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ทางเว็บไซตกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการทําความเห็นเสนอผูอํานวยการศูนยบริหาร
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 5. ประสานงานสวนราชการ หรือหนวยงานภายในและภายนอก

กรมสอบสวนคดพีเิศษ และดาํเนนิการอืน่ใดเพือ่อาํนวยความสะดวก หรอืแกไขปญหา

แกประชาชนที่ขอความชวยเหลือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขอ 1 และขอ 3

 6. บริการขอมูลขาวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามที่กําหนดไวตาม
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Talk

วารสาร “DSI ไตรสาร” ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2556 มาพบกันในไตรมาสแรก
ของปงบประมาณน้ี
  วัน เวลา ยังคงขับเคลื่อนและหมุนเวียนไป ตามวิถี
เรื่องราว แมวาในไตรมาสแรกน้ีมีหลายส่ิงหลายอยาง
เกิดขึ้นในบานเมืองของเรา แตไมวาสถานการณจะเปน
เชนไร การปฏิบัติงานของดีเอสไอก็ยังคงโดดเดนและ
ทาทาย ดงัจะเหน็ไดจากความคบืหนาของการดาํเนนิงาน
ในทุกๆ มิติซึ่งได ถ ายทอดออกมาใหท านผู อ านได 
ติดตาม อาทิ “ดีเอสไอกับยุทธศาสตรการปองปราม
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา กอนเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”
 นอกจากน้ียังมีผลการดําเนินงานของศูนยปองกัน
ปราบปรามการทุจรติ (ศปป.), การใชอาํนาจของพนักงาน 
สอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ ,  การพนันออนไลน เกาหลี 
อีกรูปแบบของอาชญากรรมขามชาติ

ที่ตองจับตามอง, การแทรกแซงราคาขาวที่มีผลกระทบ
ตอเกษตรกร (ชาวนา) รวมไปถึงคดีอื่นๆ ซึ่งกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดําเนินการในการสืบสวน
สอบสวนอยางตอเนื่องเพื่อรักษาและดํารงไวซึ่งความ
ถูกตอง และเปนธรรมพรอมทั้งนํามาซึ่งความสงบสุข
แกประชาชนและสังคมโดยรวม
 หากทานผูอานมีขอเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับวารสาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สงมาไดที่ กองบรรณาธิการ
วารสาร DSI ไตรสาร สวนชวยอํานวยการและ
ประชาสมัพนัธ สาํนกับรหิารกลาง อาคารกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับ
ขอเสนอแนะจากทาน เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดทํา
วารสาร DSI ไตรสาร ใหดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณ
ทุกข อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของ
ทุกๆ ทานมา ณ โอกาสนี้
          กองบรรณาธิการ



2 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTTMENT OF SPeCIAL INNVESTIGATIION

ONTENTSC ÊÒÃºÑÞ

 

 3  บก.ทักทาย              

 4  สารบัญ                   

 5  ประมวลภาพกิจกรรม         

 28  DSI กับยุทธศาสตร การปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา กอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน             

 32  ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู กรมสอบสวนคดีพิเศษ   

     40  ผลการดําเนนิงานของศูนยปองกัน ปราบปรามการทุจริต (ศปป.)             

     49  พนกังานสอบสวนคดีพิเศษกับการใชอํานาจตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญ ัติการสอบสวนคดีพิเศษ

     54  การพนันออนไลนเกาหลี อีกรูปแบบของอาชญากรรมขามชาติ ที่นาจับตามอง 

 58  การแทรกแซงราคาขาวท่ีมีผลกระทบตอเกษตรกร (ชาวนา)         

  61  วิกฤตศรัทธา ของผูบังคับใชกฎหมาย           

  65  DSI รวมปราบมาเฟยภูเกต คืนรอยยิ้มใหนกัทองเที่ยวตางชาติ       

  69  แกทุจริตใหเปนรูปธรรม ทําไง ?         

  72  ความรูเกี่ยวกับงานในพระราชพิธี รัฐพิธ ีและประเพณีในราชสํานัก          

  76  ขอพูดดวยคน ตอน องคการมืออาชีพ : ขาราชการไทยยุคใหมกับความคาดหวังของประชาชน (1)

    80  โลกสีเขียว ตอน มือถือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม            

  84  วาไรตี้เฮลท : โรคตากระปริบ               

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  ¹Ò§ªØÃÕÇÃÃ³ ¨Ô¹μ¡ÇÕÇÑ²¹ �
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  Ê‹Ç¹ª‹ÇÂÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ
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 ระหวางวันท่ี 1-31 ตุลาคม 2556 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดการฝกอบรม
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ โดยใช 
“โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล Departmental Personnel 
Information System (DPIS)” เพื่อชวย
ในการตรวจสอบประวัติ ขอมูลบุคคล 
เพื่อการประเมินผล ณ หองประชุมสํานัก
เทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ 
ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อบรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
โดยใช “โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล Departmental Personnel Information System (DPIS)”

ดีเอสไอรวมแสดงความยินดี 27 ป 
หนงัสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 นางชุรีวรรณ จินตกวีวัฒน 
ผู อํานวยการกลุ มงานคาใชจายคดีพิเศษ รักษาการ
ราชการแทน ผูบัญชาการสํานักบริหารกลาง รวมแสดง
ความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 27 ป หนังสือพิมพ
กรุงเทพธรุกจิ ณ อาคารเนชัน่ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด 
กโิลเมตรที ่4.5 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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รมว. ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดําเนินงาน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารยพิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม พรอมดวย นายกิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เขาตรวจ
เยีย่มกรมสอบสวนคดีพเิศษ เพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย ซึง่รฐัมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมไดตรวจเย่ียมหองคลังอาวุธ, หองควบคุมผูตองหาท่ีเทยีบเทามาตรฐาน
สากล, หองเคร่ืองมอือปุกรณเทคโนโลย ีในการสอบสวน, ศูนยชวยเหลือดานกฎหมายแก
ประชาชน 
 ทั้งนี้ รมว. ยุติธรรม ไดกลาวช่ืนชมดีเอสไอท่ีไดนําเทคโนโลยีเขามาใชในการสอบคดี
และจะมกีารผลกัดนัเพิม่กฎหมายเกีย่วกบัท่ีดนิและการบกุรกุเขาเปน พ.ร.บ. การสอบสวน
คดีพิเศษ 2547 ใหเปนบัญชีแนบทายของดีเอสไอที่ตองตรวจสอบ

ṌàÍÊäÍÃ‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ 98 »‚ ¡ÃÁÃÒª·Ñ³± �
 เม่ือวนัที ่13 ตลุาคม 2556 นายนพดล  รตันเสถียร ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดีพเิศษ รวมแสดง
ความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 98 ป กรมราชทัณฑ ณ กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 
ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ดีเอสไอรวมแสดงความยินดี 12 ป หนงัสือพิมพคม ชัด ลึก
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 นางชุรีวรรณ  จินตกวีวัฒน ผูอาํนวยการ

กลุมงานคาใชจายคดพีเิศษ รกัษาราชการแทน ผูบัญชาการสํานักบริหารกลาง 

รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ป หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก 

ณ อาคารเนช่ันทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 4.5 เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จับมือ DSI กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จับมือ DSI 
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางทะเลและชายฝงปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางทะเลและชายฝง

 เ ม่ื อ วันที่  24  ตุ ลาคม  2556 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมกับ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธี

ลงนามบันทึกความตกลงวาดวยความ

รวมมือในการปฏิบัติงานปองกันและ

ปราบปรามการกระทําผิดเ ก่ียวกับ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้ง

ปาชายเลน (MOU) โดยมีนายวิเชษฐ 
เกษมทองศรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศาสตราจารยพิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรวม

เปนสักขีพยานฯ โดยนายนพดล ศรีสุข 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ ง นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมลงนาม

บนัทกึความตกลงดังกลาว ณ หองเมจกิ 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันทํางาน

แบบบูรณาการในการพิทักษ รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ แกไขปญหาการ

บุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง รวมทั้งปาชายเลนไดอยางเปน

รูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งนอกจากนี้มีการจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติ

การรวมปองกันและปราบปรามการ

กระทํา ความผิดทางทะเลและชายฝง 
รวมทั้งปาชายเลน”

7
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 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิ เศษ  และผู บริหารกรมสอบสวน

คดีพิ เศษ  ให การต อนรับนายเบ็งก ท 

เซเวนซนั ผูบญัชาการตาํรวจแหงชาต ิสวเีดน 

( S w e d i s h  N a t i o n a l  P o l i c e 

Commiss ioner) ที่ เข  า เ ย่ียมคารวะ

และหารือขอราชการเกี่ยวกับภาพรวม

และแงมุมตางๆ ของอาชญากรรมขามชาติ

ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนน 

แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

¼ÙŒºÑÞªÒ¡ÒÃμíÒÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ ÊÇÕà´¹ à¢ŒÒàÂÕèÂÁ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

พ .ต .ท .ทิ รพล  พิณ เ มื อ ง ง าม 

รองผูบัญชาการสํานักคดีคุมครอง

ผู บริ โภคและสิ่ งแวดล อม กรม

สอบสวนคดีพิ เศษ  เป นผู แทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมแสดง

ความยินดี เนื่องในวันคลายวัน

สถาปนาสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ

¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) : Ê·ÍÀ. ¤ÃºÃÍº 13 »‚

มหาชน) : สทอภ. ครบรอบ 13 ป ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ชั้น 6 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
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ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¨àÃ·ËÒÃà¢ŒÒàÂÕèÂÁ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ
 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สํานักงานจเรทหาร ไดเขาเย่ียมชม
และดูงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยมี พล.ท.นริศ วงศสิงห 
จเรทหาร เปนหัวหนาคณะ ในการเย่ียมชมครั้งนี้ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ไดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของ DSI MAP ซึ่งสํานักงานจเรทหาร เห็นวาเปน
ประโยชนกับสวนราชการและประชาชนท่ัวไป ในการเขาไปคนหาเร่ืองของ
ที่ดินอุทยาน หรือปาสงวน ความสูงต่ําของท่ีดิน จํานวนท่ีดินและบริเวณ
ใกลเคียง เอกสารสิทธิ์ของที่ดินผืน รวมทั้งจํานวนผูอยูอาศัยชุมชนภายใน
ที่ดิน 

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะขาราชการ เจาหนาที่กรม

สอบสวนคดีพิเศษ เขารวมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล

อดุลยเดช ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรม

ประชาสัมพันธ (NBT)

ṌàÍÊäÍà¢ŒÒÃ‹ÇÁºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã
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 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
ที่สถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ (Dsi Academy) แขวงลําผักชี 
เขตหนองจอก นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.
ยุติธรรม เป นประธานในการลงนาม
ระหวางนายกิตติพงษ กิตยารักษ ปลัด
กระทรวงยุติธรรม และนายเจเรมี ดักลาส 
ผอ.สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบ
ปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Off on Drugs and 
Crime-UNODC) ในกรอบความรวมมือ
ดานการรับมือการคามนุษย นอกจากนี้ 
นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) ไดลงนามความรวมมือกับ 
นายเจเรมี ดักลาส ผอ. UNODC เพื่อแสดง
เจตจํานงท่ีจะรวมมือกันในการพัฒนาการ
สถาบนัสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ยกระดบั
สมรรถนะของดีเอสไอ ในการบังคับใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล โดยมี นายชาญเชาวน 
ไชยานุกิ จ  นาง สุวณา  สุ วรรณจูฑะ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม น.ส.รื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
พ.ต.อ.ประเวศน มูลประมุข เลขาธิการ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ พ.ท.นพ.
เอนก ยมจินดา ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
รวมเปนเกียรติ ภายในงานมีการแสดง

แบบโมเดลของ ดีเอสไออคาเดมี่ พรอม
สาธิตการบุกเขาชวยเหลือตัวประกันจาก
ชุดปฏิบัติการพิเศษ
 นายธารติ เพง็ดษิฐ อธบิดดีเีอสไอ กลาว
วาหลังจากดีเอสไอ อคาเดมี่ ไดลงนาม
บันทึกความรวมมือกับ UNODC หลังจาก
นี้ ไปจะถือว าดี เอสไอจะเป นพันธมิตร
กับทุกประเทศท่ัวโลก  ซึ่ ง  UNODC 
จะคดักรองตัวอยางการสอบสวนดําเนินคดี
ของประเทศท่ีประสบความสําเร็จเร่ือง
เทคโนโลยีการเรียนรู การใชอาวุธ การใช
เครื่องมือพิเศษการตรวจสอบทางการเงิน 
นํามาเป นแม แบบปรับใช กับดี เอสไอ 
โดยอีก 2-3 เดือน ดีเอสไอจะมีหลักสูตร
ร วมกับ UNODC เช น หลักสูตรการ
บริหารคดีหลักสูตรตอตานการกอการราย 
จะทําใหเพิ่มขีดความสามารถใหเจาหนาที่ 
โดยอาจจะได ความรู หรือแนะนําจาก
สหประชาชาติ มากขึ้น
 อธิบดีดีเอสไอ กลาวอีกวา สําหรับ

ṌàÍÊäÍÅ§¹ÒÁãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº UNODC à»�´Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÊ×ºÊÇ¹ÊÍºÊÇ¹¾ÔàÈÉ

ดเีอสไอ อคาเดม่ีตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 
50 ไร มีอาคารท้ังหมด 12 อาคาร เปน
สถานท่ีฝก โดยจะกําหนดหลักสูตรที่ดีใน
การอบรมใหความสําคัญเรื่องครูฝกซึ่งจะมี
การแลกเปล่ียนครูฝกกนัจากหลายประเทศ 
สวนผูที่เข าอบรมจะมีดีเอสไอเปนหลัก
แตจะเปดใหบุคคลภายนอกเขารวมอบรม
ตามความจําเปน ซึ่งในอนาคตดีเอสไอ
มีโครงการขยายหนวยงานรองรับ ทั้งนี้ 
คาดหวังวาดีเอสไอจะสามารถยกระดับ
ความสามารถให  ใกล  เคียง ท้ังหน วย
สอบสวนกลางระดับสากล โดยจะศึกษา
ตนแบบจากเอฟบีไอของสหรัฐอเมริกา 
หรอืประเทศอังกฤษ ฮองกง ญีปุ่น พรอมท้ัง
จะศึกษาความลมเหลวในการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการทํางาน UNODC 
พอใจในการทํางานของดีเอสไอในระดับหน่ึง 

จึงมารวมมือกันทาํงานในคร้ังนี้ 
หลังจากนีจ้ะเริม่ประชมุหารอืกนั
อยางใกลชดิภายใตการสนับสนุน
ของกระทรวงยุติธรรม ในสวน
ของหลักสูตรอบรมจะเริ่มได 
สวนโครงสรางอาคารสถานที่
จะเสร็จภายใน 2 ป
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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คณะ

เจาหนาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) ผูอบรมในหลักสูตร Legal 

Legislative ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  

มหาวิทยาลยับรูพา เขาศกึษาดงูานกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี 

พ.ต.ท.วรรณพงษ คชรักษ รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ใหการตอนรับ

¤³Ðà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ

ÍÑÂ¡ÒÃ¼ÙŒª‹ÇÂà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹·Õè¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร “อัยการผูชวย” รุนที่ 48 เขาศึกษาดูงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เพ่ือศึกษาวิธีการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ ณ อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหการตอนรับ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà·¤â¹âÅÂÕÊØÃÒÉ®Ã �¸Ò¹Õ àÂÕèÂÁªÁ§Ò¹ ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะอาจารย และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสุราษฎรธานี เขาศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พ.ต.ท.วรณัน ศรีลํ้า ผูอํานวยการศูนยบริหารคดีพิเศษ ใหการตอนรับและเปนผูบรรยายอํานาจหนาที่ 

บทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ÇÒ§¾ÇÇ§ÁÒÒÅÒÒ¶ÇÒÂºÑÑ§§¤Á¾¾ÃÐºÃÃÁÃÒªÒ¹ØÊÒÒÇÃÃÕÕÂ�
¾ÃÐºÒ·ÊÁÁà´́çç¨¾ÃÐÁÁ§§¡Ø®à¡¡ÅŒÒà¨ŒÒÒÍÂÙ‹ËÑÇ
 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 พ.ต.ท.เบญจพล จันทวรรณ ผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานคดีพิเศษ และเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนผูแทนกรมสอบสวน

คดีพิเศษ วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั ณ บรเิวณหนาอาคารเนตบิณัฑติยสภา ถนนกาญจนาภเิษก 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ขาราชการกรมสอบสวน
คดีพิ เศษ  ร วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งสํานักพระราชวัง
จัดเต็นทที่บริเวณดานหนาพระบรมมหาราชวัง ใหประชาชน
รวมลงนามถวายพระพร

ÊíÒ¹Ñ¡¾ÃÐÃÒªÇÑ§ à»�´ãËŒ»ÃÐªÒª¹Å§¹ÒÁ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ 
à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ 5 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2556
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DSI Å§¹ÒÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í ÁÊ¸. ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁ
 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงนาม
ความรวมมือ (MOU) กบั รศ.ดร.นพ. ชยัเลศิ พชิติพรชัย อธิการบดมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดฝกอบรม พัฒนา และจัดทําส่ือเพื่อการฝกอบรมตามความตองการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใชหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5 ดาน (Triple Five) พรอมสรรหา
วิทยากรฝกอบรมที่มีทักษะความสามารถเปนผูถายทอดความรู ในหลักสูตรฝกอบรม และสราง
เสริมบรรยากาศท่ีดีในการฝกอบรม รวมท้ังจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธหรือใชเทคนิคการฝกอบรม

¤³Ð¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÔμÔ¡ÃÃÐ Ñ́ºμŒ¹” (¾.μ.¡.) ÃØ‹¹·Õè 4 ÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ
 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2556 พ.ต.ท.วรรณพงษ คชรักษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหการตอนรับคณะ
ผูเขารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับตน” (พ.ต.ก.) รุนที่ 4 ในการศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมไดรับประโยชนตอการศึกษาเปรียบเทียบภารกิจดานการปฏิบัติงานและการพัฒนาองคความรูระบบงาน
ดานกฎหมาย

