีเศษ และได้กลบัมาเป็น

อธิบดี ดีเอสไอ จนครบวาระ 4 ปี และล่าสุดได้รับการต่อเวลา

การท�าหน้าที่เป็น CEO ของ ดีเอสไอ  1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นความ 

ภาคภูมิใจสูงสุดของข้าราชการที่ได้รับความไว้วางใจจาก 

ฝ่ายบริหาร ข้าราชการต้องปฏิบัติตามนโยบายซ่ึงฝ่ายบริหาร

ก�าหนด และค�าว่านโยบายนี้ ต้องหมายถึงนโยบายที่ถูกต้อง

ตามท�านองคลองธรรมด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า ข้าราชการเป็น

เครือ่งมอืของฝ่ายบรหิารกค็งไม่ผดินกั เพราะระบบงานราชการ

วางหลกัเกณฑ์ไว้แบบนี ้มไิด้หมายความว่า ข้าราชการต้องวางตวั

เป็นกลาง แล้วท�าตัวเป็นเกียร์ว่าง เพราะค�าว่า “เป็นกลาง” 

ในที่นี้ หมายถึง ความเป็นกลางทางการเมือง 

การได้เข้ามาร่วมท�างานท่ี ดีเอสไอ ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก 

จนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า เป็นความภาคภูมิใจของนักกฎหมาย

คนหนึ่งซึ่งได้ท�างานที่ตนเองถนัด หลายคนชื่นชมการท�างาน

ของดีเอสไอ และให้คะแนนกับองค์กรของเราอย่างต่อเนื่อง  

ซึง่ล่าสดุ ส�านกัวจิยัเอแบคโพลล์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เปิดเผย

ผลวิจัยเชิงส�ารวจเรื่อง  “กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ 

ในสายตาของสาธารณชน” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน

ท่ัวไปใน  17 จังหวัดของประเทศ” จากประชาชน จ�านวน 

ทัง้สิน้ 2,156 ตวัอย่าง เกีย่วกบัการรบัรูข้องสาธารณชนต่อผลงาน 

ของดเีอสไอ พบว่า ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 89.1 ระบเุห็นผลงาน และ

มคีวามเชือ่มัน่ต่อการท�างานของ ดเีอสไอ ร้อยละ 88.3 ค่อนข้าง 

เชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากที่สุด ทั้งหมดนี้ ผมถือว่าเป็นเสียงที่มาจาก

ประชาชน และจากนีไ้ป งานยากส�าหรบั ดเีอสไอ คอื รกัษาแชมป์ 

ตรงนี้ไว้ โดยมุ่งมั่นท�างานเพื่อประชาชนเป็นส�าคัญ ภายใต้

คติพจน์ของ ดีเอสไอ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” ไม่ใช่

เพยีงแค่อปุโลกมาเพือ่สร้างภาพลกัษณ์เท่านัน้ แต่เราต้องท�างาน

ให้คุ้มภาษีของประชาชน

ดีเอสไอต้องไม่ใช่น�้าเต็มแก้ว

ในโอกาสท่ีผมรับหน้าท่ี CEO ขององค์กรแห่งนี้ ครบ 

วาระ 4 ปี แล้ว ผมมองว่า งานสืบสวนสอบสวนของ ดีเอสไอ  

จะต้องมีการด�าเนินงานเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อก้าวให้ทัน

อาชญากรท่ีพัฒนารูปแบบการกระท�าผิดท่ีหลากหลาย และ 

มคีวามสลบัซับซ้อนมากข้ึนโดยบุคลากรของ ดเีอสไอ ต้องเป็นผูท้ี่

พร้อมเรยีนรูก้ระบวนทศัน์ใหม่ตลอดเวลา จะมาคดิว่าตนเองเก่ง 
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แล้วประพฤติตัวเป็นน�้าเต็มแก้ว อย่างนี้ไม่ถูกต้อง  

นอกจากการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

คดีพิเศษ ภารกิจส�าคัญของดีเอสไออีกประการหนึ่งคือ การจัด 

ให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและ

สอบสวนคดพีเิศษ การพฒันาความรูแ้ละการประเมนิสมรรถภาพ 

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรดีเอสไอ โดยได้จัดตั้งสถาบัน

พัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นสถาบัน

ชั้นน�าที่ เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและ 

เป็นแหล่งที่มีข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 

การฝึกอบรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบัน ดีเอสไอ 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี ในต่างประเทศ ในการ 

ฝึกอบรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องดีเอสไอแล้วไม่น้อยกว่า 

20 ประเทศ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในการสร้างสถาบันการฝึกอบรม และการสร้าง

หลักสูตรการฝึกอบรม  

ในขณะเดียวกันดีเอสไอยังให้ความส�าคัญกับประชาชน 

ทีไ่ด้รบัความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรือ่งต่าง ๆ  

ที่ไม่เข้าข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ 

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน(ศชป.) ซึ่งท�างานในลักษณะ  

One Stop Service ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาแนะน�าข้อกฎหมาย

ให้กับประชาชนที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู ้ความเข้าใจระบบ 

ของกระบวนการยตุธิรรม รวมทัง้การประสานส่งต่อและตดิตาม

ให้หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องทนัท ีโดยมดีเีอสไอเป็นผูร้บัรอง

ให้ด้วย 

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปี เศษ มีเรื่องร้องขอความ 

เป็นธรรมประมาณ 3,000 เรื่อง ซึ่งศชป.สามารถปัดเป่า 

ความทุกข์ร้อนได้กว่าร้อยละ 90 สิ่งเหล่านี้ สามารถกล่าวได้ว่า 

ดีเอสไอ เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรม

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า 

ข้าราชการไม่ใช่เจ้าขุนมูลนาย แต่เราคือ ผู้ให้บริการสาธารณชน

ในด้านการอ�านวยความยุติธรรมด้วย

ท�างานเชิงรุกย่อมมีคนรัก คนชัง

ดีเอสไอ ในยุคที่ผมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมอืง 

เมื่อปี 2553 ซึ่งทราบกันดีว่า ในกรณีนี้มีการก้าวล�้าเข้าไปใน

สิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยกลุ่ม Hard core ซึ่งไม่ได้หมายความว่า 

ผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองผิดทั้งหมด รัฐบาลในสมัยนั้น บังคับใช้

กฎหมายอย่างจรงิจงั ท�าให้กลุม่ Hard core ดงักล่าวถกูด�าเนนิคดี 

ทั้งหมด 65 คดี และที่ส�าคัญคือ ฝ่ายรัฐบาลโดยศูนย์อ�านวยการ 

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ใช้ก�าลังสลายการชุมนุม  

ซึ่งในวันนี้ ดีเอสไอมีความชัดเจนในการด�าเนินคดีท้ัง 2 ฝ่าย  

อย่างเสมอภาคซึ่งจะต้องด�าเนินการไปตามครรลองของ

กระบวนการยุติธรรม

การท�างานเชิงรุกของดีเอสไอ ย่อมมีทั้งคนรักและคนชัง 

การตั้งข้อหานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ 

นายสเุทพ เทือกสบุรรณ อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละ ผู้อ�านวยการ 

ศนูย์อ�านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิ (ผอ.ศอฉ.) ฐานร่วมกนั 

ก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล ในเร่ืองนี้สังคมต้อง

เปิดใจกว้างยอมรับในความเป็นจริง เพราะดีเอสไอมีข้อมูล

เพียงพอที่จะน�าไปให้ศาลพิจารณาตัดสินคดี มิใช่การทรยศ  

หกัหลงั แต่อย่างใด ผมอยากจะขอวงิวอนให้ทกุฝ่ายเคารพกตกิา

บ้านเมือง เพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่า ข้าราชการพลเรือน

ต้องปฏบัิตติามนโยบายของรฐับาล หากนโยบายนัน้เป็นนโยบาย

ที่ถูกต้อง แม้ว่าจะเป็นโยบายของรัฐบาลชุดใดดีเอสไอก็มีจุดยืน

เช่นเดมิ คอื เน้นการท�างานบนพืน้ฐานความถูกต้อง ตรงไปตรงมา 

ตามระเบียบ กฎหมาย และอ�านาจหน้าที่ แต่สิ่งหนึ่งที่อยาก 

จะบอกกล่าวให้สาธารณชนรับรู้คือ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใด ๆ 

กต็าม รฐับาลไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายหรอืแทรกแซงการท�างานของ 

ดีเอสไอ เพราะดีเอสไอมุ่งมั่นในการท�างานโดยยึดงานเป็นตัวตั้ง 

จึงไม่มีใครสามารถครอบง�าการท�างานของดีเอสไอได้ 
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DSI จับตา! เครือข่ายนักเรียน 

ถูกล่อท�า MLM เน็ต - เติมเงินมือถือ
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“พันต�ารวจเอกนิรันดร์” มือปราบแชร์ลูกโซ่คนใหม่ 

เปิดประเด็นร้อน ๆ สั่งทีมจับตา “ขายตรงแฝง” เล็งเป้าโฟกัส

ขบวนการสร้างเครือข่าย “นักเรียน-นักศึกษา” ท�า MLM ผ่าน

อินเตอร์เน็ต พร้อมลยุแกะปมเครอืข่ายธรุกจิดัง “เตมิเงนิมอืถือ” 

ย�้าเข้าข่าย “แชร์ลูกโซ่” เผยความคืบหน้าส่งฟ้อง DCHL- ยิ้ม 

ยิ้ม ก่อนบูรณาการร่วม 3 ฝ่าย “ดีเอสไอ สคบ. ป้องปรามฯ” 

จัดโครงการ “วิทยากรตัวคูณ” ลุยให้ความรู้ประชาชนถึงความ

เข้าใจธุรกิจขายตรง พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อก่อนตรวจสอบ

บริษัท! ล่าสุด DSI จับ 2 นักตุ๋นแชร์ “ร้านหนังสือ” มูลค่าราว 

100 ล้านบาท

พันต�ารวจเอกนิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการส�านัก

คดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า

ในตอนน้ีการท�างานของส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 เก่ียวกับการ

ดูแลเรื่องคดีของแชร์ลูกโซ่ ทางดีเอสไอจับตามองธุรกิจขายตรง

ที่เข้ามาด�าเนินการแบบแฝงอยู่หลายบริษัท แต่แท้ท่ีจริงแล้ว

เป็นแชร์ลูกโซ่การระดมทุน และบางบริษัทมีการด�าเนินการส่ง

ฟ้องศาลไปแล้ว

“ตอนนี้ดีเอสไอมีการส่งฟ้องศาลไปแล้วคือ บริษัท 

ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (DCHL) โดยมีความผิดในฐาน

ฉ้อโกงประชาชน และมีผู้เสียหายมาลงทะเบียนจ�านวนทั้งสิ้น 

17,000 คน โดยมีการสอบปากค�าพยานกว่า 10,000 ปาก และ

ความเสียหายคิดเป็นเงินจ�านวน 200,000 บาทต่อคน ตอนนี้ได้

ส่งฟ้องศาลด�าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริษัท ยิ้ม ยิ้ม อินเตอร์

เนชัน่แนล จ�ากดั ก�าลงัจะด�าเนนิการยืน่เรือ่งฟ้องคดต่ีอศาล และ

มกีารจบัตาบรษิทัทีก่ระท�าการในลกัษณะระดมเงนิจากนกัเรยีน 

นกัศกึษา และประชาชนโดยการชักชวนผ่านสือ่อนิเตอร์เนต็ หรอื

แม้แต่การเตมิเงนิกเ็ข้าข่ายอกีด้วย” พนัต�ารวจเอกนรัินดร์ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีการท�างานแบบบูรณาการ โดยมีความ

ร่วมมือกัน 3 ฝ่าย คือ 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 

2. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 3. ส่วน

ป้องปรามการเงนินอกระบบ ส�านกันโยบายพฒันาระบบการเงนิ 

ภาคประชาชน ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อท�าโครงการ 

“วิทยากรตัวคูณ” ออกไปเผยแพร่ความรู้ให้กับตัวแทนชุมชน

เกีย่วกบัพระราชก�าหนดการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน 

DSI จับตา! เครือข่ายนักเรียน 

ถูกล่อท�า MLM เน็ต - เติมเงินมือถือ
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พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 ส�าหรับ

การให้ความรู ้กับประชาชนทั่วไป ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ 

กลุ่มมิจฉาชีพอีก

ทั้งนี้ พันต�ารวจเอกนิรันดร์ ฝากเตือนถึงประชาชนว่า 

ไม่มอีะไรทีไ่ม่ลงทนุหรอืลงทนุเพยีงเลก็น้อยแล้วได้ก�าไรมากมาย

มหาศาลตามค�าชวนเชื่อโฆษณา ดังนั้นจงอย่าเช่ือเมื่อมีคนน�า

อะไรไปเสนอที่สามารถท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมดีขึ้น 

เพราะการที่เขาน�าความเลิศหรูศิวิไลซ์มาเป็นเครื่องมือในการ

หลอกเข้าร่วมธุรกิจมักจะมีประชาชนหลงเชื่ออย่างง่ายดาย 

โดยไม่มีการตรวจสอบไปที่มาของบริษัท

อย่างไรก็ตามล่าสุด ดีเอสไอโดย พันต�ารวจโทศันสนะ 

แก้วทบัทมิ รองผูบ้ญัชาการส�านกัคดีอาญาพเิศษ 1 แถลงผลการ

จบักมุ นางพมิลวรรณ และนายวชัระ พลูเพิม่ 2 ผูต้้องหาคดคีวามผดิ 

ฐานกู ้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามท่ีมีผู ้เสียหาย  

รวม 12 คน ยื่นค�าขอให้ดีเอสไอสอบสวน นางพิมลพรรณ และ

นายวชิระ หลังถูกหลอกลวง ตั้งแต่ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 

2553 - พฤษภาคม 2556 ให้ร่วมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

ร้านหนังสือ “รักการอ่าน” ที่ห้างเซ็นทรัล สาขาพระราม 2,  

ร ้านจ�าหน่ายแผ่นซีดี ที่ห ้างเซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศธ์,  

ร้านคาร์แคร์ และลงทุนซื้อ - ขายที่ดินในเขต จังหวัดเพชรบุรี

และสุพรรณบุรี ในลักษณะเก็งก�าไร และรอรับผลประโยชน์

ตอบแทนเท่านั้น

ในการกู้ยิมเงินดังกล่าว นางพิมลพรรณและนายวชิระ 

ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราร้อยละ 10 ของเงนิลงทนุ

ต่อเดือน แต่ต่อมามีแจ้งปิดกิจการโดยอ้างว่าถูกคนอื่นฉ้อโกง 

ท�าให้ไม่มีเงินจ่ายและหายตัวไป เมื่อผู้เสียหายไปตรวจสอบร้าน

หนังสือท่ีห้างเซ็นทรัลก็ปรากฏว่าได้ปิดกิจการไปตั้งแต่ เดือน

มกราคม 2556 แต่นางพิมลพรรณกับนายวชิระ กลับยังชักชวน

ให้ร่วมลงทุนต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ท�าให้เหยื่อ

หลงเชื่อถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ เป็นเหตุให้

ได้ซ่ึงทรัพย์สินของผู้เสียหายท่ีหลงเช่ือ มีมูลค่าประมาณ 100 

ล้านบาท

ท้ังนี้ เบ้ืองต้นชัดเจนว่าผู้ต้องหามีเจตนาหลอกลวงเงิน 

จากผู ้เสียหายท้ังท่ีปิดกิจการไปแล้ว ซ่ึงจากค�าให้การของ 

นางพิมลพรรณและนายวชิระ แม้จะให้การต่อสู้ว่า ไม่ได้ชักชวน

ผู้เสียหายให้มาลงทุนแต่เป็นการท่ีผู้เสียหายให้เงินมาปล่อยกู้

โดยนางพิมลพรรณได้น�าเงินไปให้บุคคลอื่นปล่อยกู้อีกทอดหนึ่ง  

ซึง่ขดักบัผูเ้สยีหายทกุรายทีย่นืยนัว่า นางพมิลพรรณและนายวชิระ 

เป็นผู้ชักชวนให้ร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ เมื่อพิจารณาพยาน

หลักฐานโดยเฉพาะค�าให้การจากพยานต่าง ๆ แล้วเชื่อได้ว่า 

ผู้ต้องหาทั้ง 2 มีเจตนากระท�าผิดจริง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 259 ปักษ์แรกประจ�าวันที่ 1 – 15 กันยายน 2556



สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
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พันต�ารวจโทหญิง พรทิพย์  ล.วีระพรรค
1

บทน�า

เดมิผูเ้ขยีนต้ังใจจะเขยีนบทความเกีย่วกบัการด�าเนนิการ 

ตามพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2556 ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ 

แต่เนื่องจากขณะน้ีการด�าเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่ง

เป็นการก�าหนดร่วมกันระหว่างอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

และเลขาธิการ ปปง. ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ประกอบกับผู้เขียน

เหน็ว่ายงัมพีระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ทีม่คีวามเชือ่มโยงและ

มีสาระส�าคัญที่สมควรน�ามาเผยแพร่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการบังคับใช้

โดยมกีารออกค�าสัง่และประกาศ ก�าหนดรายชือ่ผูท้ีเ่ป็น “บคุคล

ที่ถูกก�าหนด” (ซึ่งจะได้ขยายความต่อไป) จึงขออนุญาตลัดคิว

น�าเสนอบทความเรือ่ง “สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

พ.ศ.2556” เพื่อเป็นความรู้กับท่านผู้อ่านไปพลางก่อน  

ดงัท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวถึงในบทความท่ีแล้วว่า ผลสืบเนือ่งจาก

คณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ 

การฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money 

Laundering : FATF) ก�าหนดรายชือ่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศ

ท่ีมข้ีอบกพร่องเชิงยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ และต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากล

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้าน 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงเป็นที่มาของ 

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
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1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



การเร่งรัดออกกฎหมายส�าคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และ 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิ

กบัการก่อการร้าย พ.ศ.2556 เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�าใดที่

เป็นการก่อการร้ายซึง่รวมถงึการสนบัสนนุทางการเงนิ ทรพัย์สนิ 

หรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะน�าไปใช้ในการก่อการร้าย  

ซ่ึงขณะน้ีกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว 

บทความน้ีจงึขอน�าเสนอสาระส�าคญัของพระราชบัญญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

พ.ศ.2556 ในประเด็นส�าคัญ 3 เรือ่ง ได้แก่ การจดัท�าบัญชีรายช่ือ 

“บุคคลที่ถูกก�าหนด” การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของ

บุคคลที่ถูกก�าหนด และการก�าหนดความผิดฐานสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

1. การจัดท�าบัญชีรายชื่อ “บุคคลที่ถูกก�าหนด”  

มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้นิยามของ 

“บุคคลที่ถูกก�าหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล 

นติบิคุคล หรอืองค์กรตามรายชือ่ซึง่มมีติของหรอืประกาศภายใต้ 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�าหนดให้เป็นผู้ที่ม ี

การกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีค�าสั่ง

ให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยรายชือ่ “บคุคลทีถ่กูก�าหนด” แบ่งออกเป็นสองบญัชี 

คือจากการด�าเนินการตามมาตรา 4 และ มาตรา 5 

1.1 บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา 4 

(UN Sanction list) 2

กรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติก�าหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล 

นติบิคุคล หรอืองค์กรใดเป็นผูท้ีม่กีารกระท�าอนัเป็นการก่อการร้าย 

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้วจะส่งให้

ส�านักงาน ปปง.ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสนอให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรมมีค�าสั่งประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูก

ก�าหนด 

ส่วนการเพิกถอนบุคคลดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อ

จะกระท�าได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

ปัจจุบัน ได้มีค�าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ท่ี 5/2556 เรื่องการก�าหนดให้ผู ้ท่ีมีการกระท�าอันเป็นการ

ก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด  ฉบับลงวันที่ 

4 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นรายชื่อตาม The List established 

and maintained by the 1267 Committee with respect 

to individuals, groups, undertaking and other entities 

associated with Al-Qaida

1.2 บุคคลท่ีถูกก�าหนดตามมาตรา 5 (Thailand 

list) 3 

กรณีท่ีส�านักงาน ปปง.ไม่ว่าจะโดยการร้องขอทั้งจาก

หน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือจากการตรวจ

สอบเอง แล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าผู ้ใดมีพฤติการณ์

เกีย่วข้องกบัการก่อการร้ายหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การ

ก่อการร้ายหรือด�าเนินการแทนหรือตามค�าสั่ง หรือภายใต้การ

ควบคุมของบุคคลดังกล่าว ส�านักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบ

37กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ของคณะกรรมการธุรกรรมจะพิจารณาส่งให้อัยการยื่นค�าร้อง

ฝ่ายเดยีวขอให้ศาลมคี�าสัง่เป็นบคุคลทีถ่กูก�าหนด ซึง่การน�าเสนอ 

ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ท�าให้มีเหตุอันควรสงสัยว่า 

ผู้น้ันมพีฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบัการก่อการร้าย หรอืการสนบัสนนุ

ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรือด�าเนินการแทนหรอืตามค�าสัง่

หรือภายใต้การควบคมุของบคุคลนัน้ เช่น ข้อมลูจากการสบืสวน

สอบสวน หมายจับ หรือค�าพิพากษาของศาล หรือข้อมูลอื่นใดที่

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาก�าหนดรายช่ือผู้นั้นเป็น

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ทั้งน้ีก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้

ความเห็นชอบ (รวมทั้งการพิจารณารายชื่อที่จะขอให้ศาลมี 

ค�าสั่งเพิกถอนด้วย) ให้มีคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ

ซึง่ประกอบด้วย เลขาธกิาร ปปง. เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทน

จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความ

มั่นคงแห่งชาติ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมการปกครอง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงาน 

ปปง. กอ.รมน. เป็นกรรมการ และข้าราชการส�านักงาน ปปง.

