
DSI ไตรสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557



 “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” 
เป็นเข็มทิศชี้น�าทางให้ด�าเนนิงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

  ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษท�าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

คดีพิเศษซึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งส ่วนใหญ่กระท�าในลักษณะ

อาชญากรรมองค์กร (organized crime) ที่มีรูปแบบ/วิธีการที่ซับซ้อน และน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เข ้ามาใช้ในการก่ออาชญากรรม  โดยมุ ่งมั่นปฏิบัติภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร 

ชั้นน�าด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้

กฎหมายด้วยความเป็นธรรม” 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมั่นคง แข็งแรง ภายใต้ยุทธศาสตร์ส�าคัญ  

4 ด้าน ได้แก่

1.  เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

2.  สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

4.  สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

 ความส�าเร็จของดีเอสไอ ไม่ได้เกิดจากการด�าเนินงานโดยล�าพัง แต่เป็นเพราะได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ต�ารวจ อัยการ ทหาร และภาคประชาชน โดยยึดถือคติพจน์

DSI ความยุติธรรมที่พึ่งได้   โทร. 1202     www.dsi.go.th
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 สวัสดีค ะ ทานผู อ านทุกทาน ดีเอสไอไตรสารฉบับที่ 3 ประจําปนี้ถือเปนฉบับพิเศษ

เพราะคณะผูจัดทํา ตั้งใจจะนําเสนอเก่ียวกับประวัติความเปนมาและการกอตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ซึ่งกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้ เปนโอกาสครบรอบ 12 ป

แหงการกอต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่นาสนใจหลายประการ อาทิ  พิธีทําบุญ

เลี้ยงพระเพ่ือเปนสิริมงคล การจัดเวทีปาฐกถาพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

ขาราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษท่ีไดรบัการคดัเลือกจากเพ่ือนขาราชการดวยกันใหเปน บคุคลตัวอยาง 

“คนดี ดีเอสไอ” ซึ่งภายในเลมมีเนื้อหาและบทความท่ีนาสนใจท่ีหลายทานไมเคยทราบมากอน 

อาทิ คดีแรกของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เครื่องหมายตราสัญลักษณกรมสอบสวนคดีพิเศษ

มคีวามหมายอยางไร และท่ีผานมา กรมสอบสวนคดีพิเศษไดทําคดีสําคัญ ๆ อะไรบาง พระพุทธรูป

ประจํากรมสอบสวนคดีพิเศษ สิ่งเหลานี้หาคําตอบไดในฉบับคะ           

    

             กองบรรณาธิการ
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 เมือ่วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายสงกรานต อจัฉรยิะทรัพย 
ประธานเครือขายตอตานการบอนทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เขายื่น
หนังสือที่หนวยบริการประชาชนและบริการขอมูลขาวสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพือ่ขอใหตรวจสอบพฤติการณบานสวนพีระมิดของนางอุบล ศภุาเดชาภรณกบัพวก 
โดยตั้งขอสังเกตวามีการโฆษณาอวดอางเกินจริงในประเด็นท่ีสงผลกระทบ

กับสถาบันพระพุทธศาสนา

 สืบเนื่องมาตั้งแตป 2554 - 2557 นางอุบลฯ ไดปรากฏภาพคลิปวีดีโอผาน

ทางโซเชียลมีเดียเปนภาพนางอุบลแอบอางใชรูปตัวเองโดยระบุวาใหจองมองท่ี

ภาพและมีถอยคําวา 1. “รับบารมีพระศรีอาริยแคเดินผานก็หาย” หรือ “มองดูรูป
นี้สิ อาการเจ็บปวดตางๆ เชน ปวดหัว คอ บา ไหล ฯลฯ แสดงวา ทานจะ

ไดพบพระศรีอาริย แตจะหาย 1 ชั่วโมง เทานั้น” 2. มีภาพของนางอุบลฯ และ

         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 พ.ต.ท.ไพศิษฎ 
สงัคหะพงศ ผูอาํนวยการศนูยตอตานการคามนษุย 
กรมสอบสวนคดีพเิศษ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวน

คดพีเิศษ รวมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน 
เวลา 14.05 -15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน

ไทยพบีเีอส ประเดน็เรือ่ง ประชาชนทางภาคอีสาน
ถูกชักชวนใหสมัครเปนสมาชิกโครงการ Chamnan 
Project ของนายชํานาญ ทองมี ณ สตูดิ โอ

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส โดยมี พ.ต.อ.อัครชัย 
ยลโสภณ รองผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัด

ขอนแกน และ อ.เจษฎา อนุจารี ผูอํานวยการ

สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ 
รวมรายการ ซึ่งมี นายไชยวัฒน อนุตระกูลชัย 
เปนผูดําเนินรายการ

พ .ต .ท .ไพศิษฎ   สังคหะพงศ   ผอ .ศูนย 

ตอตานการคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิ เ ศษ 

รวมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน 

ประเด็นเร่ือง CHAMNAN PROJECT

รอง DSI สอบ “บานสวน พีระมิด” อวดอางรับบารมีพระศรีอาริยรักษาโรค
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 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พรอมดวย 
พ.ต.ท.ไพศิษฎ สังคหะพงศ โฆษกกรม

สอบสวนคดีพิเศษ และพ.ต.ท.ประวุธ 
วงศสีนิล ผูบัญชาการสํานักคดีคุมครอง

ผู บริโภคและส่ิงแวดลอม และคณะ 
ลงพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบกรณี

การออกเอกสารสิทธิมิชอบในพ้ืนท่ี

อุทยานแหงชาติสิรินาถ สืบเนื่องจาก

กรมอุทยานสัตว ป าและพันธุ พืชได 

รองขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษทาํการ

อธิบดี DSI ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในพื้นที่อุทยานแหงชาติสิรินาถ 

และพบชาวเลราไวย คืนกระดูกบรรพบุรุษที่เปนพยานหลักฐานในการพิสูจนสิทธิที่ดิน

ถอยคําวา “เชิญพิสูจน! แคมองก็หาย” หรือกอนไปรวมงาน พิสูจนดวยตัวเอง

งายๆ เพียงแคมองรูป อ.อุบล แลวพูดวา “อ.อุบลชวยดวย ขอใหอาการ

ที่เปนอยู หายทันทีดวยเถิด” ไมวาจะเปนโรครายแรงแคไหนก็หายได ซึ่งนางอุบล

แอบอางรับบารมีพระศรีอาริย แคเดินผานก็หาย หรือแคมองรูปอาการเจ็บปวย

ก็หายอยางรวดเร็ว

 นอกจากน้ียังพบพฤติกรรมอวดอางใหประชาชนหลงเช่ือโอนเงินไปทําบุญ

ในชื่อบัญชีสวนตัว เพื่อรักษาโรค เปนคาเจากรรมนายเวรคิดราคาอาการละ 
99 + 1 บาท หากไมโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงอาการปวยจะกลับมาใหม และตอง
แกไขดวยการชําระเงินเพิ่มอีก 99 เทา

 นายสงกรานต กลาวตอวา ไดติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของนางอุบล

มานานกวา 3 ป กระทั่งมั่นใจวามีหลักฐานในการเอาผิดได โดยการตรวจสอบ
สวนหนึ่งชัดเจนวา บุคคลที่ถูกนํามากลาวอางวาไดรับการรักษาแลวหายจริงนั้น

บางรายไมมีตัวตนอยูจริง เทาท่ีตรวจสอบบุคคลที่มีการยกตัวอยางเปนผูปวย

พบมี 8 คน ในจํานวนน้ีตรวจสอบพบมีตัวตนจริง 4 คน พฤติกรรมดังกลาวถือเปน

อันตรายกับศาสนาและประชาชนที่หลงเชื่อจนเสียทรัพยสิน

 จากการรวบรวมขอมูลยังพบวามีเจาหนาที่รัฐบางสวนเขาไปเก่ียวของ

ในการใหการสนับสนุนชวยเหลือ โดยเฉพาะในเฟซบุคของนางอุบลพบวามีการ

ตระเวนจัดพิธีกรรมหลายจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีการตั้งหัวหนาสาขารับผิดชอบ 
ดังน้ัน จึงตองการรองขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริง

โดยเร็ว เพื่อยับยั้งความเสียหายของ

ประชาชน และผลกระทบที่ เกิดขึ้น

กับศาสนา

 ทัง้นี ้หนวยบรกิารประชาชนและ
บรกิารขอมูลขาวสาร จะดาํเนนิการสงตอ
ใหหนวยงานในสังกัด กรมสอบสวน

คดีพิเศษ ดําเนินการตามระบบตอไป
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ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในพื้นที่อุทยานฯ และขายใหตางชาติ

นาํไปสรางโรงแรม รสีอรท และทีพ่กัตากอากาศ ไมนอยกวา 14 แหง มลูคาหลายพนั

ลานบาท ในเบือ้งตนไดตรวจสอบพยานหลกัฐานพบวามหีลายพืน้ทีท่ีม่มีลูนาเช่ือวา

จะมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบและอาจมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหลายคนที่

อยูในขายการกระทําความผิด ทั้งนี้จะไดรวมกับเจาหนาที่ทุกฝายที่เก่ียวของในการ

ตรวจสอบโดยละเอียด หากมีความชัดเจนจะไดเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษใหรับ

เรื่องดังกลาวเปนคดีพิเศษ เพื่อดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิดตามกฎหมาย 
อกีสวนหนึง่จะสงใหกรมท่ีดนิพจิารณาเพิกถอนเพ่ือนาํทีด่นิดงักลาวคนืใหกบัรฐัตอไป

 ดวยขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) ไดยื่นขอเรียกรอง

ตอนายกรัฐมนตรี ใหแกไขปญหาความเดือดรอนดานคดีความ กรณีชุมชนราไวย 
หมูที่ 2 ตําบลราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับปฏิบัติงานในครั้งนี้เปน

ความรวมมือของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร และ กรมศิลปากร

 สืบเนื่องมาจากชาวเลราไวยซึ่งอยู อาศัยและทํามาหากินในพ้ืนท่ีพิพาท

ตอเน่ืองมากวา 7 ชั่วอายุคน มีการตั้งบานเรือน มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปน

เอกลักษณของตนเอง ปจจุบันมีประชากร 2,067 คนใน 247 ครัวเรือน ตอมา
มีบุคคลท่ีไมใชชาวเลมาแจงการครอบครองและทําประโยชนและออกเอกสารสิทธิ  
ในที่ดินแปลงพิพาท แลวนําเอกสารสิทธิดังกลาวมาฟองขับไล ปจจุบันศาลชั้นตน

ไดมีคําพิพากษาใหราษฎรชาวเลราไวยออกจากพื้นที่แลว 9 ราย คดีอยูระหวางการ

อุทธรณคําพิพากษา ขณะนี้ชาวเลไดถูกฟองแลวไมนอยกวา 100 คน
 ในการพิจารณาคดีฝายชาวเลราไวยไมสามารถหาพยานหลักฐานมาหักลาง

เอกสารสิทธิของฝายโจทก ซึ่งออกมาจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่มีผู ไปแจงการ

ครอบครองทับท่ีดินของชาวเลราไวย เมื่อป 2498 ไดทาํใหศาลพิพากษาวาเอกสาร

สิทธิของฝายโจทกเปนเอกสารมหาชนที่ออกโดยรัฐ เมื่อไมสามารถหาพยาน

หลักฐานมาโตแยงสิทธิได สิทธิของโจทกจึงไดมาโดยชอบและมีคําสั่งใหชาวเล

ราไวยที่ถูกฟองออกจากพื้นที่พิพาท

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2557 
เวลา  19 .00 น .  พ .ต .ท . ไพศิษฎ  
สังคหะพงศ ผูอํานวยการศูนยตอตาน
การคามนุษย และโฆษกกรมสอบสวน
คดีพิ เศษ  ร  วมสนทนาในรายการ
ขยายขาว ตอน “จดัระเบยีบแรงงานประมง” 

DSI ขอความรวมมือสมาคมประมง – ภาครัฐ แกปญหาการบังคับใชแรงงาน

ดําเนินรายการโดย นายทิน โชคกมลกิจ ณ หองสงสถานีขาว TNN ชั้น 5 อาคาร
ทิปโก ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
 พ.ต.ท.ไพศิษฎ กลาววา พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิ เศษ นัดหารือ สมาคมการประมงแห งประเทศไทย สมาคมประมง
นอกนานนํ้าไทย และผูประกอบการ พรอมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อขอความ
รวมมือใหหนวยงานภาครัฐและหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เสนอแนวทาง
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แกปญหาการคามนุษยที่เกิดจากการใชแรงงานประมงท่ีผิดกฎหมาย โดยมี
กรอบการปฏิบัติที่เห็นชอบรวมกัน คือ
 1. ขอความร วมมือจากสมาคมเรือประมง จดทะเบียนเรือประมง
ทั่วประเทศ
 2. ขอความรวมมือใหผูประกอบการกําหนดจุดทาเรือเขา – ออกใหมีความ
ชัดเจน
 3. ขอความร วมมือให เรือประมงทุกลําแจ งรายช่ือลูกเรือทุกคนตอ
เจาหนาที่กอนออกจากฝงและตองสําเนารายช่ือพรอมรูปถาย
 4. ขอความรวมมือใหจัดทําสัญญาจางลูกเรือรายบุคคล เงื่อนไขการจาง 
คาจาง ใหมีความชัดเจน รวมถึงสวัสดิการใหเปนไปตามหลักมนุษยธรรม
แกแรงงานประมง
 โดยตองมีการลงนามของคูสัญญา 2 ฝาย คือ นายจาง และลูกจาง ซึ่งเปน
ภาษาที่แรงงานตางดาวเขาใจ เชน ลาว กัมพูชา พมา
 5. ขอความรวมมือใหเรือประมงทุกลําตองมีชองทางติดตอหรือมีวิทยุติดตอ

กลับมายังชายฝ งไดเพ่ือเปนชองทาง 
การส่ือสาร หากมีขอรองเรียนเก่ียวกับ
การบังคบัใชแรงงาน
 6. ขอความรวมมือใหผูประกอบ
การประมงนอกนานนํ้า สับเปลี่ยน
แรงงานประมง เพื่อใหลูกเรือท่ีไดมี
โอกาสกลับเขาฝง
 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นหารือ 
เรื่องปญหานายหนาจัดหางานที่ดําเนิน
การโดยผิดกฎหมาย และกอใหเกิดการ
หลอกลวง และบังคับขู เข็ญแรงงาน 
ซึ่งควรจัดระบบใหถูกกฎหมาย เพื่อ
กาํหนดมาตรการควบคุมนายหนาจดัหางาน
ใหดาํเนนิการตามกฎหมายตอไป

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานจัดประชุมหารือกลุมผู เชี่ยวชาญดานการ

ดําเนินคดีคามนุษย ครั้งพิเศษ และมีผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของประกอบดวย 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานเลขาธิการศาล

ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงชาติ รวมรับผิดชอบ

ดําเนินการลักษณะเปนกลุ มผู เชี่ยวชาญดานการดําเนินคดีคามนุษย โดยมี

ผูแทนจากหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา

DSI ประชุมหารือกลุมผูเชี่ยวชาญดานการดําเนินคดีคามนุษย ครั้งพิเศษ

สั งคมและความมั่ นคงของมนุษย  
กระทรวงการตางประเทศ เข าร วม
ประชุมดวย



8 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMMEENT OF SPPeCIAL INNVVESTIGATIOON

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดมอบหมายให นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนประธานในพิธีเปดโครงการปองกันและปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายของคนตางดาว ดานการประกอบธุรกิจทองเที่ยว 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจัดข้ึนเพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพ 
ในการปองกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจทองเที่ยวของคนตางดาว
ในระดับพืน้ทีแ่ละเตรียมความพรอมกับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 
พ.ศ. 2558 รวมท้ังสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจทองเท่ียว
ของคนตางดาวใหกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การพัฒนาความรวมมือดานการขาวและการสืบสวนสอบสวนคดีความผิด
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตลอดจน
การจัดตั้งศูนยประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการกระทํา 
ความผิดในการประกอบธุรกิจทองเที่ยวของคนตางดาว โดยมีผูแทนจากสํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 
จังหวัดภูเก็ต พรอมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว จํานวน 110 คน เขารวม
โครงการ
 นายเพ่ิมพูนฯ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลาวว า สืบเน่ือง
จากประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว และเปดเสรีทางการคาทําให
ชาวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทยจํานวนมาก ซึ่งบางสวนเขามาประกอบ
ธุรกิจการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และกอใหเกิดผลกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจของคนในทองถ่ิน ในลักษณะการแยงอาชีพของคนในพ้ืนที่ 
ซึ่งแอบแฝงดําเนินธุรกิจทองเที่ยวครบวงจรประเภท นําเที่ยว เชาท่ีพัก เชารถ 
รานอาหาร ซักรีด นวดแผนไทย ไกดทัวร และธุรกิจสปา โดยวาจางใหคนไทย
เปนตัวแทนอําพราง (นอมินี) ในการดําเนินธุรกิจดังกลาว นอกจากนี้ บางรายยังมี

DSI ปองกัน – ปราบปราม นอมินีตางดาว แยงธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

พฤติกรรมขมขู นักทองเท่ียวไมใหใช
บริการรถแท็กซี่ของผู ประกอบการ
ทองถ่ินดวย ซึ่งการดําเนินธุรกิจของ
คนตางดาว และบุคคลท่ีเปนนอมินี 
อาจเขาขายเปนความผิดตามพระราชบัญญตัิ 
การประกอบธุรกิจของคนตางด าว 
พ.ศ. 2542 ที่ เป นกฎหมายท่ีอยู ใน
ความรบัผดิชอบของสํานกัคดคีวามมัน่คง 
กรมสอบสวนคดีพิ เศษ  และเป น
ประเด็นปญหาที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัด
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ภูเก็ตมาแลว
 พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 กลาววา 
ในชวงปที่ผานมา สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 ไดรับเรื่องรองเรียนจากองคการบริหาร
สวนตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบขอเท็จจริง 
กรณีมีกลุมตางชาติชาวรัสเซีย มาประกอบธุรกิจทองเที่ยวครบวงจร เชน ธุรกิจ
โรงแรม รถนําเที่ยว ไกดพาเท่ียว รานอาหาร โดยมีชาวรัสเซียเปนเจาของ
กิจการท่ีแทจริง มีคนไทยเปนนอมินี และมีพฤติกรรมขมขู คุกคาม และกีดกัน
คนไทยท่ีประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ มิใหเขามารับนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวรัสเซีย ทําให
ผูประกอบการทองถิ่นสูญเสียรายได เพราะรายไดจากการแยงธุรกิจของคนทองถิ่น
จะตกเปนของชาวตางชาติทั้งหมด หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับเรื่อง
รองเรียนดังกลาว สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 จึงไดลงพื้นท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง 
จนทําใหปญหาในพ้ืนที่ตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ตไดรับการแกไขอยางเปน
รูปธรรม และขณะนี้สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 ไดรับมอบหมายใหดําเนินคดี
ตามกฎหมายฟอกเงินอีกดวย
 ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ 
ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นท่ีมี
หนาที่บังคับใชกฎหมาย หนวยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม สมาคมธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม ทั้งในสวนขอมูล ขาวสาร 
องคความรู และการสนธกิาํลงัเพ่ือใหการปองกนัและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวมีประสิทธิภาพ อันสงผลใหธุรกิจ
ทองเท่ียวของประเทศไทยดําเนินตอไปไดอยางถูกตองตามกฎหมายและเกิดผลดี
ตอผูประกอบธุรกิจของคนไทย ตลอดจนสรางเครือขายในการเฝาระวังการกระทํา
ความผิดในพื้นที่และสรางความเชื่อมั่นใหกับภาครัฐและประชาชนในดานมิติ
ของการดําเนินคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542
 โครงการดังกลาวประกอบดวยการอภิปราย และการบรรยายในหัวขอ
เกี่ยวกับปญหาคนตางดาวเขามาประกอบธุรกิจทองเท่ียว ในหัวขอที่นาสนใจ ดังนี้
 - การอภิปรายเรื่อง สภาพปญหาและวิธีแกไข กรณีการกระทําความผิด
ของคนตางดาว ดานการประกอบธุรกิจการทองเท่ียว พื้นท่ีตําบลเชิงทะเล จังหวัด
ภูเก็ต และเร่ืองทางรอดผู ประกอบการทองเที่ยวทองถ่ินในยุด AEC โดย 
พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 และคณะ
 - การบรรยายเรื่อง อํานาจ หนาที่ และแนวทางการแกไขปญหา กรณี
คนตางดาวประกอบธุรกิจทองเที่ยว และเรื่องแนวทางการปองกันในการเขามา
ประกอบอาชีพของคนตางดาวกับธุรกิจทองเท่ียว โดยพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
เชียงใหม และจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
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 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เครือขายองคกรสุขภาพท้ัง 8 องคกร 
ประกอบดวย ชมรมแพทยชนบท, กลุ มคนรักหลักประกันสุขภาพ, ชมรม

เภสัชชนบท, มูลนิธิเภสัชชนบท, เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย, 
สหพันธองคกรผูบริโภค, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และกลุมศึกษาปญหา

ยา ไปยื่นเรื่องตอ พ.ต.ท.อนุรักษ โรจนนิรันดรกิจ ผูบัญชาการสํานักคดีอาญา

พิเศษ 2 กรณีคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมชุดที่มีนายแพทยพิพัฒน ยิ่งเสรี 
เปนประธาน และ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผูอํานวยการองคการเภสัช มีพฤติกรรม

สอทุจริต และทําใหเกิดความเสียหายตอรัฐเปนคดีพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อัยการสูงสุด สํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร สนธิกําลังเขาตรวจคน และอายัดทรัพย

ชั่วคราว กรณีชาวเนเธอรแลนดเครือขายคายาเสพติดขามชาติ – ฟอกเงิน 
ยึดทรัพยกวา 100 ลาน
 เม่ือเวลา 07.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายเพ่ิมพูน พึ่งประสิทธ์ิ

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นายสุรศักดิ์ ตรีรัตนตระกูล อธิบดี

อัยการสํานักงานการสอบสวน นายวันชัย รุจนวงศ อธิบดีอัยการ สํานักงาน
ตางประเทศ โฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ต.อ.สิงหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. และ พ.ต.อ.กัมพล 
ลีลาประภาภรณ ผกก.สภ.หวยใหญ อ.บางละมุง นํากําลังพรอมหมายศาล บุกเขา

ตรวจคนบานเลขที่ 113/1 หมู 10 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
อยู ในโครงการ ฟนิกสกอลฟแอนดคันทรี่คลับ หลังไดรับการประสานจาก

ทางการเนเธอรแลนดวา นายโจฮันเนส เพทรุส มาเรีย ฟาน ลารโฮเวน หรือ โจฮัน 
อายุ 53 ป สัญชาติเนเธอรแลนดกับพวก เปนกลุมเครือขายคายาเสพติดขามชาติ 
และกระทําความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

เครือขายองคกรสุขภาพ 8 องคกร ยื่นหนังสือตอ DSI 

DSI อัยการ ป.ป.ง. นิติวิทย ยธ. สนธิกําลังเขาตรวจคน จับกุม เครือขายคายาเสพติดขามชาติ
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 สืบเนื่องจากสํานักงานประสานงานตํารวจแหงชาติเนเธอรแลนดไดมี

หนังสือประสานงานมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอใหตรวจสอบการ

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด ในประเทศไทยของผูตองสงสัย 
คือ นายโจฮันเนส เพทรุส มาเรีย ฟาน ลารโฮเวน สัญชาติเนเธอรแลนด และ
นางมิง่ขวญั แกนอนิทร ภรรยาชาวไทย เนือ่งจากการขยายผลการจับกมุคดยีาเสพตดิ

ในประเทศเนเธอรแลนด พบวากลุมเครือขายดังกลาวไดทําการฟอกเงินในประเทศ

ตางๆ เชน ลักเซมเบิรก เยอรมัน สเปน สิงคโปร และประเทศไทย ซึ่งทางการ

เนเธอรแลนด สืบสวนพบวากลุมเครือขายดังกลาวมีวางแผนนําเงินมาลงทุนดาน

อสังหาริมทรัพยในจังหวัดชลบุรี  
 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดนํากําลังเจาหนาที่ พรอมหมายคน และหมายจับ 
เขาตรวจคนบานเลขที่ 113/1 ภายในโครงการฟนิกสกอลฟแอนดคันทร่ีคลับ 
หมู 10 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถานที่ดังกลาวเปนบานหรู 
2 ชั้น รวม 2 หลัง ปลูกอยูในพ้ืนท่ีกวา 2 ไร โดยภายในบานหลังแรกพบ 
นายโจฮนัเนส กบั นางมิง่ขวญั แกนอนิ อาย ุ35 ป ภรรยาชาวไทย จงึไดควบคุมตวัไว 
พรอมกบัตรวจคน พบทรพัยสนิเปนเงนิสดจาํนวนหนึง่ เครือ่งประดบั ทองรปูพรรณ 
และอาวุธปนจาํนวน 2 กระบอก จึงยึดไวเปนหลักฐาน และอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 48 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ทําการอายัดทรัพยสินไวตรวจสอบรวม 14 รายการ ทั้งบานพัก 
โฉนดที่ดิน รถยนต บัญชีธนาคาร เปนตน

 การปฏิบัติการในคร้ังนี้ เปนการวางแผนปฏิบัติการพรอมกันระหวาง

ดีเอสไอ และหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศไทยและเนเธอรแลนด รวมท้ัง

ประเทศอ่ืนๆ ที่มีเครือขายคายาเสพติดและฟอกเงินขององคกรอาชญากรรม

ขามชาตินีอ้าศัยอยู ในสวนของนายโจฮันเนส กบันางม่ิงขวัญ เจาหนาทีไ่ดดาํเนินคดี 
ในขอหาเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติที่กระทําความผิดฐานคายาเสพติดและ

ฟอกเงินขามชาติ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 กฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามยาเสพติด และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึง่หลงัจากดําเนนิคดใีนประเทศไทยแลว จะไดทาํการสงตวั
ไปใหทางการเนเธอรแลนดในฐานะผูรายขามแดนตอไป
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 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานในการตอนรับ คณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา (ภาคเอกชน) ขอเขาพบเพ่ือ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา (ภาคเอกชน) ขอเขาพบ พล.ต.อ.ชัชวาลย 

สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีและแนะนําองคกร พรอมทั้งขอทราบนโยบาย

การปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

แสดงความยินดีและแนะนําองคกร 
พรอมทั้งขอทราบนโยบายการปองกัน

และปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ นายทรงศกั สายเชือ้ อธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิกใต

และ นางเสาวนีย โขมพัตร รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
รวมกันแถลงขาวถึงแนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
ณ กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

DSI รวมกับ กรมอเมริกาและแปซิฟกใต และ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ  แถลงแนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
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 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายเพ่ิมพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พรอมดวย นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน รักษาราชการแทนผูบัญชาการสํานัก

คดีทรัพยสินทางปญญา นายจักราคม ลิ่วมโนมนต รองผู บัญชาการสํานักคดี

ทรัพยสินทางปญญา และ พ.ต.ท.นิรุติ พัฒนรัฐ ผูอํานวยการสวนคดีทรัพยสินทาง

ปญญา 3 ไดรวมกันแถลงขาวการบุกจับทลายเครือขายการผลิต และโกดัง
เก็บสินคาประเภทเสื้อผากีฬาปลอมหลายยี่หอ โดยมีรายละเอียดการจับกุม ดังนี้
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. เจาหนาที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษ นําโดยนายจักราคม ลิ่วมโนมนต รองผูบัญชาการสํานักคดีทรัพยสิน