ผสมผสาน เพ่ือสรางบรรยากาศการมีสวนรวม มีความสุขในการเรียนรูและโนมนาวจูงใจผูเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตองานและการฝกอบรม 
สามารถนําความรูไปพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร

ṌàÍÊäÍÃ‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ 51 »‚ Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�ä·ÂÃÑ°
 เม่ือวันที ่27 ธนัวาคม 2556 นายเพ่ิมพูน พึง่ประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 51 ป หนังสือพิมพ

ไทยรัฐ ณ บริษัท วัชรพล จํากัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร
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 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 แรงงานถูกหลอกเก็บผลไมปาที่สวีเดนและไมไดรับคาจาง 
ยื่นหนังสือรองขอความเปนธรรมตอนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
ใหดีเอสไอดําเนินคดีกับบริษัทจัดหางานท่ีจัดสงแรงงานไป
 นายสมศักดิ์ เสมอทัพ อายุ 37 ป ตัวแทนแรงงาน กลาววา กลุมแรงงานถูกหลอกไปทํางาน
ในชวง 24 ก.ค. - 27 ก.ย. ที่ผานมา ประมาณ 500 คน แตละคนตองเสียคาใชจายกอนเดินทาง 
ทัง้คาวซีา และกูเงนิจากสินเชือ่เปนคาเดนิทางใหกบับริษทัต้ังแต 80,000 บาท จนถงึหลกัแสนบาท 
แตเมื่อเดินทางไปถึงกลับพบวาไมมีผลไมใหเก็บเพียงพอท่ีจะเปนรายไดนํามาหักจากเงินที่กูไป
 จากการสอบถามพบวาทุกรายท่ีเดินทางไปในรอบที่ผานมาลวนมีปญหาถูกหลอกเอาเงิน
คาหัวคิวไปท้ังส้ิน ดังน้ัน จึงตองการใหดีเอสไอเขาไปตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมี
ที่ตั้งอยูจังหวัดชัยภูมิวา ดําเนินการถูกตองหรือไม โดยแรงงานท่ีถูกหลอกสวนใหญมาจากพ้ืนที่

áÃ§§Ò¹ÃŒÍ§ ṌàÍÊäÍ¶Ù¡ËÅÍ¡à¡çº¼ÅäÁŒ»†Ò·ÕèÊÇÕà´¹áμ‹äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹¨ÃÔ§

ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือจงหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา ขอนแกน และอุดรธานี โดย
คนในหมูบานแนะนาํกนัตอๆ จงึเชือ่ใจ รวมทั้ง
เ ม่ือมีแรงงานไปพร อมกันมากจึงมีผลไม 
ไมมากพอใหเก็บ นอกจากน้ียงัตองเสียคาใชจาย 
ทั้งคาที่พัก คาอาหาร และคานํ้ามันรถเพ่ือไป
ทํางานดวย ทําใหเมื่อเดินทางกลับมานอก
จากไมมีรายไดแลวยังไมมีเงินกลับมาใชหนี้
ที่กูเพื่อเดินทางไปทํางานตางประเทศดวย

ÊÍº·Õè ‘ÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´’ ‘¸ÒÃÔμ’ Ê‹§·ÕÁ Ù́ËÒ´ ªÒÇºŒÒ¹ºØ¡ÃŒÍ§àÃÕÂ¹ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ตัวแทน
ชาวบานหมู 4 ตําบลสามรอยยอด อําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 10 คน 
นําโดยนายดิเรก เสือเหลือง นายสุนทร 
เสียงกลอม และนายชูเกียรติ เมฆขยาย 
ผูประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน เขายืน่หนงัสือ
รองทุกขตอนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีดีเอสไอ 
และพ.ต.ท.ประวุธ วงศสีนิล ผู บัญชาการ
สํานักคดีคุ มครองผู บริโภคและสิ่งแวดลอม 
เพื่อรองขอใหอธิบดีดีเอสไอตรวจสอบการ
ออกเอกสารสิทธิบนหาดทรายชายทะเล 
ซึง่ชาวบานเห็นวาเปนพืน้ทีส่าธารณะ แตตอมา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตใหกลุมนายทุนเขามาดําเนินการกอสรางบานพักตากอากาศบนชายหาดสามรอยยอด ทําใหชาวบานที่อาศัย
อยูในละแวกดงักลาวเดอืดรอนและออกมาประทวงคดัคานการกอสราง แตไมเปนผล ภายหลงัชาวบานยืน่หนงัสอืเสรจ็สิน้ นายธารติมอบหมายให 
พ.ต.ท.ประวุธ เปนหัวหนาพนักงานสอบสวนเขามาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงทันที
 นายธาริต เปดเผยวา ชาวบานหมูที่ 4 ตําบลสามรอยยอด ผูมีอาชีพประมงพ้ืนบานรองขอใหดีเอสไอเขามาตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ
บนหาดทรายชายทะเล ซึ่งเปนพ้ืนที่สาธารณะที่ชาวบานใชประโยชนรวมกัน ตอมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตใหสรางบานพัก
ตากอากาศบนพ้ืนที่ชายหาด อยางไรก็ตาม เบื้องตนจากการตรวจสอบพบวามีการออกโฉนด เลขที่ 6023 เนื้อที่ 1-1-95 2/10 ไร เม่ือ 25 
มิถุนายน 2525 ในนามของ ร.อ.สะอาน ผลวัฒนะ จากนั้นขายตอหลายทอด แยกออกเปน 7 แปลง โดยเปนทีด่นิแปลงเดยีวในละแวกนัน้ท่ีออก
โฉนดบนหาดทรายชายทะเล เชือ่วานาจะออกรุกลํา้แนวเขตเจาทา เนือ่งจาก มีหลักเขตของกรมเจาทาปกอยูในพื้นที่ที่ออกโฉนด ภายหลังกรมเจาทา
มายายแนวเขตออกไปใหพนแนวเขตโฉนดที่ดนิแปลงดังกลาว
 “พื้นที่นี้ชาวบานใชประโยชนเปนที่นําเรือประมงหลบพายุและใชประโยชนเพื่อสวนรวมอ่ืนๆ ตอมามีการกอสรางถนนลูกรังเลียบชายทะเล
หาดสามรอยยอดเปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ทําใหที่ดินบริเวณดังกลาวแบงเปน 2 สวน คือ บริเวณดานหนาถนนเปนหาดทรายชายทะเล 
เปนที่สาธารณะ และดานหลังถนนเปนที่พักอาศัยของประชาชน แตไดออกโฉนดที่ดินในที่พิพาทบรเิวณดานหนาถนนซึง่เปนหาดทรายชายทะเล
และเปนที่สาธารณะดังกลาว ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเร่ืองมาตรวจสอบตอไป” อธิบดี ดีเอสไอ กลาว
 ดานนายดิเรก เสือเหลือง หนึ่งในตัวแทนชาวบานสามรอยยอด ใหสัมภาษณวา ที่ดินบริเวณชายทะเลดังกลาวแจงครอบครองโดย นายปรุง 
ยี่รงค ตาม สค.1 เลขที่ 379 มีรูปที่ดินแตละดานยาว 10 เสน เนื้อที่ 100 ไร ออกเม่ือวันที่ 29 พ.ค. 2498 ในขณะนั้นนายปรุงยังเปนกํานันตําบล
สามรอยยอด ตอมาวันที่ 14 เมษายน 2504 นายปรุงนํา สค.1 เลขที่ 379 เปนหลักฐานยื่นคํารองขอออก น.ส.3 โดยระบุในคํารองวาที่ดินท่ี
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ขอออก น.ส.3 อยูหางทะเล 1 เสน (40 เมตร) และนายปรุงไดรับ น.ส.3 เลขที่ 379 เม่ือวันที่ 26 ก.ย. 2505 มีรูปที่ดินตรงกับ ส.ค.1 เลขที่ 379 
ทุกดาน และเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2505 นายปรุงแบงขายท่ีดินตาม น.ส.3 เลขที่ 379 จํานวน 20 ไร ใหกับ ร.อ.สะอาน ผลวัฒนะ เปน น.ส.3 เลขที่ 
484/379
 นายดิเรก อธิบายตอไปวา ปพ.ศ.2516-2520 มีการตัดถนนเลียบชายหาด ตั้งแตหมู 2 ถึงหมู 5 นายปรุงพรอมดวยผูใหญบานและชาวบาน
ในทองถิ่น รวมกันปลูกตนสนตลอดแนวทิศตะวันออกของถนนดานติดทะเลเพ่ือแสดงอาณาเขตของท่ีสาธารณะที่ชาวบานในทองถิ่นใชประโยชน
รวมกันมาเปนเวลานาน โดยชุมชนมีความเห็นวาจะใชเปนที่สาธารณะเพื่อการพักผอน ทํากิจกรรม และอาจพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวตอไป 
หลังจากนั้นวันที่ 25 มิถุนายน 2525 ร.อ.สะอานนํา น.ส.3 เลขที่ 484/379 ไปขอออกโฉนดที่ดิน 9 แปลง เปนเลขโฉนดท่ี 6015-6023 และ
ทํานิติกรรมซ้ือขายตอๆ กันมา โดยเฉพาะแปลงท่ีดินที่ 6022 และ 6023 เปนแปลงต้ังอยูฝงตะวันออกของถนนดานติดทะเลซ่ึงชุมชนกําหนด
ไวเปนที่สาธารณะ
 ตอมาที่ดินแปลงที่ 6022 ถูกแบงแยกออกเปน 4 แปลงโดยชาวบานไมเคยรับรูเลย กระทั่งเมื่อ 12 ก.ย. 2546 มีนายทุนยื่นคํารองขออนุญาต
กอสรางอาคารบนที่ดินดังกลาวกับองคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด เริ่มกอสรางอาคารในเดือนมีนาคม 2547 เปนเหตุใหถูกชาวบาน
ออกมาตอตานคัดคานการกอสรางอาคารถาวรบนท่ีดินท่ีเชื่อวาเปนที่สาธารณะ
 “ในเดือน กันยายน 2547 ตัวแทนชาวบานพากันไปยื่นหนังสือตอกิ่งอําเภอสามรอยยอด เรียกรองใหระงับการกอสรางจนกวาการตรวจสอบ
ที่สาธารณจะสิ้นสุด และป 2551 ชาวบาน รวมกันเปนโจทกฟองศาลปกครองกลางวากรมที่ดินออกโฉนดโดยมิชอบ ศาลพิพากษายกฟองในป 
2555 แตทนายยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยูในชั้นไตสวน ชายหาดแหงนี้เปนที่ทํากินของชาวบานมาชานานเพื่อหวังสืบตอไปจน
รุนลูกรุนหลานและยืน ยันจะตอสูคัดคานการบุกรุกชายหาดสาธารณะแหงนี้จนสุดความสามารถ” นายดิเรก กลาว