ที่เลขาธิการ ปปง.แต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี

ข้าราชการส�านักงาน ปปง.ที่เลขาธิการ ปปง.แต่งตั้ง เป็นผู้ช่วย

เลขานุการอีกไม่เกิน 2 คน โดยมีอ�านาจหน้าที่พิจารณารายชื่อ

ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 

หรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอืด�าเนนิการ

แทน หรือตามค�าสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว 

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้น

ให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลแพ่ง  

มีค�าสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกก�าหนด”โดยศาลจะมีค�าสั่งตามที่ขอ 

หากพจิารณาเหน็ว่าบคุคลนัน้มพีฤตกิารณ์ดงักล่าว ซึง่พฤตกิารณ์

ดังกล่าวจะต้องยังมีอยู่ในวันที่ศาลมีค�าสั่งด้วย 

เมื่อศาลมีค�าสั่งแล้ว ส�านักงาน ปปง.จะออกประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีค�าสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกก�าหนด” 

ซ่ึงปัจจุบัน เลขาธิการ ปปง.ได้ออกประกาศส�านักงาน ปปง. 

รวม 2 ฉบับ 2 แจ้งรายช่ือผู้ท่ีศาลแพ่งได้มีค�าสั่งเป็น “บุคคล

ที่ถูกก�าหนด” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

พ.ศ.2556 รวมทั้งสิ้น 7 คน  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้บัญญัติให้ส�านักงาน ปปง. 
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ต้องมกีารทบทวนรายชือ่ทีศ่าลมคี�าสัง่ดังกล่าวและหากภายหลงั

มพีฤตกิารณ์เปลีย่นแปลงไป  ส�านักงาน ปปง. โดยความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการธุรกรรมก็จะพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงาน

อัยการพิจารณายื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอน

รายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

ส่วนการเพิกถอนรายชื่อออกจากการเป็น “บุคคลที่

ถูกก�าหนด” นั้น เฉพาะบุคคลที่ถูกก�าหนดใน Thailand list 

อาจยื่นค�าร้องต่อศาลขอให้ด�าเนินการเพิกถอนรายช่ือออกจาก

รายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดได้ ส่วน UN Sanction list ซึ่งเป็น

บัญชีระหว่างประเทศ การขอเพิกถอนต้องเป็นไปตามขั้นตอน 

กระบวนการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อมติที่เกี่ยวข้อง  

2. การด�าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูก

ก�าหนด

เมือ่มกีารประกาศรายชือ่เป็น “บคุคลท่ีถูกก�าหนด” แล้ว 

บคุคลทีถ่กูก�าหนด ผูท้ีม่หีน้าทีร่ายงาน 3 หรอืบคุคลท่ีครอบครอง

ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด จะต้องด�าเนินการ ดังนี้

2.1 ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่

ถูกก�าหนด หรือของผู้กระท�าการแทน หรือตามค�าสั่งของผู้นั้น 

หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

2.2 แจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ

ด�าเนินการให้ส�านักงาน ปปง. ทราบ

2.3 แจ้งให้ส�านักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็น

หรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด หรือผู้ที่มี

หรือเคยมีการท�าธุรกรรมกับผู้นั้น

ซึ่งผู้ที่ได้ด�าเนินการดังกล่าวโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดหาก

ได้ด�าเนินการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่

จะพสิจูน์ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด�าเนินการ

ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือด�าเนินการด้วยประการใด ๆ  

โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ

จากการด�าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด หรือโดยเจตนา

ให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการด�าเนินการนั้นถูกน�าไปใช้เพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�าหนด 

อย่างไรก็ดีบุคคลท่ีถูกก�าหนดใน Thailand list หรือ 

ผูซ้ึง่ถูกระงบัการด�าเนนิการกบัทรพัย์สนิ มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อศาล

เพือ่ขอให้เพกิถอนการระงบัหรอืขอให้มคี�าสัง่อนญุาตให้ด�าเนนิการ
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ใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินนั้นได้ 

ส่วนบุคคลอืน่นอกจากบคุคลทีถ่กูก�าหนด อาจยืน่ค�าร้อง

ต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค�าสั่งอนุญาตด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

บางประการตามเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 10 เช่น การช�าระหนี้ 

ที่ถึงก�าหนดแก่ผู้ที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว 

ตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ท�าขึ้นหรือมีอยู่ก่อนวันที่ถูกระงับ 

หรือ การช�าระหนี้ที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด เป็นต้น4 

3. การก�าหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย

พระราชบญัญตัฉิบบันี ้ มกีารก�าหนดเงือ่นไขการด�าเนนิการ

เก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด เช่น การระงับ 

การด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด หรือของ 

ผูก้ระท�าการแทน หรอืตามค�าสัง่ของผูน้ัน้ หรอืของกจิการภายใต้ 

การควบคุมของผู้นั้น การรายงานต่อส�านักงาน ปปง. เป็นต้น 

ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการตามที่กฎหมายก�าหนดดังกล่าว

อาจมคีวามผดิตามมาตรา 14 หรอืมาตรา 15 แล้วแต่กรณ ีรวมท้ัง 

กฎหมายยังบัญญัติเอาผิดกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด

ที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หากการกระท�า 

ความผดิดงักล่าวเกดิจากการสัง่การหรือการกระท�าหรอืไม่สัง่การ 

หรือไม่กระท�าการอันเป็นหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้นด้วย และ 

ทีส่�าคญัอยูท่ี ่มาตรา 16 คอื การบญัญติัให้ผูใ้ด (รวมถงึนติบิคุคล) 

ที่จัดหา รวบรวม หรือด�าเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือ

ด�าเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์

ทางการเงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืจากการด�าเนนิการนัน้เป็นบคุคลที่

ถกูก�าหนด หรอืโดยเจตนาให้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืการด�าเนนิการ 

นัน้ถกูน�าไปใช้เพือ่สนับสนุนการด�าเนินกจิกรรมใด ๆ  ของบุคคลท่ี

ถกูก�าหนด หรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อการร้าย มคีวามผดิฐาน

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 

ผู้ที่สมคบกันกระท�าความผิด ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการ 

ในการกระท�าความผดิน้ันด้วย นอกจากนีย้งัก�าหนดให้ความผดินี ้

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน  

บทสรุป

การที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดให้มีการจัดท�า

บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดและการวางมาตรการต่าง ๆ  

ในการระงบัด�าเนนิการเกีย่วกบัทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวหรอื

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการก�าหนดเงื่อนไขในการด�าเนินการเกี่ยวกับ

ทรพัย์สนิท่ีถูกระงบันัน้ ถือเป็นมาตรการป้องกนัมใิห้ผูก่้อการร้าย

หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อการร้ายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ท่ีจะน�าไปใช้ในการก่อการร้าย ซ่ึงนิยามของการก่อการร้ายใน

พระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะหมายถึงการกระท�าความผิด 

ทีเ่ป็นการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยงัหมายถงึ 

การกระท�าท่ีเป็นความผดิตามกฎหมายซึง่อยูภ่ายใต้ขอบเขตของ

อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเก่ียวกับการก่อการร้ายที่

ประเทศไทยเป็นภาคีรับรอง ไม่ว่าการกระท�าที่เป็นความผิดนั้น

ได้กระท�าขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์ 

ในความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคของโลกในการ

ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย

ส�าหรับประเทศไทย ในประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไข

เพิม่เตมิ เมือ่ พ.ศ.2556 กไ็ด้เพิม่เตมิบทบญัญตัคิวามผิดเกีย่วกบั

การก่อการร้ายไว้ในมาตรา 135/1 ถึง มาตรา 135/4 โดยมีการ

บัญญัติความผิดส�าหรับผู้ที่จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินหรือให้ 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการก่อการร้ายไว้แล้ว ตามมาตรา 

135/2 (2) แต่บทบญัญตัดิงักล่าวยงัไม่ครอบคลมุตามข้อแนะน�า

และข้อแนะน�าพิเศษของมาตรฐานสากลของ FATF จึงต้องมี

การขยายความผิดเพิ่มเติมกับผู้ท่ีจัดหา รวบรวม หรือด�าเนิน

การทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือด�าเนินการด้วยประการใด ๆ 

โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ

จากการด�าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด หรือโดยเจตนา 

ให้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืการด�าเนนิการนัน้ถกูน�าไปใช้เพือ่สนบัสนนุ

4 โปรดศึกษาเพิ่มเติมตาม มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย พ.ศ.2556   
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การด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�าหนด หรือองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย อันเป็นความผิดฐานสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งมุ ่งเน้นท่ีจะตัดตอนวงจร 

การกระท�าความผิดโดยไม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะ 

น�าไปใช้ในการก่อการร้าย และยังก�าหนดให้ความผิดฐาน

สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายเป็นความผดิมลูฐานตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิอกีด้วย  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงนิกบัการก่อการร้าย พ.ศ.2556 จงึเป็นอกีก้าวหนึง่ของ

การพัฒนากฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานบังคับ

ใช้กฎหมายให้ไปสู่มาตรฐานสากล และถือเป็นมาตรการหนึ่ง 

ที่ส�าคัญที่ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท�าความผดิท่ีเป็นการก่อการร้ายซึง่เป็นภยัคกุคาม

ต่อความมั่นคงของประเทศต่าง ๆ และต่อสันติภาพของโลก
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เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 
2.  กฎกระทรวง การก�าหนดให้ผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด พ.ศ.2556 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
3.  กฎกระทรวง การพิจารณารายช่ือและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และคณะกรรมการธุรกรรม ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
4.  ค�าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 5/2556 เรื่องการก�าหนดให้ผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือ

ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556  
5. ประกาศส�านักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ที่ ปกร.1/2556 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และ ปกร.2/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
6. บนัทกึวเิคราะหส์รปุสาระส�าคญัของรา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย พ.ศ.....  

ส�านักคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 580/2555
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อย่างไรถึงจะเรียกว่าฮั้วประมูล ?
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อย่างไรถึงจะเรียกว่าฮั้วประมูล ?

ก่อนอืน่ ขอท�าความเข้าใจเกีย่วกบัความหมายของค�าว่า 

“ฮั้ว” เสียก่อน ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2542 ค�าว่า “ฮั้ว” หมายถึง รวมหัวกัน ร่วมกันกระท�าการ 

สมยอมกนัในการเสนอราคาเพือ่มุง่หมายมใิห้มกีารแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรม  หรือ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น การฮั้ว คือ การ

ตกลงกันที่จะไม่มีการแข่งขันในการประกวดราคาประมูลงาน

ระหว่างพ่อค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ราคาที่ตกลงกันและ

มีการแบ่งผลประโยชน์กัน

ตัวอย่างเช่น

ในการประกวดราคาก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ

แห่งหนึ่ง มีผู้ซื้อซองประกวดราคาเพื่อเข้าสู้ราคากันรวมจ�านวน 

10 ราย หากทั้ง 10 รายต่างก็แข่งกันเสนอราคาอย่างอิสระเสรี  

ผลการประกวดราคากจ็ะได้แก่ผูท้ีเ่สนอราคาต�า่สดุ  ซึง่ประโยชน์

จะตกได้แก่รัฐที่สามารถประหยัดงบประมาณได้  แต่หากมีการ 

“ฮั้ว” กัน โดยพ่อค้าทั้ง 10 ราย ประชุมตกลงกันว่าจะให้พ่อค้า 

รายหนึ่งได้งานชิ้นนี้ โดยพ่อค้ารายอื่นจะเสนอราคาท่ีสูงกว่า 

และพ่อค้าที่ได้งานตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พ่อค้า 

รายอื่นที่เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาด้วย

ผลของการฮั้วหรือตกลงกันในการเสนอราคาต่อหน่วย

งานของรัฐ คือ การที่รัฐได้รับความเสียหาย เช่น ท�าให้รัฐต้อง

สูญเสียงบประมาณสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพราะหากให้มีการ

แข่งขันกันอย่างเสรี ผู้ที่เสนอราคาต�่าจะเป็นผู้ท่ีได้งานไป แต่

การฮั้ว ราคาที่เสนอไม่ใช่ราคาที่ต�่าสุดที่สามารถด�าเนินงานตาม

ประสงค์ได้ หรอืงานทีป่ระมลูได้ไปเนือ่งจากการฮัว้ ค่าจ้างส่วนหนึง่ 

ต้องน�าจ่ายตามข้อตกลงฮั้วท�าให้ผู ้ได้รับงานจ�าเป็นต้องลด

มาตรฐานของสิ่งก่อสร้างเพื่อประหยัดต้นทุน ท�าให้งานต่าง ๆ

ของรัฐที่เกิดจากการประมูลที่มีการฮั้วไม่มีคุณภาพ

นอกจากนี้การฮั้วในการประมูลงานยังเป็นการเปิดช่อง
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ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการประมลู  แสวงหาประโยชน์

ที่มิชอบจากผู้ประมูลได้ จากการด�าเนินการจัดซื้อสินค้าและ

บริการของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมาได้มีการกระท�าในลักษณะ

เป็นการสมยอมในการเสนอราคาและมพีฤติการณ์ต่าง ๆ  อนัท�าให้ 

มไิด้มกีารแข่งขนักนัเสนอประโยชน์สงูสดุให้แก่หน่วยงานของรฐั 

อย่างแท้จริงและเกิดผลเสียหายก่อประเทศชาติ นอกจากนี้  

ในบางกรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ก็มีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนในการท�าความผิด หรือละเว้น 

ไม่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่อนัมผีลท�าให้ปัญหาในการเรือ่งนี ้

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ดังน้ัน เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระท�า 

ความผดิในลกัษณะดังกล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ รฐัจงึจ�าเป็นต้อง 

มมีาตรการผ่านกฎหมายทีเ่รยีกว่า “พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิ 

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542” ขึ้น  

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์หรือเหตุผลในการประกาศใช้

คอื เพือ่ก�ากบัดูแลให้การจัดหาสนิค้าและบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัซือ้หรอืการจดัจ้าง หรอืวธิอีืน่ใดของหน่วยงานของรฐัทกุแห่ง 

ซ่ึงเป็นการด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณ เงินกู ้เงนิช่วยเหลอืหรอื

รายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน รวมทั้งการ

ที่รัฐให้สิทธิในการด�าเนินกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทาน

อนุญาตหรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เป็นการด�าเนินการ

เพื่อให้ประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐ กระท�าอย่าง

บริสุทธิ์ยุติธรรรม และมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือที่เรียกกัน

ท่ัวไปว่า “กฎหมายฮั้ว” เป็นกฎหมายอาญาที่มุ่งจะท�าให้การ

จัดหาสินค้าหรือบริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ใช้เงิน 

งบประมาณเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแข่งขัน

กันอย่างเสรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ โดยบุคคลที่จะ

เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ได้แก่คน 3 กลุ่ม ต่อไปนี้ คือ

กลุ่มแรก

ผูท่ี้ประสงค์จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรฐั ไม่ว่า

จะเป็นผูร้บัเหมาก่อสร้าง ผูข้ายสนิค้า ผูข้ายบรกิาร ผู้รบัสัมปทาน 

เป็นต้น หรืออาจเรียกว่า เป็นการกระท�าผิดอาญาที่เอกชนเป็น 

ผู้กระท�าความผิด

กลุ่มที่สอง

เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอราคา 

หรืออาจเรียกว่า เป็นการกระท�าผิดท่ีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ของรัฐเป็นผู้กระท�า

กลุ่มที่สาม
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ผู ้ด�ารงต�าแหน่งการเมือง เป ็นผู ้กระท�าความผิด  

จากทั้งสามกลุ่มดังกล่าว ขอแยกการกระท�าความผิดที่บัญญัติ 

ในกฎหมายฮั้วและยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนี้

1. ความผิดอาญาที่เอกชนเป็นผู้กระท�า

1.1 ความผิดฐานตกลงร่วมกันในระหว่างผู้เข้าเสนอ

ราคาโดยทุจริต (มาตรา 4) ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา 

เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู ้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธ ิ

ท�าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัโดยหลกีเลีย่งการแข่งขนักนัอย่าง

เป็นธรรม หรือ โดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการ

อืน่ต่อหน่วยงานของรฐั หรอื โดยเอาเปรยีบแก่หน่วยงานของรฐั

อนัมใิช่เป็นไปในทางการประกอบธรุกจิปกติ ต้องระวางโทษจ�าคกุ

ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสามปีและปรับร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินที่มี

การเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท�าความผิดนั้น หรือ

ของจ�านวนเงินที่มีการท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่

จ�านวนใดจะสงูกว่า ผูใ้ดเป็นธรุะในการชกัชวนให้ผู้อืน่ร่วมตกลงกัน

ในการกระท�าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้อง

ระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น

ในการประมลูงานของ อ.บ.ต.แห่งหน่ึง มผีูป้ระสงค์จะเข้า

เสนอราคาจ�านวน 4 คน คือ นายหนึ่ง นายสอง นายสาม นายสี่ 

และทั้ง 4 คนได้ตกลงกันว่าให้นายหนึ่งเป็นผู้เสนอราคาต�่าสุด 

โดยนายสอง นายสาม นายสี่ จะเข้าเสนอราคาด้วยแต่จะเสนอ

ในราคาทีส่งูกว่าทีน่ายหนึง่เสนอ เพือ่ให้นายหนึง่เป็นผูม้สีทิธทิ�า

สญัญากบั อ.บ.ต. โดยนายหนึง่ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้คนละ 

1 ล้านบาท การกระท�าของท้ัง 4 ถือเป็นการหลกีเล่ียงการแข่งขนั

ราคาอย่างเป็นธรรม มีความผิดตามมาตรา 4 แล้ว

1.2 ความผิดอาญาฐานให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดเพือ่จูงใจให้รว่มเสนอราคาโดยทจุรติ (มาตรา 5) 

ผู้ใด ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อืน่ใด แก่ผูอ้ืน่เพือ่ประโยชน์ในการเสนอราคาโดยมวีตัถปุระสงค์

ทีจ่ะจงูใจให้ร่วมด�าเนนิการใด ๆ  อนัเป็นการให้ประโยชน์แก่ผูใ้ด

ผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือ เพื่อจูงใจ

ให้ผู้นั้นท�าการเสนอราคาสูงหรือต�่าจนเห็นได้ว่าไม่เป็นไปตาม

ลกัษณะสนิค้า บรกิาร หรอืสทิธทิีจ่ะได้รบั หรอื เพือ่จงูใจให้ผู้นัน้ 

ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้องระวาง

โทษจ�าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถึงห้าปีและปรบัร้อยละห้าสบิของจ�านวนเงนิ

ที่มีการเสนอ ราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท�าความผิดนั้น 

หรอืของจ�านวนเงนิทีม่กีารท�าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐแล้วแต่

จ�านวนใดจะสูงกว่า ผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน

หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่กระท�าการตามวรรคหนึง่ ให้ถอืว่าเป็น
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ผู้ร่วมกระท�าความผิดด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

กรณีที่ 1 มีการประมูลงานในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง 

นาย ก ซึ่งรู้จักกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี จึงได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่

ให้ก�าหนดรายละเอียดในการประมูลที่เอื้อประโยชน์แก่นาย ก 

และกีดกันผู้รับเหมารายอื่น พร้อมกับเสนอจะให้ผลประโยชน์

ตอบแทนเจ้าหน้าที่ ความผิดของนาย ก เกิดขึ้นทันทีที่มีการให้ 

ขอให้ รับว่าจะให้ โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามที่

นาย ก ร้องขอเสียก่อน หรือ กรณีที่ 2 ในกรณีที่มีการประมูล

งานในหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง นาย ข ได้รับหน้าที่จากนาย ก 

ซึ่งเป็นผู้เข้าเสนอราคารายหนึ่ง ให้ติดต่อกับผู้รับเหมารายอื่นให้

เสนอราคาสงูกว่านาย ก เพือ่ให้นาย ก เป็นผูม้สีทิธเิข้าท�าสญัญา

กับหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอจะให้เงินตอบแทนกับผู้รับเหมา

รายอื่น ความผิดของนาย ข ส�าเร็จทันทีเมื่อมีการให้ ขอให้ รับ

ว่าจะให้ โดยไม่ต้องรอให้ผูร้บัเหมารายอืน่ด�าเนนิการตามท่ีตกลง 

หรือแม้แต่ผู้รบัเหมารายอืน่ไม่ด�าเนนิการตามทีต่กลงการกระท�า

ของนาย ข ก็ยังเป็นความผิดอยู่

1.3 ความผดิฐานใช้ก�าลงัประทษุร้ายหรอืขูเ่ขญ็ให้ร่วม

เสนอราคาโดยทจุรติ (มาตรา 6) ผูใ้ดข่มขนืใจผูอ้ืน่ให้จ�ายอมร่วม

ด�าเนินการใด ๆ  ในการเสนอราคา หรอื ให้ไม่เข้าร่วมในการเสนอ

ราคา หรอื ให้ถอนการเสนอราคา หรอื ให้ต้องท�าการเสนอราคา

ตามที่ก�าหนด โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญด้วยประการ 

ใด ๆ  ให้กลวัว่าจะเกดิอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย เสรภีาพ ชือ่เสยีง 

หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจ

ยอมเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับ

ร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคาสงูสดุในระหว่างผู้

ร่วมกระท�าความผดินัน้ หรอืของจ�านวนเงนิทีม่กีารท�าสญัญากบั

หน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

ยกตัวอย่างเช่น

นายเอกข่มขู ่นายโทไม่ให้เข้าร่วมในการเสนอราคา

ก่อสร้างอาคารของเทศบาล โดยขู่ว่าถ้าเข้าร่วมเสนอราคาจะ

ถกูยงิทิง้ ถ้านายโทกลวัจนยอมปฏบิติัตาม นายเอกมคีวามผดิฐาน 

ใช้ก�าลงัประทุษร้ายหรอืขู่เข็ญให้ร่วมการเสนอราคาโดยทจุรติ แต่

ถ้านายโทไม่ยอมตามท่ีขู่ นายเอกก็มีความผิดเพียงแค่พยายาม

เท่านั้น

1.4 ความผิดอาญาฐานใช้อุบายหลอกลวงเพื่อมิให้ 

ผู้อื่นเข้าเสนอราคาหรือเสนอราคาโดยหลงผิด (มาตรา 7) ผู้ใด 

ใช้อุบายหลอกลวง หรือกระท�าการโดยวิธีอื่นใด เป็นเหตุให้ผู้อื่น

ไม่มีโอกาสเข้าท�าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการ

เสนอราคาโดยหลงผิด ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี

และปรับร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุด 

ในระหว่างผู้ร่วมกระท�าความผิดนั้น หรือของจ�านวนเงินที่มี 

การท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

ยกตัวอย่างเช่น

นายเสอืทราบว่าเทศบาลแห่งหนึง่จะมกีารประกวดราคา 

จึงได้ปลอมเอกสารแจ้งการประกวดราคาส่งให้นายสิงห์คู่แข่ง 

เมือ่นายสงิห์ได้รบัจงึหลงเช่ือเป็นเหตใุห้หลงผดิในการก�าหนดราคา 

การยื่นประกวดราคา การกระท�าของนายเสือจึงเป็นความผิด

ฐานใช้อุบายหลอกลวงเพื่อมิให้ผู้อื่นเข้าเสนอราคาหรือเสนอ

ราคาโดยหลงผิด

1.5 ความผิดฐานเสนอราคาที่สูงหรือต�่าเกินปกติจน 

ไม่อาจปฏบิตัติามสญัญาได้ (มาตรา 8) ผูใ้ดโดยทจุรติท�าการเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรฐัโดยรูว่้าราคาทีเ่สนอนัน้ต�า่มากเกนิกว่า

ปกตจินเหน็ได้ชดัว่าไม่เป็นไปตามลกัษณะสนิค้าหรือบริการ หรือ 

เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความ

เป็นจริงตามสิทธิที่จะได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกัน 

การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมและการกระท�าเช่นว่านัน้ เป็นเหต ุ

ให้ไม่สามารถปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามสญัญาได้ ต้องระวางโทษจ�าคกุ 

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและปรับร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินที่มี

การเสนอราคา หรอืของจ�านวนเงนิท่ีมกีารท�าสญัญากบัหน่วยงาน 

ของรัฐแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 

ให้ถกูต้องตามสญัญาได้ตามวรรคหนึง่ เป็นเหตใุห้หน่วยงานของรัฐ 

ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการด�าเนินการให้แล้วเสร็จตาม

วัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวผู้กระท�าผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
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ให้แก่หน่วยงานของรัฐน้ันด้วย ในการพิจารณาดคีวามผดิเกีย่วกบั 

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีการร้องขอให้ศาล

พิจารณาก�าหนดค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องรับภาระเพิ่มข้ึนให้แก่หน่วย

งานของรัฐตามวรรคสองด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

ในการประมลูงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งหนึง่ซึง่

ประกาศราคากลาง ไว้ที่ 100 ล้านบาท แต่นายด�ายื่นประกวด

ราคา 40 ล้านบาทซึ่งต�่ากว่าผู้ประกวดราคารายอื่น ต่อมาเมื่อ

ด�าเนินการตามสัญญาปรากฏว่าไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ตามสัญญาได้ ถ้านายด�ารู ้ว ่าราคาที่เสนอนั้นต�่ากว่าปกต ิ

จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นตามลักษณะของการก่อสร้างอาคารนาย

ด�ามคีวามผดิฐานเสนอราคาทีส่งูหรือต�า่เกนิปกตจินไม่อาจปฏบัิติ

ตามสัญญาได้

1.6 ความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีมีการ 

กระท�าความผดิที่เปน็ประโยชน์ต่อนติบิคุคล (มาตรา 9) ในกรณี 

ที่การกระท�าความผิด เป็นไปเพื่อนิติบุคคลใด ให้ถือว่า หุ้นส่วน 

ผู ้จัดการ กรรมการผู ้ จัดการ ผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจ 

ในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้รับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานของนติิบคุคลในเรือ่งนัน้ เป็นตวัการร่วมในการ 

กระท�าผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการ 

กระท�าความผิดนั้น

2. ความผิดอาญาท่ีเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐเป็น

ผู้กระท�า

2.1 ความผดิอาญาฐานเจ้าหน้าทีล่ะเว้นไม่ด�าเนนิการ 

ให้มีการยกเลิกการเสนอราคาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (มาตรา 10)  

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีในการอนุมัติ

การพิจารณาหรือการด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ

ราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคา

ในครั้งน้ันมีการกระท�าความผิด ละเว้นไม่ด�าเนินการเพื่อให้มี

การยกเลิกการด�าเนินการด�าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคา 

ในคร้ังน้ัน มีความผิดฐานกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่  

ต้องระวางโทษจ�าคกุต้ังแต่หนึง่ปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมืน่บาท

ถึงสองแสนบาท

ยกตัวอย่างเช่น

มชีายฉกรรจ์กลุม่หนึง่ ยนือยูห่น้าประตขูองส่วนราชการ 

ท่ีเปิดให้มกีารยืน่ซองประกวดราคา แล้วห้ามไม่ให้ผู้รบัเหมาเข้ามา

ยืน่ซองประกวดราคา เจ้าหน้าท่ีเหน็เหตกุารณ์เช่นนี ้ต้องทราบว่า 

มีการกระท�าความผิดฐานใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญให้ร่วม

เสนอราคาโดยทุจริตตามมาตรา 6 แล้ว และต้องรายงานเพื่อ

ให้มีการยกเลิกการด�าเนินการเก่ียวกับการเสนอราคาในคร้ังนั้น 

หากไม่ด�าเนินการถือว่ามีการละเว้นเป็นความผิดตามมาตรา 10

2.2 ความผิดอาญาฐานเจ้าหน้าที่กระท�าการเอื้อ

ประโยชน์ต่อการกระท�าผิด (มาตรา 11) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ โดยทุจริต

ท�าการออกแบบ ก�าหนดราคา ก�าหนดเงื่อนไข หรือก�าหนด

ผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา 

โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใด ได้มีสิทธิเข้าท�าสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม เพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใด 

มิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ยกตัวอย่างเช่น

นายเอเป็นผู ้อ�านวยการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  

ได้ก�าหนดเงือ่นไขในการประกาศสอบราคาซือ้ครภุณัฑ์การแพทย์

ตู้เย็นเก็บศพ โดยมีเงื่อนไขไว้ข้อหนึ่งว่า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้

ผ่านมาตรฐานการผลติ ISO 9001 หรอืได้รบัมาตรฐานผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรม (มอก.) แม้ก�าหนดว่าผลติภณัฑ์นีจ้ะมาจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทยก็ได้ แต่ปรากฏข้อเท็จ

จริงว่า ตู้เย็นเก็บศพที่ท�าในประเทศไทยยังไม่มีประกาศก�าหนด

มาตรฐานจึงยังไม่มีผู้ได้รับเครื่องหมาย มอก. และยังไม่มีผู้ได้

รับการจดทะเบียนกับส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

การก�าหนดเง่ือนไขดังกล่าวท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีท�าในประเทศไทย

ไม่สามารถผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซอง 



48 DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION

พบเห็นการกระท�าซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวข้างต้น หรือท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าความผิดดังกล่าว 

ท่านสามารถมายื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านศูนย์บริหารคดีพิเศษ ทั้งนี้หากท่านต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ส�านักคดีอาญาพิเศษ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2575 4297

สอบราคาได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า นายเอได้สั่งการ

ให้มกีารก�าหนดเงือ่นไขดงักล่าวโดยมุง่หวงัให้บรษิทัต่างประเทศ

เป็นผู้ได้รับงานครั้งนี้ นายเอจะมีความผิดตามมาตรา 11 ทันที

2.3 เจ้าหน้าทีก่ระท�าความผดิเองหรอืกระท�าการใด ๆ  

โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม (มาตรา 12) 

เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐั กระท�าความผดิตาม พ.ร.บ.นี ้หรอื

กระท�าการใด ๆ  โดยมุง่หมายมใิห้มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

เพ่ือเอื้ออ�านวยแก่ผู้เข้าท�าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิ 

ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระท�าผิด 

ต่อต�าแหน่งหน้าที ่ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ห้าปีถงึยีส่บิปี หรอื

จ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ยกตัวอย่างเช่น

ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 

โรงเรยีนรฐัแห่งหน่ึง นายสมชายเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจไม่ได้ประกาศ

ให้ผู ้รับเหมาโดยทั่วไปทราบวันซื้อก�าหนดแบบแปลนและ 

ยื่นซองประกวดราคา แต่ได้บอกกล่าวให้ทราบเฉพาะผู้รับเหมา

บางกลุม่ทีต่นเองจะสามารถเรยีกประโยชน์ได้เท่านัน้ นายสมชาย

กระท�าความผิดตามมาตรา 12 เพราะเป็นการกระท�าใด ๆ 

โดยมุง่หมายมใิห้มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม เพราะการไม่ 

เปิดปดิประกาศย่อมเปน็การกีดกนัไมใ่ห้ผู้รบัเหมารายอื่นเข้ามา

แข่งขัน โดยการกระท�านี้นายสมชายมีเจตนาเพื่อให้ผู้รับเหมา 

บางรายเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

3. ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองกระท�าความผิดหรือใช้

อ�านาจเหนอืท�าให้มีการกระท�าผิด (มาตรา 13) ผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมอืง หรอืกรรมการ หรอือนกุรรมการในหน่วยงานของรฐั  

ซึง่มใิช่เป็นเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐัผูใ้ด กระท�าความผดิตาม 

พ.ร.บ.นี้ หรือกระท�าการใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 

ซ่ึงมีอ�านาจหรือหน ้า ท่ีในการอนุมัติการพิจารณา หรือ 

การด�าเนนิการใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอราคาเพือ่จงูใจ หรอื

ท�าให้จ�ายอมต้องยอมรับการเสนอราคาท่ีมีการกระท�าความผิด

ตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิดฐานกระท�าผิดต่อ

ต�าแหน่งหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี หรือ 

จ�าคกุตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่หนึง่แสนสีห่มืน่บาทถงึส่ีแสนบาท

ยกตัวอย่างเช่น

ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง หัวหน้า

ส่วนราชการนั้นพบว่าผู้ท่ีได้รับเลือกให้เป็นคู่สัญญาของรัฐได ้

รับเลือก เพราะมีการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา จึงได้ตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อท่ีจะสั่งยกเลิกการ

ประกวดราคา นายชยั รฐัมนตรผีูค้วบคมุกระทรวง ทีส่่วนราชการ

ดังกล่าวสังกัดอยู่จึงเรียกหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวไปคุยเพ่ือ

จูงใจไม่ให้สั่งยกเลิกการประกวดราคาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

นายชัย มีความผิดตามมาตรา 13
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พันต�ารวจโทธนวัฒน์ วงศ์อนันต์ชัย
1

ลิขสิทธิ์ส�าคัญไฉน ท�าไมประเทศไทยจึงต้องแคร์

ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาเบอร์น 

(1971) และเป็นสมาชิกของทริปส์(TRIPs) อันเป็นผลให้

ประเทศไทยต้องปฏบิตัติามพนัธกรณทีีเ่กดิขึน้ เช่น ต้องคุม้ครอง

งานวรรณกรรมและศิลปกรรม(Literary and Artistic Works) 

ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 2 (1) แห่งอนุสัญญาเบอร์น (1971)  

ที่ระบุว่า 

“The expression ‘literary and artistic works’ shall 

include every production in the literary, scientific and 

artistic domain, whatever may be the mode or form 

of its expression, such as books, pamphlets and other 

writings; lectures, addresses, sermons and other works 

of the same nature; dramatic or dramatico-musical 

works; choreographic works and entertainments in 

dumb show; musical compositions with or without 

words; cinematographic works to which are assimilated 

works expressed by a process analogous to cinema-

tography; works of drawing, painting, architecture, 

sculpture, engraving and lithography; photographic 

works to which and assimilated works expressed by a 

process analogous to photography; works of applied 

art; illustrations, maps, plans, sketches and three –di-

mensional works relative to geography: topograpgy: 

archittures or sciences.” 

ค�าแปล “ค�าว ่า ‘งานวรรณกรรมและศิลปกรรม’ 

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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หมายความรวมถึงการท�าขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนก

วทิยาศาสตร์และแผนกศลิปะ จะแสดงออกมาโดยวธิหีรอืรปูร่าง 

อย่างใดก็ตาม เช่น หนังสือ จุลสารและงานเขียนอื่น ๆ ปาฐกถา 

อื่น ๆ เทศนา หรืองานอื่น ๆ อันมีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือ

นาฏกรรม หรือนาฏดนตรี หรือแบบฟ้อนร�าและการเล่นแสดง 

ให้คนดูโดยวิธีใบ้ เพลงดนตรี มีค�าร้องหรือไม่มี ภาพยนตร์ และ

ภาพทีท่�าขึน้โดยวธิคีล้ายคลงึกบัการท�าภาพยนตร์ การวาดเขียน 

การเขียนระบายสี สถาปัตยกรรม งานประติมากรรม การแกะ 

การพิมพ์หิน รูปถ่ายและรูปที่ท�าขึ้นโดยวิธีคล้ายคลึงกับการ

ถ่ายรูป งานศิลปะประยุกต์ รูปประกอบเรื่อง แผนที่ภูมิประเทศ 

แผนผัง ภาพร่าง และงานรูปทรงสามมิติอันเกี่ยวเนื่องกับ

ภมูศิาสตร์ ภมูปิระเทศ สถาปัตยกรรมหรอืวทิยาศาสตร์ (“ความคดิ

พื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย”, 2552, 1 ) 

อนสุญัญาเบอร์น (Berne Convention for the Protec-

tion of Literary and Artistic Works) เป็นความตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์  เป็นความตกลงที่ประเทศที่ลงนาม

เป็นภาคีต้องปฏิบัติตามในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์

TRIPs(Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectuel Property Rights) หรอื ความตกลงทรปิส์ หมายถึง  

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับ

การค้า ซึ่งเป็นความตกลงหนึ่งในองค์การการค้าโลก (WTO) 

ที่ประเทศผู ้เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามในเรื่องการคุ ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา เช่นเดียวกับอนุสัญญาเบอร์น

ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะท�าการ

ใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�าขึ้น 

(มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537)

งานอันมีลิขสิทธิ์  ได ้แก ่ งานสร ้างสรรค์ประเภท

วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร์ สิง่บันทึกเสยีง งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ หรอืงานอืน่ใด 

ในแผนกวรรณคดี แผนวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ ของ 

ผูส้ร้างสรรค์ไม่ว่างานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธิหีรอืรปูแบบใด 

(มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537) 

ปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาที่มีการขยายตัว 

อย่างมากในหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง

ประเทศไทยที่สามารถพบเห็นสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิวางจ�าหน่าย

อยูท่ัว่ไป รวมทัง้ประเทศไทยยงัถกูจดัอนัดบัเป็นประเทศทีม่กีาร

ละเมดิลขิสทิธิเ์ป็นอนัดบั 3 ของโลก (“เผยไทยละเมดิลขิสทิธิ ์ตดิ

อันดับ 3”, 2552, 16)

สนิค้าละเมดิลขิสทิธิ ์หมายถึง สนิค้าท่ีมกีารท�าซ�า้ ผลติซ�า้ 

คัดลอก ท�าส�าเนา ท�าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ 

หรือ บันทึกภาพและเสียงจากต้นฉบับโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ทางกฎหมาย  และมักจะหมายถึงสินค้าประเภทเทคโนโลยีหรือ

การท�าซ�า้เนือ้หาของสือ่ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ แผ่นซดี ีฟิล์ม ดวีดีี  

รวมถึงการบันทึกเพลงและภาพยนตร์  
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ส�าหรับประเทศไทยสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นสินค้า 

ผิดกฎหมายเพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ จึง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฯ นอกจากสินค้า

ละเมิดลิขสิทธิ์จะก่อให้เกิดปัญหาการกระท�าผิดกฎหมายแล้ว 

ยังก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ของผู้คิดค้นหรือผู้ประดิษฐ์ที่อาจจะรู้สึกท้อแท้ หรือ

ไม่คุ้มค่ากับการวิจัยหรือการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่ออุตสาหกรรมและเจ้าของลิขสิทธิ์ การลักลอบผลิต

และจ�าหน่ายสนิค้าละเมดิลขิสทิธิย์งัส่งผลกระทบเชงิลบอย่างยิง่

ต่อชือ่เสียงและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย รวมถงึอตุสาหกรรม

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท้ังยังส่งผล

เสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศที่

เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะประเทศไทยได้เข้าร่วมท�าสนธิสัญญา 

ที่เรียกว่า “สนธิสัญญากรุงเบิร์น” ซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าด้วย

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ท�าให้ประเทศไทยได้รับ 

การกดดันจากประเทศเจ้าของลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกายังได้ประกาศผลการ 

จัดอันดับประเทศไทย ตามกฎหมายการค้ามาตรา 301 พิเศษ

ประจ�าปี 2552 ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังต้องจับตามอง 

เป็นพิเศษเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (Priority Watch List: 

PWL) ซึ่งให้เหตุผลว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ

ไทยยังคงสร้างความห่วงกังวลให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(“นวัตกรรมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”, 2552, 11) 

ปัจจัยที่ท�าให้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้รับความนิยมระดับสูง 

1. ด้านผู ้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นตลาดที่มีการ

เติบโตระดับสูง มีจ�านวนเงินหมุนเวียนอย่างมหาศาล เป็นธุรกิจ

ที่ลงทุนน้อยแต่รายได้สูง  จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มีจิตใจ 

ที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง   

2. ผู ้จัดจ�าหน่ายพบว่า ปัจจุบัน มีตัวแทนจ�าหน่าย

ทั้งรายใหญ่และรายย่อยมากมายในประเทศไทย ทั้งในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  เช่น ตามห้างสรรพสนิค้าต่าง ๆ  ย่านถนนพฒัน์พงษ์ 

คลองถม สะพานเหล็ก รวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งในตัวเมือง

และตามตลาดนัดทั่วไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถพบเห็นได้

3. ความนิยมหรือความต้องการซื้อจากผู้บริโภค พบว่า 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นิยมซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

ซ่ึงจะเห็นได้จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยถึง 

ผลส�ารวจเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิใ์นสายตาคนกรงุเทพมหานคร 

พบว่า ร้อยละ 79.9 ยอมรับว่าเคยซื้อหรือเช่า

สินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นซีดี ดีวีดี 

เพลงและภาพยนตร์มากที่สุด ส่วนเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 

เพราะมีราคาถูกมากท่ีสุดและหาซื้อได้ง ่าย โดยผู ้บริโภค 

ส่วนมากร้อยละ 52.0 ตอบว่าไม่รูส้กึผดิทีซ่ือ้สนิค้าละเมดิลขิสทิธิ์ 

(“คนกรุงเทพ ฯ ยังปลื้ม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”, 2552, 9) 

ถึงแม้ว่าผู ้ผลิตหรือผู ้บริโภคจะรับรู ้ว ่าสินค้าละเมิด

ลิขสิทธิ์เป็นสินค้าผิดกฎหมาย แต่ยังให้การยอมรับในระดับสูง 

ท่ีจะซ้ือจะขาย ผู ้ท่ีมีหน้าท่ีป้องกันปราบปรามเองก็ยังขาด

จิตส�านึกที่จะให้ความคุ ้มครองป้องกันและจับกุม เพราะม ี

ผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายแฝงอยู่ แสดงให้เห็นว่า

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นอยู่นี้ เป็นปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่ง 

ของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรให ้

ความส�าคัญและแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์  มีเหตุผลกล่าวคือเนื่องจากว่างาน

อันมีลิขสิทธิ์นั้นเกิดจากผู้สร้างสรรค์ ใช้ความรู้ ความสามารถ 

สติปัญญา ความช�านาญและการทุ่มเท ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ออกสูส่าธารณชน เมือ่ผูส้รา้งสรรค์เปน็ผู้คดิขึน้มา เขาย่อมได้รบั

ประโยชน์จากสิ่งที่เขาได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นและควรป้องกันไม่ให้ 

ผู้อื่นน�าของของเขาไปใช้โดยที่เจ้าตัวไม่ได้อนุญาต หากต้องการ

จะน�าไปใช้ก็ควรได้รับอนุญาตและได้รับค่าตอบแทนในการ 

ใช้สิทธิด้วย ซ่ึงงานบางอย่างจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เมื่อ

ได้ลงทุนไปแล้วเขาควรจะได้รับประโยชน์จากการที่ได้ลงทุนไป 

ไม่ใช่ให้ผู ้อื่นที่ไม่ได้เป็นผู้คิดสร้างสรรค์ได้รับประโยชน์แทน  

แล้วปล่อยให้ผู้สร้างสรรค์นั้นขาดทุน 

นอกจากนีง้านบางอย่างมคีณุค่าทางสงัคมและวฒันธรรม 

เพราะวนัใดทีอ่ายคุุม้ครองของลขิสทิธิน์ัน้สิน้สดุลง  งานนัน้ย่อม 
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ตกเป็นสาธารณสมบติั สงัคมสามารถใช้ประโยชน์จากงานนัน้ได้ 

งานบางงานเป็นงานที่แฝงความเป็นไทยอยู่ในตัว เช่น งาน

วรรณกรรม  จิตรกรรม ประติมากรรม งานภาพยนตร์ไทย 

ที่สร้างโดยฝีมือคนไทย เป็นต้น งานเหล่านี้สะท้อนให้เห็น

วัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น จึงเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมด้วย 

(www.wealthmagik.com)  

 แนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาสินค้าละเมิดลขิสิทธิ ์ควร