ทางปญญา พรอมดวย พ.ต.ท.นิรุติ พัฒนรัฐ ผูอํานวยการสวนคดีทรัพยสินทาง

ปญญา 3 นํากําลังเจาหนาที่สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา เขาทําการตรวจคน 
8 จุดดวยกัน พบของกลางประเภทสินคาประเภทเสื้อผากีฬาปลอมหลายยี่หอ 
อาทิ ลิเวอรพูล (LIVERPOOL) แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด (MANCHESTER UNITED) 
เชลซี (CHELSEA) อดิดาส (ADIDAS) ไนกี ้(NIKE) พมูา (PUMA) อมัโบร (UMBRO) ฯลฯ 
จํานวนมาก

 สบืเนือ่งจากสาํนกัคดทีรพัยสนิทางปญญา ไดทาํการสบืสวนพบการกระทําผดิ

เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการคาสินคาประเภทเสื้อผากีฬา ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
และจังหวัดนนทบุรี โดยมีลักษณะเปนขบวนการ ครบวงจร ตั้งแต การตัดเย็บ 
ปก บรรจุหีบหอ เพื่อจําหนายในประเทศ ตลอดจนถึงสงออกนอกราชอาณาจักร 
สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา โดย พ.ต.ท.นิรุติ พัฒนรัฐ ผู อํานวยการสวน

“ดี เอสไอ” บุกจับทลายเครือขายการผลิต  และโกดังเ ก็บสินคา

ประเภทเสื้อผากีฬาปลอม ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล รวม 8 จุด

มูลคาความเสียหายกวายี่สิบลานบาท

คดีทรัพยสินทางปญญา 3 จึงไดจัด

ชุดสืบสวน เขาทําการสืบสวน เฝาจุด
สะกดรอย ตลอดจนประสานงานกับ

บริษัทผู  เสียหาย จนในท่ีสุดพบวามี

การกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจผลิตสินค าดังกล าว 
จํ านวน  8  จุด  โดย เกี่ ยวข  องกับ

ขบวนการผลิต 6 จุด และการจําหนาย

ในประเทศอีก 2 จุด จึงไดวางแผนการ
ตรวจคนจับกุมดังกลาว โดยในการ

ปฏิบัติการตรวจค นจับกุมในครั้ งนี้ 
เจ าหน าที่ ได นําหมายค นของศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลาง เขาทําการตรวจคนจน

สามารถยึดเครื่องจักร เสื้อผากฬีา และ
วัสดุอุปกรณการผลิตเปนจํานวนมาก 
มูลคาความเสียหายท่ีคํานวณจากของ

กลางท่ียึดไดกวา 20,000,000 บาท 
(ยี่สิบลานบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 จดุที ่1 บานเลขที ่9/8 บางบอน 5 
แยก 1 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
ลักษณะเปนบานชั้นเดียว จุดนี้เป น

สถานที่ตัดเย็บเปนตัวเสื้อกีฬา และ
รีดสติกเกอรบนเสื้อ

 จุดที่ 2 อาคารพาณิชย เลขที่ 
16/192 – 196 ซอยศิวปรีชา แขวง
บางขุนเทียน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
เปนสถานท่ีมีเครื่องจักรในการตัดเย็บ

และปกเครือ่งหมายการคาลงบนเสือ้กฬีา
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 จุดที่ 3 บานเลขที่ 86/15 หมู 8 ซอยกํานันแมน 13 แยก 25 ถนนเอกชัย 
แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ เปนสถานที่รีดสติกเกอรเครื่องหมายการคา และ
หมายเลขดานหลังเสื้อ ลงบนตัวเสื้อ และบรรจุหีบหอใสถุงรอการจําหนาย

 จุดที่ 4 บานเลขที่ 92/41 หมู 8 ซอยกํานันแมน 13 แยก 25 ถนนเอกชัย 
แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ เปนสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิต 
เชน โลโกผา ปายผาติดคอเสื้อ กระดุม และสติกเกอร
 จุดที่ 5 บานเลขท่ี 92/150 ซอยกํานันแมน 11 ถนนเอกชัย แขวง/เขต
บางบอน กรุงเทพฯ เปนจุดที่เก็บสตอกสินคาหลังจากท่ีผลิตเสร็จสิ้นแลว รอการสั่ง
ของลูกคา

 จุดที่ 6 บานเลขท่ี 5 ซอยกํานันแมน 11 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน 
กรุงเทพฯ  เปนจุดที่รวบรวมสินคาที่ผลิตเสร็จแลว และมีลูกคาสั่งเขามา ก็จะนํามา
ตรวจสอบขั้นสุดทายกอนสงใหกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ

 ซึ่งทั้ง 6 จุดดังกลาว สามารถยึดอายัดเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต

เส้ือผากีฬา 3 เคร่ือง (ราคาประมาณ 10 ลานบาท) ไวในท่ีเกิดเหตุ เนื่องจาก
เครื่องจักรดังกลาวมีขนาดใหญมากไมสามารถเคลื่อนยายได, ตรวจยึดเครื่องรีด
อัดสติกเกอร 10 เครื่อง, เสื้อผากีฬาปลอมเครื่องหมายการคาตางๆ 10,534 ตัว 
และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตเสื้อกีฬาอีก 109,483 ชิ้น จึงจับกุมตัว 
นางสาวอภัสนันท ลาภทวสีมสทิธิ ์เจาของผูผลติเสือ้ผาและเคร่ืองจกัรท่ีใชในการผลติ 
เปนผูตองหา โดยกลาวหาวา ปลอมเครื่องหมายการคา และมีไวเพื่อจําหนาย

ซึ่งสินคาที่มีเคร่ืองหมายการคาปลอมเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืนที่ได

จดทะเบียนไวแลวในราชอาณาจักรซึ่งผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา

 นอกจากนี้ยังไดตรวจคนจับกุมผูจําหนายในเครือขายของการผลิตเสื้อผา

กีฬาดังกลาว อีก 2 จุด คือ
 จุดท่ี 7 ราน C.D.Sport ตั้งอยูเลขท่ี 943 จุฬาซอย 10 แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 จุดที่ 8 บานเลขที่ 26/11 หมู 9 ซอยดวงมณี ถนนงามวงศวาน อําเภอ

เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเปนบานของเจาของราน C.D.Sport
 ผลการตรวจคนท้ัง 2 จุด พบเสื้อกีฬาปลอมเครื่องหมายการคารวม 
1,760 ตัว จึงไดจับกุมตัวนางภวิกา อุสาพรหม เจาของบานและเจาของราน 
C.D.Sport โดยกลาวหาวา เสนอจําหนาย และมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาที่มี

เครื่องหมายการคาปลอมเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นท่ีไดจดทะเบียนไวแลว

ในราชอาณาจักร ซึ่งผู ต องหาให การรับสารภาพตลอดขอกล าวหา โดย 
พล.ต.อ. ชัชวาลย สุขสมจิตร  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมอบแนวทาง

การปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาวา การปราบปรามการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา เปนมาตรการ

เรงดวนที่ตองดําเนินการอยางมีระบบ 
มุงเนนการทาํลายเครอืขายการผลิต และ
สถานท่ีที่ใชเก็บสินคาเพ่ือสงตอไปยัง

ผู คาตอไป ซึ่งในครั้งนี้สามารถจับกุม

ขบวนการผลิตรายใหญที่มีเครือขาย

การจําหน ายในประเทศและมีการ

สงออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งทําให

ประเทศไทยถูกจับตามองจากท่ัวโลก

ว า เป นผู  ผลิตสินค าปลอมส งออก

รายสําคัญ

 ในการตรวจค นจับกุมครั้ งนี้ 
เปนไปตามนโยบายของกรมสอบสวน

คดพีเิศษ ทีม่นีโยบายในการปราบปราม

การละเมิดทรัพยสินทางปญญา และจะ
ไดดําเนินการสืบสวนจับกุมการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาท้ังในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ี

ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ (พื้นที่สีแดง) 
และโรงงานผลิตสินคาละเมิดทรัพยสิน

ทางป ญญารายใหญ ที่ ทํ ากัน เป น

ขบวนการ อยางตอเน่ืองและเกิดผล

อยางเปนรูปธรรมตอไป
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 “สํา นักคดี เทคโนโลยีและสารสนเทศ  (สคท . ) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จับกุม แกงแฮกเกอรชาวจีน รวมกับ
คนไทย แฮกสระบบเกมออนไลน และนําขอมูลภายในเกม
มาจําหนายผานเว็บไซต”
 เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2557 พล.ต.อ.ชชัวาลย สขุสมจติร 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรอมดวย พ.ต.ท.สุริยา 
สิงหกมล ผูบัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
แถลงขาวผลการจับกุมแกงแฮกเกอรชาวจีน รวมกับคนไทย 
แฮกส ระบบเกมออนไลน   และนําข อมูลภายในเกม
มาจําหนายผานเว็บไซต โดยมีมูลคาความเสียหายประมาณ 
30 ลานบาท ณ หองแถลงขาวกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 พล.ต.อ.ชัชวาลยกลาววา การจับกุมดังกลาวเปนผล
จากคดีพิเศษ ที่ 150/2555 : กรณีเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่
มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะหรือทําใหเสียหาย 
ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนในขอมูลคอมพิวเตอรของระบบเกม Ran Online  
ซึ่งเปนเกมตอสู โดยมีลูกเลนในการเพิ่มอุปกรณ เพิ่มระดับ
ตัวละครในเกม และเปดใหลูกคาเลนผานระบบออนไลน ซึ่งมี
บริษัท ซินเซียรเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนผูไดรับลิขสิทธิ์ 
มาจากบริษัท มินคอม จํากัด (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีฯ) 
เปนผูเสียหาย ซึ่งไดรับผลกระทบจากความเสียหายตอธุรกิจ
คิดเปนมูลคาประมาณ 30 ลานบาท
 พฤติการณการกระทําความผิด  คือ บริษัทซินเซียร
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยเปนผูรับมอบอํานาจมารองทุกข
ตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได
สืบสวนสอบสวน ภายหลังเปนคดีพิเศษ จนพบวาเว็บไซตที่มี
การจําหนาย M (อุปกรณภายในเกม) Ran Online 3 เว็บไซต 
1. www.happymday.com 2. www.msanook.com 
3.  www.mdede.com

ดีเอสไอจับกุม แกงแฮกเกอรชาวจีน รวมกับคนไทย แฮกสระบบเกมออนไลน

 จากการสืบสวนสอบสวนปรากฏมีการจําหนาย M 
(เงินในเกม) เกี่ยวของกันท้ัง 3 เว็บไซต ปรากฏหมายเลข
โทรศัพทที่ทําการประกาศขาย และขอมูลการทําธุรกรรมทาง
การเงินในการซื้อขายผานหนาเว็บไซต เชื่อไดวา นางสาว
อุมาพร ปานดี, นายคุณากร โศจิธรรมกุล และนายโจว 
เจิ้นฮาวหรือ Mr.Zhou Zhenhou รวมกันแฮกสระบบเกม
ออนไลน และนาํขอมูลภายในเกมมาจําหนายผานเว็บไซต
 จากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรวบรวมได พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ไดดําเนินการ
 1. เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2557 ไดเชิญ ผูตองหารายท่ี 1 
นายคุณากร โศจิธรรมกุล มายัง สํานักคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยพนักงานสอบสวน
คดพีเิศษ ไดทาํการแจงขอเทจ็จรงิ พฤตกิารณ และขอกลาวหา
ในการกระทําความผิด ผูตองหารับทราบขอกลาวหา โดยไมมี
พฤติการณหลบหนี จึงไมไดทําการควบคุมตัว
 2. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไดทําการขออนุมัติ 
ศาลอาญาเพื่อออกหมายจับผูตองหาเพิ่มเติมอีก 2 รายคือ   
  2.1 นายเจิ้นฮาว โจว หรือ Mr.Zhou Zhenhou 
เชื้อชาติ/สัญชาติ จีน (ตามหมายจับท่ี 1226/2557 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2557) อายุ 31 ป
  2.2 นางสาวอุมาพร ปานดี เชื้อชาติ/สัญชาติ ไทย 
(ตามหมายจับท่ี 1225/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
 3.  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไดทําการขออนุมัติ 
ศาล เพื่อขอหมายคน
  3.1 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได อนุมัติหมายคนที่ 
1303/2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 คอนโดธารารินทร
เจาพระยา เลขที่ 132/83 หองเลขที่ 615  ชั้น 6 หมูที่ 5 
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
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ไมเกินหกเดือน หรือปรับหน่ึงหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
 มาตรา  7 การเข า ถึงข อมูล
คอมพิวเตอร ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการน้ัน
มิได มีไว สําหรับตน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 มาตรา 9 การแกไขเปล่ียนแปลง
ขอมูลคอมพิวเตอร ผูใดทําใหเสียหาย 
ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม 
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  ซึ่งขอมูล
คอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
โดยไดรวมกันกระทําความผิด ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83

  3.2 ศาลอาญากรุงเทพใต ไดอนุมัติหมายคนท่ี 103/2557 ลงวันท่ี 5 
สิงหาคม 2557 ใหทําการคน หองเลขที่ 8 D ชั้น 8 อาคารจีพีเฮาสสาทร เลขท่ี 
466/31 ซอยสวนพูล ถนนสาทร แขวงทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ
 ตอมาในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สคท. ได
ดําเนินการตรวจคน และจับกุมนายเจ้ินฮาว โจว หรือ Mr.Zhou Zhenhou ไดที่ 
คอนโดธารารินทรเจาพระยา เลขท่ี 132/83 หองเลขท่ี 615 ชั้น 6 หมูที่ 5 
อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ีและไดทาํการตรวจยึดพยานหลกัฐานทีเ่ก่ียวของทางคดี 
เชน เครื่องคอมพิวเตอรพกพา ทรัมไดร สมุดบัญชีที่ใชในการโอน และรับเงิน
จากการกระทําความผิดในคดีพิเศษนี้  บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม จํานวนหนึ่ง
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 
 มาตรา 5 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการน้ันมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุก

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และ พ.ต.ท.วรรณพงษ คชรักษ  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรวมกัน
แถลงขาวการจับกุมตัวนายศุภชัยหรือปุก ภูทะวัง ผูตองหาตามหมายจับศาลอาญาท่ี 
2308/2556 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  ดําเนินคดีฐานรวมกันฉอโกงประชาชน
โดยแสดงตนเป นคนอื่น , ร วมกันปลอมและใช เอกสารปลอม , ร วมกันใช บัตร
อิเล็กทรอนิกสของผูอื่นโดยมิชอบ และรวมกันใชเครื่องหมายครุฑพาหโดยไมไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 342(1), 343, 264, 268 , 269/5 
และพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพาห พ.ศ. 2534 มาตรา 13  และเปนผูกอใหผูอื่น
กระทําความผิดไมวาดวยการใช บังคับขูเข็ญ จางวานหรือยุยงสงเสริมหรือดวยวิธีอื่นใด 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84

DSI ขยายผลจับแกงตมตุน สงจดหมายแอบอางมีเลขล็อค

 โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.ปกรณ สุชีวกุล 
หั ว หน  า คณะพ นั ก ง านสอบสวนฯ , 
พ.ต.ท. ยุทธภูมิ สันธนะจิตร, พ.ต.ท.อนันต 
ทิพยสุวรรณ, พ.ท.ชุมโชค จิ๋วเจริญ และ
นายชาญบุล แกมนิล ไดรวมกับเจาหนาที่
ตํารวจ สภ.ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
จับกุมผูตองหาไดที่  หมู 3 ตําบลโคกเด่ือ 
อาํเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค พรอมยึด
ของกลางเปนบัตรเอทีเอ็มของบุคคลอื่น
จํานวน 4 ใบ (ใชในการรับเงินที่ไดมาจาก
การหลอกลวง) โทรศัพทมือถือจํานวน 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมพิธีวางพานพุมถวายสักการะพระอนุสาวรีย

จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ

 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 พล .ต .อ .ชัชวาลย 
สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมอบหมายให 
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  ผู บัญชาการสํานักกิจการ

ตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศเปนตัวแทน

เขารวมพิธีวางพานพุมถวายสักการะพระอนุสาวรียจอมพล

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาจักรพงษภูวนารถกรมหลวง

พิษณุโลกประชานารถ ณ บริเวณพระอนุสาวรียฯ อาคาร
สํานักงานใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

10 เคร่ือง, รถยนต Toyota ทะเบยีน 1 กฉ-1107 กทม. และอปุกรณทีใ่ชในการกระทําผดิ
อืน่ๆ อกีจาํนวนหลายรายการ โดยมพีฤติการณกลาวคือ ผูตองหาไดรวมกบันายพรหมชยั
หรือสัมฤทธ์ิ ภูทะวัง (บิดาผูตองหาซ่ึงอยูหลบหนีหมายจับ) น.ส.ศิริมาส สุขสมาน และ
นายสานิต ศรีสุวงศ (ถูกจับกุมแลวเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) ทําจดหมายหลอกลวง
โดยมีตราสัญลักษณและลายมือชื่อของผูบริหารสํานักงานสลากฯ เพื่อใชหลอกลวง
ประชาชนทั่วไป แลวนําจดหมายหลอกลวงสงตามตูไปรษณีย เมื่อประชาชนทั่วไปหรือผู
เสียหายไดรับจดหมายไดอานขอความในจดหมายมีใจความวา สํานักงานฯ จะล็อค
รางวัลเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ที่จะออกรางวัลในงวดตางๆ ให หากสนใจใหสมัคร
เปนสมาชิก เมื่อผูเสียหายสนใจไดโอนเงินใหผูตองหาและไดรับหมายเลขแลวไดไปซ้ือ
สลากกนิแบงรฐับาล ผลการออกรางวัลผูเสยีหายไมถกูรางวลัแตอยางใด จงึทราบวาถกูหลอก
 การสอบสวนคดีพิเศษ พบวามีผูเสียหายจํานวนนับ 10,000 รายทั่วประเทศท่ีถูก
หลอกลวงแลวโอนเงินมาใหผูตองหา มีตั้งแตรายละ 5,000 บาท ถึง 200,000 บาท 
ผูตองหามีบัญชีรับโอนเงินจํานวนนับ 10 บัญชี ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไป  
 ชั้นจับกุมผูตองหายอมรับวาไดทําจดหมายหลอกลวงตอเนื่องมาเกือบทุกงวดที่มี

การออกสลากกินแบงรัฐบาล งวดละ 600-
1,000 ฉบับ ไดเงินจากการหลอกลวง
ประชาชนเฉลี่ยงวดละ 30,000-100,000 
บาท ในชวงแรก จะหลอกลวงพอคา, 
ประชาชนและขาราชการท่ัวไป ตอมา
ในชวงป พ .ศ . 2556 ถึงป จจุบัน จะ
หลอกลวงเฉพาะพระภิกษุสงฆตามวัด
ตางๆ ทั่วประเทศ  ผูตองหารวมกระทําผิด
กับนายพรหมชัย (บิดา) มาตั้งแตอายุ 
14 ป จนถึงปจจุบันอายุ 36 รวมเวลา
กระทําผิด 21 ป ไดเงินจํานวนนับ 10 ลาน
บาท โดยไมเคยถูกจับกุมในคดีดังกลาวมา
กอนแตอยางใด
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การแขงขันกอลฟดีเอสไอ

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 พล .ต .อ .ชัชวาลย  
สุขสมจิตต อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทําการแขงขัน
กอลฟกับผู บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีในองคกร 
ณ สนามกรีนวัลเลย คันทรี คลับ บางนา

DSI เรงพัฒนามาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  พล.ต.อ.ชัชวาลย  
สขุสมจติร อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ เปนประธานในพิธเีปด

การสัมมนา “ทิศทางการพัฒนามาตรฐานการสอบสวน

คดีพิเศษ” ณ โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ พรอมบรรยายพิเศษในหัวขอ “ทิศทางการพัฒนา

มาตรฐานการสอบสวนคดพีิเศษ” 
 จากนั้นเปนการอภิปรายเรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน

การสอบสวนคดีพิเศษ” โดย พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดร.กมล สุปรียสุนทร 
ผูพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง นายเกษมศักดิ์ วงศรัฐปญญา 
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(สนานจิตต บางสพาน) สื่อมวลชน ดําเนินการอภิปรายโดย 
พ.ต.อ.ทรงศักด์ิ  รักศักดิ์สกุล ผู บัญชาการสํานักกิจการ

ตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 
 กิจกรรมในชวงบายเปนการสัมมนา “แนวทางการ

โครงการผูบริหารหวงใยสุขภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการผูบริหารหวงใย
สุขภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งไดรับเกียรติจาก
ทีมวิทยากรจากกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย 
จัดบรรยายเรื่อง การจัดคุณภาพอากาศ ในอาคารและวิธีการ
ตรวจประเมิน พรอมติดตั้งเคร่ืองมือวัดคุณภาพอากาศ
สิ่งแวดลอมภายในอาคาร ชั้น 6 ถึงชั้น 11 ณ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

พัฒนามาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะผู วิจัย

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดดานการ

สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีผูเขารวมการสัมมนาคร้ังนี้ประมาณ 
200 คน

กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมแสดงความยินดี
วันสถาปนาองคกร กสม. ครบรอบ 13 ป

 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 นายชํานาญ 
ฉันทวิทย  ผู บัญชาการสํานักคดีภาษีอากร ผู แทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบกระเชาแสดงความยินดีและ
รวมพิธีทําบุญ เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาองคกร กสม. 
ครบรอบ 13 ป ณ หองเสวนา ชั้น 6 สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศูนยราชการ
เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
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DSI ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่สํานักงานสืบสวนแหงความมั่นคงมาตุภูมิ 

ประจํา สอท.สหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ 
รักศักดิ์สกุล ผู บัญชาการสํานักกิจการตางประเทศและ

คดอีาชญากรรมระหวางประเทศ ใหการตอนรบั นาย Roberts 
Abrams รองผู ชวยทูตสํานักงานสืบสวนแหงความมั่นคง

มาตุภูมิ และคณะเจาหนาที่สํานักงานสืบสวนแหงความมั่นคง

มาตุภูมิ (Homeland Security Investigations: HSI) ที่เขา

พบเพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหมและมอบ

ประกาศนียบัตรเพื่อเปนการขอบคุณแกเจาหนาที่ DSI ที่

สนับสนุนการปฏิบัติการลับรวมกับเจาหนาที่ของ HSI (กรณี

กลุ มบุคคลชาวไทยอาจมีพฤติการณลักลอบนําเขาหรือ

สงออกอาวุธหรือเครื่องกระสุนโดยผิดกฎหมาย)  ณ หอง

ประชุม 3 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พิธีปดโครงการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่คดีพิเศษ รุนที่ 16

 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2557 พ.ต.ท.วรรณพงษ คชรกัษ 
รองอธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ เปนประธานในพิธปีดโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่คดีพิเศษ รุ นที่ 16 และมอบ

ประกาศนียบตัรแก ผูเขารบัการฝกอบรม ณ หองแสตมปทอง 
หอประชุมไปรษณีย ไทย บริษัท ไปรษณีย ไทย จํากัด 
ถนนแจงวฒันะ  เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ
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DSI รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง

 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย 
สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขาราชการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขารวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร ณ พระบรม

มหาราชวัง

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมหารือกับ บริษัท โอไรอัน อินเว็สทิเกช่ัน เร่ืองแกปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายปเตอร คอลิน ฮอรมชอว กรรมการผูจัดการบริษัท โอไรอัน 
อินเว็สทิเกช่ัน จํากัด พรอมคณะรวม 5 คนเขาพบ พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายเพ่ิมพูน 
พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรวมประชุมหารือเรื่องการแกปญหาละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 บริษัท โอไรอัน อินเวสทิเกชั่น จํากัด เปนบริษัทท่ีไดรับมอบอํานาจและแตงตั้งเปนตัวแทนภายในประเทศไทย 
ของกลุมพันธมิตรผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา (International Federation of Spirits Producers (IFSP)) โดยกลุม
สมาชิก IFSP เปนผูผลิตสุราที่ใหญที่สุดในโลก เชน Diageo, Pernod Richard, Bacardi, Beam, Brown Forman, Moet 
Hennessy และ Remy Cointreau
 การประชุมครั้งนี้ไดมีการหารือเรื่องการแกปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา การปราบปราม ตรวจสอบและ

ดําเนินการกับผูจําหนายและผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนสินคาปลอมเพื่อดําเนินการตามกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามตอไป
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การประยุกตใชระบบจําลองรูปแบบสามมิติเชิงปฏิสัมพันธ (3D Simulation System) 
ในการสืบสวนกรณีฆาตกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัยวาถูกผูอื่นทําใหตาย

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557  พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศเมือง รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เปนประธาน  ในกิจกรรมเสวนาถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู หัวขอ 
การประยุกตใชระบบจําลองรูปแบบสามมิติเชิงปฏิสัมพันธ (3D Simulation 
System) ในการสืบสวนกรณีฆาตกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัยวาถูกผูอื่น ทําใหตาย 
โดยมีนายองอาจ นามมนตรี อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
คณะมีเดียรอารต  เปนวิทยากรในการบรรยาย ณ หองประประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมบันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับผูบริหารกระทรวงยุติธรรม

 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ รวมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับผู บริหารกระทรวงยุติธรรม 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ สถานี
โทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง 9) 
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DSI พัฒนาความรวมมือในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติดานการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง

และโครงการสัมมนาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศเมือง 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานเปดโครงการ

พัฒนาความร วมมือในการป องกันและปราบปราม

อาชญากรรมขามชาติดานการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง

และโครงการสัมมนาความปลอดภัยด านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการเปด

เสรีอาเซียน พ.ศ. 2558 จัดโดยสํานักกิจการตางประเทศ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. สวนวิจัย
และพัฒนาอุปกรณพิเศษ สํานักเทคโนโลยีและศูนย

ขอมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดสัมมนา 
เรื่อง “อาชญากรรมการแพทย : อุมบาป เพื่อ Gene 
Therapy” โดยไดรับเกียรติจาก รศ.นพ.ธันยชัย สุระ 
หัวหนาหนวยเวชพันธุศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรในการสัมมนา ในการ
จัดการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเปนการสรางองคความรู 

ความเขาใจในเทคโนโลยีดังกลาว ซึ่งอาจนําไปใชในทาง

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ และสํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดขึ้นระหวางวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม
เดอะ เกรซ อัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผูเขารวมโครงการ
ประกอบไปดวยผูแทนจากประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ 
เจาหนาที่จากหนวย Canada Border Service Agency (CBSA) สํานักบังคับ

ใชกฎหมายคนเขาเมืองและศุลการักษ สหรัฐอเมริกา Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) และเจาหนาท่ีหนวยงานบังคับใชกฎหมาย

ในประเทศ

การสัมมนา เรื่อง “อาชญากรรมการแพทย : อุมบาป เพื่อ Gene Therapy”
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DSI Network Hearing ขอเสนอแนะในการบูรณาการเครือขายกับงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ภายใตโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเครือขาย DSI

การประชุมสรุปบทเรียนและรับฟงความคิดเห็นเครือขายดีเอสไอภาคประชาชน

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธาน

เปด “การประชุมสรุปบทเรียนและรับฟงความคิดเห็นเครือขายดีเอสไอภาคประชาชน” จัดโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ หองกินรี 1 โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ดําเนินกิจกรรม DSI network Hearing ขอเสนอแนะในการ 
บูรณาการเครือขายกับงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเครือขาย 
DSI ไดเขาสัมภาษณนายมาแอน สําราญ นายกองคการ

สวนตาํบลเชงิทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ โดย นางจรุรีตัน 
ภารา ผอ.กลุมพฒันาระบบบริหาร, นางชรุวีรรณ จนิตกววีฒัน 
ผอ.กลุมงานคาใชจายพเิศษ รกัษาการ ผบ.สาํนกับรหิารกลาง, 
นายศรคม เงินศรี ที่ปรึกษาดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
และคณะเจาหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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DSI จับมือ สปป.ลาว รวมมือตอตานการคามนุษยสตรี-เด็ก

DSI รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 15 ป ปปง.