 กรมสงเสริมสหกรณสั่งปลดผูบริหาร
สหกรณยูเนี่ยนยกชุด พรอมตั้งกรรมการ
ชุดใหมเขาไปสะสาง ฟนฟู วอนสมาชิก
อยาเพิ่งถอนเงินออก สวนการตามเงินคืนให
ดีเอสไอ ปปง. ชวย   
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. 
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต 
เพ็งดิษฐ อธิบดีดีเอสไอ พรอมดวยนางศิวาพร 
ชื่นจิตตศิริ รองอธิบดีดีเอสไอ นายสุรกิจ 
ลิม้สทิธกิลุ เลขานกุารรฐัมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ นายสมชาย ชาญณรงคกลุ 
อธบิดกีรมสงเสรมิสหกรณ และนายวณิะโรจน 
ทรัพยสงสุข อธิบดีตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
ได แถลงขาวความคืบหนาการดําเนินคดี
ผูบริหารสหกรณยูเน่ียนคลองจั่น โดยเฉพาะ
ประเด็นเงินฝากของสมาชิกสหกรณที่ ไม 
สามารถเบิกถอนเงินได       
 ทั้งนี้ เมื่อชวงเชาวันเดียวกัน นายสมชาย 
ชาญณรงคกุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ พรอมดวย 
เจาหนาท่ีดีเอสไอ ไดเดินทางไปที่ทําการ
สหกรณเครดิตยูเ น่ียน คลองจั่น เพื่อนํา
หนังสือไปทําการปลดนายศุภชัย ศรีศุภอักษร 
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ประธานกรรมการดําเนนิการสหกรณฯ ออกจาก
ตําแหนงและใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณฯชุดใหมเขาดําเนินการแทนชั่วคราว       
 นายสมชาย กลาววา สหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนฯ มีปญหามาต้ังแตชวงป 2551 และได
สั่งการใหแกไขจุดท่ีเปนปญหา แตไมมีการ
แกไขตามคําสั่ง โดยกอนหนานี้ ใชระยะเวลา
ติดตามพฤติกรรมของคณะกรรมการชุดที่ 29 
ที่มีนายศุภชัย เปนประธานมาตลอด กระทั่ง
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ไดมีคําสั่งปลดคณะกรรมการ
บริหารชุดที่ 29 จํานวน 13 คน พนตําแหนง
ทั้งคณะ และไดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชดุใหมขึน้มาบรหิารงานแทน โดยคณะกรรมการ
ชุดใหมจะมีหนาที่เรงเขาไปทําแผนการฟนฟู
สหกรณยูเนี่ยนฯ ใหเสรจ็สิน้ภายใน 180 วนั 
จากนั้นจะจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการบริหารท่ีถูก
ปลดจะไมสามารถเขามารับตําแหนงไดอีก 
และมีผลใหตองพนจากตําแหนงท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารสหกรณอื่นดวย
 สําหรับความรับผิดชอบหลักของคณะ
กรรมการบริหารชุดใหม คือ เรงฟนฟูเพื่อเรียก
ความเช่ือม่ันจากสมาชิก จากการพิจารณา
ยอดเงินทีเ่สยีหายเชือ่วาเปนยอดเงินทีส่ามารถ
ทําแผนฟนฟูได โดยไดชี้แจงทําความเขาใจ
กับเจาหนาที่สหกรณเพื่อไมใหมีการโยกยาย
เอกสารที่ตองนําไปตรวจสอบ รวมทั้งขอให
ประชาชนอยาเพิ่งตื่นตระหนกไปถอนเงิน
 สําหรับในเรื่องของการติดตามเงิน เปน
หนาที่ของดีเอสไอและสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ดําเนินการ
ตรวจสอบเสนทางการเงิน สวนขอมูลท่ีพบวา
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มีการนําเงินสหกรณออกไปบริจาคใหวัดเปนจํานวนมาก หากเปนการนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคของสหกรณ ก็ตองดําเนินการเอาผิด
ตามระเบียบ รวมถึงตองติดตามนําเงินกลับคืนมาใหสหกรณ และตองตรวจสอบดวยวามีการลงมติจากคณะกรรมการสหกรณฯ อนุมัติใหนําเงิน
ไปบริจาคหรือไม
 ปจจุบันสหกรณของประเทศไทยมีทั้งหมด 7 ประเภท คือ สันนิบาตสหกรณ ผูนําสหกรณทั้ง 6 ประเภท คือ สหกรณการเกษตร สหกรณออม
ทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณประมง สหกรณบริการเดินรถ สหกรณรานคา ซึ่งไดมีการแตงตั้งผูนําสหกรณทั้งประเทศ ไดแก ประธาน
สันนบิาตสหกรณซึง่เปนสหกรณหลกั และผูนําสหกรณทั้ง 6 ประเภทดังกลาว รวมท้ัง สวนกรรมการสวนราชการจากกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ที่เปนผูแทนที่สหกรณของสหกรณที่เอาเงินไปฝากไว เชน สหกรณจุฬา สหกรณสํานักงานตํารวจแหงชาติ สหกรณกรมบัญชีกลาง
 ขณะท่ีนายกิติกอง คณาจันทร ผอ.ศูนยปราบปรามคดีฟอกเงินและยาเสพติด ดีเอสไอ เชื่อวาหลังปลดคณะกรรมการชุดที่มีปญหาไปแลว 
การเขาไปขอตรวจสอบเอกสารท่ีเกีย่วของจะสะดวกมากข้ึน และหลังจากนีจ้ะเรยีกเจาหนาท่ีฝายธุรกรรมท่ีรบัผิดชอบดูแลเร่ืองการปลอยเงินมาให
ปากคํา เพื่อนํามาประกอบขอมูลของ ปปง.ที่ติดตามเสนทางการเงินอยางตอเนื่องเพื่อหา ความเช่ือมโยงของเงินท่ีนําออกไปวาไปลงทุนหรือตก
อยูกับบุคคลใด
 ทัง้นี ้มสีหกรณตางๆ ทีน่าํเงนิมาฝาก กับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจํานวนมาก เชน สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,431 ลานบาท 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 700 ลานบาท ฯลฯ

 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต 
เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปดเผยวา ศูนยต อตานการคามนุษย 
กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการรองขอจากองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยาย
ถิ่นฐาน (International Organization for Migration หรือ IOM) เพื่อให
ชวยเหลอืชาวเมยีนมาร รวม 6 คน ซึง่ถกูหลอกวาจะใหไปทาํงานในโรงงานทีป่ระเทศไทย
กลับถูกพาไปบังคับใหทํางานในเรือประมง และทํารายรางกายผูที่ขัดขืนไมยอมทํางาน 
ผูเสียหายคนหน่ึงไดโทรศัพทแจงวา อยูในเรือเลข 12 เปนเรือสีฟาขาว ไมทราบชื่อ
และกําลังจอดแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 
24.00 น.
 พ.ต.ท.ไพศิษฎ สังคหะพงศ ผอ.ศูนยตอตานการคามนุษย กลาววา ไดประสาน
ยงัศนูยประสานแรงงานตางดาว ตาํบลแสมสาร  ซึง่ตัง้ขึน้เพ่ือชวยเหลือชาวตางดาวท่ี
ถูกหลอกและบังคับใหทํางานในเรือประมง กระทั่งตรวจสอบพบวาเรือลําดังกลาว
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ชื่อ มนตรีทวีทรัพยสิน 12 และพบชาวพมา 6 คน
ตรงตามที ่IOM แจงมา และพบผูรองขอความชวยเหลอื
เพิม่เตมิอกี 4 คน รวมเปน 10 คน เปนเดก็อายตุํา่กวา 
18 ป 3 คน แรงงานพมากลุมนี้ถูกหลอกและบังคับให
ทาํงานในเรือประมงโดยไมไดคาแรง บางคนถูกทาํราย 
ดีเอสไอไดจับกุมหัวหนาคนงานและผูชวย ซึ่งเปน
ชาวเมียนมารดาํเนนิคด ีและประสานตํารวจเมียนมาร
ใหจับกุมนายหนาสงออกแรงงานมาไทยดวย