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้ด้านความเสี่ยงของ

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ความไม่คุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้าหรือ

การส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังต้องมุ่งเน้น

การเปล่ียนแปลงด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าเลียนแบบ

เป็นส�าคัญ เพราะทัศนคติจะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อ 

โดยเฉพาะการปลูกฝังให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณธรรม และการ

ให้ความส�าคญัต่อการเคารพสทิธขิองผูอ้ืน่ หน่วยงานของรฐัควร

ให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเร่ืองของทรัพย์สิน

ทางปัญญา และปลกูฝังให้เกดิความคดิทีจ่ะสร้างสรรค์งานทีเ่ป็น

ของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น ซึ่งงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึน

ด้วยตนเองนี้ หากได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วย่อมจะท�าให้

เกิดมูลค่าในเรื่องราคา เป็นทรัพย์สินและอาชีพอย่างหนึ่งของ

ผู้สร้างสรรค์เอง สามารถซื้อขายเป็นรายได้เข้ามาเพื่อใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตได้ และผู้ใดก็จะมาละเมิดมิได้อีกด้วยเช่นกัน 

ในส่วนของผูท้ีม่หีน้าทีป้่องกนัปราบปรามกจ็ะต้องมกีาร

ป้องกนัและปราบปรามอย่างจรงิจงัต่อเนือ่ง ไม่เหน็แก่ประโยชน์

ทีผู่ก้ระท�าผดิจะเสนอให้โดยมชิอบด้วยกฎหมาย เพือ่แลกกบัการ

ท�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็ ในเรือ่งมาตรการทางกฎหมายอืน่ เช่น  อาจจะ

ก�าหนดบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นทั้งผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย และ

อาจรวมถงึการแก้ไขกฎหมายให้ผูซ้ือ้และผูบ้รโิภคมคีวามผดิด้วย

เหมือนบางประเทศที่มีก�าหนดไว้แล้ว เพื่อลดความต้องการของ

ผู้บริโภคต่อสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ลดลงต่อไป

สรุป ลิขสิทธิ ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่เกิด

จากการคิดค้นของผู้สร้างสรรค์ ด้วยการใช้สติปัญญา ความรู้

ความสามารถ ความช�านาญการและการทุ่มเทเพื่อน�าออกสู่

สาธารณชน ดังนั้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น งานใด 

ท่ีเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมเป็นสิ่งท่ีมีค่าและควรได้รับการ

คุ้มครองและปกป้อง อีกท้ังควรส่งเสริมให้มีการคิดค้นและ

สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น 

ผู ้มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามก็ควรกระท�าอย่างจริงจัง 

ต่อเนื่อง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ประเทศไทย

เราจึงต้องให้ความส�าคัญ ดูแล เอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศสืบไป 
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โฆษณา



1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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ในปัจจุบัน “โฆษณา” เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสามารถช่วย

สนับสนุนและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้มีมากยิ่งขึ้น 

เน่ืองด้วยการโฆษณาจะท�าการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของสนิค้า

หรอืบริการ เพือ่จงูใจให้เกดิความต้องการ หรอืเพือ่สร้างทศันคติ

ที่ดีให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย แต่หากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้วยการโฆษณาดังกล่าวกระท�าโดยไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการ

โฆษณาที่น�าเสนอด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หลอกลวง หรือเกิน

ความจรงิ กส็ามารถสร้างความเสยีหายให้กบัผูบ้รโิภคได้ รวมทัง้

อาจจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาทางด้านสงัคมและวฒันธรรม

ของประเทศอกีด้วย การจัดท�าโฆษณาจึงต้องค�านึงถงึความรบัผดิชอบ

ที่จะมีต่อสังคมและมวลมนุษย์ด้วยไม่ใช่มุ่งแต่ขายสินค้าหรือ

บริการเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงยังมีผู้ประกอบการหลายราย 

ท่ีขาดความรบัผดิชอบกระท�าการโฆษณาด้วยข้อความอนัเป็นเทจ็

หลอกลวง หรอืเกนิความจรงิอยูอ่กี รฐัจงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง 

มาควบคุมหรือก�ากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าและบริการ

เหล่านั้น 

ปัจจุบันได้มีการก�าหนดให้การกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เป็นคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงท�าให้

เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดความผิดท่ีเกี่ยวกับการโฆษณาเหล่านั้น 

ท�าไมจงึต้องอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมสอบสวนคดพิีเศษด้วย 

เพราะหากพจิารณาถงึระวางโทษในข้อหาความผดิดงักล่าวแล้ว 

จะเห็นว่าในความผิดดังกล่าวมีระวางโทษไม่สูงนัก บางฐาน 

โฆษณา

นางสุวิมล สายสุวรรณ 
1
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ความผิดมโีทษปรบัสถานเดียว แต่หากเราพจิารณาถึงผลกระทบ 

ของการกระท�าความผิดดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าการกระท�า

ความผิดทีเ่กีย่วกบัการโฆษณาดังกล่าว สามารถส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและพลานามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก 

ผู้บริโภคบางรายได้รับความเสียหายถึงกับชีวิตเพราะ

หลงเชือ่การโฆษณา บางรายต้องเสยีโอกาสในการรกัษาทีถ่กูต้อง 

จนท�าให้ต้องสญูเสยีเสยีอวยัวะ เช่นผูเ้ขยีนเคยพบผูป่้วยเบาหวาน 

บางรายหลงเชือ่การโฆษณาของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิว่าสามารถ

รักษาโรคเบาหวานได้ ซึ่งผู้ประกอบการได้ท�าการโฆษณาว่า 

ผู้บริโภคจะต้องรับประทานเฉพาะอาหารเสริมดังกล่าวเท่านั้น 

ห้ามรับประทานยาหรือรับยาของแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วย 

เพราะจะท�าให้การรับประทานอาหารเสริมดังกล่าวไม่ได้ผล  

มผีูบ้รโิภคบางรายหลงเชือ่รบัประทานเฉพาะอาหารเสรมิอย่างเดยีว

และปฏิเสธการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน จนท�าให้อาการ

ของโรคเบาหวานลกุลาม ท�าให้เกดิแผลทีเ่ท้าและลกุลามไปทีข่า 

จนกระทัง่ไม่สามารถรกัษาได้ และแพทย์ต้องตดัขาของผูบ้รโิภค

ท่านนัน้ทิง้ การโฆษณาจงึมส่ีวนส�าคญัในการเลอืกซือ้สนิค้าและ

บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย

จากการโฆษณาทีเ่ป็นเทจ็ การหลอกลวงให้เกดิความหลงเช่ือโดย

ไม่สมควร รัฐจงึได้มอบหมายภารกจิในการสบืสวนสอบสวนและ

ด�าเนินคดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โฆษณาคืออะไร

ค�าว่า “โฆษณา” ตามพจนานกุรมหมายความถงึเผยแพร่ 

ข้อความออกไปยังสาธารณชน ป่าวร้อง ป่าวประกาศ เช่น 

โฆษณาสินค้ากระท�าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น 

หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

ดังนั้นการโฆษณาจึงเป ็นเครื่องมือสื่อสาร หรือ

ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวกับประชาชนหรือผู้บริโภคให้รู้จัก

สินค้าหรือบริการ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้

บริการนั้น ๆ

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

วตัถปุระสงค์ของการโฆษณา ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์

หลัก 3 ประการ ได้แก่

1. เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล (Informative Advertising) 

มักจะถูกน�ามาใช้ในกรณีต่าง ๆ เช่น เพื่อการแนะน�าผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ  เพือ่สร้างภาพพจน์ของบรษิทั เพือ่แนะน�าวธิใีช้ผลติภณัฑ์ 

ฯลฯ

2. เพื่อเป็นการชักจูงใจ (Persuasive Advertising) มัก

จะน�ามาใช้เมื่อต้องการชักจูงใจให้เกิดการซื้อ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้

บริโภคเกิดความชอบในสินค้าหรือบริการนั้นๆ

3. เพือ่เตอืนความทรงจ�า (Reminder Advertising) เพือ่

กระตุน้ความจ�าของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร หรอืเพือ่

เตือนความจ�าให้ผู้ซื้อรู้ถึงแหล่งที่จะซื้อสินค้า 

รูปแบบของการโฆษณา

เดิมการโฆษณามักจะท�าในลักษณะของการป่าวร้อง 

ประกาศ หรือเชิญชวนให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยตรงกับ 

ผู ้บริโภค ต่อมาได้มีการพัฒนาด้านการโฆษณาเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งในด้านรูปแบบการโฆษณาและด้านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  

โดยได้เพิม่ช่องทางของการสือ่สารมากยิง่ขึน้ เช่น ทางสือ่สิง่พมิพ์ 

สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น และเมื่อการโฆษณาแพร่

ขยายไปส่งผลให้ยอดการสั่งซ้ือหรือการเข้ารับบริการเพิ่มสูงขึ้น  

จึงท�าให้เกิดการแข่งขันในด้านโฆษณาขึ้น

การจัดท�าโฆษณาในระยะแรกส่วนใหญ่เจ้าของสินค้า 

หรือบริการจะเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบการโฆษณาเอง แต่เมื่อการ

โฆษณามีผลต่อยอดการสั่งซ้ือหรือการเข้ารับบริการเพิ่มสูงขึ้น 

การแข่งขันทางด้านการโฆษณาจึงสูงขึ้นตามล�าดับ การโฆษณา

จงึพฒันาเป็นการจดัจ้างบรษิทัโฆษณาจดัท�าสือ่โฆษณาแทน และ

จากการโฆษณาทางวทิย ุโทรทัศน์ หรอืป้ายโฆษณากลางแจ้งตาม

ถนนสายหลกั ซึง่เป็นการโฆษณาในรปูแบบเดมิ ๆ  ทีผู้่บริโภคเร่ิม

เบือ่หน่ายและไม่ให้ความสนใจมาเป็นสือ่ทางอเิลก็ทรอนกิส์แทน 

แต่เมือ่ท�าได้สกัระยะประชาชนกเ็ริม่เบือ่หน่าย เมือ่มกีารโฆษณา

สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ๆ  ผ่านสปอตโฆษณา ทางโทรทัศน์ วิทย ุหรือ

แม้แต่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคจะท�าการเปลี่ยนช่องหรือ

ปิดสื่อโฆษณาดังกล่าวเสีย จึงท�าให้การโฆษณานั้นไม่บรรลุผล 
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จากการส�ารวจความสนใจของผู ้บริโภคต่อการโฆษณาของ

บริษัทโฆษณาพบว่าการโฆษณาในลักษณะดังกล่าว เป็นการให้

ข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการนั้น ๆ แต่เพียงอย่างเดียว  

ไม่สามารถสร้างแรงกระตุ้นหรอืสร้างความสนใจให้กบัผูบ้รโิภคได้ 

เท่าที่ควร และส่งผลให้การตอบรับการโฆษณาในลักษณะนั้น ๆ 

อยู่ในระดับต�่าซึ่งท�าให้ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าผลิตโฆษณาที่มี

ราคาแพงมาก

เมื่อการโฆษณาแบบตรง ๆ ได้รับผลตอบรับที่ไม่ดีเท่าที่

ควรจะเป็น จึงท�าให้นักโฆษณา ประชาสมัพนัธ์พยายามหาวธิกีาร

ทีจ่ะสามารถดึงความสนใจของผูบ้ริโภค กลยทุธ์การโฆษณาต่าง ๆ  

ได้ถูกน�ามาใช้ รวมทั้งได้มีการท�าการโฆษณาในลักษณะการ

โฆษณาแฝงมาใช้ด้วย ซึง่ปัจจุบนัการโฆษณาแฝงได้รบัความนยิม

เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการโฆษณาแฝงจะโฆษณาสินค้าแฝง 

ไปกับเน้ือหาของรายการต่าง ๆ ทั้งละคร เกมโชว์ ทอล์คโชว์  

ข่าวประจ�าวัน หรือรายการวาไรตี้อื่น ๆ  เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า

หรือบริการที่ต้องการโฆษณาให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแนบเนียน 

โดยที่ผู้บริโภคยังคงรู้สึกสนุกสนานกับรายการนั้น ๆ ตามปกติ  

ไม่ได้รู ้สึกอึดอัด ร�าคาญใจ เพราะสินค้าเหล่านั้นถูกจัดให้

กลมกลืนไปกับเนื้อเรื่องและพล็อตเรื่องอย่างลงตัวนั่นเอง

การโฆษณาแฝงท�าให้เกิดประเด็นถกเถียง

การโฆษณาแฝงท�าให้เกดิประเดน็ถกเถยีง ต่าง ๆ  ว่าการ

วางสินค้า การแสดงให้เห็นตราสินค้าและการแสดงภาพจอ 

ท่ีมีโฆษณาหรือสินค้าเป็นฉากหลัง โดยไม่มีการบอกกล่าวใด ๆ 

จะถือว่าเป็นการโฆษณาท่ีจะต้องปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด

ในกฎหมายหรือไม่ เช่น จะต้องขออนุญาตโฆษณาหรือไม่ หรือ

จะต้องจ�ากดัเรือ่งระยะเวลาหรอืไม่ บางท่านเหน็ว่าการวางสนิค้า

ในฉากไม่ได้สร้างความเสยีหายแต่อย่างใด เพราะปกตใินฉากหนงั  

ฉากละคร ก็จะต้องมีสิ่งประกอบฉากอยู่แล้ว สินค้าในฉากท�าให้

เนือ้หารายการดสูมจรงิยิง่ขึน้ ช่วยสือ่อารมณ์และให้ความบนัเทิง

ได้มากข้ึน แต่บางท่านเหน็ว่าการโฆษณาแฝงก็เป็นโฆษณาชนดิหนึง่ 

ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายที่ก�าหนดไว้

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก�ากับดูแลการโฆษณา

ได้มีการบัญญัติกฎหมายในการควบคุมก�ากับดูแลการ

โฆษณาหลายฉบับด้วยกัน สินค้าหรือบริการใดที่มีกฎหมาย
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เฉพาะในการควบคุมก�ากับดูแลและในกฎหมายนั้นได ้มี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา การด�าเนินการเกี่ยวกับการ

โฆษณาจะต้องด�าเนินการตามบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ 

ส่วนสินค้าหรือบริการใดแม้จะมีกกฎหมายก�ากับดูแล แต่

กฎหมายที่ก�ากับดูแลไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา การ

โฆษณาสินค้าหรือบริการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

2522 รวมทัง้สนิค้าหรอืบรกิารใดทีไ่ม่มกีฎหมายใดๆควบคมุหรอื

ก�ากบัดแูลเป็นการเฉพาะ หากจะท�าการโฆษณากต้็องปฏบัิตติาม

หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

2522 เช่นกัน จึงถือได้ว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาตาม 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายทัว่ไป 

ของการโฆษณา หากไม่มกีฎหมายอืน่ ๆ  ก�าหนดเป็นการเฉพาะแล้ว 

การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ผู้โฆษณาจะต้องด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดที่บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งในครั้งนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงรายละเอียด

ของข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เฉพาะกฎหมาย 

ที่ก�าหนดให้ฐานความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาเป็นคดีพิเศษท่ีอยู่

ในอ�านาจสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้น

1) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้ให้

ค�านิยามเกี่ยวกับการโฆษณาไว้ว่า“โฆษณา หมายความรวมถึง

กระท�าการไม่ว่าโดยวธิใีด ๆ  ให้ประชาชนเหน็หรอืทราบข้อความ

เพื่อประโยชน์ทางการค้า” และ “สื่อโฆษณา” หมายความว่า  

สิ่งที่ใช ้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์  

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์  

หรอืป้าย นอกจากน้ีได้ก�าหนดมาตรการในการควบคมุก�ากบัดแูล 

การโฆษณา ดังนี้

มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความท่ีเป็นการ

ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็น

ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะ

ของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการ

ใช้สินค้าหรือบริการ

ข้อความดงัต่อไปนี ้ถอืว่าเป็นข้อความทีเ่ป็นการไม่เป็นธรรม

ต่อผูบ้รโิภคหรอืเป็นข้อความทีอ่าจก่อให้เกดิผลเสยีต่อสงัคมเป็น

ส่วนรวม

(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ

เก่ียวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระท�าโดยใช้หรืออ้างอิง

รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง

หรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม

(3) ข้อความทีเ่ป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้มี

การกระท�าผดิกฎหมายหรอืศลีธรรม หรอืน�าไปสูค่วามเสือ่มเสยี

ในวัฒนธรรมของชาติ

(4) ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสีย

ความสามัคคีในหมู่ประชาชน

(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่า

เป็นข้อความทีไ่ม่อาจเป็นความจรงิได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความ

ที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)

มาตรา 23 การโฆษณาจะต้องไม่กระท�าด้วยวิธีการอัน

อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ร่างกายหรอืจติใจ หรอือนัอาจก่อให้

เกดิความร�าคาญแก่ผูบ้รโิภค ทัง้นี ้ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 24 ในกรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

เห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการ

ว่าด้วยฉลากได้ก�าหนดให้สนิค้านัน้เป็นสนิค้าทีค่วบคมุฉลากตาม

มาตรา 30 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�านาจออก 

ค�าสั่งดังต่อไปนี้

(1) ก�าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท�าไปพร้อมกับ

ค�าแนะน�าหรือค�าเตือนเก่ียวกับวิธีใช้หรืออันตราย ตามเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก�าหนด ท้ังนี้ โดยคณะ
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กรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะก�าหนดเง่ือนไขให้แตกต่างกัน

ส�าหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้

(2) จ�ากัดการใช้สื่อโฆษณาส�าหรับสินค้านั้น

(3) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น

ความใน (2) และ (3) ให้น�ามาใช้บังคับแก่การโฆษณา

ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการใช้หรือประโยชน์

ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรม

ของชาติด้วย

มาตรา 25 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

เห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภคจ�าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริง 

เกีย่วกบัสภาพ ฐานะ และรายละเอยีดอย่างอืน่เกีย่วกบัผูป้ระกอบ 

ธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�านาจก�าหนดให ้

การโฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ต้องให้ข้อเทจ็จรงิดงักล่าวตามท่ี 

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก�าหนดได้

มาตรา 26 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

เห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้ง

ให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมาย

เพื่อการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�านาจ

ก�าหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยค�าชี้แจง

ก�ากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะก�าหนดเงือ่นไขอย่างใด 

ให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

เห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) 

หรอืมาตรา 25 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามอี�านาจออก

ค�าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา

(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างทีป่รากฏในการโฆษณา

(3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา

(4) ให้โฆษณาเพือ่แก้ไขความเข้าใจผดิของผูบ้รโิภคทีอ่าจ

เกดิขึน้แล้วตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการว่าด้วยการ

โฆษณาก�าหนด

ในการออกค�าสั่งตาม (4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ

โฆษณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีาร โดยค�านงึถงึประโยชน์ของ

ผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระท�าของผู้กระท�า

การโฆษณา

มาตรา 28 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือ

เกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้คณะกรรมการ 

ว่าด้วยการโฆษณามีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้กระท�าการโฆษณา

พิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้

ในกรณีท่ีผู้กระท�าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ 

ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือ

ยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระท�าการ

โฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาเป็น

ความจริงตามท่ีกล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

มีอ�านาจออกค�าสั่งตามมาตรา 27 ได้ และให้ถือว่าผู้กระท�าการ

โฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ

2) ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง

(1) ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วน

ประกอบของยาว่าสามารถบ�าบดั บรรเทา รกัษาหรอืป้องกนัโรค

หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สทิธิ์หรือหายขาด หรือใช้ถอ้ยค�า

อื่นใดที่มีความหมายท�านองเดียวกัน

(2) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง

(3) ไม่ท�าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือเป็นส่วน

ประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา 

หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท�าให้เข้าใจ

(4) ไม่ท�าให้เข้าใจว่าเป็นยาท�าให้แท้งลูกหรือยาขับระดู

อย่างแรง

(5) ไม่ท�าให้เข้าใจว่าเป็นยาบ�ารุงกามหรือยาคุมก�าเนิด

(6) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ

(7) ไม่มกีารรบัรองหรอืยกย่องสรรพคณุยาโดยบคุคลอืน่

(8) ไม่แสดงสรรพคณุยาว่าสามารถบ�าบัด บรรเทา รักษา
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หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตาม

มาตรา 77

มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง 

เครือ่งขยายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพหรอืภาพยนตร์ หรอื

ทางสิ่งพิมพ์จะต้อง

(1) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการ

โฆษณาจากผู้อนุญาต

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก�าหนด

มาตรา 89 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือ

โดยการร้องร�าท�าเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย

มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือ

ออกสลากรางวัล

(3) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ 

หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้

เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา 41 ผูใ้ดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คณุภาพ

หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น 

หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องน�าเสียง ภาพ 

ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาต

ตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้

ผู ้ เขียนได ้กล ่าวถึงความหมายของค�าว ่าโฆษณา 

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา รูปแบบของการโฆษณา รวมทั้ง

บทบัญญัติกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมก�ากับดูแลการโฆษณา

สินค้าและบริการที่อยู ่ในอ�านาจสืบสวนสอบสวนของกรม

สอบสวนคดพีเิศษมาพอสงัเขปแล้ว จงึหวงัว่าคงสร้างความเข้าใจ

ให้กบัผูอ่้านเกีย่วกบัการโฆษณาได้บ้าง ส่วนรายละเอยีดเกีย่วกบั

การตีความว่าการกระท�านั้นๆ จะถือว่าเป็นการโฆษณาหรือไม่ 

รวมทั้งการกระท�านั้นๆ จะต้องด�าเนินการตามข้อบัญญัติของ

กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาหรือไม่ อย่างไร ผู้เขียนขออนุญาต

น�าไปกล่าวในคราวถัดไปค่ะ

ADVERTISING



ศูนย์ประสานงานอาเซียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ASEAN Unit)
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ศูนย์ประสานงานอาเซียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ASEAN Unit)

ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ.2558 จะก่อให้

เกิดผลกระทบทัง้ทางลบและทางบวกต่อการด�าเนนิงานของกรม

สอบสวนคดพีเิศษ เนือ่งจากเมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน จะมกีาร

เคลือ่นย้ายสนิค้า บริการ แรงงาน เป็นไปอย่างเสรมีาก ซึง่จะส่งผล 

ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นลูกโซ่ อาทิ

1) อาชญากรรมข้ามชาตใินภาพรวมมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ 

เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การกระท�าอันเป็น 

โจรสลัด การลักลอบค้าอาวุธ การฟอกเงิน การก่อการร้าย

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

การคมนาคมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การด�าเนินคด ี

กบัผูก้ระท�าความผดิมคีวามสลบัซบัซ้อนและยากต่อการรวบรวม

พยานหลักฐาน ซึ่งต้องเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือ

ระหว่างประชาคมอาเซียน และองค์กรความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอย่างใกล้ชิด

2) คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรมีแนวโน้มลดลง 

เนื่องจากภาษีศุลกากรในการน�าเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงเป็นศูนย์ในปี พ.ศ.2558 เช่นเดียว

กับคดีความผิดเก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลลดความรุนแรงลง 

เนื่องจากนโยบายการลดอัตราการจัดเก็บภาษีลง เพื่อดึงดูด 

การลงทนุจากต่างประเทศ ทัง้นีก้ารน�าเข้าและส่งออกสนิค้าจะมี 

ความเข้มงวดในด้านคุณภาพสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ

ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

3) คดีการเงินการธนาคารมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
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เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ 

ข้อบังคับต่าง ๆ มีผลให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี 

มีการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

ซึ่งต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อวาง

มาตรการในการด�าเนินการกับผู้กระท�าผิดอย่างมีประสิทธิภาพ

4) คดีละเมดิลขิสทิธิ ์สทิธทิางการค้า การลอกเลยีนแบบ 

เครื่องหมายทางการค้ามีแนวโน้มขยายตัวอย่างกว้างขวาง 

เนื่องจากการเปิดตลาด การน�าเข้าส่งออกที่ปลอดภาษี การ

อ�านวยความสะดวกทางการค้า สภาพทางสังคม ค่านิยม  

ค่าครองชีพ พฤติกรรมของคนในพื้นที่ ค่านิยม สภาพแวดล้อม

ทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ�านวยให้มีการแพร่กระจายของสินค้า 

มากยิ่งขึ้น

5) คดีหลอกลวง ฉ้อฉล ฉ้อโกง โดยเฉพาะการฉ้อโกง

ประชาชนจะขยายขอบข่ายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจาก

มีการค้าและบริการข้ามประเทศเพิ่มสูงขึ้น เช่น การขายสินค้า

แบบขายตรง การขายบริการวัดพักผ่อน การประกันชีวิต รวม

ทั้งการหลอกลวงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ หรือการกู้ยืม

เงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

6) การท�าลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมแีนว

โน้มเพิ่มความรุนแรงขึ้น เช่น กาลักลอบตัดไม้พยุงตามแนวเขต

ชายแดน การลักลอบขุดแร่ การบุกรุกท�าลายป่าเพื่อปลูกพืช

เศรษฐกิจทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบน�า

เข้าหรือส่งออกกากสารพิษ/ สารอันตราย การก่อมลพิษข้าม

แดน เป็นต้น

7) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่ม

ความซับซ้อน และขยายตัวอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดนและเข้าถึงประชาชนได้ท่ัวท้ัง

ภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบอาชญากรรมอาจใช้ช่องว่างและ

ฉวยโอกาสที่จะเข้ามากระท�าผิด ทั้งในมิติของการติดต่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ การด�าเนินธุรกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์และ

ระบบเทคโนโลยี รวมทั้งการสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคม 

(Social Network) ซึง่ยากต่อการตดิตามและหาพยานหลกัฐาน

เพือ่น�าตวัผูก้ระท�าความผดิมาด�าเนนิคด ีเช่น คดหีลอกให้โอนเงนิ

ทางโทรศัพท์ (คดี Call Center)

8) การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวยังมีอยู ่

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการหลั่งไหลของแรงงานเพื่อแสวงหา

ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และสภาพการณ์ดังกล่าวจะลดน้อยลงเมื่อ

ระดบัการพฒันาของประเทศต่าง ๆ  เริม่เท่าเทียมกนั การลกัลอบ 

เข้าเมืองอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม และสร้าง

ภาระในด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลแก่ภาครัฐ รวมทั้ง

การเกิดอาชญากรรมท่ัวไปเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามแรงงาน

ต่างด้าวบางประเภทอาจเคลื่อนย้ายกลับประเทศ เช่น แรงงาน

ก่อสร้างชาวพม่า 

9) ด้านการค้ามนุษย์ เมื่อไม่มีพรมแดนระหว่างประเทศ

สมาชิก การเคลื่อนย้ายของบุคคลและกลุ่มบุคคลเพ่ือแสวงหา

ความก้าวหน้าหรือความท้าทายใหม่ก็จะเกิดข้ึนได้ง่าย รวดเร็ว 

จึงก่อให้เกิดการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหลอกลวง

เพื่อให้มาขายบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและเยาวชนต�่ากว่า 

18 ปี หรือหลอกลวงให้มาใช้แรงงานโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น

10) ป ัญหาการก ่อการร ้าย จัดเป ็นภัยคุกคามที่

ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญ และติดตามและประเมิน
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สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ด�าเนนิการเพือ่ป้องกนั ปราบปราม 

ยบัยัง้การก่อการร้าย โดยประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการใช้

กลไกการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ในกรอบประชาคมอาเซียน

11) การปลอมแปลงเอกสาร เช่น การใช้หนงัสอืเดนิทาง

ปลอม เพ่ือปกปิดอ�าพรางตัวตนทีแ่ท้จรงิของผูก้ระท�าความผดิ มี

แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเครือข่ายองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากหนังสือเดินทางปลอมเป็น 

ช่องทางหลักช่องทางหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ เช่น 

การลกัลอบค้ายาเสพติด การค้าสตรีและเด็ก การก่อการร้าย ฯลฯ

12) การด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ต้องค�านงึ

ถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ให้ความคุ้มครอง และเป็นไปตามปฏิญญา 

ว่าด้วยสทิธมินษุยชนอาเซยีน ทีป่ระกาศใช้ในปลายปี พ.ศ.2555 

ซึง่หากมกีารละเมดิสทิธเิสรภีาพของประชาชนอาจเป็นประเดน็

น�าเข้าสู ่การร้องเรียนหรือการพิจารณาในระดับประชาคม

อาเซียนได้

13) การรวมตัวของประชาคมอาเซยีนท�าให้สทิธเิสรภีาพ 

ของประชาชนได้รับการคุ ้มครองอย่างกว้างขวาง ดังนั้น 

การด�าเนินการใด ๆ ของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนต้อง 

เพิ่มบทบาทและให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามผลกระทบและแนวโน้มของการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนดังกล่าว ส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษต้อง

ตดิตามการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง และทบทวนการ

วางกลยทุธ์การด�าเนนิงานเป็นระยะ อาท ิการเพิม่ประสทิธภิาพ

การบังคับใช้กฎหมาย

จากเหตุผลดังกล่าว ในฐานะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีพันธกิจในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และ

ด�าเนินคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อม ในการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้สามารถด�าเนินงานตามภารกิจ

อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามวสิยัทศัน์ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษที่ว่า “เป็นองค์กรชั้นน�าด้านการสืบสวนสอบสวนที่มี

มาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเช่ือมั่นในการบังคับใช้

กฎหมายด้วยความเป็นธรรม” จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน 

อาเซียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ASEAN Unit) ซึ่งเป็น

หนึ่งในแนวทางการด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อ
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เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

โดยอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษได้มคี�าสัง่ จดัตัง้ศนูย์ประสานงาน 

ด้านอาเซียน หรือ ASEA Unit กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 

13 ธนัวาคม 2555 โดยมทีีท่�าการอยูบ่นชัน้ 8 อาคารกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งด�าเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่เสนอให้

หน่วยราชการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัการจดัตัง้ประชาคม

อาเซียนในปี 2558 โดยให้ทุกส่วนราชการสร้างความตระหนัก

เรื่องอาเซียนในหน่วยงาน

แผนการด�าเนินงานของศูนย์ประสานงานอาเซียนของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ASEAN Unit) ได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการ

ด�าเนินการ 3 ประการ ดังนี้

1) การเพิ่มขีดสมรรถนะการด�าเนินคดีพิเศษของกรม

สอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อตกลง

ระหว่างประเทศอาเซียน และยกระดับการบริการ และอ�านวย

ความเป็นธรรมประชาชน โดยเสริมสร้างศักยภาพในการท�างาน

ให้เจ้าหน้าที ่มกีลไกการท�างานทีม่คีวามสะดวก รวดเรว็ สามารถ

บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ

และระดบัประชาคมอาเซยีน เพิม่ศกัยภาพในการด�าเนนิงานด้าน

สืบสวนสอบสวนคดีต่างๆ ในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป็นหน่วยงานต้นแบบในการอ�านวยความเป็นธรรมกับพลเมือง

ไทยและอาเซียน

2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ

ประสานความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการป้องกันและ

ปราบปรามคดอีาชญากรรมท่ีอยูใ่นอ�านาจหน้าท่ีของกรมสอบสวน

คดีพิเศษโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ โดยการผลักดัน 

ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และนอกเครือข่ายอาเซียน 

การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ การจดัให้มี

การเดินทางไปดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนระหว่าประเทศ

3) การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู ้แก่

ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษและประชาชนเพื่อเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน การเรยีนรู ้

การสือ่สารข้ามวฒันธรรม มทัีศนคตท่ีิดต่ีอประเทศสมาชกิอาเซยีน
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ในช่วงทีผ่่านมา (ASEAN Unit) ได้สร้างผลงานทีส่�าคญัไว้

จ�านวนมาก อาท ิการจดัท�าโครงร่างยทุธศาสตร์ และแผนเตรยีม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จัดท�าแบบสอบถามการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 ของทุก

หน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดท�า ASEAN CORNER  

เพือ่รวบรวมความรู้เกีย่วกบัอาเซยีน เพ่ือจัดท�าฐานข้อมลู เผยแพร่ 

ในช่องทางต่าง ๆ จัดท�าโครงการประสานความร่วมมือด้าน

ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติและการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดท�าข้อมูลเรื่อง 

การน�า DSI เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในมิติอาชญากรรมข้ามชาติ 

เพื่อประกอบการออกอากาศ รายการก้าวทันโลกกับ มสธ. ทาง

สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมา 

ธริาช และสถานีโทรทศัน์ STOU Channel จัดท�าช่องทางเผยแพร่

ข้อมลูศนูย์ประสานงานด้านอาเซยีนทาง intranet กรมสอบสวน

คดีพิเศษ และยังได้จัดท�ารายละเอียดตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น

แนวทางการเตรียมความพร้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

1. จัดท�าแผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติงานของกรมสอบสวน

คดีพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้อง

กับข้อผูกพันของประชาคมอาเซียน แผนงานอาเซียนแห่งชาติ 

นโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม แผน

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์กรม

สอบสวนคดพีเิศษ ทัง้น้ีเมือ่อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบ

ในแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จักต้องมีการ

จัดสรรงบประมาณรองรับการด�าเนินการในแผนงบประมาณ

ประจ�าปีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงแสวงหาแหล่งงบ

ประมาณสนับสนุนอื่น ๆ จากภาครัฐ เช่นโครงการ Flagship 

Project ภายใต้กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 

2. การเตรียมความพร ้อมในส ่วนหน่วยงานและ

ข้าราชการ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามภารกิจให้

ได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อผูกพันของประชาคมอาเซียน 

และเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของข้าราชการในด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาของประชาคมอาเซียน เนื่องจากการ

รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซยีนเพิม่มากขึน้

ในทุก ๆ ด้าน

3. สร้างองค์ความรูข้องหน่ายงานราชการ รบัทราบข้อมลู

อาเซยีนทีท่นัต่อเหตกุารณ์ บคุลากรมคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบั

อาเซียน และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2556

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน และท�าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

ภารกิจ โดยจัดท�าเป็นรายงาน เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีแนวทาง 

การด�าเนินงาน ดังนี้

1.1 เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ข้าราชการกรม

สอบสวนคดีพิเศษและประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู ่

ประชาคมอาเซยีน เพือ่เตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรให้มคีวามรู้ 

ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน การเรยีนรูก้ารสือ่สารข้าม

วัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีประเทศสมาชิอาเซียน

1.2 เพิ่มขีดสมรรถนะการด�าเนินคดีพิเศษของกรม

สอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อตกลง

ระหว่างประเทศอาเซียน และยกระดับการบริการ และอ�านวย

ความเป็นธรรมประชาชน โดยเสริมสร้างศักยภาพในการท�างาน

ให้เจ้าหน้าที ่มกีลไลการท�างานทีม่คีวามสะดวก รวดเรว็สามารถ

บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ

และระดับประชาคมอาเซียน เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงาน

ด้านสืบสวนสอบสวนคดีต่าง ๆ ในภารกิจของกรมสอบสวน 

คดพีเิศษ โดยการผลกัดนัให้สถาบนัการสบืสวนสอบสวนคดพิีเศษ 

เป็นสถาบันระดับอาเซียนท่ีฝึกอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน

เทคโนโลยีในการด�าเนินคดีพิเศษให้กับหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศอาเซียน และ

เป็นหน่วยงานต้นแบบในการอ�านวยความเป็นธรรมให้กับ

66 DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION



วันก่อก�าเนิด ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2510

ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 ปัจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม 

ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา

ค�าขวญัอาซยีน : One vision, One identify, One community หรอื หนึง่วสิยัทศัน์, หนึง่เอกลกัษณ์, หนึง่ประชาคม 

 คนไทยที่ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการอาเซียน คือ นายแผน วรรณเมธี (พ.ศ.2527 – 2529)  และดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

(พ.ศ. 2551 – 2553)

 7 วิชาชีพ ที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน คือ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก พนักงานบัญชี 

ทันตแพทย์ แพทย์ การส�ารวจ

พลเมืองไทยและอาเซียน เช่น การจัดให้มีล่ามและให้มีเอกสาร

แจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาเป็นภาษาต่าง ๆ เป็นต้น

1.3 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

เพื่อประสานความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการป้องกัน

และปราบปรามคดีอาชญากรรมที่อยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ โดยการ 

ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายในกลุม่ประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ และนอกเครอืข่าย 

อาเซยีน การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมท้ังเสริม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาคมระหว่างประเทศ

อาเซียน

2. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียน กรม

สอบสวนคดีพิเศษ (DSI ASIAN UNIT) ตามค�าสั่งกรมสอบสวน

คดีพิเศษที่ 1510/2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้าน

อาเซียน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

3. การส�ารวจความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

ของหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ

4. จดัท�าคลงัข้อมลูประชาคมอาเซยีนเพือ่ให้ความรูด้้าน

ประชาคมอาเซยีนแก่ข้าราชการของกรมสอบสวนคดพีเิศษทาง 

intranet

5. ฝึกอบรมภาษาองักฤษแก่เจ้าหน้าท่ีของกรมสอบสวน

คดพีเิศษ และส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารบัการฝึกอบรมภาษาองักฤษทีจ่ดั

โดยกระทรวงยุติธรรม 

เกร็ดความรู้เรื่องอาเซียน
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ปัญหาอุปสรรคของประเทศไทย

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



กองบรรณาธกิารวารสาร DSI ไตรสาร ได้เรยีบเรยีงปาฐกถา

ของ ดร.สรุนิทร์ พศิสวุรรณ เรือ่ง ปัญหาอปุสรรคของประเทศไทย

ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ในงานวนัสบืสานอดุมการณ์ นายผี 

- อัศนี พลจันทร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 19 

สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ มีสาระส�าคัญที่น่าสนใจ ดังนี้

ประเทศไทยก�าลังเตรียมตัวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน  

ซึ่งจะเป็นบันไดและประตูที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมโลก แต่สิ่ง

ที่น่าเป็นห่วงส�าหรับประเทศไทย คือ ความพร้อม ท้ังในเรื่อง

ของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการแข่งขัน การจัดองค์ความรู ้

ภายในที่มีประสิทธิภาพ ความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ในสังคม ซึ่งท่านอัศนี พลจันทร2 ได้เคยต้ังข้อสังเกตว่า

ประเทศไทยยังมีความมืดมนในความไม่ยุติธรรม ความไม่เท่า

เทียมกัน สิทธิเสรีภาพยังถูกรุกรานและมีอยู่อย่างจ�ากัด ความ

ไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ เช่น ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ียังไม่สามารถแก้ไขให้

ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ และการใช้มาตรการวิธีการ

ที่แตกต่างกับที่ใช้ที่อื่น

หากประเทศไทยขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ 

จะเป็นตวับ่ันทอนความเป็นเอกภาพ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

ที่จะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมโลกที่จะเต็มไปด้วยโอกาส แต่ยังคง

มีความท้าทายและการแข่งขัน โดยปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพา

1 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 (1 มกราคม 2551 – 1 มกราคม 2556)
2  นายอัศนี พลจันทร อดีตอัยการ สังกัดกองคดี กรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย (21 กรกฎาคม 2484 – 2495) ได้รับยกย่องเป็นอัยการ 
ผู้มีความตรงไปตรงมา, นักเขียนและนักปฏิิวัติชาวไทย ใช้นามปากกาว่า “นายผี” ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น “มหากวีของประชาชน”  
มีผลงานมากมายในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ
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ระบบราชการ เพื่อเป็นกลไกที่จะจรรโลงไว้ซึ่งความยุติธรรม 

ความเสมอภาค สร้างจติส�านกึของประเทศ ส�านกึของประชาชน 

รู้ผิดชอบชั่วดี เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาร้องเรียน 

ขอความเป็นธรรม ถอืได้ว่าเป็นองค์กรทีด่�ารงไว้ซึง่ความเป็นธรรม 

ทั้งนี้ ระบบราชการ ตามที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ 3 กล่าวไว้ว่า 

เป็นระบบสร้างประชาคมประชาธิปไตย เป็นระบบที่มีความ

สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะออกไปสู่การแข่งขันการต่อสู้

กับเวทีภายนอก เวทีระดับโลก นั้น มีความพร้อมจริงหรือไม่ 

เพราะในระบบราชการมีหลายปัจจัยเข้ามาสอดแทรกในหลาย

เรื่อง อาทิ การเลื่อนชั้น การโยกย้าย การก�าหนด การแต่งตั้ง  

ซึง่เป็นการได้มาทีไ่ม่เหมาะสม ไม่มคีวามพร้อมในต�าแหน่งทีไ่ด้รบั 

ไม่มปีระสบการณ์ทีจ่ะพฒันางานด้านต่าง ๆ  และไม่มคีวามอาวโุส 

เหมาะสมกับต�าแหน่งดังกล่าว เพราะฉะนั้นการที่จะก้าวออกไป

สู่เวทีข้างนอก ถ้าประเทศไทยไม่ Fighting fit ไม่มีความพร้อม

อย่างแท้จริงในการเข้าไปต่อสู้บนเวทีที่กว้างไกลออกไป จึงไม่ใช่

เรื่องง่าย 

ฉะน้ัน ในวนันีส้ิง่ทีก่ระผมอยากให้เกดิข้ึนในประเทศไทย

และระบบราชการ คือ การเป็นวชิาชพีของระบบราชการ  มคีวาม

ภูมิใจและการมีศักดิ์ศรีของระบบราชการ มีข้าราชการที่จะใช้

วิชาชพีน้ี เพ่ือความถกูต้อง ช่วยกนัก่อให้เกดิระบบประชาธปิไตย 

มีการต่อสู้และดิ้นรนเพื่อความถูกต้อง เพื่ออิสระ เพื่อเสรีภาพ

ของคนทุกคนในแผ่นดิน (something went wrong) เพราะ

ว่าเราไม่สามารถได้คนดีที่สุดส�าหรับต�าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก

มีเงื่อนไขและปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ระบบอุปถัมภ์ญาต ิ

พี่น้อง เส้นสาย ทางการเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีจะบ่ันทอน

ความสามารถของประเทศไทยในการที่จะออกสู่ประชาคมโลก 

และต่อสู ้กับบุคคลภายนอก จากที่ผ่านมาในเวทีระดับโลก

บคุลากรของประเทศไทยมศีกัยภาพลดลง เพราะความไม่พร้อม 

ไม่รูจ้รงิ  ไม่ได้เตรยีมตวัมาเพือ่มาด�ารงและอยูใ่นต�าแหน่งส�าคญั 

แต่มาเพราะเหตุผลอื่น ซึ่งขณะนี้ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยพร้อม 

ที่จะไปอยู่บนเวทีประชาคมอาเซียนหรือไม่ 

การท่ีคนไทยมีความภูมิใจท่ีประเทศไทยไม่เคยเป็น

เมืองข้ึนของใคร เป็นเรื่องท่ีดีมาก ซ่ึงหากมองย้อนไปในอดีต 

ประเทศไทยสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจ เต็มศักดิ์ศรีว่า We 

are Ego ประเทศของเรา มีความเสมอกับนานาประเทศ ด้าน

การทูตของไทยเป็นแบบรอมชอม Acabadation the former 

is of acabadation รับ พูดคุย และฟังกับข้อเสนอของทุก

ประเทศ การท�าความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม 

รูปธรรม ซึ่งประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นงานด้านการทูตเป็น The 

former city of define ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรน เพื่อให้ได้มาซึ่ง