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานเปดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของหนวยงานบังคับใชกฎหมายไทย-ลาว ตามแผนปฏิบัติการบันทึกความเขาใจ
ไทย-ลาว วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษย ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 - 2558)  
ณ โรงแรมลองบชี พทัยา จดัโดยศนูยตอตานการคามนษุย ซึง่จดัขึน้เพือ่สรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
และการคุมครองพยาน ใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคามนุษยของ
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนลาวและประเทศไทย โดยผูเขารวมประชมุฯ เปนผูแทน
ฝายไทยประกอบดวย สถาบันเพือ่การยตุธิรรมแหงประเทศ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ UN-ACT ประจําประเทศไทย และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 สวนผูเขารวมประชุมฯ ฝายลาวประกอบดวย กองตํารวจสกัดก้ันและตาน
การคามนุษย หนวยตานการคามนุษยนครหลวง แผนกตานการคามนุษย ประจํา
ดานตํารวจตรวจคนเขาเมือง สํานักงานศาลยุติธรรม กรมอัยการ กรมกฎหมาย 
กระทรวงยุติธรรม กรมสังคมสงเคราะห กระทรวงแรงงาน สหพันธแมหญิงลาว 
UN-ACT ประจํา สปป.ลาว UNODC , AAPTIP และ World Vision Laos

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายเพิ่มพูน เพิ่งประสิทธิ์ รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ครบรอบ 15 ป ณ โรงแรมตวันนา 
ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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DSI ปองกัน-ปราบปราม นอมินีตางดาวในพื้นที่เมืองพัทยา

DSI จับมือ UNODC เพิ่มศักยภาพการตอตานการคามนุษย

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 พ.ต.ท.พงศอินทร อินทรขาว ผูบัญชาการ
สํานักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา
เครือขายเพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถปุระสงค
เพื่อสรางเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
การกระทาํผดิของคนตางดาวดานการประกอบธรุกจิการทองเทีย่วในพืน้ทีเ่มอืงพทัยา 
ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจ และมีแนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ใหมปีระสทิธภิาพเพิม่ข้ึน
ดวยการบูรณาการเครือขาย ณ หองประชุมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีการลงนามในขอตกลง
ระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย 
สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงาน

องคการสหประชาชาติด านยาเสพติดและอาชญากรรม 
โดย MR.JEREMY DOUGLAS, REGIONAL REPRESENTATIVE 
UNODC ROSEAP ณ  ห องแถลงข าว  ชั้น  1 อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ กลาววา สํานักงานองคการสหประชาชาติดาน
ยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (DSI) ได ดําเนินโครงการพัฒนาศูนยต อต าน
การคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค
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มาตรการเชิงรุกดานการปองกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ

โดยระบบแมขายแผนที่ผานอินเทอรเน็ต (DSI MAP) จ.พิษณุโลก

เพือ่พฒันาขดีความสามารถของบคุลากร
ขอ งศู น ย  ต  อ ต  า นก า รค  า ม นุ ษย  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเตรียมความ
พรอมสาํหรบัรองรบัภารกจิในการปองกนั
และปราบปรามการคามนุษย  โดย
โครงการดังกลาวจะดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ไดแก การจัดเจาหนาที่ปรึกษา
ประจาํศนูยตอตานการคามนษุย การจดั
การฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ก า ร สั ม มน า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู  
ประสบการณ ขอมูล การจัดทําฐาน
ขอมูล เทคนิคในการสืบสวนสอบสวน
คดีคามนุษย การจัดทํากรอบแนวทาง
การปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedures : Trafficking in Persons 

Investigations – SOP) รวมท้ังการจดัหา
และติดตั้ งอุปกรณที่จําเป นสําหรับ
การปฏบิตังิาน โครงการดงักลาวมรีะยะเวลา
ดําเนินการ 2 ป งบประมาณสําหรับ
การดําเนินโครงการเป นเงินทั้ งสิ้น 
21,000,000 บาท โดย UNODC สามารถ
หา ผู  ส นับสนุน เ งิน ทุนจากรั ฐบาล
สหรฐัอเมรกิา เปนเงนิจาํนวน 15,000,000 
บาท และรัฐบาลไทยสนับสนุนจํานวน 

6,000,000 บาท  โครงการดังกลาว
ไดเริ่มดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2556 และ
จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2558  

 เมื่อวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2557 
กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยสํานักคดี
คุ มครองผู บริ โภคและส่ิงแวดล อม 
จัดการสัมมนาเชิ งปฏิบัติการเรื่ อง 
“มาตรการเชิงรุกดานการปองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดย
ระบบแมขายแผนท่ีผานอินเทอรเน็ต 
(DSI MAP) ไดรับเกียรติจาก พล.ต.ผดุง 
ยิง่ไพบรูยสขุ ผูบงัคบัการจงัหวดัทหารบก
พษิณโุลก เปนประธานเปดงาน ณ โรงแรม
วังจันทนริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก
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พระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ 
ศูนยรวมจิตใจของชาวกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ความเปนมาของการสรางพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ
                  
 ในปพุทธศักราช 2552 เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
ครบ 82 พรรษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม จึงมีมติจัดสรางพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยขึ้น 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และถวายเปนพระราชสักการะ

แดพระองคทานท่ีทรงเปนพระมหากษัตริยผู ทรงธรรม ทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

ใหเจริญรุงเรืองสืบมา และเพื่อเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน และเปนศูนยรวมยึดเหนี่ยวจิตใจ ความผูกพัน

ระหวางบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนเครื่องหมายแหงความปรองดอง สามัคคี และมุงมั่นกระทําความดี

 สําหรับงบประมาณในการกอสรางน้ัน บังเกิดจากความรวมมือรวมใจของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ประชาชนผูศรัทธา โดยสํานักคดีและกลุมงานตางๆ ไดรวมกันดําเนินการติดตอขอมวลสารและแผนโลหะ เชน แผนทอง 
มวลสารจากพระสมเด็จ ชนวนสรางพระกริ่ง ตลอดจนมวลสารจากพระเถระผูใหญทั่วประเทศ อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ สมเด็จพระมหาธีราจารย วัดชนะสงคราม พระธรรมปญญาบดี

วดัพระเชตุพลวมิลมังคลาราม พระวสิทุธาธบิดี วดัสทุศันเทพวราราม สมเดจ็พระพทุธปาพจนบดี วดัราชบพติรสถติมหาสมีาราม 
พระธรรมโกศาจารย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วัดสุวรรณาราม เปนตน และทําพิธีหลอ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย หนาตักกวาง 21 นิ้ว  เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2552 โดยพระราชครูวามเทพมุณี 
เปนผูประกอบพิธี
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พระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ 
ศูนยรวมจิตใจของชาวกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 ตอมากรมสอบสวนคดีพเิศษไดกราบทูลขอประทานนาม 
จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ซึ่ งมี

พระเมตตาประทานนามพระพุทธรูปวา “พระพุทธวิชัย

อภัยมารนิราศ” มีความหมายวา พระพุทธเจาผูชนะหมูมาร

อย  า ง ไร  ความกั ง วล  และมีพิ ธี มหา พุทธาภิ เษก  ณ 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2552 
และอญัเชญิมาประดษิฐานเปนการชัว่คราว ณ สาํนกังานอธบิดี 
ชั้น 11 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 นายธาริต เพ็งดิษฐ  อดีตอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ มีดําริใหดําเนินการจัดสรางหอพระเพื่อเปนที่

ประดิษฐาน พระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ ณ บริเวณ

หนาอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใหขาราชการและ

ประชาชนไดสักการะบูชา เพื่อความเปนสิริมงคล และเปน

ศูนยรวมยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยดําเนินการสรางต้ังแตป 2555 
เปนตนมา และกําหนดพิธีอัญเชิญพระพระพุทธวิชัยอภัยมาร

นิราศ มาประดิษฐานยังหอพระดังกลาวในวันที่ 2 พฤษภาคม 
2556
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ป แหงการสถาปนา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งไดกอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 
ตุลาคม 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย 
สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีดําริในการจัด

สรางสิ่งมงคลเปนที่ระลึกใหแกผู บริหาร ขาราชการและ
บคุลากรในสังกดักรมสอบสวนคดีพเิศษเพ่ือความเปนสริมิงคล 
เปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ  เปนขวัญกําลังใจและเปนสิ่งเตือนใจ

ใหบุคลากรทุกระดับยึดมั่นในคุณธรรม มีความรักสมัคร

สมานสามัคคี  เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน จึงลงนามในคําสั่งกรม
สอบสวนคดีพิเศษที่ 59/2557 แตงตั้งคณะทํางานจัดสราง  
“เหรียญพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ” เน้ือทองคํา เน้ือเงิน 
และเนื้อทองแดงขัดเงา ในโอกาสดังกลาว ซึ่งมีอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพเิศษเปนประธานท่ีปรกึษา โดยคณะทํางานได

จดัใหมพีธิพีทุธาภเิษกโดยเกจอิาจารยผูทรงคณุทางจติตานภุาพ

นั่งปรกอธิษฐานจิต เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ มณฑล

พิธีวัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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คําบรรยาย
 เครื่องหมายราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนรูปไข พื้นสีนํ้าเงิน ขอบรอบนอกเปนสีเงิน มีธงชาติไทยอยูตรงกลาง

ดานบน ใตธงชาติไทยเปนรูปดาว 5 แฉก 10 ดวง บนพื้นสีนํ้าเงินใตดาวเปนชอชัยพฤกษลอมตราชูตรงกลาง ใตชอชัยพฤกษ

จะเปนอักษรวากรมสอบสวนคดีพิเศษ ใตชื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเปนชื่อภาษาอังกฤษวา DEPARTMENT OF SPECIAL 
INVESTIGATION ใตชื่อภาษาอังกฤษจะเปนอักษรภาษาไทยวากระทรวงยุติธรรม โดยใชสีทองท้ังหมด ใตชื่อกระทรวง

ยุติธรรมมีคํายอภาษาอังกฤษ DSI ซึ่งเปนตัวอักษรสีเงิน และมีคําขวัญวา เกียรติศักดิ์ เช่ียวชาญ ซื่อสัตย อยูภายในรูปโบว

ดานลาง

ความหมายของเครื่องหมายราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 1. ธงชาติไทย แสดงถึงความเปนชาติไทยอยางเครงครัด เพื่อใหอารยประเทศไดทราบวาหนวยงานนั้น เปน

หนวยงานที่สังกัดรัฐบาลไทย

 2. ดาว 10 ดวง ใตธงชาติไทย ดาวแตละดวงแสดงถึงสํานักตางๆ ทั้ง 10 สํานักที่มีขอบเขตอํานาจหนาท่ีปฏิบัติ

อยูในราชอาณาจักรไทย อยูภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 3. ตราชู  เปนเครื่องหมายตราสัญลักษณของกระทรวงยุติธรรมลอมรอบดวยชอชัยพฤกษ หมายความถึง

การเชิดชู และดํารงไวซึ่งความยุติธรรมอยางมีเกียรติศักดิ์
 4. DSI เปนคํายอของหนวยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เปนภาษาอังกฤษวา DEPARTMENT OF SPECIAL 
INVESTIGATION  
 5.  สีนํ้าเงิน สีเงิน และสีทอง หมายถึง พระมหากษัตริยไทย และโครงสรางอันมั่นคงแข็งแรงและความรุงโรจนของ
สถาบัน

หมายเหตุ  กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554 ไดปรับโครงสรางสวนราชการเปน 

  16 สํานัก 1 กอง

ตราสัญลักษณกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(Department of Special Investigation : DSI)

ประวัติและความเปนมาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณและพฤติการณตางๆ  รวมถึงรูปแบบอาชญากรรม
มีความหลากหลายซับซอน รูปแบบอาชญากรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากฐานคดีในการกออาชญากรรมในลักษณะเดิมที่ใชอาวุธ 
ความรุนแรง โหดเหี้ยม ทารุณ มาเปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจอยางรุนแรง
ในหลายประเทศ รวมถึงความเสียหายตอระบบอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชนและประเทศเปนอยางมาก  นอกจาก
การกระทําโดยตัวบุคคลหรืออาชญากรแลว ยังเกิดรูปแบบการกออาชญกรรมโดยการกระทําที่มีลักษณะเปนองคกร
อาชญากรรมขึ้น ทั้งในฐานะตัวการ ผูใช และผูสนับสนุน ยิ่งไปกวานั้นในอาชญากรรมบางประเภทมีการชักจูง ลอหลอก
ใหผูดอยโอกาส เด็ก สตรี คนพิการเปนผูกออาชญากรรมแทน ทําใหอาชญากรตัวจริงในฐานะผูใช ซึ่งเปนผูบงการอยูเบื้องหลัง 
สามารถอําพรางปดบังความผิดโดยอาศัยชองวางทางกฎหมายและขอบเขตของรัฐ เพื่อหลีกหนีการติดตามและจับกุม
มาดําเนินคดี ประกอบกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง การทํางานผานเครือขายองคกรอาชญากรรมที่เช่ือมโยง
ทั้งภายในภายนอกประเทศผานการกออาชญากรรมที่หลากหลาย ทั้งการกอการราย และการดําเนินการในลักษณะ
อาชญากรรมขามชาติมาสนับสนุนการกระทําความผิดใหกวางขวางและรุนแรงมากขึ้น จนพัฒนาขึ้นเปนองคกรอาชญากรรม
รูปแบบใหมที่หลากหลายตามลักษณะการกระทําความผิดและขอจํากัดตางๆ  ทําใหมีความสลับซับซอนและยากตอการ
สืบสวนสอบสวนดําเนินคดี
 เมื่อมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบราชการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 เพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และที่เห็นไดชัดเจน คือ การปฏิรูประบบ
ราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  มีการจัดตั้ง “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ขึ้น  ในสังกัด

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(Department of Special Investigation : DSI)
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กระทรวงยุติธรรม มีชื่อภาษาอังกฤษวา “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION”  มีชื่อยอวา “DSI” และดวยเหตุ
ที่มีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม  โดยมุงใหเปนศูนยกลางของระบบการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
และจัดใหมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับผิดชอบในการดําเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางประเภทที่กําหนดใหอยูใน
อํานาจหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโดยท่ีคดีดังกลาวจําเปนตองมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการสืบสวน
และสอบสวน รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาท่ีดังกลาว เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ดังกลาวเปนอยางมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดใหมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
เปนการเฉพาะเพื่ออํานวยความยุติธรรมตามอํานาจหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

วิสัยทัศน/พันธกิจ/ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
 เปนองคกรช้ันนําดานการสืบสวนสอบสวนท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล และไดรับความเช่ือมั่นในการบังคับ
ใชกฎหมายดวยความเปนธรรม

พันธกิจ
  ปองกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนและดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรม

ยุทธศาสตร
 1.  เสริมสรางความม่ันคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
 2.  สรางความเช่ือถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
 3.  สรางเครือขายความรวมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
 4. สรางความเช่ือมั่นใหกับสาธารณชน และพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ 
 การปองกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาท่ีตองดําเนินการสืบสวนและ
สอบสวนโดยใชวิธีการพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ

อํานาจหนาที่
 (1)  รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ
 (2)  ปองกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงาน
ตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เปนคดีพิเศษ
 (3)  ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
 (4)  จัดใหมีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรูและ
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การประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางของกรม และบุคลากรที่เก่ียวของ ไมวา
จะมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษหรือไม
 (5)  ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของกรมและงานอ่ืนที่เก่ียวของ
 (6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

คดีประเภทใดจึงถือเปนคดีพิเศษ
 ตาม พ.ร.บ.การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติไวในหมวด 3 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
มาตรา 21 ที่กําหนดใหคดีพิเศษ ไดแก คดีความผิดทางอาญา ดังตอไปนี้
 (1)  คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  ในบัญชีท ายพระราชบัญญัตินี้ และที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดคีวามผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกลาว จะตองมีลกัษณะอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 
       (ก) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
เปนพิเศษ
       (ข)  คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพนัธระหวางประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
   (ค)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติที่สําคัญ หรือเปนการกระทําของ
องคกรอาชญากรรม
   (ง)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน
   (จ)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือเจาหนาที่คดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเม่ือมีหลักฐานตามสมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญา หรือเปนผูถูกกลาวหา
หรือผูตองหา
 ทั้งน้ี ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่ กคพ. กําหนด
 (2)  คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการ
ท้ังหมดเทาที่มีอยู
 ในคดีที่มีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งจะตองดําเนินการโดยพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการกระทําความผิดหลายเร่ืองตอเน่ืองหรือเก่ียวพันกัน และความผิด
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
มีอํานาจสืบสวนสอบสวนสําหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นดวย และใหถือวาคดีดังกลาวเปนคดีพิเศษ
 บรรดาคดีใดที่ไดทําการสอบสวนเสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหถือวาการสอบสวนน้ันเปนการ
สอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แลว
 บทบัญญัติในมาตราน้ีใหใชบังคับกับบุคคลที่เปนตัวการ ผูใช หรอืผูสนับสนุนการกระทําความผิดดวย
 ในกรณีที่มีขอโตแยง หรือขอสงสัยวาการกระทําความผิดใดเปนคดีพิเศษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (1) หรือไม
ให กคพ. เปนผูชี้ขาด 
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บัญชีทายพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
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บัญชีทายพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

 การสบืสวนสอบสวนคดคีวามผดิทางอาญาทีเ่ปนคดพีเิศษ ทีจ่ะตองดาํเนนิการสบืสวนและสอบสวนตามพระราชบญัญตัิ

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 ไดแก คดีความผิดทางอาญา ดังนี้
 1. คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
และที่กําหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ ประกอบดวย 
  (1)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน

  (2)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา

  (3)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย

  (4)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิเงนิทนุ ธรุกจิหลกัทรพัยและธรุกจิเครดิตฟองซเิอร

  (5)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลนแชร

  (6)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน

  (7)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

  (8)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมขิองวงจรรวม

  (9)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค

  (10) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา

  (11) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเงินตรา

  (12) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

  (13) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

  (14) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย

  (15) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

  (16) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  (17) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

  (18) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

  (19) คดีความผดิตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน

  (20) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

  (21) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

  (22) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ตอมา ไดมีกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษ เพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
ใหไว ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 อีก 5 คดีความผิด ไดแก 

37¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ



38 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION3888 ¡ÃÁÊÊÍºÊÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔÔÔàÈÈÉ DEEPPPAARRRTTMMMEENNTT OOOFFF SPPeeCCIIAAL INVVEESSTTIIGGAATIONN

  (1)  คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

  (2)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

  (3)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต

  (4)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา

  (5)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ

 ตอมาในป 2555 กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 
(ฉบับที่ 2) ใหไว ณ วันที่ 12 เมษายน 2555 ไดบัญญัติความผิดเพิ่มเติมอีก 9  ความผิด ไดแก
  (6)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

  (7)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
  (8)   คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
  (9)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร

  (10)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน

  (11)  คดีความผิดวาดวยเครื่องสําอาง
  (12)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
  (13)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยา

  (14)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
 เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่คดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร การประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว การปองกันและปราบปรามการคามนุษย แร ธุรกิจสถาบันการเงิน เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย ยา และอาหาร 
เฉพาะคดีที่มีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ หรือคดีที่มีหรืออาจมี

ผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสมัพันธระหวาง

ประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือคดีที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติที่สําคัญ หรือ

เปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม หรือคดีที่มีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน หรือคดีที่มีพนักงาน

ฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญ ซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษ เปนผูตองสงสัย เมื่อมีหลักฐาน

ตามสมควรวา นาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูกกกลาวหาหรือผูตองหา จําเปนตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนและ

รวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ เพื่อที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย สมควรกําหนดใหเปนคดีพิเศษ 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

 2. คดคีวามผดิทางอาญาอ่ืนนอกจากขอ 1. ตามทีค่ณะกรรมการคดีพเิศษมีมตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสาม 
ของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู

  นอกจากน้ี ในคดีที่มีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหน่ึงจะตองดําเนินการ

โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ หรือคดีที่มีการกระทําความผิดหลายเร่ืองตอเน่ือง

หรือเก่ียวพันกัน และความผิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ

สอบสวนคดีพิเศษ ก็ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนสอบสวนสําหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นดวย และให

ถือวาคดีดังกลาวเปนคดีพิเศษ อีกทั้งบรรดาคดีใดที่ไดทําการสอบสวนเสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหถือวา

การสอบสวนนัน้เปนการสอบสวนในคดพีเิศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดพีเิศษ ทัง้นีใ้หใชบงัคบักบับคุคลทีเ่ปนตวัการ 
ผูใช หรือ ผูสนับสนุนการกระทําความผิดดวย
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พลตํารวจโท นภดล  สมบูรณทรัพย
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดํารงตําแหนงระหวาง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 - 23 กันยายน 2546

นายมานิตย  สุธาพร
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดํารงตําแหนงระหวาง

วันที่ 24 กันยายน 2546 - 6 กุมภาพันธ 2547

พลตํารวจเอกสมบ ัติ  อมรวิวัฒน
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดํารงตําแหนงระหวาง
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2547 - 9 มกราคม 2550
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นายไกรสร  บารมีอวยชัย
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดํารงตําแหนงระหวาง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 – 15 มกราคม 2550

นายสุนัย  มโนมัยอุดม
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดํารงตําแหนงระหวาง
วันที่ 16 มกราคม 2550 - 24 กุมภาพันธ 2551

พันตํารวจเอกทวี  สอดสอง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ - 10 เมษายน 2551

ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ระหวางวันที่ 11 เมษายน 2551 - 6 ตุลาคม 2552



42 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION

นายธาริต  เพ็งดิษฐ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดํารงตําแหนงระหวาง
วันที่ 19 ตุลาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2557

พลตํารวจเอกชัชวาลย  สุขสมจิตร
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดํารงตําแหนงระหวาง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - 15 ตุลาคม 2557
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เปดใจเปดใจ  พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตรพล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร
“ผมมั่นใจดีเอสไอ กรมที่มีความพิเศษแหงนี้”“ผมมั่นใจดีเอสไอ กรมที่มีความพิเศษแหงน้ี”
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 หลังจากเหตุการณทางการเมืองคล่ีคลายลง คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งเปล่ียนแปลงผูบริหาร

ระดับสูงของกรมและกระทรวง เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปดวยความเรียบรอย สําหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

คสช. มีคําสั่งให พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ มาปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ) อีกหนาที่หนึ่ง ในเวลาตอมาไดมีคําสั่งให พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ และใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 

2557 ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากบุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมไปถึงสาธารณชนท่ีตางพุ งความสนใจเม่ือ 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช. (ในขณะนั้น) ฝากความหวังให พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร ปฏิรูปดีเอสไอ

ทําใหปลอดจากการเมืองและทํางานตอบสนองประชาชน นับจากวันนั้นเปนตนมา ประวัติศาสตรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ไดจารึกชื่อ พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร เปนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คนที่ 8 ซึ่งทานไดใหสัมภาษณกับกองบรรณาธิการ

วารสารดีเอสไอไตรสารเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการบริหารงานของดีเอสไอ มีสาระสําคัญท่ีนาสนใจติดตามอานได ดังนี้

จากอโยธยาสูถนนคนสีกากี
 ผมเติบโตมาจากครอบครัวชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีวิ่งเลนตามทองนาเฉกเชนเด็กท่ัวไปแตโชคดี

ที่คุณพอคุณแมเปนผูใหความสําคัญกับการศึกษาจึงไดฝากใหมาเรียนในกรุงเทพฯ โดยฝากใหรับใชพระสงฆในฐานะเด็กวัด

และเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนนันทนศึกษา ชั้นมัธยมท่ีโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จากนั้นจึงสอบเขาเปนนักเรียน

นายรอยตํารวจรุนที่ 30 ที่ผานมาในชีวิตราชการตํารวจก็ถือวาเปนความภาคภูมิใจสําหรับตัวเองแลว สามารถเดินไปไหนโดย

ไมอายใคร เพราะไมเคยไปคดโกงใครมา ทีส่าํคญัทีส่ดุคอื เรยีนจบจากโรงเรียนนายรอยตาํรวจ สมดัง่ปรารถนาและไดรบัราชการ

ตํารวจ ทํางานเพ่ือสังคมอยางที่ตั้งใจ เพียงเทานี้ก็เพียงพอและเม่ือไดรับความไววางใจ ใหมาทําหนาท่ีอธิบดีดีเอสไอ เพื่อทํา

ประโยชนใหบานเมือง ผมก็ดีใจ หลายคนมุงหวังวาใหผมปฏิรูปปรับปรุงดีเอสไอซึ่งผมเต็มใจที่จะทําหนาท่ีใหดีที่สุด ในทุกวัน 

เวลาที่มีจนถึงเกษียณราชการออกไป

ประเดิมงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 เมื่อไดรับความไววางใจ ใหมาทําหนาที่อธิบดีดีเอสไอ ทุกๆ วันเวลา มีคาสําหรับผม การปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สิ่งแรก คือ การปรับปรุงโครงสรางการทํางานภายใน ซึ่งจะตองมองถึงโครงสรางเดิมของดีเอสไอท่ีมีการตั้งหนวยงานขึ้นมา

เปนจํานวนมากเพ่ือรองรับการปฏิบัติหนาท่ีใหครอบคลุมทั่วประเทศดังจะเห็นไดจากการต้ังศูนยปฏิบัติการตางๆ ซึ่งแยก

เปดใจเปดใจ  พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตรพล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร
““ผมมั่นใจดีเอสไอ กรมที่มีความพิเศษแหงนี้ผมมั่นใจดีเอสไอ กรมที่มีความพิเศษแหงนี”้”
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ออกมาจากสํานักคดีกวา 10 ศูนยทําใหเกิดปญหาบุคลากรขาดแคลนในสวนของสํานักคดีและศูนยที่ตั้งขึ้นมาใหม และการ

สืบสวนสอบสวนบางคดีมีความคาบเก่ียวทับซอนกัน จึงสงผลตอการทํางานบางเร่ือง ผมจึงพิจารณาความจําเปนของแตละ

ศูนยและไดมีคําสั่งยกเลิกศูนยที่มีอยูทั้งหมดแตใหเหลือไวเฉพาะศูนยที่มีอยูในโครงสรางซ่ึงเปนสวนหน่ึงของสํานัก ซึ่งไมได

หมายความวายกเลิกศูนยแลวภารกิจที่เคยรับผิดชอบจะหายไป ภารกิจยังคงอยู เพียงแตเปนการยุบไปทํางานรวมกับสํานัก