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย พรอมดวยผูเสยีหายจํานวนหนึง่เดนิทาง
เขายื่นหนังสือขอความเปนธรรมตอนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) เพื่อรองเรียนกรณีนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม-แมฮองสอน) ถูกชักชวนไปศึกษาตอที่ประเทศ
ไตหวันใน 7 สถาบัน โดยอางวาเปนทุนหลักสูตรเรียนตอปริญญาตรี 4 ป เสียคาใชจาย
เพียง 40,000 บาท ทําใหนักเรียนหลายรายหลงเช่ือและยอมสละสิทธิ์ศึกษาตอใน
ประเทศไทย ทั้งท่ีบางรายไดรับการคัดเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดัง เพื่อเตรียมไป
ศึกษาตอไตหวัน เบื้องตนมีนักเรียนไดรับความเสียหายกวา 200 คน คาเสียหายกวา 
8 ลานบาท
 นายเพชรวรรต กลาววา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไดรับ
ประสานจากมูลนิธิการศึกษาจากประเทศไตหวัน และประธานมูลนิธิการศึกษาอาชีพ

และเทคนิคนิติบุคคล กลุมการเงิน สมาคมการแลก
เปล่ียนวัฒนธรรมเมืองนานาชาติไตหวัน ศูนยการ
อบรมนักศึกษานานาชาติ (ประเทศไทย) วามี
โครงการรับเด็ก ม.ปลาย ไปเรียนตอมหาวิทยาลัย
ในระดับปริญญาตรีที่ ไต หวันและขอให มีการ
ประชาสัมพันธ ทําใหมีเด็กนักเรียนจํานวนมากให
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กรมสอบสวนคดีพเิศษ จบั 2 รานคา ลกัลอบจาํหนายกลองรบัสญัญาณภาพ
และเสียงผานระบบอินเทอรเน็ต ละเมิดลิขสิทธ์ิถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีก 
ลิขสิทธิ์ของ CTH ขณะท่ีผู บริหาร CTH ระบุจะดําเนินคดีเต็มท่ีไมมีการ
ยอมความ
 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
ดเีอสไอ และ พ.ต.ท.ชนิโชต ิพฒุวิรรธธาดา ผูบญัชาการสํานกัคดทีรพัยสนิทางปญญา
และตวัแทนบรษิทัซทีเีอช จาํกัด (มหาชน) แถลงผลการตรวจยึดกลองรบัสญัญาณภาพ
และเสยีงผานระบบอนิเทอรเน็ต ทีล่ะเมิดลิขสทิธิก์ารถายทอดสดฟตุบอลพรเีมยีรลกี 
อังกฤษ ของ บริษัท ซีทีเอช โดยเขาตรวจคนรานคา 2 ราน ที่จําหนายกลองรับ
สัญญาณภาพและเสียงของ บริษัท รักษไทย อินเตอรเทรด จํากัด ภายในงาน ไทย
แลนด โมบาย เอ็กซโป ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม และ
ผูประกอบการ บานทีวี ซึ่งต้ังบูธเสนอขายและแนะนําสินคา ในงานเฟอรนิเจอร ฟูด
เฟสติวัล 2013 ที่อาคารอิมแพ็คอารีนา ฮอลล เมืองทองธานี เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 
รวม 2 ราน ไดของกลางเปนกลองรับสัญญาณ จํานวน 40 กลอง มูลคากวา 5 แสน
บาท และสามารถจับกุมผูตองหาได 2 ราย ซึ่งเปนผูประกอบการ ความผิดฐาน
ละเมิดลิขสิทธิ์แพรภาพและเสียง และนําเขาสินคาที่ผิดกฎหมาย
 นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลาววา การจับกุมครั้งนี้
เปนการตักเตือน ซึ่งหลังจากน้ีหากพบผูกระทําผิด จะขยายผลไปยังบริษัท

นําเขาสินคา ใชมาตรการดําเนินคดีตามกฎหมายการนํา
เขาสินคาและกฎหมายฟอกเงิน พรอมเตือนประชาชนที่
ซื้อกลองแอนดรอยดดังกลาว ไปไวในครอบครองอาจเขา
ขายครอบครองทรัพยสนิที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรนําเขาสินคา
 ขณะท่ีนายวันชัย ศรีสุชน รองประธานเจาหนาท่ี
บริหารการเงิน บริษัท ซีทีเอช ระบุวา ทางบริษัทจะ
ดําเนินคดีอยางเต็มที่กับผูละเมิดลิขสิทธิ์ และจะไมมีการ
ยอมความ และในสวนสัญญาณตางประเทศที่โรงแรม
ตางๆ นําสัญญาณถายทอดฟุตบอลพรีเมียรลีกมาเผยแพร 
ก็ถือวาเปนสัญญาณท่ีผิดกฎหมาย เพราะบริษัทซีทีเอช
เปนบริษทัเดียวที่สามารถถายทอดไดเทานั้น

ความสนใจมาลงสมัครเพราะถือเปนโอกาสทางการศึกษาท่ีดีและเสียคาใชจายเพียง 40,000 บาท มีกําหนดเดินทางไปศึกษาตอชวงเดือนเม.ย. 
ที่ผานมาแตปรากฏวาในข้ันตอนการทําวีซาพบวาไมสามารถออกวีซาใหนักเรียนกลุมดังกลาวได 
 เมือ่สอบถามกระทรวงการตางประเทศแจงวาไมสามารถออกวีซาใหได เพราะไมผานเกณฑ เนือ่งจากตรวจสอบไมพบวามีโครงการดงักลาวจรงิ 
จึงเกรงวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจถูกหลอกไปทํางานหรืออาจเปนขบวนการคามนุษย อยางไรก็ตาม เมื่อไมสามารถเดินทางไปศึกษาตอได 
จึงพยายามติดตอขอใหมีการคืนเงินใหนักเรียนคนละ 40,000 บาท รวมเปนเงินกวา 8 ลานบาท แตไมสามารถติดตอมูลนิธิดังกลาวได 
จึงตั้งขอสังเกตวาเปนการหลอกลวง ตองการใหดีเอสไอรับสอบสวนเรื่องดังกลาวเพื่อเอาผิดกับผูที่เกี่ยวของทั้งหมด เพราะคาดวามูลนิธิดังกลาว
อาจไปหลอกลวงนักเรียนในพ้ืนที่อื่นดวย

ดีเอสไอรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
จับกุมผูตองหาลักลอบขุดแรเถื่อน 3 ราย 
ในพ้ืนที่เขาทับควาย จ.ลพบุรี พรอมของ
กลางแบ็กโฮ 3 คัน รถพวง 9 คัน
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 พ.ต.ท.สมบรูณ 
สาระสิทธิ ์ผูบญัชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.ปรีชา มีใจดี 
รองผูบัญชาการสํานักอาญาพิเศษ 3 พ.ต.ท.
อานนท อุนทริจันทร ผูอํานวยการสวน 1 
สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 นายพงศวริศภณ 
ปยะชน เจาพนักงานปาไมอาวุโส สํานักงาน
จดัการปาไมที ่5 (สระบรุ)ี พ.ต.ท.ชยัวณิ เลมทอง 

ผอ .สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 1 
และเจาหนาที่ตํารวจประจํา สภ.โคกสําโรง 
รวมแถลงผลการจับกุมผูตองหาลักลอบขุดแร 
3 ราย คอื นายนพินธ วงศนํา้คาํ อาย ุ 36 ป
คนขบัรถแบก็โฮ นายบณิ ดาระดาษ อาย ุ23 ป 
คนขบัรถแบก็โฮและนายภานุวฒัน ดาวกระจาย 
อายุ 19 ป คนซอมบํารุงรถแบ็กโฮและขับรถ 
พรอมของกลางรถแบ็กโฮ 3 คัน และรถพวง 
9 คัน
 สืบเนื่องจากเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556 
เวลาประมาณ 16.00-19.00 น. เจาหนาที่
กรมปาไม นําโดย นายพงศวริศภณ ปยะชน 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส สํานักงานจัดการ

ปาไมที ่5 (สระบรุ)ี พรอมดวยเจาหนาท่ี ไดสนธิ
กําลังรวมกับเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) นําโดยพ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์
ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 ดีเอสไอ 
พ.ต.ท.ปรีชา มีใจดี รองผูบัญชาการ สํานัก
อาญาพิเศษ 3 พ.ต.ท.อานนท อุนทริจันทร 
ผูอํานวยการสวน 1 สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 
พรอมเจาหนาที่ดีเอสไอ และเจาหนาที่ตํารวจ