อสิรภาพ ในขณะเดยีวกันประเทศไทยมกัใช้ค�าว่า “ไม่เป็นเมอืงขึน้ 

ของใคร” มาเป็นข้อแก้ตัวในเรื่องต่าง ๆ มากกว่าค�าอธิบาย  

ซึ่งในยุค community, ยุคประชาคม, และยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่มี

ประเทศใดในโลกจะยืนหยัดอยู่เฉพาะภายในกรอบเดิม นานา

ประเทศต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก

ภายนอกประเทศ มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตนเอง เพ่ือ

การแข่งขัน มีการต่อรอง การใช้วาทศิลป์ในเวทีโลกเพื่อให้ได้มา

ซึง่ผลประโยชน์ของประเทศตน ส�าหรบัประเทศทีเ่คยเป็นเมอืงขึน้ 

เมื่อก้าวเข้ามาในเวทีอาเซียนแล้ว (พ.ศ.2510) ประเทศเหล่านั้น

จะต้องพิสูจน์ตัวเองบนเวทีโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เป็น

ประเทศทีก่�าลงัพฒันา  แสดงให้เหน็และพสิจูน์ว่ามไิด้ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

อิสรภาพที่ประเทศได้รับมานั้นเป็นการสมควรและถูกต้องแล้ว 

ส�าหรับสิ่งที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทยในการท่ีจะก้าว

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน มหีลายประเดน็ อาท ิคนไทยชืน่ชมและมี

ความภาคภมูใิจในพระราชกรณยีกจิของล้นเกล้า รชักาลที ่4 และ

รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้ทรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชให้กับประเทศไทย แต่

3 อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูญธรรม อดีตผู้น�าคณะราษฎรสายพลเรือน (24 มิถุนายน 2475), 
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (คนแรก) (28 มิถุนายน 2475) ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวาคม 2475 และนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 
  (24 มีนาคม – 23 สิงหาคม 2489) 
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ไม่เคยน�าแนวทางหรอืรปูแบบพระราชกรณยีกจิมาเป็นแนวทาง

พฒันาเพือ่น�าประเทศออกไปสูโ่ลกภายนอก และสิง่ทีค่นไทยมกั

จะลมื คอื ล้นเกล้าทัง้สองพระองค์ทรงม ีความสนใจโลกภายนอก 

ทั้งทรงศึกษาภาษาต่างประเทศ, ทรงเสด็จประพาสยุโรป เพื่อ

สร้างเครอืข่าย เพือ่ใช้ในการต่อสูก้บัประเทศทีล่่าอาณานคิม และ

รักษาไว้ซ่ึงเอกราชการของแผ่นดิน เพราะฉะนัน้คนไทยต้องมกีาร

เปลีย่นแนวคดิ เรยีนรูแ้ละศกึษาวถิขีองโลก สร้างเครอืข่ายพนัธมติร

กับนานาประเทศในโลก และมีการตื่นตัว (active) ตลอดเวลา 

ด�าเนนิงานในแบบเชงิรุก (proactive) สูโ่ลกภายนอก และอกีเรือ่ง 

ทีน่่าเป็นห่วง คอื ความพร้อมของประชาชนชาวไทยและเยาวชน

ไทยทีจ่ะออกไปสูก่ารแข่งขนัในโลกภายนอก ในเรือ่งของคณุภาพ

ของการศกึษา เพราะประเทศไทยลงทนุด้านการศกึษามากทีส่ดุ

ของประชาคมอาเซียน คือ 25% ของรายได้ของงบประมาณ

แผ่นดิน ซึ่งเป็นการลงทุนทางด้านการศึกษาเป็นอันดับสองของ

โลกรองจากประเทศเยเมนซึง่เป็นประเทศเลก็ๆ ในโลก แต่ลงทนุ 

28% ของงบประมาณแผ่นดิน 

จากผลการลงทุนด้านการศึกษาของประเทศไทยผลท่ี

ออกมา ปรากฏว่า คนไทยยงัไม่พร้อมทีจ่ะออกไปแข่งขันกบันานา

ประเทศในโลก โดยผลการจากการศกึษาพบว่า 10 คนทีเ่ข้าไปสู่

กระบวนการศึกษา จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ซึ่ง

ใน 2 คน มีงานท�า 1 คน และว่างงาน 1 คน ส�าหรับคนที่ได้งาน 

ก็ต้องมีการสอน ฝึกหัดใหม่ เพราะเป็นบุคลากรที่ยังไม่มีความ

พร้อมที่จะท�างานทั้งในภาคเอกชน, ภาคอุตสาหกรรม และภาค

พาณิชยกรรม ทั้งนี้ การศึกษาไทยมักจะพูดเสมอว่า  ได้สอนให้

ผู้เข้ารับการศึกษา มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ แต่ในความเป็น

จริงแล้วคนไทยยังใช้ระบบการท่องจ�าอยู่เหมือนเดิม ทั้ง ๆ ที่มี

เครือ่งมอือ�านวยความสะดวก และมเีทคโนโลยต่ีาง ๆ  ช่วยในการ

จ�า อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ซึ่งระบบท่องจ�าจะไม่ช่วยในเรื่อง

ของกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคนไทยยังขาดความสามารถ

ในการน�าข้อมูลต่าง ๆ มาบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

ท้ังนี้ หากกล่าวถึงการประกอบอาชีพในยุคประชาคม

อาเซียน ยุคโลกาภิวัตน์ บุคลากรหนึ่งคนจะไม่ได้ประกอบอาชีพ

เดียวตลอด ยกตัวอย่าง เช่น จะไม่มีด�ารงอาชีพอัยการถึง 40 ปี 

แล้วเกษยีณ แต่จะมกีารเปลีย่นไปประกอบอาชพีอืน่ หรอืมอีาชพี

เสริม ซ่ึงในยุคดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถประกอบ

อาชพีต่าง ๆ  ได้ถงึ 3 - 4 อาชพี แต่ทัง้นี ้หากการศึกษาไทยยงัสอน
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ให้มีการท่องจ�า หลายอาชีพจะไม่มีทิศทางปรับตัวไปประกอบ

อาชีพอื่นได้ เพราะขาดทักษะในกระบวนการคิด การวิเคราะห์ 

เช่น นักกฎหมาย แพทย์ วศิวกร สถาปนกิ ดังนัน้ ระบบการศกึษา

ของไทยจะต้องมกีารพฒันาและปฏริปูเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็     

สร้างทักษะใหม่ๆ ขึ้นในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ศึกษารู้จัก 

การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เพื่อให้ทันกับนานาประเทศ 

ในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าติดกับดัก

ของประเทศ คือ เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางไม่ถึงระดับ

สูง โดยเกณฑ์ที่ใช้วัด ดังนี้ ระดับสูง High income county คือ 

10,000 ดอลลาร์/คน/ปี แต่ประเทศไทยมรีายได้ประมาณ 6,000 

ดอลลาร์เศษ/คน/ปี ซึ่งหากจะก้าวจะขึ้นถึง 10,000 ดอลลาร์ 

นัน้เป็นเรือ่งทีย่าก ต้องขึน้อยูก่บัการพฒันาประเทศควบคูก่บัการ

พัฒนาบุคลากร ส�าหรับสมาชิกใน 10 ประเทศอาเซียน ปัจจุบัน

บรูไน มีรายได้ 30,000 ดอลลาร์เศษ/คน/ปี, สิงคโปร์ มีรายได้ 

40,000 ดอลลาร์เศษ/คน/ปี, มาเลเซียก�าลังก้าวพ้นเส้นเกณฑ์  

หากประเทศไทยจะก้าวถึงเกณฑ์หรือพ้นเกณฑ์นั้นจะต้องมีการ

ลงทุนทางการศึกษามากขึ้น ทั้งในเรื่องของการค้นคว้า การวิจัย 

และนวัตกรรม ทั้งนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้อายุการด�ารงอาชีพ

ต่างๆ จะลดลง ซึ่งอดีตอาจจะมีค�ากล่าวที่ว่า Early retired 

เพราะเบือ่ในต�าแหน่งและงานน้ันๆ แต่ในอนาคตความหมายของ

ค�านั้นจะเปลี่ยนไป และอาจหมายถึง 30 ปี หรือ 15 ปีเท่านั้น

ที่จะเกษียณตัวเองออกมา เพราะมีทางเลือกใหม่ งานใหม่ ชีวิต

มีทางเลือก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา ในโลกยุคประชาคมอาเซียน เช่น ประกอบอาชีพคร ู

มาเป็นเวลา 30 ปี อาจมีความคิดว่าท�างานไปเงินเดือน ก็ยัง

เท่าเดิม หากลาออกไปเลี้ยงหลานจะดีกว่า เพราะเมื่อลาออก

มาก็รับบ�านาญ โดยเงินที่ได้ไม่แตกต่างกับเงินเดือนที่รับอยู่ 

ในปัจจุบันท่ีท�างานอยู่ หรือลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่น ๆ 

ส�าหรบัในการด�าเนินงาน ด้านอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ในประเทศไทย

น้ัน เป็นการน�าเอาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอื่นเข้ามา

ด�าเนนิการผลติ ในลกัษณะของการรบัจ้างการผลติ และผลติออกมา

ในนามแบรนด์และยี่ห้อของประเทศนั้น ๆ โดยใช้แรงงานของ

ประเทศไทย ดงันัน้ประเทศไทยควรทีจ่ะต้องท�าการเปล่ียนแปลง

งานด้านอตุสาหกรรม มกีารสร้างโมเดลของตวัเอง บคุลากรควร

ได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัย นักค้นคว้า นักประดิษฐ์ และ นัก

คิดค้นนวัตกรรม เพื่อท่ีจะก้าวผ่านและยกระดับอุตสาหกรรม

ประเภทนี้ ซ่ึงปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถด�ารง

อยู่ได้เพราะแรงงานต่างประเทศ แต่บุคลากรในประเทศก็มิได ้

มีการพัฒนาเพิ่มเติม 

หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ ในประชาคมอาเซยีนแล้ว 

มองว่าประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน  

ท้ังด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เพราะไทยเป็นประเทศที่มี

ความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาต ิศาสนา ซึง่คนไทยต้องตระหนกัใน

สิ่งเหล่านี้เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศ

ดังค�ากล่าวของนายอานันท์ ปัญยารชุน4 ประธานกรรมการ

อิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ซึ่งกล่าวไว้ในการประชุม

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ว่า 

“หากทุกคนมองย้อนกลับไป 4 ช่วงอายุคน ทุกคนจะเห็นได้ว่า 

เราต่างมาจากหลายชาติพันธุ์ หลากหลายภาษา แต่เราทุกคน

ก็มีความเห็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” และค�ากล่าวของนายอัศนี 

พลจันทร (นายผี) ที่กล่าวไว้ว่า “ประเทศไทยเรานั้นมีการรับ

วัฒนธรรมตะวันตก ตะวันออก และจากชาติต่าง ๆ ที่มีพื้นที่

รอบประเทศ อย่างเช่น เขมร มอญ และจากทะเลไกลอย่างเช่น 

มลายู ยุโรป” ซ่ึงไทยได้รู้จักน�าเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของ

นานาชาติมาดัดแปลงให้เหมาะกับชีวิตคนไทย ท�าให้คนไทย

ได้เปรียบชาติอื่น ๆ มิใช่น้อย เป็นชนชาตินี้มีความหลากหลาย 

 ถ้าเราไม่ตระหนกัว่าชาตนิีป้ระเทศนีม้คีวามแตกต่างหลากหลาย   

ยากที่จะรวมให้กลายเป็นพลังแห่งชาติ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ให้พ้นไปได้ 

4 นายอานันท์ ปัญยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 (2 มีนาคม 2534 – 7 เมษายน 2535 และ 10 มิถุนายน – 23 กันยายน 2535)
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เตือนภัย! มิจฉาชีพจ้องตัดสัญญาณกันขโมย 

โจรกรรมรถยนต์ส่งชายแดน
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ในยคุปัจจุบนัสญัญาณกนัขโมยทีอ่ยูใ่นรปูรโีมทคอนโทรล

ในรถยนต์ อาจไม่ได้ช่วยป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ แต่อาจ

กลายช่องทางให้พวกมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการโจรกรรม

รถยนต์และทรัพย์สินภายในรถไปได้อย่างง่ายดาย ดังท่ีเกิดข้ึน

กับผู้ใช้รถมาแล้วหลายรายโดยไม่ทันรู้ตัว เพราะมิจฉาชีพใช้

ระบบบล็อกสญัญาณกนัขโมยหรอืรโีมทรถยนต์ ท�าให้ไม่สามารถ

ท�างานได้ตามปกติ โดยคนร้ายใช้เครื่องส่งสัญญาณที่ท�างาน

เหมือนรีโมทอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณรบกวนก็จะท�าให้รีโมทของ

รถยนต์คันนั้นไม่ท�างาน และไม่สามารถล็อกรถยนต์ได้ หาก

เจ้าของรถไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่ารถยนต์ของตนถูกปลดล็อก

แล้ว คนร้ายจงึสามารถเปิดประตูเข้าไปโจรกรรมทรพัย์สนิภายใน

รถยนต์ได้อย่างง่ายดาย อีกกรณี คือขณะล็อกประตูรถยนต์อยู่

นั้น ถ้าเจ้าของรถยนต์กดรีโมทเพื่อปลดล็อกประตู แต่ถูกคนร้าย 

ส่งสัญญาณรบกวน ประตูรถยนต์กไ็ม่สามารถเปิดได้เช่นเดยีวกนั 

วธิกีารนีเ้รยีกว่า การบลอ็กสญัญาณท�าให้รโีมทไม่สามารถท�างานได้

ความผดิปกตขิองระบบลอ็กไม่ได้ขึน้อยูกั่บรโีมทคอนโทรล 

ในรถยนต์ แต่เกิดจากการถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นท่ีปล่อย

สญัญาณคลืน่วทิย ุคลืน่แม่เหลก็ หรอืจากรโีมทด้วยกนัเอง ท�าให้

รีโมทไม่สั่งการ ดังนั้นหลังกดรีโมทเพื่อล็อกรถยนต์ ผู้ขับขี่ต้อง

ตรวจสอบการลอ็กด้วยสายตาหรอืจากการดสูญัญาณไฟกระพริบ 

ของระบบให้แน่ใจอกีครัง้ โดยปกตสิญัญาณไฟของรถจะกระพรบิ 

และมีเสียงดัง 1 ครั้ง หมายถึงการล็อก และกระพริบ 2 ครั้งคือ

การปลดล็อก โดยลูกค้าสามารถตั้งให้มีเสียงหรือไม่มีเสียงได้

ด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถตั้งสัญญาณไฟการล็อกหรือไม่ล็อกได้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ติดตามความเคล่ือนไหวของ

แก๊งโจรกรรมรถยนต์โดยล่าสุดเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2556 

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย 

พันต�ารวจเอกญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

และนายธ�ารงศักดิ์ หงส์ขุนทด อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�านักอัยการ

สูงสุด ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นายธงชัยหรือหนุ่ย กตะศิลา  

ผู้ต้องหาคดีโจรกรรมรถยนต์ โดยคดีดังกล่าวดีเอสไอได้รับไว้

เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่น โดย 

ผู้ต้องหารายดังกล่าวอยู่ในแก๊งโจรกรรมรถยนต์รายใหญ่ในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่ขโมยรถส่งขายไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน

เตือนภัย! มิจฉาชีพจ้องตัดสัญญาณกันขโมย 

โจรกรรมรถยนต์ส่งชายแดน
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ทัง้ลาวและกมัพชูา ท�าหน้าทีเ่ป็นผูข้บัรถยนต์เป้าหมายออกจาก

พืน้ทีท่ีก่�าหนดไว้ และได้รบัค่าจ้างคนัละ 5,000 บาท โดยนายธงชยั 

และนายตรีทศพล หรือ ตั้ม วิเชียรโรจน์ ได้ก่อเหตุขโมยรถยนต์

ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กธ 9099 

นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 นายธงชัย ได้ท�าการ

ซุ่มตามห้างสรรพสินค้า เมื่อพบรถยนต์เป้าหมายเข้ามาจอด 

กเ็ข้าไปโจรกรรมโดยใช้วธิกีดรโีมท เพือ่ไม่ให้ระบบลอ็กอตัโนมตัิ

ท�างาน โดยรโีมทตัดสญัญาณทีใ่ช้มรีศัมเีพือ่บลอ็กสญัญาณกว้าง  

จึงไม่จ�าเป็นที่ต้องเข้าไปประชิดตัวรถ แค่เพียงซุ่มห่าง ๆ 

ก็สามารถน�ารถยนต์ออกมาได้เลย 

ในวันเกิดเหตุภรรยาของผู้เสียหายได้น�ารถยนต์ไปจอด

ไว้ที่ห้างโลตัส สาขานครราชสีมา และกลุ่มคนร้ายได้เดินตาม

ภรรยาผู้เสียหายและคอยจังหวะเพื่อโทรศัพท์ส่งสัญญาณให้

นายตรทีศพลและเพือ่นร่วมแก๊ง ท�าการใช้รโีมทกอ็ปป้ีสญัญาณ 

บล็อกไม่ให้ระบบล็อกรถยนต์อัตโนมัติท�างานได้ จากนั้นก็จะ

เข้าไปตดัระบบไฟและต่อสายตรงก่อนจะขบัรถยนต์คนัดงักล่าว

ออกจากห้างไป

จากการสอบปากค�าผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่า หลังจาก

ขโมยรถฟอร์จนูเนอร์แล้วยงัได้ไปโจรกรรมรถยนต์กระบะโตโยต้า 

วีโก้แชมป์ที่บริเวณลานจอดรถห้างบิ๊กซีโคราชอีกด้วย ขณะนี้

รถยนต์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนบ้านมากที่สุด คือรถ

ยีห้่อโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์และกระบะ ซึง่ทีผ่่านมามใีบสัง่ให้ขโมย

รถสูงถึง 100 คัน 

อย่างไรกต็าม กรมสอบสวนคดีพเิศษอยูร่ะหว่างรวบรวม

พยานหลกัฐานเพือ่ขยายผลจับกมุแก๊งโจรกรรมรถยนต์กลุม่ใหญ่

ในพ้ืนทีภ่าคอสีาน จากการสบืสวนพบและท�าแผนประทษุกรรม

แก๊งโจรกรรมรถยนต์พบว่า คนร้ายมีวิวัฒนาการสูงในการใช้

เทคโนโลย ีโดยรโีมททีน่�ามาใช้ในการขโมยรถนัน้ สามารถกอ็ปป้ี

สัญญาณรโีมทได้ทกุยีห้่อ ซึง่บรษิทัรถยนต์ยงัไม่สามารถป้องกนั

แก้ไขได้ และคงต้องใช้เวลาในการพฒันาสกัระยะ กรมสอบสวน

คดพีเิศษจงึฝากเตอืนไปยงัเจ้าของและผูข้บัขีร่ถยนต์ทีใ่ช้บรกิาร

ลานจอดรถในห้างสรรพสนิค้าและโรงแรมต่าง ๆ  โดยเฉพาะลาน

จอดรถชัน้ใต้ดนิ ให้ระมดัระวงั โดยหลงัจากกดรโีมทแล้วจะต้อง

ตรวจสอบทุกครัง้ว่ารถลอ็กแล้วหรอืไม่ และไม่ควรกดรโีมทล็อกซ�้า 

เพราะอาจเป็นการปลดล็อกให้คนร้ายโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นทุกครั้ง

ที่ล็อกรถด้วยรีโมทแล้ว ขอให้ใช้มือดึงซ�้าอีกครั้งหนึ่ง 

ขณะที่นายธงชัย ผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ตนท�าหน้าที่

เพียงขโมยรถยนต์ตามพื้นท่ีเป้าหมายและตามออเดอร์โดยไป

ซุ่มตามห้างสรรพสินค้า เมื่อมีรถยนต์ยี่ห้อท่ีเป็นเป้าหมายเข้า

มาจอดก็จะเข้าไปโจรกรรมโดยใช้วิธีกดรีโมท เพื่อไม่ให้ระบบ

ลอ็กอตัโนมตัทิ�างานได้ ซึง่รโีมทของแก๊งตนเอง สามารถใช้ขโมย

รถยนต์ได้ทุกยี่ห้อ มีรัศมีเพื่อบล็อกสัญญาณกว้างประมาณ 10 

เมตร จึงไม่จ�าเป็นที่ต้องเข้าไปประชิดตัวรถ แค่เพียงซุ่มห่าง ๆ 

ก็สามารถน�ารถยนต์ออกมาได้ และไม่ได้ออกไปขโมยทุกวัน แต่

จะท�าทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

ส�าหรับอุปกรณ์ “แจม” หรือ “บล็อก” สัญญาณรีโมท

กนัขโมยรถยนต์ ทีแ่ก๊งโจรกรรมรถยนต์ น�ามาใช้ก่อเหต ุคอื การ

นั่งส่งสัญญาณ ส่งคลื่นรบกวนการท�างาน “รีโมท กันขโมย” 

เจ้าของรถยนต์ ในรศัมกีารท�างานอปุกรณ์ “แจม” หรอื “บลอ็ก” 

สัญญาณ ซึ่งท�าให้ “รีโมทกันขโมยเจ้าของรถยนต์” ไม่สามารถ

ใช้งานได้ในขณะนัน้ และเมือ่เจ้าของรถไม่ตรวจสอบให้แน่ชดัว่า 

รถยนต์ของคุณล็อกประตูแล้วจริงหรือไม่ แก๊งโจรกรรมรถยนต์ 

ก็จะฉวยโอกาสที่เจ้าของรถหันหลังให้เพียง 5 - 10 นาที ขับรถ

ออกไปจากจุดเกิดเหตุได้อย่างง่ายดาย

ขณะนี้ยังไม่มีวิธีป้องกันการถูกบล็อกรีโมทได้ มีเพียง

วิธีเดียวคือ การใช้กุญแจรถในการปลดล็อกรถแทนการใช้รีโมท 

รวมถงึการตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัขโมยเพิม่เตมิอืน่ๆ เช่น อปุกรณ์