คดี สวนเรื่องการปฏิรูปใหดีเอสไอปลอดการเมืองนั้น มีหลายฝายไดเสนอความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง เชน ใหปรับ

โครงสรางคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) โดยไมใหมีคณะกรรมการที่มาจากฝายการเมืองซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่จะ

ตองรอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอนุมัติเสียกอนแลวคอยมาน่ังหารือเรื่องการปรับโครงสราง กคพ. รวมไปถึง

การไดมาซึ่งตําแหนงอธิบดีดีเอสไอเพื่อใหตําแหนงนี้ปลอดการเมืองและไมถูกนําไปใชเปนเครื่องมือทํารายฝายที่อยูตรงขาม 

 อํานาจหนาที่ของดีเอสไอ ตามพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุชัดเจนวาในการสืบสวนสอบสวนคดีใด

จะตองเปนความผิดอยางหนึ่งอยางใด เชน ความผิดทางอาญาที่ซับซอนจําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเปนพิเศษ เปนคดีความผิดอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย ความม่ันคง, 

คดีความผิดทางอาญาที่มีการทําผิดขามชาติ, คดีอาญามีผูทรงอิทธิพลเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน เปนตน ตามแนวนี้

และคดีความผิดทาย พ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษท่ีใหอํานาจดีเอสไอในการเขาไปทําคดีไว 32 กฎหมาย เชน ความผิดเกี่ยวกับ

ภาษี การเงินการธนาคาร ถาเขาลักษณะคดีพิเศษแลว อธิบดีสามารถอนุมัติใหไปสืบสวนสอบสวนได ถาไมเขาขายตามนี้ก็จะ

ตองเขาคณะกรรมการคดีพิเศษท่ีมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการ 
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 การทํางานของผมตองยึดตามหลักของกฎหมายกอน กลาวคือ หนึ่ง-ตองเปนคดีพิเศษ สอง-คดีที่จะทําตองเปนความ

ผิดอยูในบัญชีทาย ซึ่งผมสามารถพิจารณาไดวาเร่ืองน้ีจะอนุมัติใหทําการสอบสวนหรือไม ทําใหมองเห็นภาพวาไมเกี่ยวกับ

การเมืองแลว เปนเรื่องที่วาไปตามความผิด พยานหลักฐาน ขอเท็จจริง โดยยึดตามกรอบกฎหมาย ผมไดมอบนโยบาย

การทาํงานแกผูบรหิาร ขาราชการและเจาหนาทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ ใหมคีวามสอดคลองกบัวสิยัทศันกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ที่เปนองคกรชั้นนําดานการสืบสวนสอบสวนท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล และไดรับความเช่ือม่ันในการบังคับใชกฎหมายดวย

ความเปนธรรม ภายใตยุทธศาสตร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใน 4 มิติ คือ

 1.  เสริมสรางความม่ันคงของประเทศในมิติของการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

 2.  สรางความเช่ือในระดับสากลในมิติของการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

 3.  สรางเครือขายความรวมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนคดีพิเศษ

 4.  สรางความเช่ือมั่นใหกับสาธารณชน และพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลใหเกิดความเปนธรรม

 ซึ่งกําหนดคานิยมรวม คือ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย” โดยไดกําหนดกรอบการดําเนินงานไว 4 ดาน คือ

งานบรหิาร, งานคดพีเิศษเฉพาะดาน, งานคดพีเิศษภมูภิาค และงานสนับสนุนคดพีเิศษ ซึง่งานบรหิารมแีผนดําเนนิการปรับปรงุ

ระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูปฏิบัติ เกิดประโยชนตอองคกร เชน การพิจารณาเลื่อนระดับ

ผูเชี่ยวชาญซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ, การแกไขปญหาของขาราชการ, การพิจารณาความดีความชอบตามหลักความรู

ความสามารถ, การปรับปรุงระบบการบริหารโครงสรางภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
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มีความเปนมืออาชีพ มีมาตรฐานระดับสากล โดยจะมี 16 สํานัก 1 กอง 5 กลุมงาน และ 3 ศูนย, การประชาสัมพันธและ

ประสานงานสื่อมวลชน เชน การแตงต้ังโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ การปรับปรุงเว็บไซตเพื่อเปดชองทางในการรับแจง

เรื่องราวรองทุกขจากประชาชนและการรับแจงเหตุผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข (hotline) 1202 ทั้งนี้งานคดีพิเศษ

เฉพาะดานมีแผนดําเนินการ คือ เรงรัดติดตามคดีความมั่นคงและคดีคางเกา ใหมีการดําเนินการตามขอเท็จจริงโดยปราศจาก

การครอบงําของทุกฝาย การกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหมีความชัดเจนในเรื่องคดีพิเศษ 

กําหนดนโยบายมาตรการการสอบสวนใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วเปนธรรม ตรวจสอบได โปรงใส และปราศจาก

คอรัปชั่น สวนงานคดีพิเศษภูมิภาคมีแผนดําเนินการ คือ เนนการสืบสวนหาขาว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักคดีหรือ

ศูนยจากสวนกลาง สวนงานสนับสนุนคดีพิเศษไดมอบหมายใหสํานักท่ีรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือพิเศษจัดทํา

รายละเอียดอุปกรณเคร่ืองมือพเิศษท่ีพนกังานสอบสวนและเจาหนาท่ีคดพีเิศษจําเปนตองใชในการปฏิบตังิาน อาทิ การพัฒนา

แมขายแผนที่ผานระบบอินเทอรเนต (DSI MAP) อากาศยานไรคนขับ เพื่อใชบันทึกภาพถายทางอากาศ นอกจากนี้ยังคงเนน

การประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  ในลักษณะการทํางานเชิงบูรณาการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการ

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการคดี และเรงรัดติดตามคดีที่เปนที่สนใจหรือมีประชาชนเปนผูเสียหายจํานวนมาก เชน มีการเรงรัด

การดําเนินคดีรถหรูที่ยังไมไดนํารถเขามาใหกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบอีก 127 คัน และหากพบวามีการกระทําท่ี

หลีกเลี่ยงภาษีจะไดดําเนินคดีเพื่อนําภาษีคืนกลับสูประเทศชาติตอไป
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โจทยยาก เรียกศรัทธา คนสู DSI 
 ในชวงที่ผานมามีประเด็นในสังคมกลาวถึงกระแสขาวการยุบดีเอสไอเนื่องจากถูกวิพากษวิจารณการทํางานวาเปน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 2 นั้น ขอเรียนวาผมในฐานะอธิบดีดีเอสไอคงไมทําใหดีเอสไอตองถูกยุบ เพราะที่ผานมาดีเอสไอมิได

เปนองคกรที่มีภาพลักษณยํ่าแยถึงขนาดน้ัน เพียงแตในชวงเวลาหนึ่งอาจมีมุมมองที่คิดตางกันจึงเปนเรื่องที่ดีเอสไอทุกคนตอง

ชวยกัน

 จากประสบการณในดานการสืบสวนสอบสวน ทําใหผมมองเห็นปญหาท่ีควรไดรับการปฏิรูปแกไข เพื่อเรียกความ

เชื่อมั่นและเสริมภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญดานการสืบสวน

สอบสวน อํานวยความยุติธรรม ผมไดเนนยํ้าใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

ยึดหลักนิติรัฐ และนิติธรรมเพ่ืออํานวยความยุติธรรม เกิดความปรองดองสมานฉันทในสังคม และกระตุนเตือนใหเจาหนาท่ี

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติหนาที่ตามวิสัยทัศนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ การเปนองคกรชั้นนําดานการสืบสวน

สอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากลและไดรับความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ยึดมั่นในพันธกิจ 

นั่นคือ ปองกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญคือปฏิบัติตนและปฏิบัติ

หนาที่ดวยความมีเกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย อันเปนคานิยมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 สิ่งที่จะตองพิจารณา คือ การเตรียมแกไขกฎกระทรวงและระเบียบตางๆ  ใหชัดเจนไมใหทุกอยางกลายเปนดุลพินิจ

ของอธิบดีดีเอสไอแคเพียงคนเดียว รวมทั้งที่มาของอธิบดีดีเอสไอและคณะกรรมการคดีพิเศษ ตองระบุคุณสมบัติที่เหมาะสม 

นอกจากน้ีตองกําหนดขอบเขตการใชดุลพินิจของอธิบดี และมูลคาคดีที่จะเปนคดีพิเศษ ซึ่งอดีตเคยมีการระบุมูลคา 

แตภายหลังยกเลิกไป รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติตองระมัดระวังไมใหเปนการสรางเง่ือนไขหรือสรางความ

ขัดแยงแตตองเปนการบังคับใชกฎหมายอยางสรางสรรค เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน สรางความเขาใจในการยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกตาง ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เจาหนาที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษตองระลึกอยูเสมอวา พวกเราถือเปนขาของแผนดิน ซึ่งตองเปนทั้งคนดีและคนเกง การเปนคนดี คือ 

เปนคนซ่ือสัตย ซื่อตรง อดทน เสียสละ ตองขยันและตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สวนการเปนคนเกงนั้นตองเปนคน

ที่มีความรู ความสามารถ รูลึก รูรอบ รูจริงในงานที่ทํา เราตองเปนขาราชการที่มีคุณคาตอประชาชน และตอองคกรดีเอสไอ 

กรมที่มีความพิเศษแหงนี้

 ทั้งหมดน้ีคือหนาที่ของ พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร อธิบดีคนลาสุด ที่จะตองเขามาปฏิรูปดีเอสไอ ใหสงางาม

สมกับเปนองคกรในกระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาอีกครั้ง
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อากาศยานไรคนขับอากาศยานไรคนขับ
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

(Unmanned Aerial Vehicle : (Unmanned Aerial Vehicle : 

UAV  in Department of Special Investication)UAV  in Department of Special Investication)



50 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION5555500000 ¡¡¡ÃÃÃÁÁÁÊÊÊÊÍÍÍººººÊÊÊÊÇÇÇÇ¹¹¹¤¤¤´́́́́ÕÕÕ¾¾¾¾ÔÔàààÈÈÈÈÉÉÉÉ DDDEEPPPAAARRRRTTTMMMMEEEEENNNNTTTTT OOOFFFF SSSSSPPPPPeeeeeCCCCCIIIIIAAAALLL IIIIINNNNNVVVVEEEESSSSTTTTTIIIIGGGGGAAAATTTTIIOOOOONNN

 อากาศยานไรคนขับ (UAV) เปนอากาศยานท่ีไมมีนักบินประจําการอยูบนเคร่ืองแตสามารถควบคุมไดจากระยะไกล

โดยมีรูปราง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณที่แตกตางกันออกไป อากาศยานไรคนขับ หรือท่ีเรียกวา โดรน (Drone) ใชการ
ควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ การควบคุมอัตโนมัติจากผูบงัคับระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใชระบบ

การบินดวยตนเอง ซึ่งตองอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีระบบท่ีซับซอนแลวมีการติดตั้งไวในอากาศยาน อาจมีการติดตั้ง
กลองถายภาพคุณภาพสูงทั้งกลองถายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และกลองอินฟราเรด (Infrared Sensor) ที่

สามารถบันทึกภาพระยะไกลไดแลวแพรภาพสัญญาณมายังจอภาพท่ีสถานีภาคพ้ืนดิน ในเวลาท่ีใกลเวลาจริงมากท่ีสุด (Near 
Real Time: NRT) ทําใหผูบังคับสามารถมองเห็นภาพภูมิประเทศในเวลาท่ีใกลเวลาเปนจริงมากท่ีสุด นอกจากนั้นอากาศยาน
ไรคนขับยังสามารถปฏิบัติภารกิจดานขาวกรอง การเฝาตรวจ การคนหาเปาหมาย และการลาดตระเวนหรือที่เราเรียกวา 
ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) ไดอีกดวย

การแบงประเภทของอากาศยานไรคนขับ (UAV)
 การแบงประเภทระบบอากาศยานไรคนขับ สามารถกําหนดรูปแบบการจัดไดหลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ

มุงหมายในการนําไปใช ภารกิจ คุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานไรคนขับเองที่ถูกพัฒนาข้ึนสําหรับการใชงาน สําหรับ

ภารกิจใดภารกิจหนึ่ง และ/หรือ สําหรับสภาวะของภูมิประเทศในการนําไปใช นอกจากนั้นในขอพิจารณาดังกลาว จะตอง
คํานึงถึงวาอากาศยานไรคนขับดังกลาวผูนําไปใชเปนองคกรใด มีการใชเพื่อความมุงหมายและ/หรือเหตุผลใด โดยเราสามารถ
ที่จะกําหนดแนวทางการแบงประเภทของอากาศยานไรคนขับไดดังนี้

 การใชตามขีดความสามารถของระยะปฏิบัติการของอากาศยานไรคนขับที่มีคุณสมบัติและลักษณะเดียวกับ

อากาศยานไรคนขับ เชน RPV หรือ DRONE การแบงชนิดอากาศยานไรคนขับตามลักษณะการสราง โดยอากาศยานไรคนขับ
จะถูกกําหนดลักษณะของโครงสราง การบิน ขึ้น – ลง การขับเคลื่อน และขนาดเปนสําคัญ คือ
 1. ประเภทของปก อาจเปนอากาศยานไรคนขับประเภทปกติดตรึง ปกหมุน ปกอิสระ ปกเฉียง 
 2.  แบงตามลักษณะการบินขึ้น อาจใช ทางวิ่งข้ึน การบินขึ้นในทางดิ่ง หรืออาจใชเครื่องชวยในการบินขึ้น

 3.  การสงขึ้น อาจใชการยิงจากลํากลอง ใชรางสง ใชระบบอัดอากาศ การสงดวยมือ หรือโดยใชระบบนิวเมติคส

อากาศยานไรคนขับอากาศยานไรคนขับ
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

(Unmanned Aerial Vehicle : (Unmanned Aerial Vehicle : 
UAV  in Department of Special Investication)UAV  in Department of Special Investication)
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นายเรวัต  แสงโชติ1

1เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 4.  การลง อาจกําหนดโปรแกรมข้ึนลงโดยอัตโนมัติ บินลงโดยใชลอถวงความเร็ว การลงทางด่ิง การลงโดยใชตาขาย 
การลงโดยใชรมชวย การลงโดยกระแทกพื้นโดยตรง การลงโดยใชขอเกี่ยว การลงโดยใชเครื่องหนวงความเร็วอัตโนมัติ และ
การลงโดยใชลําตัวเครื่อง

 5. ระบบการขับเคลื่อน อาจเปนมอเตอรไฟฟา เครื่องยนตลูกสูบ เครื่องยนตเทอรโบพร็อพ เครื่องยนตแรมเจ็ต หรือ

ใชพลังงานไฟฟา / แสงอาทิตย

 6. พิจารณาจากขนาดของโครงสราง ใหญ กลาง เล็ก และ เล็กมาก นอกจากนั้นเพื่อความอยูรอด อากาศยาน
ไรคนขับไดถูกพัฒนาโครงสรางใหสามารถเปนอากาศยานไรคนขับตรวจจับไดยาก (Stealth) อีกดวย

สวนประกอบของระบบอากาศยานไรคนขับ
 จากคําจํากัดความของอากาศยานไรคนขับ หมายถึง เครื่องบินท่ีสามารถบินไดดวยระบบอัตโนมัติ โดยไมใชนักบิน 
จะเห็นวา ลักษณะของอากาศยานไรคนขับจะกําหนดไดจากการออกแบบ การสรางระบบตางๆ ในอากาศยานไรคนขับและ

ระบบสนับสนุนที่อยูบนพื้นดิน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไดมาจากความตองการหลัก 5 ประการ คือ ระยะเวลาบิน ความเร็ว รัศมีทําการ 
ความสูง และนํ้าหนักรวม เมื่อพิจารณาโดยรวมท้ังระบบแลวระบบอากาศยานไรคนขับจะแยกได 10 สวน คือ
 1.  โครงเคร่ืองบิน (Airframe) โครงสรางอาจมีรูปรางตางๆ กัน เชน อากาศยานไรคนขับรุน Pioneer เปนรูปกลอง

สี่เหลี่ยม หรือรุน Cypher เปนรูปโดนัท สวนวัสดุที่ใชก็มีหลายแบบ เชน โลหะ พลาสติกผสม คารบอนไฟเบอรผสม และวัสดุ
ดูดกลืนคลื่นเรดาร เปนตน

 2.  ระบบขับเคลื่อนหรือเครื่องยนต (Propulsion System) ระบบขับเคลื่อนที่ใชกับอากาศยานไรคนขับ

มีหลายแบบ เชน เครื่องยนต 2 จังหวะ เครื่องยนต 4 จังหวะ เครื่องยนตโรตารีมอเตอรไฟฟา เครื่องยนตจรวด และเครื่องยนต
เทอรโบเจ็ต เปนตน

 3.  ระบบควบคุม (Control System) การทํางานของอากาศยานไรคนขับจะเปนแบบการบังคับแบบใชวิทยุ

จากพื้นดิน หรือการใชโปรแกรมควบคุมการบินดวยระบบคอมพิวเตอร ในปจจุบันสามารถควบคุมไดโดยนักบินขณะบิน

 4.  ระบบการสงและกลับคืน (Launch and Recovery System) การสงอากาศยานไรคนขับหรือยูเอวีขึ้นไปทําได

หลายวิธี เชน การยิงจากเคร่ืองสง (Launch) การวิ่งข้ึนจากทางว่ิง หรือการปลอยจากอากาศยานขนาดใหญ และการกลับคืน

ฐานท่ีตั้งก็สามารถทําใหหลายวิธี เชน การจับดวยตาขาย การใชรมชูชีพ การใชพาราฟอยล และการบังคับลงบนรันเวย

ดวยวิทยบุังคับ

 5. ระบบนํารองและนําวิถี (Navigation and Guidance System) ระบบนํารองและนําวิถีเปนสวนท่ีสําคัญของ

อากาศยานไรคนขับ ในปจจุบันระบบนํารองและนําวิถี สวนใหญจะใช จีพีเอส (GPS) เปนตัวชวย โดยปกติแลวอากาศยานไร

คนขับหรือยูเอวีจะใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางานดานระบบนํารองและนําวิถีโดยเฉพาะแยกออกมาจากระบบควบคุม

อัตโนมัติ

 6. ระบบควบคุมและสนับสนุนภาคพื้น (Ground Control Station) ระบบควบคุมและสนับสนุนภาคพื้นของ

อากาศยานไรคนขับทํางานคลายๆ กับระบบควบคุมภาคพื้นของอากาศยานทั่วๆ ไป โดยมีหนาท่ีตรวจสอบการทํางานและ

ตรวจขอมูลตางๆ ที่สงมาจากอากาศยานไรคนขับ นอกจากนั้นยังสามารถสั่งตัวตรวจวัดตางๆ ทํางานตามที่เราตองการ โดย
สงขอมูลผานขายรับ – สงขอมูลไรสาย
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 7.  สัมภาระที่บรรทุกได (Payload) ปกติอากาศยานไรคนขับที่ทําหนาท่ีสํารวจหรือตรวจการณจะนําอุปกรณ

ตรวจจับตางๆ ขึ้นไป เชน กลองถายภาพน่ิง กลองอินฟราเรด กลองถายภาพเคลื่อนไหว และเรดาร 
 8.  ระบบการเชื่อมตอและเก็บขอมูล (Data Link and Storage System) ระบบเชื่อมตอระหวางอากาศยาน

ไรคนขับกับระบบควบคุมและสนับสนุนภาคพ้ืนดิน ใชหลายยานความถี่

 9.  ระบบปองกันตนเอง (Self – Protection System) การใชวัสดุที่สามารถดูดกลืนคลื่นเรดารแบบเครื่องบินขับไล

ที่มีคุณสมบัติตรวจจับไดยากของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 10. เจาหนาที่ (Operating Personnel) จํานวนเจาหนาท่ีที่จะใชกับอากาศยานไรคนขับในปจจุบันเจาหนาที่

ที่ทํางานในระบบอากาศยานไรคนขับจะเปนผูที่มีประสบการณสูง และไดรับการฝกมาเปนอยางดี เพราะเปนระยะแรกของ

ระบบใหมที่ตั้งขึ้นมาในหนวยงานตางๆ

อากาศยานไรคนขับในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีโครงการท่ีจะนําอากาศยานไรคนขับ (UAV) เขามาใชในการทํางานดานคดีของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษเม่ือป พ.ศ. 2555 โดยเริ่มทดลองในการถายภาพทางอากาศเพื่อทําภาพออรโท (ภาพดัดแก) ที่นํามาใช

เปนขอมูลแผนที่ฐานรวมกับงานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อใชในการสืบสวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนคดี

ดานสิ่งแวดลอมของสํานักคดีคุ มครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม (สคส.) ภายใตการบริหารงานของ ผูบัญชาการสํานักฯ 
พ.ต.ท.ประวุธ วงศสีนิล และพ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผูอํานวยการสวนคดีปราปปรามยาเสพติด 3 สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 
(อดีตหัวหนาศูนยปฏิบัติการแผนที่ฯ) รวมทั้งเจาหนาที่ในศูนยปฏิบัติการแผนที่ฯ ซึ่งไดผลที่นาพอใจในระดับหนึ่ง
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 พรอมกันนั้นในปเดียวกัน (พ.ศ. 2555)  สคส. โดยศูนยปฏิบัติการแผนท่ีและภูมิสารสนเทศ (Map and Geo-
Infomatics Operation Center) ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรสําหรับการพัฒนาและ

เผยแพรโปรแกรม DSI Map และขอมูลภูมิสารสนเทศ (ระบบศูนยปฏิบัติการแผนที่) โดยมีวัตถุประสงคในดานตางๆ คือ
 1. รองรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ของศูนยปฏิบัติการแผนที่ฯ  สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอม ในงานคดีที่เก่ียวกับการบุกรุก การทําลายปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพ้ืนที่สงวนหวงหามอ่ืนๆ  
เพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินคดีและใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. สรางฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ใหมีมาตรฐาน ใชสนับสนนุงานคดีพิเศษของสํานักและกลุมงาน

ตางๆ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 3. นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาประยุกตในการทํางาน พัฒนาบุคลากรใหเกิดความเช่ียวชาญ  
สรางงานและระบบฐานขอมูลใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และใชเครื่องมือนี้อยางถูกตองแมนยําและคุมคา
 4. ใชในการปรับปรุงและพัฒนา โปรแกรม DSI Map ซึ่งเปนโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศผานเครือขาย

อินเทอรเนต ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 5. ใชในภารกิจการเผยแพรความรูในการใชโปรแกรม DSI Map กับเครือขายภาคประชาชน สื่อมวลชนและ

ผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมีผลในการชวยกันปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ทั้งน้ีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดทําการจัดซื้อระบบท่ีมีอากาศยานไรคนขับ (UAV)  2 ชนิดคือ

ชนดิขึ้นลงแนวดิ่ง
 อากาศยานไรคนขับชนิดพรอมบินแนวดิ่งใหญพิเศษ (Multi Rotors) ชนิด 8 ใบพัด

 อากาศยานไรคนขับชนิดพรอมบินแนวดิ่งใหญ (Multi Rotors) ชนิด 6 ใบพัด

 อากาศยานไรคนขับชนิดพรอมบินแนวดิ่ง (Multi Rotors) ชนิด 4 ใบพัด
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อางอิง
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 - น.ต.วรชาติ  สัตยเลขา “ความตองการเคร่ืองบินไรคนขับจะโตเปน 8 หมื่นลานเหรียญฯ ภายในป 2020” http://www.
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 - พ .อ .เฉลิมเกียรติ  พิมพ ทนต  “การแบงประเภท UAV” http://uavproject.org/index.php?option=

  com_content&view

 - น.อ.วิโรจน หอมทรัพย “เทคโนโยลียูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Technology)” http://www.

  vcharkarn.com

 - ขวญัชนก โชตชิวง “นายทหารนกัจัดการงานวิจยั” บทสมัภาษณพเิศษ พนัเอกจกัราวุธ โสมภรี  http://www.rsunews.net

 - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  “UAV . อากาศยานไรนักบิน ตนแบบเทคโนโลยีประสานทีม” http://www.

  trf.or.th

 - สํานักงานวิจัยและการพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ “โครงการวิจัยอากาศยานไรนักบิน ขึ้น – ลง ทางด่ิง” http://

  www.navy.com

 - นาวาโทหญิง อาภรณ พลเสน นักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ชนดิขึ้นลงแนวราบ
 อากาศยานไรคนขับชนิดพรอมบินแนวราบ (Fixed Wing)
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หลักเกณฑการพิจารณาคดีหลักเกณฑการพิจารณาคดี
ที่มีการกระทําความผิดหลายเรื่องที่มีการกระทําความผิดหลายเรื่อง

ตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันตอเน่ืองหรือเกี่ยวพันกัน
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 คดีที่มีการกระทําความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษ มีบัญญัติไว ในพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคสอง ความวา
 “ในคดีที่มีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งจะตองดําเนินการโดยพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการกระทําความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิด
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

มีอํานาจสืบสวนสอบสวนสําหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นดวย และใหถือวาคดีดังกลาวเปนคดีพิเศษ”
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มิไดมีการบัญญัตินิยาม คําวา “คดีที่มีการกระทําความ

ผดิหลายเรือ่งตอเนือ่งหรอืเกีย่วพนักนั” ซึง่ตอไปในบทความน้ีจะเรยีกวา “คดตีอเนือ่งเกีย่วพนั” ไว ในทางปฏบิตัทิีผ่านมาจงึมี

ปญหาในการใชและตีความวา คดีตอเนื่องเกี่ยวพันมลีักษณะอยางไร คดีความผิดอาญาใดเปนคดีตอเนื่องเก่ียวพันหรือไม หรือ

จะมีหลักเกณฑอยางไรในการพิจารณาวาเปนคดีตอเนื่องเก่ียวพัน ซึ่งก็ยังไมอาจหาขอยุติที่ชัดเจนได และในหลายกรณีไดมี

การหารือมายังกองกฎหมายทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและดวยวาจา ซึ่งผูเขียนเองก็ไดมีโอกาสพิจารณาตอบขอหารือดังกลาว

อยูบอยคร้ัง และเห็นวา การพิจารณาวาคดีความผิดอาญาใดเปนคดีตอเนื่องเก่ียวพันหรือไม เปนประเด็นปญหาท่ีสําคัญ

เพราะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับอํานาจสอบสวน ซึ่งอาจทําใหการสอบสวนคดีความผิดอาญาน้ันเปนการสอบสวนท่ีชอบหรือไมชอบ

ดวยกฎหมาย ดังนั้น จึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบ และจากการท่ีผูเขียนไดมีโอกาสพิจารณาตอบขอหารือดังกลาว 
ผูเขียนเห็นวามีหลักและความเห็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ พอสรุปไดดังนี้

ความผิดตอเนื่อง ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (3)  โดยศาสตราจารย จิตติ  
ติงศภัทิย ไดอธิบายลักษณะของความผิดตอเน่ืองวา เปนความผิดที่เกิดจากการกระทําที่มีสภาพตอเน่ืองกันคงตัวอยู

ชั่วระยะหนึ่ง จึงเปนการกระทําความผิดที่จะตองมีทั้งการกระทําและเจตนาประกอบกันอยูตลอดเวลาที่การกระทํานั้นยังคงมี