ปาไมท่ี 5 (สระบร)ี พรอมดวยเจาหนาท่ี ไดสนธิ
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 วันนี้ 29 ต.ค. 2556 ที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี
ดีเอสไอ เปนประธานในการประชุมคณะ
พนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ เพื่อเตรียม
ดําเนินการภายหลังอัยการสูงสุดมีความเห็น
สั่งฟองนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก
รัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ. ศนูยอาํนวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ฐานรวมกัน
กอใหผูอืน่ฆา และพยายามฆาคนตายโดยเจตนา

เล็งเห็นผล 
 นายธาริต กลาวภายหลังการประชุมวา 
ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดมีมติเห็นวา 
สมควรแยกสํานวนคดีทั้งขอหาฆาคนตาย 
และขอหาพยายามฆาเปนรายคดีไป เวนแต
กรณีที่ เหตุการณเกิดในเวลาและสถานที่
เดียวกัน จึงจะรวมสํานวนเปน 1 คดี โดย
เฉพาะคดีพยายามฆา ซึ่งมีผู  เสียหายกวา 
1,000 ราย จะตองเคารพในสิทธขิองผูเสยีหาย
ที่ไดมารองทุกขเปนรายคดี ซึ่งการสั่งคดีของ

อัยการสูงสุดนี้ อาจกระทบตออํานาจศาล 
เนือ่งจากการไตสวนของศาลบางรายยงัไมเสรจ็สิน้ 
แมอัยการจะฟองคดีกับผู สั่งการ หรือผู กอ
เปนกรรมเดียวกัน แตก็ไมตัดสิทธิ์ผูเสียหายท่ี
ตองการจะแยกฟองเปนรายคด ีซึง่จะตองให
ศาลเปนผูชี้ขาดตอไป อยางไรก็ตาม ขณะนี้
ดีเอสไอไดสงสํานวนใหอัยการ ทําคาํรองขอ
ไตสวนชันสูตรพลิกศพตอศาลแลว 52 ราย 
และศาลมีคําสั่งแลว 15 ราย 

ประจํา สภ.โคกสําโรง รวมกันจับกุมผูตองหา
ทั้งหมด 3 ราย พรอมดวยของกลาง โดยแจง
ขอกลาวหาวา รวมกันกอสราง แผวถางปา
หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการ
ทําลายปาฯ ตามมาตรา 54 แหง พ.ร.บ.ปาไม 
จ า ก นั้ น นํ า ตั ว ส  ง พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น 
สภ. โคกสําโรง เพื่อดําเนินคดีตอไป
 ทั้ งนี้ จากการที่อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษไดตั้งคณะทํางานสืบสวน ใหทําการ
สืบสวนกรณีมีการลักลอบแผวถางพื้นที่ปาไม
และขุดตักแรเหล็กในพ้ืนที่เขาทับควาย ตําบล
หวยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
จนนําไปสูการเขาตรวจสอบพื้นที่เมือ่วนัที ่ 24 
กันยายน 2556 โดยไดรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทําการอายัดธรณีวัตถุคลายแรเหล็ก
ที่มีการลักลอบขุดในพ้ืนที่ใกลเก่ียวพันกับกอง
แรประมลูของบรษิทัเอกชน 2 ราย คอื รชิฟลด 
กรุป ทีค่รอบครองแรดังกลาว 1 หมื่นกวาตัน 
และอาภารุงเรอืงธุรกจิ ครอบครอง 6,500 ตนั 
เนื้อที่รวมประมาณ 50 ไร ไวดําเนินคดีแลว 
ตอมายังพบวามีกลุมผูกระทําผิดที่มีอิทธิพล
และเกี่ยวข องกับโรงแต งแร แห งหนึ่ งใน
จังหวัดสระบุรีไดลักลอบเขามาแผวถางพ้ืนที่
และขุดตักแรเหล็กในพี้นท่ีที่มีการดําเนินคดี
ไวเดิมเจาหนาที่ปาไมและเจาหนาท่ีดีเอสไอ
จึงรวมกันตรวจสอบพ้ืนที่ไวอีกคร้ัง เมื่อวันที่ 
10 ตลุาคม 2556 อยางไรก็ตาม ในวันจบักุม
ครั้งนี้ เจาหนาที่ไดสืบสวนทราบวากลุมผูมี
อิทธิพลกลุมเดิมไดวาจางใหรถแบ็กโฮจํานวน 
3 คัน และรถพวงอีกจํานวนหลายคันเขามา 

เพ่ือตักแรที่เคยลกัลอบขดุไวไปเขาโรงแตง จงึ
ไดวางแผนจับกุม แตขณะเขาจับกุมบุคคลที่
เก่ียวของไดแยกยายกันหลบหนี และทิ้งรถ
พวงท่ีตักแรบรรทุกไวในรถแลวจํานวน 3 คัน 
และมีรถบรรทุกพวงท่ีรถบรรทุกอยูในท่ีเกิด
เหตุอีก 6 คัน จึงไดยึดไวทําการตรวจสอบ
ขยายผลไปยังผูที่อยูเบื้องหลังตอไป
 พ.ต.ท.อานนท กลาววา ในการตรวจ
สอบพื้นที่พบวา มีการลักลอบขุดตักแรใน
พื้นที่ดังกลาวใสรถพวงเพื่อเตรียมที่จะนําออก
นอกพ้ืนท่ีไปเขาโรงแตงแรจาํนวน 3 คนั และมี
การเตรียม รถพวงเพ่ือทีจ่ะบรรทกุลาํเลยีงแรอกี 
6 คนั สวนราคารับซื้อแรนั้นอยูที่ตันละ 2,200 
บาทตอตัน
 ผูสื่อขาวถามวาสําหรับมาตรการความ
เขมขนในการจับกุมในพื้นที่ดังกลาวนั้นใน
สวนของดีเอสไอจะมีความเขมขนมากเพียงใด
ที่จะไดขอยุติ พ.ต.ท.อานนท กลาววา พื้นที่
บริเวณดงักลาวนัน้เปนพืน้ทีท่ีด่เีอสไอเฝาระวงั
อยู และปองกันไมใหมีการกระทําความผิด
เนื่องจากเป นพื้นที่ เสี่ ยงต อการลักลอบ
ทําแรเหล็กเถื่อน เพราะวาบริเวณนี้ เป น
บริเวณท่ีเปนแหลงแรคุณภาพดี ซึ่งก็มีการ
กระทําความผิดในพื้นที่นี้บอยคร้ัง
 เมื่อถามวาหลังจากนี้ดีเอสไอจะมีการ
ประสานงานกับทาง ป.ป.ท. อยางไรบาง 
เน่ืองจากการกระทําผิดในขางตนนั้นเปน
พฤติกรรมท่ีทําแลวทําอีกแสดงใหเห็นวาไม
เกรงกลัวตอกฎหมาย ซึง่อาจมีเจาหนาทีร่ัฐอยู
เบื้องหลัง ในการกระทําดังกลาว ผูอาํนวยการ

สวน 1 สาํนกัคดอีาญาพเิศษ 3 กลาววา ในสวน
น้ีทาง พ.ต.อ. ประเวศน มลูประมขุ เลขาธกิาร 
ป.ป.ท. ไดมอบหมายใหเจาหนาที ่ป.ป.ท. ภาค 1 
มารวมประสานขอมูลและทําการตรวจสอบ
วาในสวนนี้มีเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของหรือไม 
ซึ่งขอมูลทางการสืบสวนสอบสวนนั้นทาง
ดีเอสไอก็เชื่อวาการลักลอบขุดแรเถื่อนใน
พื้นที่ดังกลาว โดยมีอุปกรณและเครื่องมือ
จํานวนมากขนาดน้ีเจาหนาท่ีของรัฐนาจะมี
สวนรูเห็น ทั้งนี้รถพวงทั้ง 9 คันนั้นมีสติกเกอร
ตดิหนารถ เพือ่เปนใบเบกิทางในการขนแรเถือ่น 
โดยสติกเกอรดังกลาวใชตัวยอ JTM
 นายภานุวัฒน สารภาพวา นายหมอง 
ไมทราบชือ่-นามสกลุจรงิ อายปุระมาณ 40-50 ป 
จางใหไปขุดแรในพืน้ทีด่งักลาว และเปนผูทีม่า
ชี้จุดใหตัก ซึ่งตนก็ไมทราบวาถูกหรือผิด
กฎหมาย โดยไดคาจางวันละ 400 บาท
 สําหรับพื้นที่เขาทับควาย เปนแหลง
แร  เหล็กที่มีคุณภาพดี อยู  ในพื้นที่ป าไม 
เกี่ยวพันกับพื้นที่ทหาร และมีพื้นที่บางสวน 
กรมศิลปากรไดประกาศเปนเขตโบราณสถาน
เหมืองแรเกา เดมิพืน้ทีด่งักลาวเคยเปนพืน้ท่ีทีม่ี
ประทานบตัรและไดหมดอายไุปแลว ซึง่พืน้ท่ีนี้
มกีองแรประมลูของบรษิทัเอกชน 2 ราย อยูใน
พื้นที่และเปนพื้นที่ที่มีกลุมผูมอีทิธิพลลักลอบ
ขุดตักแรโดยไมเกรงกลัวตอกฎหมายอยูเปน
ประจํา และการดําเนินการในคร้ังนี้ดีเอสไอ
ไดรบัการประสานจากสํานกังาน ป.ป.ท. ภาค 1 
เพ่ือขอเขารวมตรวจสอบวามีเจาหนาทีข่องรฐั
รูเห็นหรือมีสวนเกี่ยวของหรือไม ตอไป
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 ดีเอสไอจับผูคาตลับลูกปนปลอม
ละเมิดเครื่องหมายการคา SKF (ตลับ
ลูกปน) รายใหญใน จ.พระนครศรีอยุธยา 
พรอมของกลางกวา 2 หมื่นชิ้น มูลคาความ
เสียหายกวา 10 ลานบาท
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่กรม
สอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) นายธาริต เพง็ดษิฐ 
อธิบดีดีเอสไอ พรอมดวย พ.ต.ท.ชินโชติ 
พุฒิวรรธธาดา ผูบัญชาการสํานักคดีทรัพยสิน
ทางปญญา และ Mr.Clayton Tharp ผูจดัการ 
ฝายปกปองตราสินคาของ SKF Group 
รวมแถลงขาวผลการเขาตรวจคนและจับกุม
ผูลักลอบจําหนายสินคาละเมิดเคร่ืองหมาย- 
การค า SKF (ตลับลูกป น ) รายใหญใน 
จ.พระนครศรีอยุธยา
 สืบเน่ืองจากเม่ือวันที่ 30 ต.ค.
ทีผ่านมา เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ท.ชนิโชติ 
ไดสัง่การให พ.ต.ท.สมุติร ชโนวทิย ผูอาํนวยการ