ลอ็กคลชั ลอ็กพวงมาลยั ลอ็กเบรค ถงึแม้ว่าโจรไฮเทคเหล่านีจ้ะ

สามารถพชิติระบบป้องกนัต่างๆมานบัไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่า

ระบบการป้องกันหลายช้ินจะท�าให้โจรเสียเวลามิใช่น้อย และ

อาจเป็นความโชคดีของเจ้าของรถ หากมีผู้ผ่านมาพบเห็นพิรุธ

และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และสกัดคนร้ายได้ทัน

ท่วงที
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โลกสีเขียว ตอน 

eco ATM นวัตกรรมใหม่ ในโลก “รีไซเคิล”
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ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้หันมาให้ความ

สนใจและแสดงความห่วงใยต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อาจเป็น

ความตั้งใจดีที่จะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีโลกก�าลัง 

เผชญิหน้าอยูป่ระกอบกบักระแสโลกร้อนทีก่ลายเป็นวาระแห่งโลก 

แต่อย่างไรก็ตามคงหลีกไม่พ้นการหาแนวร่วมที่จะรับผิดชอบ

ต่อสงัคมด้วยกนั ดงัจะเหน็ได้ชดัเจนจากการรณรงค์ของหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน NGOs (Non Govermental  

Organizations) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่ให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแลรักษา

สิง่แวดล้อม ประหน่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญทีพ่วกเขาใช้ในการตดัสนิใจ 

เลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารน้ัน ๆ  นอกเหนือไปจากปัจจยัด้านราคา

และคุณภาพของสินค้า

ในฐานะที่น้องฟ้าใส ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความส�าคัญ

กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องขอชื่นชมและปรบมือดัง ๆ ให้กับ

หลายโครงการดี ๆ ที่ช่วยท�าให้เกิดความตื่นตัวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในหลากหลายแนวทาง อาทิ การลด

การใช้ถงุพลาสตกิ การประหยดัพลงังาน การใช้พลงังานทดแทน 

ล่าสุด น้องฟ้าใส มีข่าวนวัตกรรมใหม่ในการรีไซเคิล ที่

ชื่อว่า “อีโคเอทีเอ็ม” (ecoATM) มาฝากท่านผู้อ่านค่ะ ก่อนอื่น

ต้องขออธิบายให้เข้าใจตรงกันเสียก่อนว่า อีโคเอทีเอ็มนี้จึงมิใช่ตู้

เอทีเอ็มที่เราคุ้นเคยในการกดถอนเงินสดและท�าธุรกรรมต่าง ๆ 

แต่เป็นตู้เอทีเอ็มท่ีรับท้ิงโทรศัพท์มือถือท่ีใช้แล้ว ซึ่งประดิษฐ์

คดิค้น โดยนายมาร์ก โบว์เลส นายไมเคลิ ลบีรซิซ ิและนายปีเตอร์ 

วาน รูย์เยน สามนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

สื่อสารไร้สาย โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีตัวน�าไฟฟ้า ที่

สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมตู้กดดีเด่นแห่งปีในงาน 

พิตช์เฟซต์ จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมตู้กดแห่งนครซานดิเอโก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา คว้าเงนิรางวลัก้อนโต 2 หมืน่เหรยีญสหรฐั 

หรือราว 640,000 บาท ไปครองและก�าลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง 

ในธุรกิจรีไซเคิล

ทีมงานของนายโบว์เลส มองเหน็ช่องทางธรุกจิจากข้อมลู

ของแบบส�ารวจบริษัท โนเกีย ที่พบว่าชาวอเมริกันเพียงร้อยละ 

3 เท่านั้นที่เคยรีไซเคิลมือถือและอุปกรณ์เสริมท่ีเลิกใช้ และ

น�าไปสู่การจัดท�าแบบส�ารวจของพวกตนที่แสดงให้เห็นว่าชาว

โดย : น้องฟ้าใส

โลกสีเขียว ตอน 
Eco ATM นวัตกรรมใหม่ 

ในโลก “รีไซเคิล”
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อเมริกนันิยมมมีอืถอื เฉลีย่ 6 เครือ่งต่อหลงัคาเรอืน หากไม่มกีาร

แก้ไขปัญหาดงักล่าวอกีไม่นานโทรศพัท์มอืถอือาจจะล้นโลกและ 

กลายเป็นขยะที่สร้างมลภาวะร้ายแรง

ต่อมา นายโบว์เลสจึงใช้บริการเว็บไซต์เซอร์เวย์มังกี้เพื่อ

ท�าแบบส�ารวจถึงเหตุผลที่ผู้บริโภคจะเข้าร่วมโครงการรีไซเคิล 

มือถือ โดยเหตุผลหลักมี 3 ข้อ ได้แก่ การคืนเงิน ความสะดวก 

และความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัว

ขัน้ตอนการท�างานง่าย ๆ ของอโีคเอทเีอม็ คอื การรบัแลก

เคร่ืองมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยหลังจากที่เราน�า

โทรศัพท์ หรือเครื่องใช้ใด ๆ มาหย่อนลงตู้ สิ่งที่จะได้รับกลับไป

คือคูปองส่วนลด ส�าหรับการใช้ซื้อสินค้าและบริการของแบรนด์

ต่าง ๆ และคูปองนี้ ยังสามารถน�าไปแลกเป็นเงินสดกับแบรนด์

เจ้าของสินค้าที่น�าไปทิ้ง รวมไปถึงการแลกเมนูบริจาค โดย

เคร่ืองจะตีมูลค่าของโทรศัพท์เครื่องนั้นและให้ลูกค้าเลือกว่า 

จะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิใด

แนวคิดในการจัดท�าอีโคเอทีเอ็มนี้ ตั้งอยู ่บนพื้นฐาน 

ที่ผู ้ผลิตนวัตกรรมนี้เชื่อว่า วิธีนี้ไม่เพียงจะเกิดประโยชน์กับ

เจ้าของสินค้าที่สามารถน�าสินค้ากลับไปรีไซเคิล ทั้งยังจะได้รับ

รายงานในฐานะผู้ช่วยลดปัญหาโลกร้อนจาก ecoATM แต่ใน

เวลาเดียวกัน ผู้บริโภคสาสามารถหย่อนรีไซเคิลโทรศัพท์ที่ใด

กไ็ด้ และผลตอบแทนทีล่กูค้าได้รบัจะเป็นแรงดงึดดูใจทีจ่ะท�าให้

ผู้บริโภคสนใจการรีไซเคิลมากขึ้น ที่ส�าคัญยังส่งผลดีกับโลกใบนี้

ของเราด้วย

ปัจจุบัน “อีโคเอทีเอ็ม” มีวางอยู่ตามสถานที่สาธารณะ

ทั่วไปในซานดิเอโก โดยกลุ่มผู้ประกอบการสีเขียวรายนี้เริ่มต้น

ธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน อีโค

เอทีเอ็มยังเพิ่งได้รับรางวัล The Connect MIP Awards ซ่ึง

เปรียบเสมือนเป็นรางวัล “ออสการ์” ส�าหรับแวดวงนวัตกรรม 

ซึ่งให้เพื่อยกย่องและเชิดชูนวัตกรรมที่ดีกับสังคม และนี่เป็นอีก

โมเดลธุรกิจใหม่ท่ีก�าลังไปได้ดี ซึ่งไม่ได้แต่จะช่วยเพิ่มพูนเงิน 

ในกระเป๋าได้เท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกด้วย

น้องฟ้าใสกไ็ด้แต่หวงัว่า  ในบ้านเราคงจะเกดิความตืน่ตวั

กบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและธรรมชาต ิและน�าเอานวัตกรรมใหม่ 

ในการรีไซเคิล“อีโคเอทีเอ็ม” (ecoATM) มาประยุกต์ใช้ในบ้าน

เราบ้าง เพราะข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 

2555 ประเทศไทยมขียะอเิลก็ทรอนกิส์จ�านวน 359,714 ตนั และ

คาดว่า ในปี 2559 จะมขียะอเิลก็ทรอนกิส์เพิม่เป็น 401,387 ตนั 

ซ่ึงตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สดุล�า้ต่าง ๆ  ท่ีผดุกนัออกมายัว่น�า้ลายผูบ้รโิภคกนัไม่เว้นแต่ละวนั 

แต่เป็นเรื่องที่น่าฉุกคิดว่า ทุกคนต่างลงแข่งขันเพื่อกระตุ ้น

ให้ผู ้บริโภคเพิ่มปริมาณการใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้ มากขึน้ แต่กลบัไม่มผีูป้ระกอบการรายใด 

ทีเ่หลยีวแลเจ้าสนิค้าเก่าทีก่�าลงัจะแปลงร่างไปเป็นขยะว่า ควรบรหิาร

จัดการอย่างไร ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว ที่ผู ้บริโภคอย่างพวกเรา 

ควรมีจิตส�านึกในการใช้งานเทคโนโลยี คราวหน้า หากจะซื้อ

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ 

ควรคดิอย่างรอบคอบ เพราะทุกครัง้ท่ีเราเปลีย่นเครือ่งมอืสือ่สาร

อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ เท่ากับว่า เราสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้

เกิดขึ้นกับโลกใบนี้โดยไม่รู้ตัว!!

ท่านผู้อ่าน ที่สนใจสาระดีๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามรับฟังรายการ “DSI รู้ไว้ได้

ประโยชน์” ทางสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม F.M.107.25 MHz. ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ด�าเนินรายการ

โดยส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ขอพูดด้วยคน 

ตอน “เพื่อชีวิตที่เป็นสุข... หลังเกษียณ”
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เดือนกันยายน เป็นเดือนแห่งการสิ้นสุดปีงบประมาณ 

และในขณะเดียวกันเป็นวาระสิ้นสุดการท�างานของสมาชิกใน

องค์กรหลาย ๆ ท่าน เมือ่ต้องก้าวสูว่ยัแห่งการเกษยีณ แน่นอนว่า

ความคิด ความรู้สึก และความหมายของการเกษียณ ส�าหรับคน

แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป นั่นขึ้นอยู่กับทัศนคติ และ

ความพร้อมส่วนบคุคล ถ้าเป็นผูท้ีม่กีารเตรยีมตัวและวางแผนล่วงหน้า

ไว้เป็นอย่างดี กจ็ะไม่กงัวลกบัการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ในชีวติ 

และอาจมีความสุขเสียด้วยซ�้าที่จะได้พ้นจากภาระหน้าที่เสียท ี

แต่ส�าหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อม การเกษียณอาจส่งผล

ในทางลบมากกว่า ทัง้ในด้านสขุภาพร่างกายและจติใจ ตลอดจน 

วิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  

การหมดอ�านาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเสียรายได้  

อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินก็ว่าได้

สิ่งส�าคัญที่จ�าเป็นต้องท�าเสียตั้งแต่วันนี้ก็คือ การเตรียม 

ตัวเองให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากท่ีเกษียณ 

ไปแล้วจะยังคงสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จวบจน

วาระสดุท้ายของชวีติ เพราะสมยันีด้้วยเทคโนโลยทีางการแพทย์ 

และแนวโน้มการให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ ท�าให้

อายขุยัเฉลีย่ของมนษุย์ มรีะยะเวลายาวนานขึน้และท�าให้ “การ

เกษียณ” เป็นเรื่องของการก�าหนดเวลาเพื่อพ้นจากการท�างาน

เท่านั้น ไม่ใช่ว่าคนอายุ 60 ปีจะต้องเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น  

“ผูส้งูอาย”ุ เสมอไป อย่างเช่นในอดตี ดงันัน้เพือ่ให้การด�ารงชวีติ

ภายหลงัเกษยีณเป็นไปอย่างราบรืน่และมคีวามสขุนัน้ จงึควรให้

ความส�าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

สุขภาพดีต้องมาก่อน

เพราะค�าว่า “ไม่เป็นไร” ใช้ไม่ได้กับเรื่องสุขภาพ จึงควร

ปฏิบัติตามข้อแนะน�านั่น คือ

1. หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงและอาการของตัวเรา

เอง ซึ่งนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น อาการปวดหัวเป็น

ประจ�า นอนไม่หลับ น�้าหนักเพิ่มหรือลดผิดปกติ เพื่อจะได้รีบ

ปรึกษาแพทย์

2. บริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย เช่น เลือกทาน

อาหารที่มีไขมันแต่พอควร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เป็นต้น

ขอพูดด้วยคน 

ตอน “เพื่อชีวิตที่เป็นสุข... 

      หลังเกษียณ”
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3. ออกก�าลังกาย เพื่อสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ และให้

เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน

4. ท�าจติใจให้แจ่มใส สนใจบคุคลและสิง่แวดล้อมรอบตวั 

ให้มากขึ้น

ฐานะการเงินราบรื่น

เป็นอีกประเด็นส�าคัญที่จะส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตหลัง

เกษยีณว่า จะเป็นไปอย่างมคีวามสขุ ราบรืน่เลีย้งดตูนเองได้ หรอื

ต้องเป็นภาระให้กบัครอบครวัและลกูหลาน ซึง่ฐานะการเงนิภายหลงั

เกษียณจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ 3 กิจกรรมส�าคัญคือ

1. การออม จะดีมากถ้ามีการวางแผนและได้เก็บออมไว้

แต่เน่ิน ๆ  ตัง้แต่ยงัท�างานอยู ่และมรีะยะเวลาการออมทีย่าวนาน 

เมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณก็จะมีความพร้อม และไม่กังวลว่าจะอยู่

ต่อไปอย่างไร จะพึ่งพาลูกหลานได้แค่ไหน เจ็บป่วยข้ึนมาจะใช้

เงินที่ไหนรักษาตัว เพราะเงินออมเพื่อการเกษียณก้อนนั้น ก็จะ

ท�าหน้าที่ของมันตามวัตถุประสงค์ของการออมนั่นเอง

2. การหาเงินเพิ่ม เพราะ “อัตราเงินเฟ้อ” คือ ศัตรูตัว

ฉกาจต่อการด�ารงชีวิตและการออม จึงไม่ควรที่จะประมาท ถึง

แม้ว่าจะมเีงนิออมอยูแ่ล้วกต็าม การหาเงนิเพิม่ท�าได้โดยตรงด้วยการ

ท�างานอดิเรก ท�างานพิเศษที่สร้างรายได้ และอยู่ในวิสัยที่สภาพ

ร่างกายยังเอื้ออ�านวย หรือการท�าธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพใหม่  

ซ่ึงเหมาะสมกับวัยและความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีวิธี

เพิม่มลูค่าเงนิออมด้วยการลงทนุ ซึง่มอียูม่ากมายหลายช่องทาง 

และรปูแบบให้เลอืกลงทนุ ตามความเหมาะสมกบัช่วงอาย ุระดบั

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมายของการลงทุน

3. การบริหารค่าใช่จ่ายในชีวิตประจ�าวัน คนวัยเกษียณ

ควรค�านงึถงึความมัน่คงทางการเงนิเป็นเรือ่งส�าคญั เพราะวนัข้างหน้า 

จะต้องเกิดค่าใช้จ่าย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดก็คือ  

ค่ารักษาพยาบาล  ดังนั้น  การใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน จึงควร

เป็นไปอย่างเข้มงวด มวีนิยั และประหยดัมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ 

เพื่อที่เวลาถึงคราวจ�าเป็นต้องใช้เงินจะได้ไม่ล�าบาก

นอกจากนี้ สิ่งที่คนวัยเกษียณไม่ควรมองข้าม คือ  

“การวางแผนบริหาร / จัดการสินทรัพย์” เป็นสิ่งส�าคัญอีก

ประการที่คุณควรท�าเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ  เพราะจะช่วยให้คุณทราบ

ถึงสถานะของสินทรัพย์ท่ีคุณมีอยู่ รวมท้ังช่วยให้การตรวจสอบ
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ที่มา : http://www.ku.ac.th/e-magazine/nov48/know/secret.html เคล็ด(ไม่)ลับ... เพื่อชีวิตที่เป็นสุขหลังเกษียณ

      : http://www.tsithailand.orgindex.php?option=com_content&task วางแผนเกษียณอายุอย่างต่อเนื่อง 

และตดิตามสินทรัพย์ของคุณทีก่ระจัดกระจายอยูต่ามแหล่งต่าง ๆ  

ให้มารวมอยู่แหล่งเดียวกันเป็นไปอย่างสะดวก และเป็นระบบ

ระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้

จดบันทึกสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่า

คุณมีสินทรัพย์อะไร ? เป็นจ�านวนเท่าไหร่ ? และอยู่ที่ไหน ?  

ซึ่งนอกจากจะท�าให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ 

สะดวกตอนท�าพินัยกรรม ส่งมอบสินทรัพย์เหล่านั้นสู่ทายาท 

ที่คุณต้องการมอบให้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอีกด้วย

เอกสารส�าคัญ บอกคนที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณอายุมากขึ้น 

คุณอาจหลงลืมไปว่าเก็บเอกสารส�าคัญต่าง ๆ เช่น พินัยกรรม  

สมดุเงินฝาก ใบหุน้ กรมธรรม์ประกนัชวีติ โฉนดทีด่นิ หรอืหลกัฐาน 

แสดงกรรมสิทธิ์และสัญญาต่าง ๆ ฯลฯ ไว้ที่ไหน แต่หากคุณ

บอกให้บุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ทราบ บุคคลใกล้ชิดเหล่านั้น 

ก็จะสามารถน�าเอกสารส�าคัญของคุณมาด�าเนินการต่อไปได้

แนวทางสร้างความสุข

1. อยู่ได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

2. อย่าใช้ชีวิตไร้คุณค่า เป็นที่ พ่ึงทางปัญญาให้กับ 

ลูกหลาน และท�าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

3. พงึตระหนกัในสจัธรรมทีว่่า ชวีติย่อมมกีารเปลีย่นแปลง 

อย่ายึดติด และจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

4. ศึกษาธรรมะ และหลักค�าสอนของศาสนา เพื่อจิตใจ

ที่สุขสงบ

เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ เช่นเดียวกับ “การเกษียณ” 

ทีบ่างคนอาจมองว่าเป็นความสญูเสยีบางสิง่บางอย่างไปจากชีวติ 

และไม่อาจยอมรับได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีความพร้อม

และมองโลกในแง่ดีจะพบว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้พักผ่อน และ

แสวงหาความสุขให้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่เสียที

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้ค�าปรึกษา

และพฒันาศกัยภาพมนษุย์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 

ให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เกษียณอายุการท�างานไว้อย่างน่าสนใจว่า 

หลังจากเดือนกันยายนของทุกปี มีเจ้าหน้าที่และข้าราชการ 

ในหลายหน่วยงานเกษยีณอายรุาชการเป็นจ�านวนมาก ผูท้ีเ่กษยีณ 

ส่วนใหญ่จะคิดว่าดีแล้วที่ตนเองจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านมีเวลา

เป็นของตวัเอง ซึง่การพกัผ่อนกเ็ป็นเรือ่งจ�าเป็น แต่อยากเตอืนว่า 

หยุดพักผ่อนร่างกายได้ แต่ไม่ควรปล่อยให้สมองหยุดพัก เพราะ

การปล่อยให้สมองได้หยุดจะท�าให้สมองท�างานช้าลง สมอง 

ท่ีเคยใช้ควรจะได้ใช้ต่อไป ผูส้งูอายอุาจจะเขียนประวตักิารท�างาน 

ประสบการณ์การท�างานของตัวเอง บอกเล่าเรื่องราวที่เป็น

ประโยชน์กบัคนรุน่หลงั ถ้าไม่ได้น�าไปตพีมิพ์ทีไ่หนกเ็ขยีนเพือ่ให้

ลูกหลานอ่าน หรือตัวเองอ่านกันในครอบครัวจะเกิดประโยชน์

อย่างมากกับสมองและความคิด บางคนน�าไปเสนอส�านักพิมพ์

ก็ได้รับการตีพิมพ์ และสามารถเผยแพร่สู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้น

“อย่าใช้ชีวิตแบบอยู่เฉย ๆ โดยไม่ท�างาน หรือบางคนก็

นั่ง ๆ นอน ๆ อยู่กับบ้าน ชีวิตจะเงียบเหงา และอาการซึมเศร้า

จะเกิดข้ึนกับผู้ท่ีเกษียณอายุราชการได้ง่ายมาก มีผู้เกษียณอายุ

ราชการจ�านวนไม่น้อย ใช้ความคิดเหมือนกัน แต่เป็นความคิดที่

เป็นปัญหา เริม่คดิมาก คดิว่าตวัเองไร้ค่า ห่วงลกู ห่วงหลาน ห่วงว่า 

จะเป็นโรคร้ายหลาย ๆ  โรค ยิง่ท�าให้กายใจยิง่แย่ลงและท้ายทีสุ่ด 

ก็มีชีวิตสั้นเพราะคิดแต่เรื่องลบ ๆ หลายคนแทนที่จะได้พัก 

สขุสบายแต่กลบัอยูอ่ย่างคนซมึเศร้า ร่างกายทรดุโทรม ป่วยและ

แก่กว่าตอนที่ยังไม่เกษียณอายุราชการเสียอีก”

“การใช้ชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการหรือในหน่วยงาน 

อื่น ๆ จึงต้องปรับนาฬิกาชีวิตของตัวเองให้สมดุลมีเวลาพักผ่อน 

ใช้สมองคิดสร้างสรรค์ มีกลุ่ม มีเพื่อนและมีกิจกรรมท�าเพ่ือ 

ลดอาการซึมเศร้าภายในจิตใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง 

ตลอดเวลา” 



วาไรตี้ เฮลท์

ตอน โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimers)
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โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimers)
ทุกท่านคงเคยได้ยิน ได้ฟัง เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ แต่

จะรู้จักมากน้อยแค่ไหน สงสัยว่าตนเองหรือญาติป่วยเป็นโรคนี้

หรือไม่ และจะท�าอย่างไรต่อไป ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จักกับ