ปรากฏอยู2  และเปนความผิดที่สําเร็จอยูตลอดเวลา โดยไมไดเนนความแตกตางของ “ทองที่” ที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
การกระทําที่ถือวาเปนความผิดตอเนื่องจึงอาจเกิดขึ้นใน “ทองท่ี” เดียวตั้งแตตนจนจบก็ได เพียงแตตองมีลักษณะของ

ความตอเน่ืองที่ไมขาดชวงของการกระทําและในขณะเดียวกันจะตองเกิดจากเจตนาเดียวกันที่จะกระทําความผิดอาญานั้น

อยางตอเน่ือง  หากการกระทําความผิดนั้นขาดชวงไปแลวมาเริ่มกระทําใหมก็จะไมถือวาเปนความผิดตอเนื่อง หรือหาก

หลักเกณฑการพิจารณาคดีหลักเกณฑการพิจารณาคดี
ที่มีการกระทําความผิดหลายเรื่องที่มีการกระทําความผิดหลายเรื่อง

ตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน
พ.ต.ท.อมร  หงษศรีทอง1

1 ผูอํานวยการสวนที่ปรึกษากฎหมาย 1 กลุมที่ปรึกษากฎหมาย กองกฎหมาย 
2 จิตติ  ติงศภัทิย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2536), หนา 18.
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เจตนาในการกระทําความผิดน้ันไมไดเกิดจากเจตนาเดียวกันก็ไมอาจถือวาเปนความผิดตอเนื่องดวยเชนกัน เชน การเปนอั้งยี่ 
มีเงินตราปลอมในครอบครอง มีอาวุธปนไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต พาหญิงไปเพื่อการอนาจารเขาไปใน

หลายทองที่ หรืออยูในราชอาณาจักรโดยเขามาผิดตอพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนตน  
 รองศาสตราจารย ณรงค  ใจหาญ ไดอธิบายความหมายของความผิดตอเนื่องตามมาตรา 19 (3) ไวสรุปความไดวา 
การพิจารณาวาความผิดใดเปนความผิดตอเนื่องหรือไม  ใหดูวาความผิดที่ผูกระทําไดกระทํานั้น เปนกระทําเกี่ยวเนื่องกัน

ในระหวางหลายทองที่หรือไม ซึ่งอาจเปนกรณีกระทําโดยเจตนาเดียวกันหรือผูกระทําผิดคนเดียวหรือกลุมเดียวกัน แตตองได
กระทําเชื่อมโยงกันหลายทองที่ จึงจะเปนความผิดตอเนื่องตามมาตรา 19 (3)  
 ผูเขียนพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแลวเห็นวา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีขอบเขต

อํานาจเชิงคดี กลาวคือเมื่อคดีใดเปนคดีพิเศษแลวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยอมมีอํานาจทําการสอบสวนทุกพื้นที่ 
ซึ่งแตกตางกับพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีขอบเขตอํานาจเชิงพ้ืนท่ี กลาวคือมีอํานาจทําการสอบสวน

เฉพาะทองทีข่องตนเอง  ดงันัน้ คาํจํากดัความของความผดิตอเนือ่งจงึนาจะมคีวามหมายมุงเนนไปทีล่กัษณะของการกระทาํทีม่ี

ความตอเน่ืองไมขาดชวงของการกระทําและในขณะเดียวกันจะตองเกิดจากเจตนาเดียวกันท่ีจะกระทําความผิดอาญานั้น

อยางตอเน่ือง ไมเนนความแตกตางของ “ทองท่ี” ที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึน การกระทําท่ีถือวาเปนความผิดตอเน่ืองจึง

อาจเกิดขึ้นใน “ทองที่” เดียวตั้งแตตนจนจบก็ได  
ความผิดเกี่ยวพันกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 กําหนดลักษณะของความผิดหลายเร่ือง

เกี่ยวพันกัน โดยไดกําหนดเหตุตางๆ ที่จะถือวาเปนความผิดเกี่ยวพันกันไว  สรุปไดดังนี้

 (1) ความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยผูกระทําคนเดียวกัน (มาตรา 24 (1))
 (2)  ผูกระทําผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทําความผิดฐานหน่ึงหรือหลายฐาน จะเปนตัวการ ผูสมรู (ผูใช/
ผู สนับสนุน/ผู โฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด รวมทั้งเกี่ยวพันกันระหวางการกระทําความผิด

ฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชกทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอก หรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย) 
หรือรับของโจร (มาตรา 24 (1))
 (3) ความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยมีเจตนาอยางเดียวกัน (มาตรา 24 (2)) กฎหมายถือเอาความประสงคหรือ

เจตนาอยางเดียวกันของความผิดทั้งหลายเปนสําคัญ เชน ลักทรัพยรถจักรยานยนตเพ่ือนําไปใชเปนยานพาหนะในการ

ชิงทรัพย เจตนาอยางเดียวกันของความผิดก็คือเพื่อชิงทรัพย  หรือพาหญิงไปเพื่อการอนาจารแลวพาไปหนวงเหนี่ยวกักขังไว 
จากนั้นไดพาหญิงไปขมขืนกระทําชําเรา ความผิดหลายฐานท่ีกระทําลงมีเจตนาอยางเดียวกันก็คือเพื่อขมขืนกระทํา

ชําเราหญิง

 (4)  ความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยผูกระทําผิดทั้งหลายไดคบคิดกันมาแตกอนแลว (มาตรา 24(2)) จะคลายคลึง
กับกรณีหลายคนเปนตัวการหรือผูสมรูในความผิดหลายฐานตาม มาตรา 24 (1) แตตางกันที่ความผิดหลายฐานที่ผูกระทํา

ความผิดหลายคนคบคิดกันมากอนนั้น ความผิดแตละฐานผูกระทําความผิดตางกระทําโดยลําพังไมตองรวมรับผิดในฐานะ

เปนตัวการ หรือผูสมรู  
 (5) ความผิดฐานหน่ึงเกิดขึ้นโดยมีเจตนาชวยผูกระทําผิดอื่นใหพนจากรับโทษในความผิดอยางอ่ืนที่เขาไดกระทําไว 
ซึ่งกฎหมายถือเอาการกระทําความผิดฐานหนึ่งของผูกระทําความผิดคนหนึ่งที่กระทําข้ึนโดยเจตนาชวยผูกระทําผิดอื่น 
ใหพนจากโทษในความผิดอยางอื่นที่เขาไดกระทําไว (มาตรา 24 (3))
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 จากหลักและความเห็นทางกฎหมายดังกลาว ผูเขียนไดนํามาพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริง จากกรณีที่มีการหารือ 
ขอบเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ บทบัญญัติมาตรา 21 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 ตลอดจนการหารือแลกเปลี่ยน และรับฟงความเห็นจากผูรู แลวเห็นวา คดีความผิดอาญาใดจะเปนคดีตอเนื่อง

เกี่ยวพันหรือไม ควรมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
 1. คดีความผิดอาญาน้ันตองมีขอเท็จจริงที่เชื่อมโยงเก่ียวของหรือมีจุดเกาะเก่ียวกันกับคดีพิเศษ (คดีหลัก) ซึ่งอาจ
เชื่อมโยงเก่ียวของกันในทางบุคคล การกระทํา หรือทรัพยสิน เปนตน  
 2. คดีความผิดอาญานั้นตองตอเน่ืองหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษโดยตรง มิใชตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดี

ตอเนื่องเกี่ยวพันนั้นเอง  
 3. คดีความผิดอาญานั้นตองเกิดขึ้นกอนหรือระหวางการสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได

ทําการสอบสวนความผิดอาญาน้ันไวแลวระหวางการสอบสวนคดีพิเศษ เพราะเมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทําการสอบสวน

คดีพิเศษจนเสร็จและสงสํานวนใหพนักงานอัยการแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยอมหมดอํานาจที่จะทําการสอบสวน

คดีพิเศษนั้นอีก ดังนั้น แมเปนคดีความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นกอนหรือระหวางการสอบสวนคดีพิเศษ หากแตพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษมิไดทําการสอบสวนความผิดอาญานั้นไวกอนระหวางการสอบสวนคดีพิเศษ หรือเปนคดีความผิดอาญาที่เกิดขึ้น

หลังจากทําการสอบสวนคดีพิเศษเสร็จและสงสํานวนใหพนักงานอัยการแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยอมไมมีอํานาจท่ีจะ

ทําการสอบสวนคดีความผิดอาญาน้ันเปนคดีพิเศษ เนื่องจากไมมีคดีพิเศษ (คดีหลัก) ที่เปนฐานใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

มีอํานาจสอบสวนสําหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นเปนคดีตอเนื่องเก่ียวพันอีก   
 ผูเขียนไดใชหลักเกณฑดังกลาวในการพิจารณาตอบขอหารือวาคดีความผิดอาญาใดเปนคดีตอเน่ืองเก่ียวพันหรือไม 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณา ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอพิจารณาและ

ความเห็นของผูเขียน ผูเขียนจึงไดนําบางกรณีตัวอยางท่ีไดมีความเห็นยุติแลว ในช้ันกรมสอบสวนคดีพิเศษมานําเสนอไวทาย

บทความนี้ดวยแลว

 เนื่องจากผูเขียนเห็นวา การพิจารณาวาคดีความผิดอาญาใดเปนคดีตอเน่ืองเก่ียวพันหรือไม ยังคงเปนประเด็น

ปญหาท่ีตองเขาสูการพิจารณาของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยูเสมอ และเห็นวาประสบการณและความเห็นของผูเขียน

ดงักลาวขางตน อาจเปนประโยชน หรอืเปนขอมลูในการพจิารณาใหกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษไดบาง จงึเขยีนบทความนีข้ึน้
เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผูที่สนใจทั่วไปบาง

ไมมากก็นอย
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กรณีตัวอยางการตอบขอหารือปญหาเกี่ยวกับคดีตอเนื่องเกี่ยวพัน

 1. กรณีกองบังคับการปราบปรามมีหนังสือหารือการดําเนินคดีขอหาฉอโกงกับนาย ก. กับพวก ซึ่งเปนผูตองหา

ในคดีพิเศษในความผิดวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา เปนคดีที่เก่ียวของกับคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หรอืไมและอยูในอาํนาจหนาทีข่องกรมสอบสวนคดีพเิศษหรือไม  ซึง่กรมสอบสวนคดีพเิศษไดตอบขอหารอืดงักลาววา พฤตกิารณ

การกระทําผิดของนาย ก. ในคดีพิเศษท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการ คือ พฤติการณยักยอกเงินของบริษัทดวยการจัดทํา

เอกสารเท็จซื้อรถยนตโดยไมมีการรับรถยนตจริง เพื่ออําพรางใหบริษัทจายเงินคารถที่ไมมีอยู จริงออกจากบริษัทเพ่ือ

ประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เปนเหตุใหบริษัทเสียหาย  สวนคดีของกองบังคับการปราบปราม กลาวหานาย ก. กับพวก 
มีพฤติการณรวมกันหลอกลวงชักชวนใหผูเสียหายเขารวมลงทุนซื้อหุนของบริษัท และรวมกันกระทําการซื้อหรือขายหุนของ

บริษัทโดยผิดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซึ่งเปนพฤติการณการกระทําผิดท่ีแยกตางหากจากกัน

ไมเกี่ยวของกัน แตอยางไรก็ดี แมพฤติการณที่นาย ก. กับพวกหลอกลวงชักชวนใหผูเสียหายรวมลงทุนซื้อหุน และไดไป
ซึ่งทรัพยสินของผูเสียหายซึ่งถูกหลอกลวงจะเปนความผิดฐานฉอโกง ซึ่งอยูในอํานาจของกองบังคับการปราบปรามก็ตาม 
แตเม่ือนาย ก. ซึ่งเปนผูบริหารบริษัท กับพวก นําเงินที่ไดจากการหลอกลวงผูเสียหายไปรวมกับพวกทําการซ้ือหรือขายหุน

ของบรษิทัโดยผิดตอกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย และเขาลกัษณะเปนคดพีเิศษตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) 
ซึ่งอยูในอํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  คดีจึงมีจุดเกาะเก่ียวที่ตัวผูกระทําผิดและตัวเงิน (ทรัพย) ที่นําไปใชในการซื้อหรือ

ขายหุนที่เปนความผิดในคดีพิเศษ และเขาลักษณะคดีที่มีการกระทําความผิดหลายเร่ืองตอเน่ืองหรือเก่ียวพันกัน และความ
ผิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนสอบสวน

สําหรับความผิดเรื่องอื่นดวย และใหถือวาเรื่องดังกลาวนั้น เปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคสอง จึงเห็นวากองบังคับการ

ปราบปรามควรสงสํานวนการสอบสวนในความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนคดีพิเศษ

ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) พรอมสํานวนการสอบสวนความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา ใหกรมสอบสวน

คดีพิเศษรวมดําเนินคดีในคราวเดียวกัน 
 2. กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินคดีกับ นาย ก. ในขอหาแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงานในการขอมีบัตร

ประจําตัวประชาชน ใชหรือแสดงบัตรอันเกิดจากการแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชน

เสียหาย ซึ่งศาลอาญามีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ใหจําคุกจําเลย คดีอยูระหวางอุทธรณ  ปรากฏวาจําเลยไดไป

ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม เนื่องจากบัตรเกาหายที่จังหวัดนครราชสีมา ตอมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ในคดีเดิมไดทําหนังสือเสนอคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษตออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากเห็นวาเปน

กรณีความผิดตอเนื่องเก่ียวพันกันกับคดีพิเศษท่ีศาลอาญาไดมีคําพิพากษาแลว กรณีดังกลาวกองกฎหมายตอบขอหารือวา 
คดีความผิดทางอาญาอื่นที่จะเปนคดีความผิดหลายเรื่องตอเน่ืองหรือเกี่ยวพันกัน ตองเปนคดีความผิดทางอาญาอื่นที่ได

เกิดขึ้นกอนหรือในระหวางการสอบสวนคดีพิเศษ หากเกิดขึ้นภายหลังจากการสอบสวนคดีพิเศษเสร็จและไดสงสํานวน

การสอบสวนใหพนักงานอัยการแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยอมหมดอํานาจท่ีจะทําการสอบสวนคดีพิเศษ (คดีหลัก) 
ตอไป คดีความผิดทางอาญาอื่นจึงไมอาจเปนคดีความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่พนักงานสอบสวน

คดีพิเศษจะมีอํานาจสืบสวนสอบสวนและใหถือวาเปนคดีพิเศษตาม มาตรา 21 วรรคสองได  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา 
การกระทําความผิดคร้ังหลังที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะขอทําการสอบสวน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลังจากท่ีการสอบสวนคดีพิเศษไดเสร็จสิ้นลงแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงหมดอํานาจท่ีจะทําการสอบสวน

คดีพิเศษซึ่งเปนคดีหลักแลว กรณีนี้จึงไมอาจเปนคดีความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษที่พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษจะมีอํานาจสืบสวนสอบสวนและใหถือวาเปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคสองได
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ปญหาขอกฎหมายปญหาขอกฎหมาย
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง

การทําประโยชนในที่ดินของรัฐการทําประโยชนในท่ีดินของรัฐ  
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 จากความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหประชาชนมีความตองการทางวัตถุนิยมมากขึ้น 

จนเกิดปญหาการแกงแยงแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบในทุกดานรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีบทบาทสําคัญตอชีวิต

ความเปนอยูของมนุษยและประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่คอยค้ําจุนความเจริญของประเทศ หากขาดแคลน

ทรัพยากรธรรมชาติปลอยใหมีการบุกรุกครอบครองทําประโยชนพื้นท่ีอันเปนปาไมตนนํ้า ขาดการอนุรักษแลว อนาคตของ

ประเทศก็ตกอยูในฐานะที่นาเปนหวงอยางยิ่ง ปญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดปรากฏ

ใหเห็นอยางชัดเจนมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด

  ในขณะเดียวกันประชากรของประเทศก็มีเพิ่มมากขึ้น ทําใหขาดความสมดุลของสิ่งแวดลอม กอใหเกิดผลกระทบ

ตามมาทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได สงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สรางความขัดแยง

ในสังคมอันเกิดจากการบุกรุกที่ดินของกลุมนายทุน โดยมีพฤติการณในการกระทําความผิด  โดยกวานซื้อที่ดินในเขตปาสงวน 

ที่ภูเขาที่มีความลาดชันเกิน 35 เปอรเซ็นต โดยรวมมือกับเจาหนาท่ีที่ดิน เพื่อประกาศการเดินสํารวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ

ใหกับผูครอบครองทําประโยชนอยูเดิม รวมกับผูปกครองทองที่ในการทําเอกสารเท็จ รับรองเอกสารเท็จหรือนําหลักฐานของ

ที่ดินแปลงอื่นมาเปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิใหกับประชาชนวามีการครอบครองทําประโยชนกอนประมวลกฎหมาย

ที่ดินใชบังคับ เพื่อใหไดเอกสารสิทธิสําหรับที่ดินทั้งๆ ที่ไมมีการครอบครองทําประโยชนอยูจริงมากอน ซึ่งปจจุบันที่ดินของรัฐ

ไดมีจํานวนลดลงอยางมาก โดยมีสาเหตุจากปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การทําลาย การทําใหเสื่อมสภาพในที่ดินของรัฐ

ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชประโยชนรวมกัน จากการศึกษาพบวา การบุกรุกที่ดินของรัฐดังกลาวกอใหเกิดปญหา

มากมาย อาทิเชน ปญหาซํ้าซอนของกฎหมายในเรื่องอํานาจหนาท่ีของหนวยงานที่มีอํานาจดูแลจัดการที่ดินของรัฐ ปญหา

ขอโตแยงที่เกิดจากรัฐนําที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินไปใชประโยชนอยางอื่น ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยนายทุน

ตางประเทศหรือนายทุนในทองถิ่นโดยการบุกรุกเพื่อนําที่ดินของรัฐมาลงทุนการดําเนินกิจการตางๆ ของกลุมนายทุน เปนตน 

ซึ่งรัฐบาลควรดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐในดานที่ดินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและมาตรการทางกฎหมายในการ

แกไข ไดแก มาตรการทางกฎหมายท่ีดิน มาตรการทางกฎหมายอาญา มาตการทางกฎหมายแพง และมาตรการทางกฎหมาย

ปกครอง โดยการใชกระบวนการควบคุมโดยองคการตุลาการ ไดแก ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง

ปญหาขอกฎหมายปญหาขอกฎหมาย

การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนในที่ดินของรัฐ การทําประโยชนในที่ดินของรัฐ 

นายธนนัทพงศ ปยะวรรณะกูล1

1  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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  ปญหาการออกเอกสารสิทธโิดยมชิอบดวยกฎหมาย เปนปญหาท่ีเพิม่มากข้ึน มกีระบวนการ วธิกีาร ในการกระทํา 

ความผิดอันเกิดจากประชาชนในพ้ืนที่บริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีธรรมชาติอันเปนสมบัติสวนรวมท่ีเปนพื้นท่ีภูเขา ปา ไดถูก

ทําการบุกรุก แผว ถาง และครอบครองทําประโยชนโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย อันเปนการบุกรุก ยึดถือครอบครอง 

ทาํประโยชนในทีด่นิของรฐั โดยการอางวาไดเขาครอบครองทาํประโยชนกอนประมวลกฎหมายทีด่นิใชบงัคบั โดยอาศยัชองวาง

ของกระบวนการออกโฉนดที่ดินชวงที่เจาหนาที่ที่ดินทําการเดินสํารวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ โดยการมานําเจาหนาที่ที่ดิน

ชีแ้นวเขตทีด่นิในการพิสจูนสอบสวนสทิธกิารทาํประโยชน โดยมทีัง้ทาํประโยชนจรงิและไมมกีารทําประโยชนจรงิ ประกอบกับ

เจาหนาที่ของรัฐไดทุจริตตอหนาที่เปนเหตุใหมีการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไปออกในเขตพื้นท่ีปา 

หรือที่เขา หรือภูเขา ซึ่งตามกฎหมายไมสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิใหได  เนื่องจากตองหามตามกฎหมายที่ดินจนเกิดเปน

คดีพิพาทขึ้น มีการดําเนินคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิเพื่อใหที่ดินที่เปนทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาเปนของรัฐหรือสงวนไว

เพ่ือประโยชนรวมกัน แตอยางไรก็ดีเอกสารสิทธิที่เจาหนาท่ีของรัฐไดออกมาน้ัน เปนการใชอํานาจทางปกครอง เปนการ

กระทําทางปกครอง ซึ่งตามหลักกฎหมายเปนเอกสารสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายจนกวาจะถูกเพิกถอนจึงทําใหผูที่บุกรุกที่ดิน

ของรัฐกลายเปนผูที่มีทรัพยสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่เปนเอกสารที่ออกมาจากการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมายของ

เจาหนาที่ของรัฐ

 การออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบดวยกฎหมายเปนการกระทําความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งการออกเอกสารสิทธิ

ตามประมวลกฎหมายที่ดินใหแกผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ หากมีการกลาวอางวามีการ

ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินของรัฐ และมีการขอใหพนักงานท่ีดินสํารวจรังวัดที่ดินที่ตนครอบครองอยูออกจากเขต

ปาสงวนแหงชาติโดยไมมีเอกสารการครอบครอง แตอางวาตนไดครอบครองและทําประโยชนมากอน พ.ศ. 2497 และกอน

กฎกระทรวงกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติ การถือครองที่ดินของราษฎรดังกลาวเปนปญหาดานระเบียบ กฎหมายเห็นวาหาก

ประชาชนไดครอบครองทําประโยชนที่ดินบริเวณดังกลาวมากอน พ.ศ. 2497แตไมได แจงการครอบครองท่ีดิน

ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 และสภาพท่ีดินขณะเดินสํารวจเปนท่ีราบ 

ไมมีตนไมใหญ มีการปลูกพืชเต็มพื้นที่ และครอบครองท่ีดินอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ในเบื้องตนสามารถ

ออกเอกสารสิทธิได แตถาขณะเดินสํารวจไมพบวาที่ดินดังกลาวทําประโยชนในท่ีดินก็ถือวาบุคคลน้ันเจตนาสละสิทธิ

ครอบครองที่ดิน 

 ดังนั้นจึงเห็นไดวา หลักเกณฑการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

มอีงคประกอบสําคญั 2 ประการ คอื 1. ผูขอออกโฉนดท่ีดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนตองมสีทิธใินทีด่นิ และ 2. ท่ีดนินัน้

ตองเปนที่ดินที่สามารถออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามกฎหมาย เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา

ผูครอบครองท่ีดินไมมีสิทธิในที่ดินเนื่องจากตนหรือผูครอบครองท่ีดินคนกอนมิไดแจงการครอบครองท่ีดินตามมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินฯ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาสภาพที่ดินแลวเปนที่ดินที่หามมิใหออกโฉนดที่ดิน 

เพราะเปนที่ดินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ดังนั้นที่ดินดังกลาวจึงเปนที่ดินที่ไมสามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
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การทําประโยชนไดตามขอ 5 ประกอบกับขอ 14 แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497

 จากการที่ประชาชนนําพยานหลักฐาน ส.ค.1 มาใชเปนพยานเอกสารในการออกโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรอง

การทําประโยชนเปนจํานวนมากมาตั้งแตพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บังคับใช จนกระทั่งตาม

พระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดนิ (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกาํหนดไววา “ใหผูซึง่ครอบครองและ

ทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ โดยมีหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน และยังมิไดยื่น

คําขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน นําหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดินนั้น มายื่นคําขอเพ่ือออก

โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสองป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เม่ือไดรับคําขอและหลักฐานแจงการครอบครองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง

การทําประโยชนตอไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว (8 กุมภาพันธ 2553) หากมีผูนําหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน

มาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนอีก พนักงานเจาหนาที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง

การทําประโยชนใหไดตอเม่ือศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดวาผูนั้นเปนผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชน

ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ” 

 เมื่อสรุปตามมาตรา 8 ดังกลาว ไดกําหนดใหประชาชนสามารถนําหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) 

มายื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 หากพนกําหนดดังกลาว 

การยื่นคําขอออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน จะตองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดวาผู นั้นเปนผูซึ่งได

ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ พนักงานเจาหนาที่

จึงจะออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหได

 เนื่องจากกรณีนี้เปนกระบวนการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และกฎหมายกําหนดให

การดําเนินการทางศาลเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการดังกลาว โดยใหศาลเขามาชวยตรวจสอบวามีการครอบครองและ

ทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับหรือไม ดังนั้นการจะใชสิทธิทางศาล

เพ่ือใหศาลออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนให จะตองปรากฏวาผูรองขอไดยื่นคําขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชนตอเจาพนักงานท่ีดินเสียกอนแลวมีเหตุขัดของ เจาพนักงานท่ีดินไมสามารถออกโฉนดท่ีดินหรือ

หนังสือรับรองการทําประโยชนใหได ดังนั้นผูรองขอจึงจะใชสิทธิทางศาลไดโดยย่ืนคํารองขอตอศาล ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อมี

ผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เจาพนักงานที่ดินจะรับคําขอไวแลวแจงใหบุคคลดังกลาว

นําหลักฐานการรับคําขอท่ีเจาพนักงานท่ีดินออกใหไปย่ืนคํารองขอตอศาล เพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวาผูรองเปน

ผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ หากผูรองขอ

มายื่นคํารองตอศาลโดยยังไมไดไปดําเนินการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอเจาพนักงาน

ที่ดินมากอน เจาหนาที่ศาลก็จะตองแนะนําใหผูรองขอไปดําเนินการยื่นคําขอดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดินเสียกอน หากผูรอง
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ไมปฏิบัติและยืนยันที่จะเสนอคํารองตอศาล ศาลอาจยกคํารองได ซึ่งทําใหผูยื่นคํารองเองตองเสียเวลาและคาใชจายในการ

ดําเนินการมากยิ่งขึ้น เมื่อผูรองขอไดปฏิบัติตามข้ันตอนแลว หากศาลเห็นสมควรใหรับคํารอง ศาลจะมีคําสั่งใหนัดไตสวนและ

แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ โดยการประกาศหนังสือพิมพและปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ี ที่ทําการกํานัน หรือ

ผู ใหญบาน หากพิจารณาแลวไดความตามคํารองขอ ศาลอาจมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผู รองเปนผู ครอบครองและ

ทําประโยชนในท่ีดินโดยชอบดวยกฎหมายกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดแลว 

ผูรองขอจะตองย่ืนคํารองขอหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุดจากศาล เพื่อนําไปแสดงเปนหลักฐานประกอบการออกโฉนดท่ีดินหรือ

หนังสือรับรองการทําประโยชนตอไป 

 กรณีที่รัฐไดบัญญัติหลักเกณฑการปฏิบัติใหประชาชนท่ีนํา ส.ค.1 มาเปนพยานหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินหรือ

หนังสือรับรองการทําประโยชน  ผูขอจะตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานที่ดิน เมื่อพนักงานที่ดินรับคํารองแลวก็จะออกหนังสือ

ใหผูขอ เพ่ือนําไปยื่นประกอบคํารองตอศาลยุติธรรมใหรับรองคดีถึงท่ีสุดกอนนั้น ถือวาเปนการเพิ่มข้ันตอนในการปฏิบัติ

ที่สรางภาระใหกับประชาชนเปนอยางมาก แตกลับเปนผลดีตอกลุมนายทุนหรือผูมีอิทธิพลในการกวานซื้อ ส.ค.1 จาก