เครื่องหมายการคา SKF นั้น เปนตลับลูกปน
ที่มีคุณภาพ  และได รับความนิยมอย าง
แพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ดังนั้นการที่มี
ผู ทําการปลอม หรือจําหนายสินคาปลอม
จําพวกตลับลูกปนดังกลาวเขาขายความผิดใน
ลักษณะลวงขาย ตามประมวลกฎหมายอาญา 
271 ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแลว ยังอาจ
สงผลโดยตรงหรือเปนอันตรายตอชีวิตและ
ทรพัยสนิของประชาชนผูบริโภคอีกดวย และ
หลังจากนี้ ดีเอสไอ จะทําการสืบสวนกรณี
ดังกลาวในเรื่องของการฟอกเงินตอไป
 Mr.Clayton Tharp กลาวว า 
ขอบคุณทางรัฐบาลไทยท่ีมีการจัดการกับผูที่
ลกัลอบจําหนายสนิคาละเมิดเคร่ืองหมายการคา 
สําหรับผู บริโภคที่ไมแนใจหรือไมทราบวา
อันไหนของจริงหรืออันไหนของปลอมน้ัน 
เพ่ือความม่ันใจในการซ้ือผลิตภัณฑ ใหซื้อกับ
ตัวแทนจําหนาย SKF ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 
หรือตรวจสอบไดทางเว็บไซตว าตัวแทน
จําหนายสินคามีที่ใดบาง ทั้งนี้สินคาปลอม
ดังกลาวเป นการเอาเปรียบผูบริโภคมาก 
เนือ่งจากของปลอมจะใชวสัดใุนการผลิตที่ไมมี
คุณภาพเทาของจริง

 เมื่อ วันที่ 31ตุลาคม 2556 ที่กรม
สอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) นายจริะ รตันะรัต 
ประธานบริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จํากัด 
พรอมดวยนักบินปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) 
ไดเขาพบ นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีดีเอสไอ 
เพื่อใหเขาไปตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย
ตอกลุ มผู กระทําผิดเก่ียวกับการบิน โดย
นายจิระ เปดเผยวา บริษัทของตนเปนบริษัท
เอกชนรายแรก ท่ี ได  รั บอ นุญาตบริการ
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เฮลิคอปเตอรดานพาณิชย และไดรับสัมปทานบินรับ-สงนอกชายฝง ไปลงยังแทนขุดเจาะนํ้ามัน
กลางทะเล มากวา 40 ป และเปดโรงเรียนฝกการบินดวยเฮลิคอปเตอร มีนักบินอยูกวา 40 ราย
ซึ่งเปนคนไทย แตประสบปญหาเน่ืองจากมีชาวตางชาติ หลายประเทศนําเอาเคร่ืองบิน และ
คนขับ เขามาประกอบธุรกิจนี้ซึ่งขัดตอกฎหมายของไทย เพราะเปนอาชีพที่สงวนสําหรับคนไทย
เทาน้ันเพราะเก่ียวกับดานความม่ันคง
 นายจิระ กลาวตอวา บริษัทไดใหบริการบินรับ-สงคนและอุปกรณไปยังแทนขุดเจาะนํ้ามัน
กลางทะเล และบินเฉพาะพื้นที่ที่กําหนดภายในประเทศเทานั้น เม่ือเปดโอกาสใหตางชาติเขามา
ซึ่งก็จะสงผลกระทบในดานเศรษฐกิจและความมั่นคง ทั้งนี้ที่ผานมาตนเคยเขารองเรียนตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแลวแตไมมีความคืบหนา จึงมาเขาพบดีเอสไอเพ่ือใหชวย
ดําเนินการให อยางไรก็ตามในเบ้ืองตนพบวามีบริษัทการบินตางชาติเขามาทําธุรกิจใหบริการ
ดานการบินในไทย 2 บริษัท ซึ่งมีชาวตางชาติถึงรอยละ 50 ทําใหบริษัทเอสเอฟเอส ไดรับความ
เสียหายกวา 1,000 ลานบาท
 เบื้องตน นายธาริต ไดมอบหมายให พ.ต.ท.ประวุธ วงศสีนิล ผบ.สํานักคุ มครอง
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบคดีนี้ทันที

คดีทรัพยสินทางปญญา 1 พรอมดวยกําลัง
เจาหนาทีส่าํนกัคดทีรพัยสนิทางปญญา ดเีอสไอ 
ประสานงานกับผูจัดการฝายปกปองตราสิน
คาของ SKF Group ประเทศสวีเดน นําหมาย
คนของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง เขาทําการตรวจคน 
บริษทั เอส.เค.ลาดบวัหลวง จาํกดั ตัง้อยูเลขที่ 
99/1 หมู   3 ตําบลสามเมือง  อํา เภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่ ง เป นร านจําหน ายตลับลูกปนที่ใช เปน
ส วนประกอบของเคร่ืองจักร หรือใช กับ
ยานพาหนะ จากการตรวจคนพบตลับลกูปนปลอม
เครื่องหมายการคา SKF หลายขนาด กวา 
20,000 ชิน้ มรีาคาตัง้แต 30,000-60,000 บาท 
มูลคาความเสียหาย 10 ลานบาท จากนั้น
เจาหนาที่ไดยึดสินคาดังกลาวไวเปนของกลาง
และกลาวหาเจาของบริษัท ในขอหาเสนอ
จําหนาย และมีไวเพื่อจําหนายซ่ึงสินคาที่มี
เคร่ืองหมายการคาปลอมเคร่ืองหมายการคาของ
บคุคลอืน่ทีไ่ดจดทะเบยีนแลวในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา 108 ประกอบมาตรา 110 พ.ร.บ. 
เครือ่งหมายการคา พ.ศ. 2534
 พ.ต.ท. ชินโชติ กลาววา สินคา
จําพวกตลับลูกปนที่ใชเปนสวนประกอบของ
เครื่ อ งจักร  หรือ ใช กับยานพาหนะ ท่ีมี

ṌàÍÊäÍá¶Å§¨Ñº¼ÙŒ¤ŒÒμÅÑºÅÙ¡»„¹»ÅÍÁÃÒÂãËÞ‹ã¹àÁ×Í§¡ÃØ§à¡‹Ò



20 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTTMENT OF SPeCIAL INNVESTIGATIION

 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

á¶Å§¢‹ÒÇ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
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 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายธาริต 
เพง็ดษิฐ อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) 
พรอมดวยนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดี 
ดเีอสไอ และ ร.ต.อ.เขตรฐั ชาญศลิป ผูอาํนวยการ
ศนูยปองกันและปราบปรามผูมอีทิธพิล แถลงขาว
ผลการจับกุม
 กลุมผูคายาเสพติดพรอมของกลางเปน
ยาเสพติดจํานวนหลายรายการ มูลคากวา 30 
ลานบาท และผูตองหาจํานวน 4 ราย ณ หองประชุม 
ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน  2556 
นายธวชัชยั ใจสมคัร อาย ุ60 ป อยูบานเลขที่ 
293 หมู  1 ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม พรอมดวยภรรยาเขายื่น
หนังสอืตอนายธารติ เพ็งดิษฐ อธิบดีดีเอสไอ 
เพือ่ขอความเปนธรรมกรณีนายวฒุชิยั ใจสมคัร 
อาย ุ37 ป ลกูชาย หนึง่ในหุนสวนรานวอรมอพั 
ผับช่ือดังในเชียงใหม ถูกกลาวหาวาเปนคน
ฆาตกรรม น .ส .เบญจพรณ หรือแอนนี่ 
ผองผิว อายุ 27 ป แฟนสาว ที่พบสภาพศพมี
ผาพันคอสีดําปดตา แขนท้ังสองถูกมัดดวย
เข็มขัดนิรภัย คอถูกรัดดวยเข็มขัดนิรภัยติด
กับตนกระถินภายในปาละเมาะหลังป ม
นํ้ามัน ปตท. ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือ
วันที่ 13 ธันวาคม 2548 จนถูกตัดสินจําคุก
ตลอดชวีติ คดอียูระหวางพจิารณาในชัน้ฎกีา 
เบื้องตนดีเอสไอรับเรื่องไวพรอมมอบให