โรคนี้สักหน่อยดีกว่าค่ะ

อัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสือ่มชนดิหนึง่ท่ีพบได้บ่อยท่ีสดุ 

โดยจะมีการเสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วนเป็นแล้วไม่มีวันหาย  

ผูป่้วยจะไม่สามารถควบคมุอารมณ์ตวัเอง ไม่สามารถแยกถกูผดิ 

มปัีญหาในเรือ่งการใช้ภาษา การประสานงานของกล้ามเนือ้เสยีไป 

ความจ�าเสื่อม ในระยะท้ายของโรคจะสูญเสียความจ�าท้ังหมด 

ในสหรัฐอเมริกา มีข้อมูลว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคนี้กว่า 3 - 4 ล้านคน 

และจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก เนื่องจากประชากรมีอายุ

ยืนยาวขึ้น ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 2 - 4 % ของ

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้

มากขึ้น กล่าวคือจะพบเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 5 ปี หลังอายุ 60 ปี

แม้ว่าโรคนีจ้ะไม่สามารถป้องกนั และไม่สามารถรกัษาได้  

แต่ญาติสามารถช่วยผู้ป่วยโดยการศึกษาโรคนี้และช่วยผู้ป่วย

อย่างถูกวิธี

สาเหตุของโรค 

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์นั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

แต่ที่รู ้ก็คือเป็นความผิดปกติที่มีผลโดยตรงต่อสมองอันเป็น

แหล่งควบคุมร่างกายทั้งหมด และเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้สามารถเกิดได้กับคนวัยกลางคน แต่ส่วนใหญ่มักจะ

เกดิกบัผูส้งูวยั 65 ปีข้ึนไป และความเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคอลัไซเมอร์ 

ก็จะมีมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น

แต่จากงานวิจัยสันนิษฐานว่าโรคอัลไซเมอร์นี้น่าจะมี

สาเหตุมาจากการท่ีเส้นประสาทถูกท�าลายจนท�าให้ไม่สามารถ

ท�างานได้อย่างปกติ นอกจากนี้หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็น

โรคอัลไซเมอร์ก็อาจท�าให้คุณมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน 
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เพราะโรคน้ีเข้าใจว่าอาจเกดิจากกรรมพนัธุร่์วมด้วย แฝดคนหนึง่

ที่เป็น อีกคนจะมีโอกาสที่จะเป้นโรคนี้สูงด้วย

การเป็นสาววยัทอง หรอืในระยะหมดประจ�าเดอืน ไม่ได้ 

รับฮอร์โมนนี้จะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ 

การขาดอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี  

ซีลีเนียม และหากได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองจะท�าให้

มีโอกาสเสี่ยงสูง

อาการเด่นของโรคอัลไซเมอร์ ก็คือ ความจ�าเสื่อมหรือ 

หลงลืม เรื่องที่ลืมก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ในชีวิตประจ�า

วัน เช่น ลืมปิดเตารีด ลืมกินยา หรือใครมาพบวันนี้ ลืมชื่อคน  

ลมืของ หาของใช้ส่วนตวัไม่พบ ชอบพดูซ�า้ ถามค�าถามซ�า้ เพราะ

จ�าค�าตอบไม่ได้ มีปัญหาเรื่องการพูดและการใช้ภาษา คือจะคิด

ค�าศพัท์บางค�าไม่ออก ใช้ค�าใกล้เคยีงแทน สติปัญญาความเฉลยีว

ฉลาดลดลง ทกัษะต่าง ๆ  จะเริม่สญูไป อารมณ์หงดุหงดิ และอาจ

ท้อแท้ เพราะอาการดังกล่าว

การเกิดโรค

อาการจะเริม่เป็นตอนอาย ุ65 ปี แต่บางรายเป็นเรว็กว่านัน้ 

อาจจะเริ่มตอนอายุ 40 ปี อาการเริ่มเป็นใหม่ ๆ  จะมีอาการขี้ลืม 

และสูญเสียสมาธิ ซึ่งอาการแรก ๆ อาจจะวินิจฉัยยากเพราะ 

อาการน้ีกเ็ป็นกบัผูส้งูอายเุป็นส่วนใหญ่ การด�าเนนิโรคจะค่อยเป็น 

ค่อยไป และทรุดลงในช่วงระยะ 1 - 3 ปี มีปัญหาเรื่องวันเวลา 

สถานที่ และอาจหลงทางกลับบ้านไม่ถูก ลืมช่ือญาติสนิท 

หวาดระแวง สบัสน โดยเฉพาะกลางคืนอาจไม่นอนทัง้คนื จะออก

นอกบ้าน และมีพฤติกรรมก้าวร้าว บางคนก็กลับเปลี่ยนไปเป็น 

ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม งดงานอดิเรกที่เคยท�า เช่น เก็บกวาดต้นไม้ 

หรือดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ ส่วนหนึ่งเพราะดูและอ่านไม่ค่อย

เข้าใจ คิดค�านวณไม่ได้ ใช้จ่ายทอนเงินไม่ถูก เมื่อเวลาผ่านไป

อีก 2 - 3 ปี อาการยิ่งทรุดหนัก ความจ�าเลวลงมาก จ�าญาต ิ

ไม่ได้ เคลื่อนไหวช้าลง ไม่ค่อยยอมเดิน หรือเดินก็เหมือนก้าวขา 

ไม่ออก ลังเล ท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง เช่น อาบน�้า  

แปรงฟัน รบัประทานอาหารไม่ได้ พดูน้อยลง ไม่เป็นประโยค ท่ีสุด 

ก็ไม่พูดเลย กลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอด 

24 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลา 2 - 10 ปี โดยเฉลี่ย 10 ปี  

ด้วยโรคแทรก เช่น ติดเชื้อจากปอดบวม หรือแผลกดทับ

โรค Alzheimer สามารถแบ่งระยะของโรคได้ 3 ระยะ

ได้แก่

ระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยจะรับรู้ว่าขี้ลืม ลืมปิดเตารีด ลืมปิด

ประตู ลืมชื่อคน ลืมรับประทานยา ต้องให้คนช่วยเขียนรายการ

ที่จะท�า

ระยะทีส่อง ผูป่้วยจะสญูเสยีความจ�าโดยเฉพาะความจ�า 

ที่เพิ่งเกิดใหม่ ๆ โดยอาจจะจ�าเรื่องราวในอดีต เริ่มใช้ค�าพูด 

ไม่ถูกต้อง อารมณ์จะผันผวน

ระยะท่ีสาม ผู้ป่วยจะสับสน ไม่รู้วัน รู้เดือน บางราย 

มีอาการหลงผิด หรือเกิดภาพหลอน บางรายอาจจะก้าวร้าว

รุนแรง ปัสสาวะราด ไม่สนใจตนเอง

โรคอัลไซเมอร์นี้ เกิดขึ้นมานานแล้วโดย Dr. Alois  

Alzheimer เป็นแพทย์ชาวเยอรมันเป็นผู ้บรรยายไว้ตั้งแต ่

ปี คศ.1906 ที่น�ามากล่าวขานกันระยะหลังนี้มากขึ้น ด้วยเหตุมี

ผู้ที่เคยเป็นผู้น�าประเทศอย่าง Ronald Reagan ป่วยเป็นโรคนี้ 

และ วงการแพทย์ค้นพบปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและอาจเป็น

สาเหตุของโรคนี้มากขึ้น ที่ส�าคัญคือ สามารถผลิตยาที่ช่วยท�าให้

อาการของอัลไซเมอร์ดีขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ 

กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีโอกาสเป็นโรค

ดังกล่าวมากขึ้น พบว่าร้อยละ 25 ของผู้ป่วยอายุ 85 ปี มักจะ

เป็นโรคนี้

โรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงท�าให้

ผู้ป่วยสูญเสียความจ�า การรักษาความดันจะท�าให้ความจ�าดีขึ้น



86 DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION

กรรมพันธุ ์ถ้ามบีคุคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคอลัไซเมอร์ 

โอกาสที่จะเป็นก็มากขึ้น เรื่องพันธุกรรมนี้มีความก้าวหน้าขึ้น

มาก เช่น ทราบว่าความผดิปกติของยนี (gene) ทีส่ร้าง amyloid 

precursor protein จะท�าให้ได้โปรตีนที่ผิดปกติ ก่อให้เกิด

ตะกอนที่เรียกว่า amyloid plaques ในเนื้อสมอง และผู้ที่มี 

gene บนโครโมโซมที ่19 ชนดิ Apolipoprotein E4 จะมโีอกาส

เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่าคนปกติ นอกจากนี้ ยังพบโปรตีน

ที่ผิดปกติอื่น ๆ เช่น Tau protein ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิด

กลุ่มใยประสาทที่พันกัน (Neurofibrillary tangles) ที่พบเป็น

ลักษณะจ�าเพาะของพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์

ยากับโรคอัลไซเมอร์

การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน เริ่มมีความส�าคัญ ในต่าง

ประเทศพบว่าผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนที่รับประทานฮอร์โมน

เอสโตรเจนมีโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่า และเป็นโรค 

ช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยานี้

ยากลุ่มต้านการอักเสบที่เรียกว่า NSAID ก็พบว่า อาจม ี

บทบาทลดอุบัติการณ์ของโรค เนื่องจากพบว่าผู ้ท่ีป่วยเป็น 

อัลไซเมอร์มีประวัติใช้ยากลุ่มนี้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็น นอกจากนี้

ยาหรือสารต้านออกซิแดนท์ต่าง ๆ  เช่น วิตามิน C และ E รวมถึง 

ใบแปะก๊วย (gingo bibloa) ก็ก�าลังอยู่ในความสนใจ และ 

มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง ว่าอาจจะช่วยหรือป้องกัน 

โรคอัลไซเมอร์ได้

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีปริมาณเซลล์สมองลดลง และสาร

สื่อประสาท อะเซติลโคลีนลดลงด้วย สารสื่อประสาทนี้เป็น

ตัวเชื่อมโยงค�าสั่งต่าง ๆ ของเซลล์สมองที่ควบคุมด้านความจ�า 

ความคิดอ่านและพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อสารอะเซติลโคลีนลดลง 

จึงท�าให้เกิดอาการต่าง ๆ ของโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันมียาที่ช่วย

เพิ่มปริมาณของสารอะเซติลโคลีนในสมอง โดยออกฤทธิ์ต้าน 

เอ็นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรสที่ย่อยสลายอะเซติลโคลีน  

ยานี้จึงช่วยให้ผู ้ป่วยอัลไซเมอร์ มีอาการดีขึ้นได้ และชะลอ

การทรุดลงของโรคถ้าได้ใช้ในระยะเริ่มแรก แต่จะไม่ท�าให้โรค

หายขาด

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก 

ต้องให้ความเข้าใจ เห็นใจว่า ผู ้ป่วยไม่ได้ตั้งใจที่จะก้าวร้าว 

หงดุหงดิอย่างท่ีเราเหน็ แต่เป็นจากตวัโรคเอง ไม่ควรท�าให้ผูป่้วย

รู้สึกไม่มั่นใจ อาย หรือหงุดหงิด เช่น ถ้าคุยอะไรแล้วผู้ป่วย 

นึกไม่ค่อยออกหรือจ�าไม่ได้ ควรเปลี่ยนเรื่อง เอาเร่ืองท่ีคุยแล้ว

มีความสุข ผู้ป่วยไม่สามารถคิดเลขได้ ไม่สามารถเล่นดนตรีแต่

สามารถร้องเพลงพร้อมกับวิทยุ เล่นหมากรุกไม่ได้ แต่สามารถ

เล่นเทนนีสได้ หรือถ้ามีความคิดอะไรผิด ๆ ไม่ควรเถียงตรง ๆ 

ถ้าไม่จ�าเป็นกอ็าจไม่ต้องอธบิายมาก เนือ่งจากจะท�าให้หงดุหงดิ 

และหมดความมั่นใจ

ควรจดัห้องหรอืบ้านให้น่าอยู ่สดใส ใช้สสีว่าง ๆ  ถ้าในรายท่ี 

ชอบเดินไปมามาก ๆ ต้องใช้เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจใน

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจใช้การพาดเสื้อผ้า ไว้ท่ีลูกบิดประตูเพื่อ 

ไม่ให้เห็นลูกบิด ต้องเก็บของมีคม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิด 

ปิดวาวล์เตาแก๊สไว้เสมอ เป็นต้น

ในรายที่มีอาการที่เริ่มจะดูแลยาก เช่น ก้าวร้าวมาก 

เอะอะโวยวาย สับสนมาก หรือ เดินออกนอกบ้านบ่อย ๆ ควร

พาไปพบแพทย์ระบบประสาท เนื่องจากอาจจ�าเป็นต้องใช้ยา

ช่วยลดอาการดังกล่าว

การดูแลผู้ป่วยตามระยะของโรค

ผู้ป่วยในระยะแรก บอกการวินิจฉัยให้แก่ผู้ป่วยเพื่อที่

แพทย์จะสามารถให้การรักษาได้ตั้งแต่เริ่มเป็น แพทย์ ผู้ที่ดูแล 

และผู้ป่วยจะต้องมาปรึกษาว่าจะเกิดภาวะอะไรกับผู้ป่วย เช่น

ความจ�า อารมณ์เป็นต้น

อารมณ์ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอารมณ์ที่ผันผวนอย่าง
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รวดเร็ว อาจจะก้าวร้าวและโกรธจัด พฤติกรรมนี้เกิดจากความ

ไม่สมดลุของสารเคมใีนสมอง และเกดิจากทีผู่ป่้วยสญูเสยีความรู้ 

และไม่สามารถเข้าใจสิง่ต่าง ๆ  รอบตัว และไม่สามารถใช้ค�าพดูได้

อย่างเหมาะสมจงึท�าให้ผูป่้วยมอีารมณ์ทีแ่ปรปรวน ผูใ้ห้การดแูล

ต้องจดัสิง่แวดล้อมให้เรียบง่าย ให้เงียบ เวลาพูดกบัผูป่้วยต้องช้า ๆ  

และให้ชัดเจน ไม่ให้ทางเลือกกับผู้ป่วยมากไปเนื่องจากผู้ป่วย 

ไม่สามารถตดัสนิใจได้ถกูต้อง เช่น ให้ผูป่้วยเลอืกเสือ้ผ้าเอง ผูป่้วย

ไม่สามารถเลอืกเสือ้ผ้าให้เข้ากนัซึง่จะท�าให้ผูป่้วยโกรธ เมือ่ผูป่้วย

โกรธ หรือตะโกนอาจจะหาของว่างให้รับประทาน หรือขับรถให้

ผูป่้วยเทีย่วซึง่จะท�าให้ผูป่้วยสงบ ผูใ้ห้การบรกิารจะต้องมอีารมณ์

ที่สงบ อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว

ความสะอาด ผู้ป่วยมักจะไม่อยากอาบน�้า ผู้ป่วยอาจจะ

เลือกเสื้อผ้าไม่เหมาะสมผู้ดูแลอย่าโกรธ ต้องแสดงความเห็นใจ

การขบัรถ เมือ่วนิิจฉยัว่าเป็นโรคน้ีห้ามขบัรถ ต้องป้องกนั

ผูป่้วยออกนอกบ้านโดยการ lock ประตแูละอาจจะตดิสญัญาณ

เตือนเมื่อผู้ป่วยออกนอกบ้านพยายามให้ผู้ป่วยออกก�าลัง เช่น

เดินครั้งละ 30 นาที วันละ 3 ครั้ง จะท�าให้ผู้ป่วยเพลียและ 

หลับง่าย 

การนอนหลบั มคี�าแนะน�าให้เปิดไฟให้สว่างในเวลากลางวนั 

จะท�าให้ผู้ป่วยหลับในเวลากลางคืน

การดแูลในระยะท้ายของโรค ผูป่้วยจะกลัน้ปัสสาวะไม่ได้ 

หากมอีาการดงักล่าวจะต้องตรวจดวู่ามโีรคตดิเชือ้หรอืไม่ ผูด้แูล

สามารถกะเวลาปัสสาวะได้โดยก�าหนดเวลา และปรมิาณน�า้และ

อาหารที่ให้ และสามารถพาผู้ป่วยไปห้องน�้าได้ทัน

การเคลือ่นไหว ระยะท้ายผูป่้วยจะจ�าไม่ได้ว่าเคลือ่นไหว

อย่างไร จะนอนหรือน่ังรถเข็น ผู้ดูแลต้องคอยพลิกตัวผู้ป่วย 

ทุกสองชั่วโมง ท�ากายภาพบ�าบัดเพื่อแก้ข้อติด

การรบัประทานอาหาร ผูป่้วยจะกลนือาหารไม่ได้ต้องให้

อาหารทางสายยาง ผู้ดูแลต้องระวังส�าลักอาหาร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 

- อลัไซเมอร์เป็นโรค ไม่ใช่ภาวะสมองเสือ่มตามธรรมชาติ 

หรือตามอายุที่มากขึ้น

- สาเหตุยังไม่ทราบชัด แต่น่าจะมีส่วนจากพันธุกรรม 

อาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ดังนั้น โรคอัลไซเมอร์ สามารถเกิดได้

กับทุกคน และขณะนี้ ยังไม่สามารถป้องกัน และไม่สามารถ

รักษาให้หายขาดได้

- การดูแล ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจ เป็นสิ่ง

ที่ส�าคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วย

ถ้ามีญาติที่เริ่มมีอาการหลงลืม ควรพบแพทย์ระบบ

ประสาท อาจเป็นสาเหตุอื่นที่รักษาหายขาดได้

- โรคนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ที่รู้สึกว่าหลงลืมบ่อย

โดยที่อายุไม่มาก (20 - 50 ปี) มักเกิดจากสาเหตุอื่น ส่วนมาก

เกิดจากการพักผ่อนไม่พอ เครียด ไม่มีสมาธิ ควรแก้ไขสิ่งเหล่านี ้

ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยปรึกษาแพทย์ เพราะมักเป็นสาเหตุที่รักษาให้

หายขาดได้ เนื่องจากยังไม่มีการวินิจฉัยท่ีแน่นอน การวินิจฉัย

จะอาศัยหลัก 3 ประการ

- มีอาการสมองเสื่อม อาการจะเริ่มจากความจ�าเสื่อม 

การเรียนรู้เสียไป

- อาการของโรคจะด�าเนินต่อเนื่องไม่หาย

- ต้องแยกภาวะหรอืโรคอืน่ทีท่�าให้เกดิอาการสมองเสือ่ม

อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านไม่ควรหวาดกลัวโรคนี้จนเกินไป 

เนื่องจากขณะนี้มีการวิจัยเรื่องนี้ทั่วโลก เชื่อว่าอีกไม่นานนัก 

อาจมียาที่รักษาหรือป้องกันได้ แต่ขณะนี้ ในทางการแพทย์ ยัง

ไม่แนะน�าให้ทานยาใดๆเพื่อป้องกัน เพราะมักไม่ได้ผล และยา

หรือสมุนไพรหรืออาหารเสริมเหล่านี้ส่วนมากมีราคาแพง และ

มักโฆษณาเกินความจริง 

หากท่านสงสยัว่าอาจเป็นอลัไซเมอร์ ควรมาพบประสาท

แพทย์เพื่อรับการตรวจโดยละเอียด และวินิจฉัยแยกโรค 



88 DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION

เน่ืองจากมีโรคหลายอย่างที่มีอาการความจ�าเสื่อม ซ่ึงรักษาให้

หายได้ เช่น โรคไทรอยด์, ซิฟิลิสขึ้นสมอง หรือโรคขาดวิตามิน 

B12 เป็นต้น 

แนวทางการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม 

จากรายงานในการประชุมวิชาการที่ International 

Conference on Nutrition and the Brain เมื่อวันที่19-20 

กรกฎาคม 2556 มีข้อแนะน�าดังนี้

1. รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และไขมัน trans 

fats ให้น้อยที่สุด ไขมันอิ่มตัวพบมากในอาหารประเภท นม เนื้อ

สัตว์ (เนื้อแดง เช่น เนื้อหมู วัว ไส้กรอก เครื่องใน) ส่วนไขมัน 

trans fat พบมากในคกุกี ้อาหาร Fast food ทัง้หลาย โดยพบว่า 

ผู้ที่บริโภคไขมันอิ่มตัว หรือ trans fat สูงมีโอกาสที่จะเป็นโรค

สมองเสื่อมมากกว่าคนที่บริโภคน้อยประมาณ 2 - 3 เท่า เชื่อว่า

ไขมันที่สูงจะท�าให้เกิดการสร้างสาร beta-amyloid plaques 

ในสมอง

2. รับประทานผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่วให้มาก อาหาร 

ดังกล่าวจะอุดมไปด้วย vitamins เช่น folate และ vitamin B6 

ซึ่งจะมีผลดีต่อสมอง 

3. รับประทานอาหารจ�าพวกถั่ววันละ 1 ก�ามือซ่ึงจะมี

วิตามินอีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

4. รับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 หรืออาจจะรับ

ประทานวิตามินบี 12 เสริมขนาด 2.4 ไมโครกรัมต่อวัน

5. เลอืกวติามนิรวมทีไ่ม่มธีาตเุหลก็และทองแดง ร่างกาย

จะได้รับแร่ธาตุทั้งสองจากอาหาร การที่มีแร่ธาตุทั้งสองสูงไปจะ

มผีลต่อการเรยีนรู ้วติามนิรวมส่วนใหญ่จะมแีร่ธาตทุัง้สองรวมอยู่

6. หลีกเลี่ยงการประกอบอาหารบนภาชนะพลาสติก 

ยากระเพาะ antacid ผงฟ ูหรอือาหารอืน่ท่ีมอีลมิูเนีย่ม เนือ่งจาก

ยังสงสัยว่าอลูมิเนี่ยมจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อม

7. ให้ออกก�าลังแบบ aerobic exercise เป็นประจ�า

เทียบเท่าการเดินเร็ววันละ 40 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง การออก

ก�าลังแบบ aerobic
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