ประชาชน ประกอบกับในการดําเนินการพิสูจนสิทธิของ ส.ค.1 และการทําประโยชนในท่ีดินกอนประมวลกฎหมายท่ีดินมีผล

บังคับใช กรมที่ดินยังคงใชระบบการพิสูจนสิทธิในที่ดินเชนเดิม จากนั้นนําผลการพิสูจนสงใหศาลพิจารณา ซึ่งก็เปนชองวางที่

เปนแนวทางในการทุจริตของพนักงานท่ีดินเชนเดิม ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการชวยเหลือกลุมนายทุนหรือผูมีอิทธิที่จะรวบรวม

ที่ดินจากชาวบานดวยการซื้อ ส.ค.1 ในราคาถูกกวาเดิม เพราะชาวบานไมมีความรูและไมกลาไปศาลยุติธรรม และในโอกาส

ตอไปผูเขียนจะไดเขียนแนวทางการสอบสวนตอไป
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องคการมืออาชีพ : 
ขาราชการไทยยุคใหมกับความคาดหวังของประชาชน (3)

ศิริพงศ  บรรจงแกว1
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1 นกัสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ สาํนกับงัคบัคดอีาญาและบงัคบัใชกฎหมาย สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม ชวยราชการกรมสอบสวน

 คดีพิเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

 Cert  IV in Correctional Practice, The Brush Farm Corrective Services Academy, New South Wales, Sydney, 
 Australia.M.A. In Criminology, The  University of Kent, Canterbury, United Kingdom.
2 United Nations, Professionalism and Ethics in the Public Service: Issues and Practices in Selected Regions 
 (New York: United Nations, 2000), pp. 5-6

ขอพดูดวยคน ฉบบัทีแ่ลว ผูเขียนไดกลาวถงึความหมาย
เกี่ยวกับองคการมืออาชีพคุณลักษณะขององคการมืออาชีพ 
พอจะสรุปไดความวา ความเปนองคการมืออาชีพนั้น บุคลากร
ในองคการนั้นๆ ตองมีความรูเฉพาะดานที่ผ านการศึกษา
มาอยางเขมขน ผานการฝกฝน ฝกอบรมจนเกิดเปนทักษะ
พิเศษ มีประสบการณในการทํางานมายาวนาน จนสามารถ
นํามาใชในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
และมุงเนนที่ประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ฉบับนี้จะเปน
บทสรุปสุดทายถึงปจจัย แนวทาง รวมไปถึงขอเสนอแนะ
ตอระบบราชการไทยตอการเปนองคการมืออาชีพ

ปจจัยที่เปนอุปสรรคและสงเสริมตอความเปนมืออาชีพ
ในองคการภาคราชการ
 จากการศึกษาโดยองคการสหประชาชาติถึงเร่ือง
ความเปนมืออาชีพและจริยธรรมในองคการภาคราชการของ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก พบวา มีปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนอุปสรรค
และสงเสริมตอความเปนมืออาชีพในองคการภาคราชการ
หลายประการ ดังนี้2

 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีภาครัฐมิใหไปสูความเปนมืออาชีพ 
 ก. ปญหาความยากจนของประเทศท่ียังไมมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางทั่วถึงเพียงพอ 
 ข. ขาดการบริการขั้นพื้นฐานในดานที่อยู อาศัย 
การสาธารณสุข การศึกษา อันเน่ืองมาจากการขาดแคลน
งบประมาณ
 ค. ขาดการจางงานท่ีเปนความจําเปนพ้ืนฐานของ
มนุษย
 ง. ปญหาความขัดแยงภายในสังคม 
 จ. การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
 ฉ. ความเสื่อมโทรมดานคุณธรรม จริยธรรม ที่สงผล
ใหเกิดการคอรรัปชั่นในวงราชการ
 ช. การท่ีเจาหนาที่ของรัฐไดรับคําสั่งใหทําในส่ิงที่
ยากตอการจัดการ เชน การแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมที่
ตองใชระยะเวลาท่ียาวนาน
 ซ. การท่ีเจาหนาที่ของรัฐไดรับแรงกดดันในการ
ปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความลําเอียงเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
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ไดจนเกิดความสําเร็จ มิเชนนั้นจะไดรับโทษ
 ฌ. การที่ทางราชการจายเงินเดือนคาจางใหกับ
เจาหนาที่ของรัฐไมเพียงพอตอการดํารงชีพ และการเลี้ยงดู
ครอบครัว จึงเปลาประโยชนที่จะชักจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพ

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ภาครัฐใหไปสูความเปนมืออาชีพ
 ก. การไดรับการปลูกฝงคานิยมรวมกัน และการได
รับการฝกอบรมนับตั้งแตขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงข้ันสูงที่เปนมือ
อาชีพ เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่
 ข. การปฏิบั ติ ง าน โดยการ ยึดหลั กคุณธรรม 
จริยธรรม เนนความเปนธรรมและเที่ยงธรรมในการรับบุคคล
เขาทาํงาน และสนับสนุนใหมีความกาวหนาในอาชีพ เหมาะสม
กับตําแหนงและความสามารถ และใชกระบวนการทางวินัย
อยางจริงจังสําหรับผูที่ทําผิดระเบียบ
 ค. การประกาศนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ใหโอกาสในการไดรับการฝก
อบรมอยางทั่วถึง ภายใตคาตอบแทนที่เหมาะสม
 ง. การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมืออาชีพ จะ
ตองเกิดจากจิตวิญญาณท่ีจะพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพยายามแกไขในสวนที่บกพรอง
อยูเสมอ
 จ. การสร  างบรรยากาศท่ี เอื้ อต อการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยการท่ีหัวหนา
หนวยงานปฏิบัติตนเปนตนแบบที่ดีที่จะทําใหบุคคลอื่นเกิด
ความเช่ือถือและปฏิบัติตาม

แนวทางการกาวสูความเปนองคการมืออาชีพ3

 การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐที่จะสามารถพัฒนาตนเองสู
ความเปนมืออาชีพนั้น ตองเปนผูที่วางตัวเปนกลาง มีความ
ยุติธรรม มีความรอบรูในการปฏิบัติงานและสามารถดูแล
ประโยชนของทางราชการได นอกจากน้ี เจาหนาที่ของรัฐ

3  United Nations, Professionalism and Ethics in the Public Service: Issues and Practices in Selected Regions, 
 op.cit.,pp.14 - 17

ควรเปนกลุมบุคคลที่ควรใหความสําคัญตอการไดรับอัตรา
คาตอบแทนท่ีสูง จึงจะสามารถอยูรอดไดในโลกยุคปจจุบัน 
กลาวโดยสรุป เจาหนาที่ของรัฐที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
องคการภาคราชการสูความเปนมืออาชีพนั้น สามารถจําแนก
ออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 
 ก. กลุ มผู มีหน า ท่ีในการให คําแนะนําในเชิง
นโยบาย เจาหนาที่ของรัฐในกลุมนี้ ควรไดรับการพัฒนาในดาน
การวางแผนงานโครงการ โดยอาศัยสถาบันการศึกษาในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัยมาเปนผู ดําเนินการอบรม และตองเป น
หลักสูตรระยะสั้นท่ีมีความเขมขน  ตอบสนองตอความเรงดวน
และความตองการของหนวยงานน้ันๆ นอกจากนี้ การคัดเลือก
บุคลากรควรคัดผู บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ภายใตกรอบกฎหมาย ภายใตการปกปองจาก
การแทรกแซงโดยอิทธิพลของฝายการเมือง
 ข. กลุมผู มีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน
หรือผูที่มีหนาที่ในการนําเอานโยบายไปสูการปฏิบัติ เจาหนาที่
ของรัฐในกลุ มนี้ ควรไดรับการพัฒนาในดานวิธีการแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนงาน โครงการตางๆ ผลผลิต ผลลัพธ คุณภาพของบริการ 
และประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง
 ค. กลุ มผู มีหนาที่ในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล เจาหนาที่ของรัฐในกลุมนี้ ควรไดรับการพัฒนา
ในดานความรูและความสามารถในการวินิจฉัยเร่ืองตางๆ มา
พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลใหเกิดความเที่ยงตรง 
สามารถใชงานไดจรงิโดยใชขอมลูตางๆ ในการประกอบการตดัสนิใจ 
เพื่อความสมเหตุสมผล ประโยชนของประเทศชาติ ในการทีจ่ะ
สรางองคการภาคราชการใหเกดิความนาเช่ือถอืมากขึน้

ตัวอยางการเปนองคการมืออาชีพ
 ผู เขียนไดทําการศึกษาเทียบเคียงกับกระบวนการ
พัฒนาเจาหนาที่ผู บังคับใชกฎหมายของหนวยงานดานการ
สืบสวนสอบสวนของรัฐบาลกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Federal Bureau of Investigation: FBI) แลวพบวา การท่ี
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เจาหนาที่ผู บังคับใชกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
มีความเปนมืออาชีพ ไดรับการยอมรับจนถูกนําไปใชเปน
แบบอยาง ในการพัฒนาเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายในประเทศ 
อื่นๆ นั้น ก็เนื่องมาจากปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาใหเปน
มืออาชีพ คือ การฝกอบรมที่จะตองมีองคความรู ทักษะและ
ทัศนคติมารวมเขาดวยกัน4

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคนควายังพบขอมูลเพิ่ม
เติมวา องคการภาคราชการโดยเฉพาะองคการท่ีทําหนาท่ี
ดานการบังคับใชกฎหมาย จะใหความสําคัญกับการจัดการ
ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในระดับที่แตกตางกันตามชวงระยะ
เวลาที่เหมาะสม ก็เพื่อใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายเกิด
ความมั่นใจวาไดดําเนินการในสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย 
เพราะฉะน้ันการฝกอบรมถือวาเปนมาตรการปองกันความ
เสี่ยงอยางหน่ึงของหนวยงาน  เนื่องจากถาหากเจาหนาที่
ผูบังคับใชกฎหมายขาดความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติ
หนาที่อันเปนการขัดตอกฎหมาย เชน การจับกุมบุคคลผิดตัว
หรือโดยใชกําลังโดยไมชอบหรือกระทําวิสามัญฆาตกรรมโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร มูลคาความเสียหายท่ีหนวยงานตอง
ชดเชยใหกับผูเสียหายในกรณีเหลานี้ ยอมมากกวาคาใชจาย
ในการจัดการฝกอบรมมากมายนัก ดังนั้น การจัดการฝกอบรม
จําเปนตองมีระดับที่แตกตางกัน คือ5

 ก. ระดับตนหรือกอนการปฏิบัติงาน (Initial or 
Enhance-Level Training) เปนการจัดการอบรมใหกับผูที่เขา
มาเปนเจาหนาที่ใหมใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
 ข. ระดับกลางหรือขณะปฏิบัติงาน (In-Service 
Training) เปนการจดัการฝกอบรมสาํหรับผูทีผ่านการปฏบิตังิาน
มาระยะหนึ่ง เพื่อดํารงไวซึ่งองคความรู ทักษะตางๆ ที่พัฒนา
มาต้ังแตระดับตนมิใหเกิดการหลงลืม
 ค. ระดับผู ฝ กสอนงานหรือผู มีประสบการณ 
(Supervisor Training)  เปนการคัดเลือกบุคคลผูที่มีความ
สามารถหรือความถนัดเฉพาะดานที่ผานการฝกอบรมทั้งสอง

4 Pinizzotto, J, A, Bohrer, S, and Davis, E, F, FBI Law Enforcement Bulletin: Law Enforcement Professionalism, 
 Training is a Key, FBI Law Enforcement Bulletin, April 2011, pp. 10-13 
5 Ibid., pp. 10-13

ระดับมาแลว มาพัฒนาทักษะความสามารถใหสามารถ
ฝกสอนงานผูอื่นไดอยางถูกตอง 
 ง. ระดับผู บริหารองค การหรือผู บริหารเชิง
นโยบาย (Administrator Training) เปนการฝกอบรมบุคลากร
ใหกลายเปนผูบริหารองคการตอไปในอนาคต  ซึ่งเปนระดับ
ที่มักจะถูกมองขามเพราะหนวยงานคาดวาผู ที่ปฏิบัติงาน
มานาน ยอมมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอที่จะเปน
ผู บริหารได ซึ่งการจัดการฝกอบรมในระดับนี้ จะเพิ่มเติม
เปนพิเศษในเร่ืองของการบริหารบุคลากร การบริหารองคการ 
งบประมาณ การกําหนดแผนยุทธศาสตร และภาวะผูนํา

ขอเสนอแนะตอระบบราชการไทยตอการเปนองคการ
มืออาชีพ
 การพัฒนาองคการภาคราชการไทยใหสามารถยก
ระดับการใหบริการแกประชาชนอยางมืออาชีพ เพื่อประโยชน
สุขของประชาชนและสังคมอยางที่ได รับการคาดหวังนั้น 
จําเป นตองใช เวลาพอสมควร เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
ที่ยากที่สุดคือ วัฒนธรรมองคการที่มีการฝงรากลึกมานานวา 
ขาราชการคือนายของประชาชนนั้นเปนส่ิงที่ยากยิ่ง อยางไร
ก็ตาม วิธีการที่จะพัฒนาองคการภาคราชการไทยใหกาวสู 
ความเป นมืออาชีพได นั้น สามารถดําเนินการได  โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
 ก. กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากร ตอง
เปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนไปอยางบริสุทธิ์
ยุติธรรม เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความสามารถอยางแทจริงเขามา
เปนเจาหนาที่ของรัฐ และกําหนดคุณสมบัติของบุคคลใหมี
มาตรฐานสอดคลองกับงานที่ตองปฏิบัติ
 ข. กระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ตั้งแตกอน
ที่จะปฏิบัติงาน ระหวางปฏิบัติงาน ระดับผูฝกสอน หรือระดับ
ผูบริหารเชิงนโยบาย จะตองมีความชัดเจน กําหนดเนื้อหาที่จะ
ทําการฝกอบรมใหสอดรับกับลักษณะงานและสถานการณ
ความเปล่ียนแปลงของโลก รวมท้ังจัดการฝกอบรมอยางท่ัวถึง
เปนธรรม
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 ค. กระบวนการในการสร  างจิต สํานึกด  าน
จรยิธรรม หนวยงานตองมกีารกาํหนดวฒันธรรมองคการรวมกนั
ทั้งผู บริหารและผูปฏิบัติตองเขามามีสวนรวมในการกําหนด
จริยธรรมองคการ ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติตามใหเปน
แบบอยางที่ดี สวนผูปฏิบัตกิ็ตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 ง. กระบวนการในการกําหนดความกาวหนา
ในอาชีพ ตองมีความชัดเจนในสายงานวาบุคลากรของ
หนวยงานสามารถท่ีจะมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
ของตนไดในระดับใดและเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิในความ
กาวหนา ภายใตการแขงขันกันในผลการปฏิบัติงานอยาง
โปรงใส เสมอภาค
 จ. กระบวนการในการกําหนดคาตอบแทน ซึ่ง
จําเปนตองใหคาตอบแทนอยูในระดับที่ทัดเทียมกับหนวยงาน
อื่นในกระบวนการเดียวกัน เชน คาตอบแทนของบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม ก็ไมจําเปนวาจะตองเปน
ผูพิพากษาหรืออัยการเทานั้นที่จะสามารถไดรับผลตอบแทนที่
สูง เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาที่ราชทัณฑ หรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ในกระบวนการยุติธรรม ก็สมควรท่ีจะไดรับคาตอบแทนไม
แตกตางกันมากนัก ทั้งนี้ เพื่อใหเจาหนาที่เหลานั้น สามารถ
ดํารงตนอยูไดอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มุงมั่นตั้งใจทํางาน และ
เปนการลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไดอีกทางหนึ่ง
 ฉ. กระบวนการในการบริหารราชการ จําเปนตอง
ปลอดจากการแทรกแซงจากฝายการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให
เจาหนาที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ เปนกลาง 
เที่ยงธรรม สามารถอํานวยประโยชนใหกับประชาชนโดยไม
เลือกปฏิบัติ
 ช. กระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมจาก
ภาคประชาชน จะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการยอมรับจากภาค
ประชาชนวา สามารถที่จะตรวจสอบการทํางานเจาหนาที่ของ
รัฐได อันจะสงผลตอทัศนคติ ความไววางใจตอการปฏิบัติ
หนาที่ และที่สําคัญคือ การไดรับความรวมมือจากภาค
ประชาชนจะมีมากขึ้น อันจะสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติ
ราชการมากย่ิงขึ้น

สรุป
 การนําเอาแนวคิดองคการมืออาชีพมาปรับใชกับ
องคการภาคราชการของไทยนั้น จําเปนตองอาศัยระยะเวลา
ของการปรับตัว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการที่ถูก
ถายทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนานถึงเร่ืองของระบบศักดินา 
หรือระบบอุปถัมภ ซึ่งเปนแนวคิดท่ีตรงกันขามกับองคการภาค
เอกชนที่ยึดถือเอาประชาชนหรือผูมาขอรับบริการเปนหลัก 
ปจจุบันนี้องคการภาคเอกชนตางก็มุงเนนที่จะพัฒนาองคการ
ของตนใหกาวเขาสูความเปนมืออาชีพในกิจการท่ีประกอบอยู 
ซึ่งตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะเปนเคร่ืองช้ีวัดวาองคการใดเปน
องคการมืออาชีพหรือไมก็คือ คุณภาพของสินคาและบริการ
ที่ใหกับลูกคา เพราะสินคาที่ไมมีมาตรฐานจะสงผลตอความ
มั่นใจของลูกคาและคาใชจ ายท่ีเพิ่มขึ้นในการผลิตสินคา
ทดแทน สวนบริการท่ีไมกอใหเกิดความประทับใจแกลูกคา 
ยอมสงผลตอความเช่ือมั่น ความไววางใจในการใชบริการ
ในโอกาสตอไป
 ดังนั้น การที่องคการภาคราชการจะปรับตัวใหทันตอ
ยุคโลกาภิวัตนก็จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานมาเป นการปฏิบัติงานให มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน การใหบริการ
แกประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยคํานึงวาประชาชนผู มา
ใชบริการคือผูที่เสียภาษีใหกับรัฐเพ่ือมาเปนคาจาง เงินเดือน 
ใหกับภาคราชการ รวมถึงจําเปนตองพิจารณาการปรับเปล่ียน
องคการใหกาวสู ความเปนมืออาชีพตามหลักเกณฑตางๆ 
อันเปนสากลตามที่ไดกลาวไวขางตน โดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการ
คัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การบริหารองคการโดยอาศัย
หลักคุณธรรมและจริยธรรม การสรางการมีสวนรวมจาก
ภาคประชาชน และท่ีสําคัญคือ การทําใหประชาชนมีความสุข 
สังคมปลอดภัย อันเปนผลลัพธสุดทายที่ข าราชการไทย
ยุคใหมจะสามารถทําใหความคาดหวังของประชาชนตอ
ระบบราชการไทยเปนจริงได

¢Í¾Ù´´ŒÇÂ¤¹
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 ปญหาขยะนับเปนปญหาใหญอยางหนึ่งที่เราตองเผชิญ
ในยุคปจจุบัน ในแตละวันมีของเหลือทิ้งเหลือใชที่เกิดจากการ
อุปโภคบริโภคเปนจํานวนมากจนดูประหน่ึงวาสักวันอาจจะเกิด
ขยะลนโลกก็เปนได ในแตละประเทศมีขั้นตอนในการกําจัดขยะ
ทีแ่ตกตางกนั บางฝงกลบ บางเผากําจดั ซึง่แตละวธิกีส็งผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันไดแทบท้ังสิ้น ยิ่งในขยะที่มสีารพษิ
ปลอมปนอยูอาจจะถึงขั้นไปเชาพื้นท่ีในประเทศดอยพัฒนาเพื่อ
ฝงกลบขยะกันเลยทีเดียว  ขยะบางประเภทก็สรางปญหาให
มนุษยและโลกในระยะยาวเพราะไมสามารถยอยสลายลงได
ในระยะเวลาอันรวดเร็วแตตองใชเวลานานนับรอยนับพันป
เพ่ือการยอยสลาย เชน พวกพลาสติกตางๆ 
 จนกระทั่ง แนวคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิล (Recycle)
และ/หรือรียูส (Reuse) ไดเกิดขึ้น ซึ่งดูเหมือนวาจะเปนทางออก
ในการลดขยะ หรือสิ่งเหลือใชไดอยางมีประสิทธิภาพ แมจะไมลด
ไปถึงข้ันทีท่าํใหการกําจดัขยะเปนไปไดอยางเด็ดขาด แตแนวคิดนี้
ก็ชวยสงเสริมใหเกิดขยะใหมลดจํานวนลงไดมากทีเดียว 
 กระแสการใชทรัพยากรอยางรูคาเกี่ยวกับการรีไซเคิล-
รยีสู ตืน่ตวัอยางเต็มทีพ่รอมๆกับเร่ืองราวของความนาสะพรึงกลัว
ของสภาวะโลกรอน ซึ่งตนตอปญหามาจากพฤติกรรมการใชชีวิต
ของเราน้ันเอง ดังน้ันนาจะเปนเร่ืองท่ีถูกสําหรับทางออกของ
สภาวะโลกรอน ที่เหตุประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใชทรัพยากรของตัวเราเอง หลายสิ่งหลายอยางที่เรากินใชอยู
ในชีวิตประจําวัน เราสามารถใชใหมีคุณคามากกวาพฤติกรรม
เดมิๆ ทัง้ขวดนํา้พลาสตกิ กลองนม บรรจภุณัฑตางๆ สามารถนาํมา 
รีไซเคิลไดแทบทั้งสิ้น 

รีไซเคิลในชีวิตประจําวันรีไซเคิลในชีวิตประจําวัน

           รีไซเคิล (Recycle)  เปนการนําเศษวัสดุของเหลือกิน
เหลือใชมาแปรรูปใหมเพือ่นาํกลับมาใชงานอีกคร้ัง เปนการจัดการ
วัสดุเหลือใชที่กําลังจะเปนขยะ โดยนําไปผานกระบวนการ
แปรสภาพ และนํากลับมาใชใหม สวนนิยามของคําวารียูส 
(Reuse) นั้น หมายถึง การนํากลับมาใช ใหม โดยไม ผ าน
กระบวนการแปรสภาพใดๆ ทั้งสิ้น
 ดังนั้น ทั้งสองวิธีการจึงเปนกระบวนการท่ีคลายคลึงกัน
และมีเปาหมายอยางเดียวกันคือ การใชทรัพยากรอยางรูคา ใช
อยางมีความคิด  ในข้ันตอนกระบวนการการรีไซเคิลอาจจะยุง
ยากกวาในทางกระบวนการท่ีตองมีการปรับปรุงพัฒนา และใน
วัสดุบางประเภทอาจจะตองอาศัยงานโรงงานอุตสาหกรรมเปน
หลัก แตการรียูสน้ันเราสามารถทําไดเองไมตองผานกระบวนการ
ที่ซับซอน 
 เรื่องการรีไซเคิลหรือรียูสในชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่เรารู
กันดีอยูแลว แตบางครั้งอาจจะหลงลืมกันไปบางเพราะความเรง
รีบและวิถีชีวิตที่รักความสะดวกสบายกันจนเคยตัว เรามาลองดู
วธิกีารตางๆ เพือ่เตอืนความจํา กนัสักหนอยวาของเหลือใชเหลานี้
เราสามารถนํามันไปใชอะไรไดบาง  ซึ่งในชีวิตประจําวันของเรา
ตั้งแตตื่นเชาจนถึงเขานอน เราตองเกี่ยวพันกับของกินของใช
มากมาย ชีวติของเรายึดโยงอยูกับส่ิงของเหลาน้ี ในทุกๆ วันมีของ
เหลือใชที่ตกเปนอันไรประโยชนเปนจํานวนมาก เราในฐานะที่
เปนสวนยอยที่สุดของสังคม ถือเปนกลไกหลักในการอนุรักษโลก
ซึ่งหากเราตั้งใจทํากันอยางจริงจังก็จะสามารถลดปริมาณการใช
ทรัพยากรและลดปญหาขยะลงไดมากทีเดียว
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กระดาษ
 อยางแรกสุดคือ กระดาษ ไมวาจะเปนคนวัยเรียน
วยัทํางาน กต็องใชกระดาษกนัท้ังนัน้ บางพมิพรายงานสงอาจารย
หรือตองทํารายงานสงหัวหนา หรือแมกระทั่งคนที่อยูกับบานชีวิต
ก็ยังคงตองเกี่ยวพันกับการใชกระดาษในรูปแบบตางๆ ทั้งการ
อานหนังสือพิมพ-นิตยสาร หรือกลองบรรจุภัณฑของสินคา
ประเภทตางๆ ซองจดหมาย ใบปลิว ใบโฆษณา จิปาถะลวนแตทํา
มาจากกระดาษ โดยสวนใหญเศษกระดาษเหลาน้ีเม่ือไมไดใชงาน
เราก็ทิ้งมันไปอยางไมแยแส 
 เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใชกระดาษไดงายๆ 
โดยใชกระดาษใหคุ มคาที่สุด ในกรณีกระดาษที่มีพื้นที่ในการ
ใชงานเหลือกส็ามารถเก็บไวใชเปนกระดาษทด หรอืนาํไปปร๊ินทงาน
ที่ไมเปนทางการมากนัก การใชกระดาษอยางคุมคาจะทําใหเราไม
ตองตัดตนไมจํานวนมากในแตละปเพื่อนํามาผลิตเยื่อกระดาษ 
แมกระทั่งกระดาษทิชชูที่ไปไหนมาตองตองพกติดตัวกันเสมอ
ก็ลองเปล่ียนมาพกผาเช็ดหนาแทน เผื่อมุขผาเช็ดหนาหลน
จะกลับมาใชไดใหมในยุคปจจุบันน้ี 
 การรีไซเคิลกระดาษเพื่อนําไปผลิตเปนเยื่อกระดาษ
ใหมนั้น สามารถทําไดโดยการกําจัดหมึกท่ีปนเปอนออกไปแลว
จึงนําไปผลิตเปนเยื่อกระดาษใหม ซึ่งจําตองอาศัยตนทุนและ
เยื่อกระดาษท่ีไดก็มีคุณภาพที่ลดลง 

อลูมิเนียม
 พวกเคร่ืองดืม่กระปองตางๆ หรอื อาหารกระปองทีส่วนใหญ
จะผลิตจากอลูมิเนียม ขยะชนิดนี้ก็สามารถนํามารีไซเคิลได 
โดยปรกติแลวขยะอลูมิเนียมหรือพวกอาหารกระปองพวกนี้
สามารถนําไปรีไซเคิลไดใหมตลอด โดยจะนําไปบดเปนชิ้นเล็กๆ
กอนจะนํากลับมาผลิตเปนกระปองสําหรับบรรจุอาหารใชใหม

อีกคร้ัง  หรือจะนําไปผลิตเปนขาเทียมตามท่ีเราเห็นกันอยูใน
โฆษณาจากหนาจอทีวีก็ได

พลาสติก
 เปนขยะอีกประเภทหน่ึงที่มักจะเขามาเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันของเราเสมอๆ อยางเชนขวดนํ้าดื่ม หรือเคร่ืองด่ืมที่
บรรจุขวดพลาสติก  ถุงพลาสติก ขยะพวกพลาสติกสามารถนํามา
รีไซเคิลได ซึ่งจะขึ้นอยูกับคุณภาพของพลาสติกดวยวาจะสามารถ
นําไปรไีซเคิลใชงานในรูปแบบไหน 

แกว 
 ขยะพวกน้ี เชน ขวดเครื่องด่ืมประเภทตางๆ ภาชนะ
จากแกว ขยะจากแกว สามารถนํามารีไซเคิลไดโดยไมทําให
คุณสมบัติพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไป ยังสามารถคงคุณภาพเดิมไวได 
ผิดกับพวกพลาสติกที่เม่ือผานกระบวนการรีไซเคิลแลวคุณสมบัติ
การใชงานจะลดลง  
 แตหากเราตองการนําขยะจากผลิตภัณฑจากแกวเพื่อ
ปรับใชประโยชนในชีวิตประจําวันของเราเองโดยไมตองผาน
กระบวนการตางๆ เพื่อนําไปผลิตใหมใหยุงยาก ซึ่งออกจะดูเปน
เร่ืองไกลตัวไปสําหรับเราผูใชงาน เราก็สามารถนํามาใชประโยชน
ไดหลายทางซ่ึงขึ้นอยูกับไอเดียของแตละคน แตเทาที่เห็นมา 
ในพวกขวดกาแฟสามารถนํามาใสพวกเครื่องปรุงในครัวเรือนได 
เชน นํ้าตาล เกลือ ผงชูรสตางๆ ผงซักฟอกหรือจะเอามาทําเปน
กระถางตนไมไวปลูกดูเลนก็ไดเชนกัน
 การใชนํ้าอยางรูคา นํ้าที่เหลือจากการลางจานในนํ้า
สดุทายทีไ่มมสีารเคมตีกคางมากนกั สามารถนาํมาใชรดนํา้ตนไมได 
หรือในวันฝนตก ลองหาตุมเล็กๆ หรือกะละมังมารองน้ําฝนดู
ในชนบทยังมีบางแหงที่ยังนิยมดื่มนํ้าฝนกันอยู  ในขณะท่ีเขต
อุตสาหกรรมไมสามารถนํานํ้าฝนมาบริโภคไดเน่ืองจากอาจจะมี
สารตกคางจากช้ันบรรยากาศ
 การสรางอุปนิสัยใชเครื่องใชไฟฟาตามความจําเปนก็
เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยประหยัดพลังงานได ไฟดวงไหนไมใชงาน 
โทรทัศน วิทยุ ที่ไมไดดู ไดฟงก็ปด นอกจากจะชวยประหยัด
พลังงานแลวคาไฟก็ลดลงดวย 
 แตหากใครขี้เกียจยุ งยากเกี่ยวกับขยะอยากใชแลว
ทิ้งไป เก็บไวก็รกบาน ลองทําการแยกขยะดูเพราะการแยกขยะ
จะสามารถชวยไดมากในกระบวนการรีไซเคิล การแยกขยะท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอยจะทําใหสามารถนําไปรีไซเคิลไดทันทีโดยไม
ตองเสียเวลาและคาใชจายในการแยกขยะใหมอีกครั้ง แตในความ

เศษขยะซึ่งเหลือจากการอุปโภคบริโภคในแตละวันมีจํานวนมากมาย
ภาพจาก http://www.sarakadee.com
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เปนจริงแลว การแยกขยะในบานเราดูเหมือนจะยังไมใสใจกัน
เทาที่ควร ทั้งภาครัฐและในภาคประชาชนเอง มิหนําซ้ําบางที
พนักงานเก็บขยะ ก็จับยัดรวมลงถุงเดียวกันอยูดี 

 อีกวิธีที่ถือวาเปนทางออกสําหรับขยะรีไซเคิลคือ การ
เก็บไวขายใหกับพวกบรรดาซาเลงที่รับซ้ือก็นาจะสรางรายได
เสริมไดดีพอสมควร ใครจะคิดวาในปจจุบันนี้ ขยะตางๆ เหลานี้
กลับกลายเปนของมีราคา โดยมูลคารวมของของเหลือใชจําพวก
ขวดพลาสติก อลูมิเนียมเหลานี้รวมกันแลวกวาหลักพันลานบาท
ตอป จึงไมนาแปลกใจท่ีมีรานรับชื้อของเการีไซเคิลมีอยูมากมาย
ทั่วมุมเมือง เมื่อซาเลงนําไปขายใหกับรานท่ีรับซ้ือ พอคาท่ีรับซ้ือ
ก็จะนําไปขายใหโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงจะเอาไปรีไซเคิลเพ่ือนํา
มาใชใหมอีกที
 ขยะจากครัวเรือนสรางรายไดตอปประมาณเกือบ 3 
พันบาทเลยทีเดียว โดยราคาของเหลือใชพวกนี้จะแตกตางกันไป
ตามประเภท ราคามีตั้งแตกิโลกรัมละสลึงจนถึงขั้นวากันที่
กิโลกรัมละรอยก็มี เชน ทองแดง NO.1 เสนใหญปอกสวย ราคา
อยู ที่กิโลกรัมละ 102 บาท จะวาไปราคาประมาณเดียวกับ
เนื้อวัว-เนื้อหมู 1 กิโลกรัมเลยทีเดียว 
 ขยะไมใชของไรคาโดยส้ินเชิงอีกตอไป สามารถนํามา
ประยุกตใชไดหลากหลายรูปแบบแลวแตไอเดียของแตละคน 
หรอือยางนอยท่ีสดุกส็ามารถนําไปขายไดราคาดี เฉพาะในกรุงเทพฯ 
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ในแตละวันมีขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลไดถึง 9,500 ตัน
เลยทีเดียว ทั้งนี้มีการนํากลับมาขายใหรานรับซื้อของเกาเพียงแค
วันละ 4,060 ตัน คิดเปนมูลคาสูงถึง 19.6 ลานบาท ในขณะที่ 
อีกเกือบ 5,500 ตันก็ถูกทิ้งไปโดยเปลาประโยชน และเขาสู 
กระบวนการกําจัดขยะที่ตองเสียทั้งงบประมาณในการกําจัดและ
กอในเกิดมลพิษกับส่ิงแวดลอม

 เรื่องเหลานี้ เปนเรื่องที่เราพบเจออยูทุกวัน และเราก็
ทราบกันดีอยูแลววา สิ่งตางๆ สามารถนํามาใชประโยชนไดอีกแต
บางคร้ังเราอาจจะหลงลืม และไมไดใสใจเทาท่ีควรจึงทําให
ปริมาณขยะตางๆ และการอุปโภคปริโภคของเรายังคงเต็มไปดวย
ตนทนุทีเ่ราตองจายจากสิง่แวดลอม แมมนัอาจจะยงัไมสงผลกระทบ
ที่เลวรายในคนรุนเรา แตใครจะรูในระยะยาวมันอาจจะสงผล
กระทบท่ีหนักหนาสาหัสกวานี้หลายเทานัก อยางกรณีของน้ําฝน
ที่ไมสามารถใชอุปโภคไดอีกตอไปแลวในเขตอุตสาหกรรมเปน
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน 
 การรีไซเคิล-รียูสถือเปนการกระตุนจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอมอยูรวมกันในธรรมชาติโดยถอยที
ถอยอาศัยและเราในฐานะของปจเจกชนผูเปนสวนยอยที่สุด
ในสังคมถือไดวาเปนจุดเริ่มที่สําคัญของกระบวนการ เริ่มกันเสีย
ตั้งแตวันนี้ แลวจะรูวามนุษยเราสามารถทําไดมากกวาการใช
แลวทิ้ง

อางอิง
 - http://www.vcharkarn.com/
 

ถังขยะแบบแยกประเภทที่เราไมมีโอกาสไดเห็นแบบครบเซ็ทเทาใดนัก

ภาพจาก http://www.green.kmutt.ac.th

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

ภาพจาก http://img.alibaba.com
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การสอบสวนคดีความผิดตามมาตรา 36 การสอบสวนคดีความผิดตามมาตรา 36 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542ของคนตางดาว พ.ศ. 2542
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การสอบสวนคดีความผิดตามมาตรา 36 การสอบสวนคดีความผิดตามมาตรา 36 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542ของคนตางดาว พ.ศ. 2542
พ.ต.อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ1

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ สํานักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
2 อิสรกุล อุณหเกตุ. “รายงานสรุปและวิเคราะหพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542.” โครงการวิเคราะหและติดตาม
 รางกฎหมายภายใตความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และสถาบันพระปกเกลา (2556) : 3 
3 เรื่องเดิม. หนา 5

 ปจจุบันปญหาการประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยผิดกฎหมายกําลังเปนปญหาใหญของประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยูในภูมิศาสตรที่ดีเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาค จึงทําใหมีผูกระทําผิดซึ่งเปนคนตางดาวจํานวนมากตองการเขามา
แสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย การกระทําผิดมีลักษณะเปนเครือขายเชื่อมโยงในรูปแบบขององคกร
อาชญากรรมท่ีมีการปกปดตัวตน โดยการจัดตั้งนิติบุคคลข้ึนในประเทศไทยเพ่ือเขาไปเปนตัวแทนในการประกอบธุรกิจและมีนอมินี 
(nominee) คนไทยเปนผูถือหุนแทนคนตางดาว ลักษณะของการกระทําความผิดดังกลาวจึงมีความยุงยากซับซอน และเปนการยาก
ที่เจาหนาที่ของรัฐจะเขาถึงผูเปนตัวการที่อยูเบื้องหลัง ประกอบกับธุรกิจที่คนตางดาวเขามาลักลอบประกอบการโดยผิดกฎหมาย
สวนใหญจะอยูในกลุมธรุกิจประเภทภาคการขนสง และภาคการบริการ เชน การโรงแรม การนําเทีย่ว หรอืการขนสงทางอากาศ เปนตน 
อันถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนความผิดตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จะเห็นไดวาการประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายของคนตางดาวดังกลาวขางตนลวนแลวแตเปนธุรกิจ
ที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอความม่ันคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น คดีความผิดทางอาญาท่ีเกิดขึ้นจึงมี
ลักษณะเปนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง และอยูในอํานาจหนาที่การสืบสวน
สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะดําเนินการตามกฎหมายแกผูกระทําความผิดตอไป

บทนํา
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายซึ่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการควบคุม
การประกอบธุรกจิของคนตางดาว เพือ่ใหคนตางดาวสามารถเขามาประกอบธุรกจิในประเทศไทยไดภายใตเงือ่นไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งถือไดวามีความสําคัญตอกระบวนการสืบสวน
สอบสวนและกอใหเกิดความยุงยากในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดอยางยิ่ง 2 ประเด็นหลักท่ี
เชื่อมโยงกัน ประเด็นแรก คือ การกําหนดนิยามของ “คนตางดาว” ซึ่งจะตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ 
ประเด็นที่สอง คือ การกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่หามคนตางดาวประกอบการตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ2 
 ประเด็นแรก การกําหนดนยิามของ “คนตางดาว” ไวอยางหลวมๆ โดยการนับหุนแคชัน้เดยีว กลาวคอื นบัหุนเฉพาะการถือหุน
ทางตรงโดยคนตางชาติในนิติบุคคลน้ันๆ โดยไมนับการถือหุนทางออม ซึ่งมิไดสะทอนสภาพ “ความเปนเจาของ” ที่แทจริง เนื่องจาก
มิไดพิจารณาลึกลงไปถึงที่มาของทุน หรืออํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลน้ันๆ ผลจากความ “หลวม” ของการนิยามคนตางดาว
โดยนับทุนเพียงชั้นเดียวเชนนี้ทําใหในทางปฏิบัติแลว นักลงทุนตางชาติสามารถมีอํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลหน่ึงๆ ไดโดย
ถือหุนโดยตรงในสัดสวนรอยละ 49 และถือหุนโดยออมผานนิติบุคคลไทยอีกชั้นหนึ่ง3
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 ประเด็นท่ีสอง การกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่หามคนตางดาวประกอบการ ซึ่งรัฐตองการควบคุมไวตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัติ ซึ่งแบงออกเปน 3 บัญชียอย คือ
 บัญชีหนึ่ง เปนธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ เชน การทํากิจการหนังสือพิมพ การทํา
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน และการทํานา ทําไร หรือทําสวน เปนตน ตามมาตรา 8 (1)
 บัญชีสอง เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ เชน การผลิต การจําหนาย และการซอมบํารุง
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน การขนสงทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศในประเทศ หรือมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
หัตถกรรมพ้ืนบาน เชน การคาของเกา หรือศิลปวัตถุ ซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย หรือมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน การผลิตนํ้าตาลจากออย การทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว เปนตน โดยคนตางดาวที่ตองการประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีสองจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 (2) ทั้งนี้
นิติบุคคลตางดาวดังกลาวจะตองมีคนไทย หรือนิติบุคคลที่ไมใชคนตางดาวถือหุนอยูในนิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละ 40 เวนแตจะมี
เหตุอันสมควร รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนการถือหุนนี้ใหนอยลงได แตตองไม
นอยกวารอยละ 25 และตองมีกรรมการท่ีเปนคนไทยไมนอยกวา 2 ใน 5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตามมาตรา 15
 บัญชีสาม เปนธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว เชน การสีขาว การทํา
กิจการบริการทางบัญชี การทํากิจการบริการทางกฎหมาย การทํากิจการโรงแรม การนําเท่ียว เปนตน โดยคนตางดาวท่ีตองการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสามจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว ตามมาตรา 8 (3) ซึ่งมีทั้งสิ้น 21 ประเภทธุรกิจ การกําหนดประเภทธุรกิจในบัญชีสามน้ีเองที่เปนประเด็นสําคัญ
และกอใหเกิดปญหาเน่ืองจากในขอ (21) ของบัญชีสามระบุหามคนตางดาวประกอบธุรกิจ “การทําธุรกิจบริการอ่ืน ยกเวนธุรกิจ
บริการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” การกําหนดรายการเชนนี้ทําใหการประกอบธุรกิจบริการท้ังหมดถูกหาม เวนเฉพาะการทําธุรกิจ
บริการบางรายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงเทานั้น4 

การสอบสวนคดีความผิดตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
 จากปญหาการกําหนดนิยามของ “คนตางดาว” และการกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่ไดรับความคุมครองตามบัญชีทาย
ดังกลาวขางตน จึงเปนสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหคนตางดาวหรือนักลงทุนตางชาติจํานวนไมนอยท่ีตองการเขามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย พยายามที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยการถือหุ นผานตัวแทนผูมีสัญชาติไทย ซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 36 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 การศึกษาทําความเขาใจในองคประกอบความผิดของมาตรา 36 
แหงกฎหมายฉบับดังกลาว จึงถือเปนเรื่องสําคัญและจะเปนประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดี
แกผูกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 36 บัญญัติวา “ผูมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช
คนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้ ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนหรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว อันเปนธุรกิจที่กําหนดไวใน

4 นับแตกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับเมื่อป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบันมีการออกกฎกระทรวงยกเวนประเภทธุรกิจบริการตาม (21) ของบัญชีสามเพียง
 ครั้งเดียวเม่ือป พ.ศ. 2556 คือ กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการท่ีไมตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช
 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยเปนการกําหนดรายการธุรกิจบริการที่ไดรับการยกเวน ไดแก กลุมธุรกิจดังตอไปน้ี
 (1)  ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจอื่นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวม 14 รายการ เชน การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษา
  การลงทุน การจัดจาํหนายหลักทรัพย เปนตน
 (2)  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวม 3 รายการ คือ การเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา การเปนที่ปรึกษา
  สัญญาซื้อขายลวงหนา และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
 (3)  การประกอบธุรกิจเปนทรัสตีตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน
 เหตุผลท่ีมีการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากเห็นวาธุรกิจบริการดังกลาวขางตนคนไทยมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับ
 คนตางดาวแลว
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บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ โดยคนตางดาวนั้นมิไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังกลาว หรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว
โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผูเดียวหรือถือหุนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อให
คนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งคนตางดาวซ่ึงยินยอมใหผูมีสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้กระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวมประกอบธุรกิจ หรือ
สั่งใหเลิกการถือหุน หรือการเปนหุนสวนน้ันเสียแลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาท
ถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู”
 จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนสามารถแยกองคประกอบในการพิจารณาออกเปน 2 สวนหลัก คือ 1. ผูกระทําความผิด และ 
2. ลักษณะการกระทําความผิด 
 1. ผูกระทําความผิด
  บทบัญญัติตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดกําหนดตัวของผูกระทํา
ความผิดไว 3 ประเภทกลาวคือ 1. ผูมีสัญชาติไทย 2. นิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวฯ และ 3. คนตางดาว
  1.1 ผูมสีญัชาติไทย แมพระราชบัญญตักิารประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จะมิไดบญัญตัไิววาผูมสีญัชาติไทย
หมายถึงผูใดบาง แตในทางปฏิบัติยอมเปนที่เขาใจไดวาการไดสัญชาติไทยนั้นยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 
ซึ่งการไดสัญชาติไทยน้ันอาจไดมาโดย การเกิด การขอแปลงสัญชาติ และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กาํหนดไวในกฎหมายฉบับดังกลาว
  1.2 นิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวฯ การพิจารณาความหมายของนิติบุคคลในขอนี้ตองพิจารณาจากคํานิยามของ 
“คนตางดาว” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 25425 แตโดยใชวิธีแปลความในทางกลับกัน
ซึ่งหมายความถึงนิติบุคคลดังตอไปน้ี
   (1) นิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้
    (ก) นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหน่ึงของนิติบุคคลน้ันถือโดยบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย หรือ
นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลน้ัน
    (ข) หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการเปนบุคคล
ผูมีสัญชาติไทย
   (2) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ นอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหน่ึงของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคล
ผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลตาม (1) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลตาม (1) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตกึ่งหน่ึง
ของทุนทั้งหมดในนิตบิุคคลนั้น

5 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บัญญัติคํานิยามของ “คนตางดาว” หมายความวา
 (1) บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย
 (2) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
 (3) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปน้ี
  (ก) นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมมีูลคา
ตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
  (ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1)
 (4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคล
ตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
 เพื่อประโยชนแหงคํานิยามน้ีใหถือวาหุนของบริษัทจํากัดที่มีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปน
อยางอื่น
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  1.3 คนตางดาว สําหรับคนตางดาวนั้นมีความหมายตามคํานิยามของ “คนตางดาว” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
 2. ลักษณะการกระทําความผิด
  บทบัญญัติตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดแบงลักษณะของการ
กระทําความผิดออกเปน 4 ลักษณะ ซึ่งแยกออกเปนการกระทําผิดโดยผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนผูกระทํามี 3 ลักษณะ และการกระทําผิดโดยมีคนตางดาวเปนผูกระทํามี 
1 ลักษณะ
  2.1 การกระทําผิดโดยผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวฯ เปนผูกระทํา มี 3 ลักษณะ คือ
   2.1.1 ใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว อันเปนธุรกิจที่กําหนดไวใน
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ โดยคนตางดาวนั้นมิไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังกลาว การสอบสวนความผิดในสวนนี้พนักงาน
สอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานใหปรากฏขอเท็จจริงตามองคประกอบทางกฎหมาย ดังนี้
   (1) มีการประกอบธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งขึ้นโดยมีคนตางดาวเปนเจาของธุรกิจ และจะตองมีการดําเนินธุรกิจ
จริงๆ เพื่อการคา หากเปนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นโดยไมไดมีการประกอบกิจการจริงยอมไมเขาขายการกระทําอันเปน
ความผิด เพราะไมตองดวยนิยามของคําวา “ธุรกิจ” ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 46

   (2) เปนธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
   (3) คนตางดาวนั้นจะตองไมไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังกลาว
   (4) มีการกระทําที่มีลักษณะเปนการใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
โดยผูกระทําจะตองเปนผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวฯ
    (ก) การใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน มีความหมายกวางไมจํากัดวาจะตองทําดวยวิธีการใดโดยเฉพาะ 
แมการใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุนจะเปนเพียงสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความผิดขึ้น ผูกระทําก็มีความผิดแลว (ฎีกาที่ 4086/2536 
คนงานของโรงงานรูวาโรงงานที่ตนทํางานเปนโรงงานที่ไมไดรับอนุญาต และรูวาไมสักแปรรูปที่ใชทําเครื่องประดิษฐเปนไมแปรรูปท่ีไม
ถูกตองตามกฎหมาย ถือวาคนงานเปนผูสนับสนุนเจาของโรงงานในการกระทําความผิด)
    (ข) การใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว อาจเกิดขึ้นกอนหรือขณะ
ประกอบกิจการก็ได เพราะการประกอบธุรกิจที่เปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
เปน “ความผิดตอเนือ่ง” ตลอดเวลา คนตางดาวนัน้ยงัคงประกอบกิจการอยู (ฎกีาที ่136/2546 ความผดิฐานตัง้โรงงานแปรรูปไมโดยไมได
รับอนุญาต เปน “ความผิดตอเน่ือง” อยูตลอดเวลาตราบเทาที่โรงงานแปรรูปไมนั้นยังต้ังอยู และผูตั้งโรงงานยังไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ การชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกผูตั้งโรงงานในชวงเวลาดังกลาว จึงเปนการสนับสนุนการกระทําความผิด)
    (ค) การใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาวน้ัน จะตองเปนประโยชน
แกการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
    (ง) การรวมประกอบธุรกิจ หมายถึง เขารวมเปนหุนสวนหรือเขารวมลงทุนโดยการเขาถือหุน หรือเขาไปเปน
กรรมการ ผูจัดการ หรือมีการแบงผลประโยชนรวมกัน  
   (5) ตองมีขอเท็จจริงวาผูกระทําผิดไดกระทําไปโดยเจตนาที่จะใหความชวยเหลือ หรือใหการสนับสนุน หรือรวม
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซึ่งการกระทําโดยเจตนานั้นอาจเปนการกระทําโดยเจตนาประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผล ก็ได  
   2.1.2 รวมประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผูเดียว เพื่อใหคนตางดาว
ประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ การสอบสวนความผิดในสวนนี้พนักงานสอบสวนจะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานใหปรากฏขอเท็จจริงตามองคประกอบทางกฎหมาย ดังนี้

6   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บัญญัติใหนิยามของ “ธุรกิจ” หมายความวา การประกอบกิจการในทาง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอยางอื่น อันเปนการคา
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     (1) จะตองมีการประกอบธุรกิจอยางใดอยางหน่ึงขึ้นโดยคนตางดาวเปนเจาของธุรกิจ และจะตองมีการ
ดําเนินธุรกิจจริงๆ เพื่อการคาเชนเดียวกับขอ 2.1.1 (1) 
     (2) ตองมีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวฯ ไดเขารวมประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว ซึ่งการรวมประกอบธุรกิจ หมายถึง เขารวมเปนหุนสวนหรือเขารวมลงทุนโดยการเขาถือหุน หรือเขาไปเปนกรรมการ 
ผูจัดการ หรือมีการแบงผลประโยชนรวมกัน  
     (3) ตองมีขอเทจ็จรงิปรากฏวา ผูมสีญัชาติไทย หรอืนติบิคุคลทีม่ใิชคนตางดาวฯ มกีารแสดงออกใหปรากฏ
แกบุคคลภายนอกวา ธุรกิจของคนตางดาวนั้น เปนธุรกิจของตนแตผูเดียว เชน การใหใชชื่อของตนเปนชื่อในทางการประกอบธุรกิจ 
หรือการแสดงออกแกบุคคลภายนอกวาตนเปนผูถือหุนรายใหญแตเพียงผูเดียว หรือตนเปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการแตเพียง
ผูเดียว เปนตน
     (4) จะตองมีขอเท็จจริงวาการกระทําดังกลาวน้ันเปนการประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝาฝนกฎหมาย
อยางไร
       (ก) การประกอบธุรกิจน้ันก็มิไดถูกจํากัดอยูเฉพาะธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เทาน้ัน เพราะกฎหมายใชคําวา “ประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้” เชน ตามมาตรา 147 วรรคหน่ึงกําหนดวา ทุนขั้นตํ่าที่คนตางดาวใชในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ตองมีจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาสองลานบาท ดังนั้น หากคนตางดาวเริ่มประกอบธุรกิจดวยทุน
ที่ตํ่ากวาสองลานบาท คนตางดาวนั้นยอมตองรับผิดตามมาตรา 38 เพราะกระทําการฝาฝนมาตรา 14 ในเร่ืองทุนขั้นตํ่า สวนผูมี
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวฯ ที่รวมประกอบธุรกิจดังกลาวของคนตางดาว จึงตองรับผิดตามมาตรา 36  
       (ข) การประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 นั้น กฎหมายมิไดจํากัดวาเปนการหลีกเล่ียงหรือฝาฝนตอบทบัญญัติใด ดังนั้นจึงหมายความวาหากมีการ
กําหนดเงื่อนไขอยางใดๆ ไวในกฎหมายฉบับดังกลาวแลว คนตางดาวไมไดปฏิบัติตามใหถูกตองยอมถือวาเขาขายในสวนนี้ทั้งสิ้น เชน 
ตามมาตรา 18 กําหนดใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาวมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขหน่ึงเงื่อนไขใดใหคนตางดาวผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังนั้น หากคนตางดาว
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีออกโดยกฎกระทรวงดังกลาว ยอมถือเปนการหลีกเล่ียงหรือฝาฝนกฎหมาย ผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีมิใช
คนตางดาวฯ ที่รวมประกอบธุรกิจดังกลาว จึงตองรับผิดตามมาตรา 36 
     (5) ตองมีขอเท็จจริงวาผูกระทําผิดกระทําไปโดยมีเจตนาพิเศษ8 คือมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําเพ่ือใหคน
ตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หาก
ผูกระทํามีแตเจตนาธรรมดาเทานั้น ผูกระทําก็ยังไมมีความผิด
   2.1.3 ถือหุนแทนคนตางดาวในหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ การสอบสวนความผิดในสวนน้ีพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวม
พยานหลักฐานใหปรากฏขอเท็จจริงตามองคประกอบทางกฎหมาย ดังนี้
     (1) จะตองมีการประกอบธุรกิจอยางใดอยางหน่ึงข้ึนโดยคนตางดาวเปนเจาของธุรกิจ และจะตองมี
การดําเนินธุรกิจจริงๆ เพื่อการคาเชนเดียวกับขอ 2.1.1 (1) 

7  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 “มาตรา 14 ทุนข้ันตํ่าที่คนตางดาวใชในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตองมี
 จํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาสองลานบาท
 ในกรณีการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในวรรคแรกเปนธุรกิจที่ตองไดรับอนุญาตตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ทุนขั้นตํ่าที่กําหนดในกฎกระทรวง
 สําหรับแตละธุรกิจตองไมนอยกวาสามลานบาท...”
8 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ไดเขียนอธิบายไวในหนังสือ “คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจิรรัชการพิมพ, 2549), หนา 182 
 วา การที่จะดูวาองคประกอบภายในของความผิดใดตองการเจตนาพิเศษ นอกเหนือจากเจตนาธรรมดาหรือไม ใหสังเกตคําวา “เพ่ือ..”
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    (2) ผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวฯ จะตองมีการถือหุนแทนคนตางดาวในหางหุนสวน หรือ
บริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลใดๆ 
      (ก) การถือหุนแทนบุคคลอ่ืน (nominee shareholders) หมายถึง การถือหุนแทนกัน ซึ่งจะเปนกรณี
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเรียกวา nominee โดยมิไดเปนเจาของหุนท่ีแทจริง ไดเขาไปถือหุนในบริษัท (มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนรายช่ือ
ผูถือหุน) แทนบุคคลอีกคนหน่ึงซึ่งเปนผูถือหุนที่แทจริง (ultimate shareholder/beneficial owner) ซึ่งเปนผูไดรับผลประโยชน
ที่แทจริง (ultimate beneficial) จากหลักทรัพยนั้น แตไมเปดเผยตัว กลาวคือ เจาของหุนที่แทจริง จะไมปรากฏในบัญชีรายช่ือของ
ผูถือหุน หรือเอกสารใดๆ ของบริษัทท่ีตองยื่นตอทางราชการ หรือเปดเผยตอบุคคลภายนอก9  
      (ข) การใชนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวถือหุนแทน คือ การท่ีคนตางดาวต้ังบริษัทลูกซึ่งเปนนิติบุคคลท่ี
มิใชคนตางดาวเขามาเปนผูถือหุนในบริษัทแมอีกชั้นหนึ่งเปนทอดๆ ไปก็ได เชน บริษัท ก มีคนไทยถือหุนรอยละ 51 และมีบริษัท A 
ซึ่งเปนคนตางดาวถือหุนอีกรอยละ 49 ตอมาบริษัท ก เขาไปถือหุนในบริษัท ข รอยละ 51 และมีบริษัท A เขาเปนผูถือหุนอีกรอยละ 49 
กรณีนี้จึงไดวาบริษัท A มีการถือหุนในบริษัท ข ทางออมโดยผานบริษัท ก อกีทอดหน่ึง แตการกระทําเชนนี้ยังไมอาจถือเปนความผิดได
จึงตองพิจารณาจากองคประกอบอ่ืนๆ รวมดวย
      (ค) การพิจารณาวาการถือหุนในลักษณะใดเปนการถือหุนแทนน้ัน อาจพิจารณาไดจากอํานาจในการ
ควบคุมกิจการ หรือเงินทุนท่ีนํามาลงทุน คือ
        - สิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน โดยพิจารณาจากขอบังคับของบริษัทวามีการจํากัดสิทธิออก
เสียงของผูถือหุนซึ่งมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาว ไวหรือไม เชน บริษัท ค มีหุนจํานวน 100 หุน แบงเปนหุนบุริมสิทธิ
จํานวน 60 หุน ซึ่งถือโดยคนไทย ที่เหลืออีก 40 หุนเปนหุนสามัญซึ่งถือโดยคนตางดาว และในขอบังคับบริษัทกําหนดวาการออกเสียง
ใหหุนบุริมสทิธิ 10 หุน ออกเสียงได 1 เสียง และหุนสามัญ 1 หุน ออกเสียงได 1 เสียง เม่ือคํานวณสิทธิในการออกเสียงแลวจะพบวา
ผูถือหุนบุริมสิทธิซึ่งเปนคนสัญชาติไทยมีสิทธิออกเสียงไดเพียง 6 เสียง ในขณะที่ผูถือหุนสามัญซึ่งเปนคนตางดาวมีสิทธิออกเสียงได 40 
เสียง เปนตน
        - สิทธิในผลประโยชนของบริษัท โดยพิจารณาจากขอบังคับของบริษัทวามีการกําหนดไวอยางไร 
เชนตัวอยางบริษัท ค ขางตน ถาขอบังคับของบริษัท ค กําหนดวาผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากกําไรของบริษัทจํานวน
รอยละ 10 ดังนั้น หากบริษัท ค มีกําไรจํานวน 100 บาท ผลกําไรดังกลาวจะไดแกผูถือหุนคนไทยซึ่งเปนผูถือหุนสวนใหญเพียง 10 บาท 
สวนกําไรท่ีเหลืออีก 90 บาท จะไดตกไดแกผูถือหุนตางดาวซึ่งเปนผูถือหุนขางนอย หรือมีขอเท็จจริงวาเมื่อผูถือหุนคนไทยไดรับ
เงินปนผลแลวมีการโอนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูถือหุนที่เปนคนตางดาว เปนตน
        - การบริหารจัดการบริษัทผานทางกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากจํานวนกรรมการบริษัทวามี
สัดสวนระหวางคนไทยกับคนตางดาวจํานวนเทาใด ประกอบกับขอบังคับเกี่ยวกับการลงมติของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไววา
อยางไร เชน ตามตัวอยางขางตน ถาขอบังคับของบริษัท ค กําหนดวาการลงมติของคณะกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากปรากฏวา
กรรมการบริษัท ค มีคนตางดาว 2 คน และคนไทย 1 คน เชนนี้ยอมถือไดวาคนตางดาวมีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัท เปนตน
        -  เงินท่ีผูมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวฯ นํามาลงทุน โดยพิจารณาวามีการนํา
เงินทุนมาจากแหลงใด หรือเปนเงินทุนท่ีกูยืมหรือนํามาจากคนตางดาวหรือไม
    (3) จะตองมีขอเท็จจริงวาการกระทําดังกลาวน้ันเปนการประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝาฝนกฎหมาย
อยางไร เชนเดียวกับขอ 2.1.2 (4)
    (4) ตองไดขอเท็จจริงวาผูกระทําผิดไดกระทําไปโดยมีเจตนาพิเศษคือมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําเพื่อใหคน
ตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หาก
ผูกระทํามีแตเจตนาธรรมดาเทานั้น ผูกระทําก็ยังไมมีความผิด

9 นราฤทธิ์ กาแกว. “การศึกษาปญหาของขอกฎหมายบางประการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาว.” วิทยานิพนธ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 (2554) : 74



83¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

  2.2 การกระทําผิดโดยมีคนตางดาวเปนผูกระทํา มี 1 ลักษณะ คือ คนตางดาวซึ่งยินยอมใหผูมีสัญชาติไทย หรือ
นิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวฯ กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 2.1 การสอบสวนความผิดในสวนนี้พนักงานสอบสวนจะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานใหปรากฏขอเท็จจริงตามองคประกอบทางกฎหมาย ดังนี้
   (1) ผูกระทําความผิดในสวนน้ีจะตองเปนคนตางดาว ตามคํานิยามของ “คนตางดาว” ในมาตรา 4
   (2) คนตางดาวนั้น จะตองยินยอมใหผูมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวฯ กระทําการตางๆ ดังที่
ไดกลาวถึงแลวขางตนในขอ 2.1 ซึ่งคนตางดาวผูใหความยินยอมนั้น จะตองเปนเจาของธุรกิจ หรือเปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการ
ธุรกิจนั้น โดยการยินยอมหมายถึงการใหเกิดผลอยางหนึ่งอยางใดขึ้นโดยไมมีการปฏิเสธหรือขัดขวาง ประการสําคัญคือจะตองมีการให
ความยินยอมกอนหรือขณะที่เกิดการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 2.1 ดวย
   (3) คนตางดาวนั้นตองกระทําไปโดยมีเจตนา
   (4) นอกจากจะเปนความผิดตามมาตรา 36 แลว คนตางดาวผูใหความยินยอมดังกลาวอาจมีความผิดตามมาตรา 
37 ดวย

บทสงทาย
 การสอบสวนดําเนินคดีไมวาจะเปนการสอบสวนคดีความผิดตามบทกฎหมายใดก็ตาม หากผูทําการสอบสวนมีความเขาใจ
ในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตนทําการสอบสวนไดอยางถองแท ยอมสงผลใหการทําสํานวนการสอบสวนในเรื่องนั้นๆ มีโอกาสที่จะ
ประสพผลสําเร็จมากย่ิงขึ้น เพราะการเขาใจในเจตนารมณและความหมายของบทบัญญัติแตละมาตรา จะทําใหพนักงานสอบสวน
สามารถกําหนดแผนการทํางาน และวางแนวทางการสอบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสอบสวนดําเนินคดีตามพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจฉบับหนึ่งที่ผูกระทําความผิด
สวนใหญเปนผูมีอํานาจทางการเงินสูงทําใหสามารถวาจางนักกฎหมายคนไทยมาเปนที่ปรึกษาเพื่อหาชองทางในการหลบเลี่ยง
กฎหมาย ทําใหการปราบปรามผู กระทําความผิดมีความยุ งยากมากยิ่งขึ้น การศึกษาทําความเขาใจในบทบัญญัติมาตรา 36 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 แมจะเปนเพียงบทบัญญัติบทหน่ึงเทานั้นก็ตาม แตก็อาจเปนการ
จุดประกายใหผูที่สนใจไดใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม หรือใชเปนแนวทางในการวางแผนการทํางานไดตอไป

สรุปตารางลักษณะการกระทําความผิดตามมาตรา 36 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

ผูกระทําความผิด ลักษณะการกระทําความผิด ระวางโทษ

1. ผูมีสัญชาติไทย
2. นิติบุคคลที่มิใช
 คนตางดาวฯ 

(1) ใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว อันเปนธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชีท าย
พระราชบัญญัตินี้ โดยคนตางดาวน้ันมิไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจดังกลาว หรือ
(2) รวมประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยแสดงออกวาเปน
ธุรกิจของตนแตผูเดียว เพื่อใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ โดย
หลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(3) ถือหุนแทนคนตางดาวในหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด 
หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อให คนต างด าวประกอบธุรกิจ 
โดยหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

 จําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแต
หนึง่แสนบาทถงึหน่ึงลานบาท หรอืท้ังจาํ
ทั้งปรับ และ
 ให ศาลสั่ ง ให  เลิกการให ความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิก
การรวมประกอบธุรกิจ หรือสั่งใหเลิก
การถือหุน หรือการเปนหุนสวนน้ันเสีย
แลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําสั่งศาลตองระวางโทษปรับวันละ
หนึง่หม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู3. คนตางดาว ยินยอมใหบุคคลตาม 1 หรือ 2 กระทําการตาม (1) หรือ (2) 

หรือ (3)
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 คําวา “เกษียณ” แปลวา สิ้นไป ซึ่งในทางราชการจะใชคําวา “เกษียณอายุ” หมายถึง ครบกําหนดอายุรับราชการ

หรือส้ินกําหนดเวลารับราชการ ก็คือ เมื่อผูนั้นมีอายุตัวครบป ซึ่งปจจุบัน แมจะมีผูลาออกตามนโยบาย เออรี่รีไทร (Early 
Retired) ของรัฐบาลไปกอนอายุจะครบ 60 ปก็ตาม แตขาราชการสวนใหญก็ยังอยูจนครบอายุเกษียณ

  ในสมัยกอน ซึ่งวิทยาการยังไมกาวหนา การมีอายุยืนยาวถึง 60 ป นับวามากทีเดียว คนจีนจึงมักมีการทําบุญใหญ

ที่เรียกวา “แซยิด” แตสมัยนี้เราจะเห็นวามีคนอายุ 60 ป จํานวนไมนอยที่ยังดูหนุมสาวกวาอายุจริง และยังมีสุขภาพอนามัย

ที่แข็งแรง มีสมองที่แจมใส จนดูนาจะทํางานตอไปไดอีกหลายป อยางไรก็ตามเมื่อสังคมกําหนดกฎเกณฑใหเปนวัยของการ

ปลดแอกจากงานประจําก็จําเปนที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ

  หากจะแบงชวงชวีติของคนเรา คงกาํหนดไดคราวๆ เปน 3 ชวง คอื ชวงวยัเดก็ คอื ตัง้แตเกดิจนอาย ุ25 ป เปนวัยทีต่อง

ศึกษาหาความรูเพื่อหาหนทางดํารงชีวิตในภายหนา ชวงวัยทํางาน คือ อายุ 25-60 ป เปนชวงที่ตองนําวิชาความรูมาเลี้ยงชีพ 
สรางครอบครัวและฐานะเพ่ือความม่ันคงในบ้ันปลาย และชวงสุดทาย คือ หลังอายุ 60 ป มักถือวาเปนชวงของการพักผอน 
ปลดตัวเองจากภาระการงานตางๆ เพื่อแสวงหาความสุขสงบในชวงเวลาที่เหลืออยู

 การแบงการดําเนินชีวิตอยางที่กลาวขางตนดูเหมือนวา ชวงสุดทาย คือ หลัง 60 ป นาจะเปนวัยที่มีความสุขที่สุด 
เพราะเปน การปลดเปลื้องภารกิจ และความรับผิดชอบอันหนักอึ้งออกจากบา แตโดยแทจริงแลวผูเกษียณอายุจํานวนไมนอย 
ที่ตองออกจากสังคม ออกจากส่ิงแวดลอมที่คุนชินมาหลายสิบป ไมวาจะเปนสถานท่ีทํางาน เพื่อนฝูง ฯลฯ อาจจะเกิดความ
เหงา เศราซึม รูสึกตัวเองไรคาหรือไมไดรับการยอมรับเหมือนอยางเคยหรือบางคนเกิดเสียดายอํานาจ ความสะดวกสบายท่ี

เคยไดรับ จนเกิดปญหาทางสุขภาพทั้งกายและใจ กลายเปนคนขาดความสุขหรืออายุสั้นไดในที่สุด ดังนั้นจึงขอนําขอแนะนํา
บางสวนจากหนังสือ “คูมือเกษียณอายุ”ของ ศ.นพ.ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ มานําเสนอเพ่ือใหผูถึงวัยเกษียณอายุราชการ 
ไดนําไปคิดและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควรตอไป   
 การเกษียณเปนวิกฤตการณอยางหนึ่งของชีวิต เปนสิ่งท่ีทุกคนไมอาจจะหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การวางแผนชีวิตในวัย
หลังเกษียณจึงมีความสําคัญและจําเปนพอๆ กับการวางแผนการศึกษาในวัยเด็ก และวางแผนการทํางานในวัยผู ใหญ 

สุขใจสุขใจวัยเกษียณวัยเกษียณ
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การวางแผนท่ีดีจะเปนกุญแจสูชีวิตท่ีมีความสุข มีอายุยาวนานอยางมีคุณภาพ และทําใหประสบความสําเร็จอยางสูงสุด 
เมื่อคนเราเกษียณแลว ถือเปนโอกาสใหมอีกครั้งที่จะไดเปล่ียนแปลงบทบาทของชีวิต หรือเริ่มชีวิตใหมตามที่ตนปรารถนาได

 กลาวกันวาอันตราย 3 ประการของผูเกษียณอายุคือ ความกลัวปญหาความเส่ือมโทรมใน 3 ดาน คือ 1. ดานสุขภาพ

อนามัย 2. ดานสภาพการณเทางเศรษฐกิจ 3. ดานสังคมและจิตวิทยา

ดานสุขภาพอนามัย
  หลายคนเมื่อเกษียณ ชวงตนอาจจะรู สึกดีเพราะไมตองรีบตื่นเชา แตพอนานๆ ไป กลับเกิดความรู สึกวาตื่น

แลวไมรูจะทําอะไร ที่ไหนดี เกิดความเซ็ง เบื่อ และไมสบายใจ จนมีผลตอสุขภาพจิต แลวก็เลยเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมาหรือ

บางคนรูสึกวาตนยังทํางานไดแตไมไดทํางานแลวเกิดความคับของใจ หลายๆ คนหนาที่การงานทําใหไดออกไปพบปะสังคม 
กับผูคน ครั้นเกษียณตองอยูบานคนเดียวหรือแมจะอยูกับครอบครัว แตสภาพการเปลี่ยนไปก็อาจเกิดภาวะ “เฉา” ที่เปน

อันตรายตอสุขภาพไดเชนกัน

ดานเศรษฐกิจ
  เปนธรรมดาวาเมื่อเกษียณแลวรายไดตางๆ ยอมลดนอยถอยลงไปดวย หากผูเกษียณไมกําหนดแผนการใชจายใหดี

หรือบางคนยังติดยึดอยูกับตําแหนงฐานะเดิม แมเกษียณแลวก็ยังพยายามทําตนใหเหมือนตอนท่ียังใหญโตอยู ทั้งๆ ที่รายได 
นอยลงแลวก็ยอมจะกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจได ดังนั้น ผูเกษียณจึงตองทําใจ อยายอมใหสังคมมาเปนผูกําหนดหรืออยานํา

ตัวไปเปรียบเทียบกับผูอื่น

ดานสังคมและจิตวิทยา
  เมื่อเกษียณอายุ ภาพลักษณของคนเรายอมเปล่ียนแปลงไป หลายคนอาจจะรูสึกวาตัวเองไรคาไรประโยชนเกิดความ

สูญเสีย เพราะไมมีตําแหนงหนาที่ ไมมีคนนับหนาถือตาเชนที่เคยมา ผูคนที่เคยหอมลอมหายไป คนที่เคยมาประจบ

ก็เลิกประจบ ไมเกรงอกเกรงใจเราอีกตอไปเพราะไมสามารถใหคุณใหโทษแกเขาไดแลว เชนน้ี หากเราไมเตรียมใจไวให

พรอม ปญหาขอนี้ก็จะทํารายจิตใจเราไดทันทีที่เกษียณ

  ดังนั้น เราจึงควรตระหนักใหดีวา ตําแหนงเหลานี้ก็เปนดัง “หัวโขน” ที่ถอดออกเม่ือไร เราก็เปนเชนคนอื่นๆ หากเรา

ปฏิบัติตนดีมาตลอด คนก็ยอมเคารพนับถือไมเสื่อมคลาย แมเราจะเกษียณไปแลว เขาก็ยังศรัทธาในคุณงามความดีของเราอยู 
ถึงไมมีตําแหนง เขาก็ยังจะดีและเคารพรักเราเชนเดิม ดังนั้น อยายึดติดกับหัวโขนแตจงทําดีกับผูอื่นโดยสมํ่าเสมอไมวา

จะอยูตําแหนงใดก็ตาม

 ปญหาทั้งสามดาน เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นและมักสรางความปริวิตกแกผูเกษียณอายุไมนอย อยางไรก็ตาม หากเรามี

การเตรียมพรอมไวเปนอยางดีการเกษียณก็จะเปนเพียงการปลดเปล้ืองตัวเองออกจากภาระประจําท่ีผูกมัดเรามาหลายป 
แนนอนวา ไมมีใครจะหลีกหนีสภาพความแกชราและความตายไปได ในปจจุบันโลกกาวไปอยางรวดเร็วมีเทคโนโลยีใหมๆ 
มากมาย สิ่งตางๆ มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ แนวคิดในเร่ืองเกษียณอายุก็เชนกัน การส้ินสุดอาชีพเดิมมิไดหมายความวา

ชีวิตการทํางานจะจบสิ้นลงเพียงนี้แตอาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตไปสูสิ่งใหม ซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะนําความสุข เงินทอง หรือ

เพื่อนฝูงใหมๆ มาสูเราก็ได เพราะเมื่อเราเกษียณอายุ เราก็ไมตองไปทะเยอทะยานแยงตําแหนงกับใคร ไมตองไปกังวลหรือ
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เครียดกับงาน ไดอยูหางจากคนท่ีเราไมชอบ มีเวลาท่ีจะทําอะไรๆ ไดมากข้ึน เชน เรียนภาษา ฝกวาดภาพ ทําอาหาร หรือ

เดินทางทองเที่ยว เปนตน เรียกวาชีวิตมีอิสระขึ้น มีโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ เพิ่มขึ้น

 อันที่จริงการเตรียมความพรอมเพ่ือวัยเกษียณอายุควรจะมีการวางแผนลวงหนาไวหลายๆ ป แตโดยขอเท็จจริงแลว

คนสวนใหญก็มักจะวางแผนอยางที่เรียกกันสนุกๆ วา “แพลนนิ่ง” (Planning) คือ แพลนแลวนิ่งไปเลย หมายถึง ไมไดทําอยาง

จริงจัง หรือมักจะวางแผนแบบไมมีแผน คือ นึกจะทําอะไรก็ทํา ซึ่งบางเรื่องก็ทําไดแตบางเรื่องก็อาจจะกอใหเกิดความ

ทุกขหรือปญหาภายหลังได

 จากที่กลาวมาวา ปญหาหรืออันตรายสําหรับผูเกษียณอายุมีอยู 3 เรื่องขางตน ดังนั้นการที่เราจะใชชีวิตหลังเกษียณ

อยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น จึงจําเปนที่จะตองขจัดและลดปญหาดังกลาวใหหมดไปหรือมีใหนอยท่ีสุด 
ดวยการปฏิบัติดังนี้

ดานสุขภาพทางรางกาย
 ผูเกษียณอายุควรหมั่นออกกําลังกายสมํ่าเสมอ โดยอาจจะไปตามฟตเนต ศูนยการคา หรือสวนสาธารณะ ซึ่งปจจุบัน

มีใหเลือกออกกําลังกายไดสารพัด ไมวาจะเปนแอโรบิก โยคะ รํามวยจีน ฝก ลมปราณ ฯลฯ การไปออกกําลังกายแบบนี้ 
นอกจากจะทําใหรางกายแข็งแรง ไมคอยเจ็บปวย จิตใจแจมใส รูสึกกระชุมกระชวยแลว ยังทําใหไดเพื่อนใหมๆ หลายรุน

หลายวัย และหากเปนวัยเดียวกัน ก็ยังสามารถพูดคุยปรึกษาปญหาที่คลายๆ กันไดเพียงแตเราตองเปดใจใหกวาง เพราะเพื่อน

แตละสถานท่ีก็จะมีบุคลิกลักษณะแตกตางกันไป แตถาเราชอบสมาคมเราก็จะมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งเพ่ือน

กลุมออกกําลังกาย หลายคนก็กลายมาเปนเพื่อนเท่ียว เพื่อนซี้ได

  นอกจากระมัดระวงัเรือ่งสขุภาพแลว ผูเกษยีณอายุไมวาผูหญิงหรอืชายควรดูแลความสะอาด และการแตงเนือ้แตงตวั 
ของเราใหสวยงาม สดช่ืนเหมาะกับวัยดวย อยาคิดวาเม่ือไมไปทํางานแลวก็ไมรูจะแตงตัวใหใครดู เลยปลอยเน้ือปลอยตัว

เปนตาแกหรือยายเพิ้ง หรือไมก็แตงจนเกินธรรมชาติเกินวัยเปนท่ีหัวเราะเยาะวาไมเจียมตัว ดังนั้นจึงควรแตงตัวใหสวยงาม

สมวัยและเหมาะสมซึ่งจะทําใหเราไดรับการยอมรับ ขณะเดียวกันก็ทําใหจิตใจเราสดชี่น สบายใจเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหตัวเองอีกดวย

ดานเศรษฐกิจ
 นับวาเปนสิ่งสําคัญไมนอยเพราะหากเรามีรายไดที่ลดลงแตรายจายยังคงที่หรือมากกวาเดิมแลวเราไมเตรียมการ

ไวใหดหีลงัเกษยีณจะตองเดอืดรอนแนนอน ดงันัน้ เราจงึตองมกีารวางแผนการเงนิไวลวงหนาบาง ดรูายรบัรายจายใหสมดลุกนั 
รูจักทําบัญชีหรือควบคุมคาใชจายใหรัดกุม ตองรูจักประหยัด ไมฟุมเฟอยหรือใชจายในสิ่งไมจําเปน เชน เสื้อผา เครื่องสําอาง 
อาหารบางชนิด เหลา บุหร่ี หรือการเท่ียวสถานเริงรมย เปนตน และหากยังมีภาระครอบครัว เชน ตองสงเสียลูกท่ียังเล็ก 
ตองผอนบานหรือรถ ฯลฯ ก็ควรมีการวางแผนการใชเงินหรือการหาเงินตั้งแตกอนเกษียณแตเนิ่นๆ เพื่อมิใหเกิดความเครียด

จนกลายเปนปญหาครอบครัวภายหลัง ถามีคูครองก็ควรปรึกษาหารือกันแตตนวาจะทําอะไรตอไปอยางไรหลังเกษียณแลว 
ขอใหทุกทานมีความสุขใจ เมื่อไดเขาสูวัยเกษียณคะ
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ดานสังคมและจิตวิทยา
  ผูเกษียณอายุไมควรแยกตัวออกจากสังคมหรือเก็บตัวเงียบอยูแตในบาน แตควรออกไปคบหาสมาคมกับเพ่ือนฝูง 
และนัดสังสรรคกันบาง เพื่อใหชีวิตสดชื่น ไมเหี่ยวเฉา ขณะเดียวกันอาจจะใชเวลาวางไปทํางานอดิเรกที่ชอบหรือทําในสิ่งที่

เคยคิดเคยฝนวาจะทําแตยังไมไดทํา เชน เรียนตอปริญญาโทหรือเอก หัดเตนรํา ฝกใชคอมพิวเตอร ศึกษาวิชาโหราศาสตร

เปนอาจารยสอนพิเศษ เปนตน ซึ่งไมแนวาสิ่งเหลานี้อาจนําไปสูการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต อาชีพ และใหประสบการณ

แปลกใหมอยางที่เราไมเคยประสบมากอน เรียกวาเปนการสานฝนใหเปนจริงก็ได

  นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว สิ่งที่คนเกษียณควรจะปฏิบัติในการอยูรวมกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะคนหนุมสาว 
แมจะเปนคนในครอบครัวเราเองก็ตาม ก็คือ อยาทําตัวเปนผูยิ่งใหญในครอบครัวหรือหมูคณะ อยาทําตัวชอบยุงเรื่องคนอื่น

ถาไมไดรับการรองขอ อยาใชความแกเปนขออางเพ่ือสิทธิพิเศษ อยาพูดมาก อยาพลามแตอดีต อยาเรียกรองความเห็นอก

เห็นใจตลอดเวลา อยาจูจี้ขี้บน โดยเฉพาะหลายคนเมื่อเกษียณแลว มีเวลาอยูกับคูครองหรือครอบครัวมากขึ้น ควรจะใชเวลา
ดังกลาวใหเปนประโยชน ขอสําคัญ คนวัยนี้ควรประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีในครอบครัวหรือสังคม ควรตั้งตน
ในสิ่งที่ถูกตอง มีศีลมีธรรม และควรเปนคนท่ีผู นอยเคารพไดอยางสนิทใจ  สิ่งท่ีกลาวมาน้ีหวังวาคงจะเปนแนวทาง

ใหผูเกษียณอายุไดเริ่มตน “ชีวิตใหม” อยางมีความสุขท้ังกายและใจตอไป

เรียบเรียงขอมูลจาก :  http://www.dhammajak.net              เเรรียยบบเเรรียยงงขขออมมูลลจจาากก ::  hhttttpp::////wwwwww.ddhhaammmmaajjaakk.nneett
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 “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” 
เป็นเข็มทิศชี้น�าทางให้ด�าเนนิงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

  ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษท�าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

คดีพิเศษซึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งส ่วนใหญ่กระท�าในลักษณะ

อาชญากรรมองค์กร (organized crime) ที่มีรูปแบบ/วิธีการที่ซับซ้อน และน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เข ้ามาใช้ในการก่ออาชญากรรม  โดยมุ ่งมั่นปฏิบัติภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร 

ชั้นน�าด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้

กฎหมายด้วยความเป็นธรรม” 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมั่นคง แข็งแรง ภายใต้ยุทธศาสตร์ส�าคัญ  

4 ด้าน ได้แก่

1.  เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

2.  สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

4.  สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

 ความส�าเร็จของดีเอสไอ ไม่ได้เกิดจากการด�าเนินงานโดยล�าพัง แต่เป็นเพราะได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ต�ารวจ อัยการ ทหาร และภาคประชาชน โดยยึดถือคติพจน์

DSI ความยุติธรรมที่พึ่งได้   โทร. 1202     www.dsi.go.th

12 ปี DSI 
ความยุติธรรมที่พึ่งได้ 
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