นายธิตินัย พาติกบุตร เจาหนาที่คดีพิเศษ
ชํานาญการ เขาตรวจสอบขอเท็จจริง
 นายธาริตกลาววา เบ้ืองตนจากการ
ตรวจสอบทราบวามีพยานหลักฐานใหม
ในคดีประกอบดวยผลการตรวจเนื้อเยื่อของ
ชิ้นเน้ือผูตองสงสัยที่ติดอยูในซอกเล็บจาก
คณะแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
ไมตรงกับดีเอ็นเอนายวุฒิชัย นอกจากน้ี ยังมี
ภาพถายในคืนวันเกิดเหตุวา นายวุฒิชัยเปน
ดเีจเปดแผนอยูในผบั ซึง่สอดคลองกับการตรวจ
เช็คสัญญาณโทรศัพทที่พบวานายวุฒิชัยอยู
ที่ผับ นอกจากนี้ ยังมีใบรับรองแพทยระบุวา
นายวุฒิชัยมีอาการไหลหลุดไมสามารถยก
ของหนักได จึงเปนที่นาสังเกตวาจะยกศพ
คนเดียวผูกไวกับตนไมไดหรือไม อยางไร
ก็ตาม ที่ผานมา พยานหลักฐานเหลานี้ไมได
ถกูนาํเขาในสาํนวน ขึน้อยูกบัปจจยัหลายอยาง
ทั้งทนายความ หรือญาติวาจะเขามากนอย
เพียงใด อีกทั้งในระบบกลาวหา ขึ้นอยูกับจะ
หาพยานหลักฐานไดดีกวาใคร ดีเอสไอจึงจะ
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหความเปนธรรม
กับทุกฝายตอไป   

Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹ÅÙ¡ªÒÂà»š¹á¾Ð

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
พรอมดวย น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข น.พ.บุญเรือง 
ไตรเรืองวรวัฒน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.พ.สัมพันธ คมฤทธ์ิ เลขาธิการแพทยสภา 
และนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวมแถลงผลการจับกุม
สถานพยาบาลและแพทยเถ่ือน โดยกระทรวงยุติธรรมไดร วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
สนธิกําลังเจาหนาท่ีนําหมายคนศาลอาญา เขาตรวจคนคลีนิก ชื่อ “Pulchala Clinic” เลขที่ 
18/97 หมูบานเทอเรซ ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ และพบ น.ส.ณัฐชานันท พิทักษชัยกร หรือ แนน อายุ 22 ป ไดเชาสถานที่แลวเปด
คลินิกเถ่ือน จึงควบคุมตัวมาสอบสวน และแจงขอหานําขอมูลอันเปนเท็จเขาสู ระบบ
คอมพิวเตอร โดยประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น และเผยแพรซึ่งขอมูล
คอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลอันเปนเท็จ รวมถึงขอหาฉอโกงและฉอโกงประชาชน 
อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และแพทยสภา รวมลงนาม ในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

ในการประสานงานเพ่ือเฝาระวังและปองกัน
ปราบปรามมาตรฐานการใหบริการดานการ
แพทยและสาธารณสุข เพื่อกวาดลางคลินิก
เถื่อน หมอเถื่อนและวิธีการรักษาพยาบาล
ทีไ่มถกูตองใหหมดไปทุกพื้นที่

ṌàÍÊäÍá¶Å§¢‹ÒÇ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁËÁÍà¶×èÍ¹
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 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายหนึ่งดิน วิมุตตินันท ตัวแทนสภายุติธรรม 
หนึ่งในเครือข ายแนวร วมประชาธิปไตยตอต านเผด็จการแหงชาติ (นปช .) เดินทาง
เขายื่นหนังสือตอนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพ่ือรองทุกขให

ดําเนินคดีกับแกนนําผูชุมนุมคัดคาน พ.ร.บ. 
นิรโทษกรรม จํานวน 11 คน ประกอบดวย 
พล .อ .ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ หัวหน าพรรคประชาธิป ตย  
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพวกอีก 9 คน 
ที่ลาออกจาก ส.ส. มาเปนแกนนําชุมนุม
คัดคานนิรโทษกรรม โดยมองวาการยกระดับ
การเคลื่อนไหวขณะนี้เขาขายกระทําผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดตอ
ความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ทั้งตามมาตรา 113 ฐานเปนกบฏ มาตรา 116 
และ 117 มีเจตนาลมรัฐบาล

ÊÀÒÂØμÔ¸ÃÃÁ Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา เดินทาง
เขายื่นหนังสือถึงนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีที่พบพยาน
หลักฐานใหมที่นาเชื่อวาศาลรัฐธรรมนูญกระทําการลวงละเมิดพระราชอํานาจและปฏิบตัหินาที่
โดยมิชอบ เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
อันจะนําไปสูการตรวจสอบเพิ่มเติมวาศาลรัฐธรรมนูญกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 ประกอบมาตรา 157 หรือไม หลังจากศาลรัฐธรรมนูญนัดฟงคําวินิจฉัย
คํารองของผูรองทั้ง 4 กรณี การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว. ในวันที่ 20 
พฤศจิกายนนี้ ของ ส.ส. และ ส.ว. 312 คน เปนการลมลางการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 หรือไม โดยมองวาขณะน้ีกระบวนการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญดังกลาวผานการ
พิจารณาครบ 3 วาระแลว และมีการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 150 ดวยการนําขึ้น

นายเรืองไกรยื่นหนังสือศาลรัฐธรรมนูญกระทําการลวงละเมิดพระราชอํานาจและปฏิบ ัติหนาที่โดยมิชอบ

ทูลเกลาฯ แลว ดังนั้น การท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
รับคํารองดังกลาว จึงไมเหมาะสมเขาขาย
ลวงละเมิดพระราชอํานาจ

·¹ÒÂ¤ÇÒÁ¡ÅØ‹Á ¹»ª. ÃŒÍ§àÃÕÂ¹μ‹ÍÍ¸Ôº Ṍ ṌàÍÊäÍ 
ãËŒ í́Òà¹Ô¹¤ Ṍ¹ÒÂÊØà·¾ à·×Í¡ÊØºÃÃ³

 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 นายคารม พลพรกลาง ทนายความกลุมแนวรวม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ หรือ นปช. เขายื่นหนังสือตอนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ขอใหดําเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส.พรรค
ประชาธิปตยกับพวกในขอหากบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 กรณีที่นายสุเทพ
และพวกปราศรัยชักชวนปลุกปนประชาชน ใหหยุดงานไมชําระภาษี ทําการขมขูและขับไล
รัฐบาล โดยนายคารมขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับคดีนี้เปนคดีพิเศษ เพราะมีการกระทําผิด
เปนขบวนการ อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ซึ่งนายธาริตระบุ ดีเอสไอจะรับคดี
ไวพจิารณา และท่ีผานมามผีูมารองทกุขกลาวโทษใหดาํเนนิคดกีบันายสเุทพและพวกแลวหลายคดี 

สวนจะมกีารพจิารณาใหเปนคดพีเิศษ หรอืไม
ตองขึน้อยูกบัการสอบสวนและขอเท็จจรงิ
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 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ดร.สุวัตร สิทธิหลอ ปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และนายวัชระ กรรณิการ โฆษกกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาเขาพบนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อยื่น
หนังสือขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตรวจสอบเพ่ือดําเนินคดีกับ
รานจําหนายเคร่ืองประดับอญัมณีตามแหลงทองเท่ียว ทีม่พีฤตกิรรมหลอกลวง
ประชาชนและนักทองเที่ยวในเร่ืองคุณสมบัติและราคาที่ไมเหมาะสม ซึ่งกอให
เกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของประเทศ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 อธิบดีดีเอสไอกลาววา ขบวนการหลอกลวงคาอัญมณีปลอมมาซํ้าเติม
ปญหาใหประเทศเสียหายมากข้ึนกวาเดมิ ดงัน้ันจะตองมกีารต้ังศนูยปฏบิตักิาร
รวมกันของ 2 กระทรวงเพื่อแกปญหา เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเกิดความ
มั่นใจอยางเต็มที่ ทั้งน้ีจะดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิดนี้โดยจะดําเนินการ
เอาผิดในเรื่องฉอโกงประชาชน และฟอกเงินเพราะกลุ มคนดังกลาวมี
พฤติกรรมที่ชัดเจนเจตนาในการทําความผิด และจะนํามาตรการทางภาษี
มาจัดการกับขบวนการน้ี เพราะมพีฤตกิรรมทีจ่ดทะเบียน 1-2 ปและเลกิกจิการไป 
หรือใชชื่อลูกจางมาจดช่ือเปนเจาของราน ใชนอมินีจดช่ือแทน ซึ่งผูบงการ
จริงๆ จะไมปรากฏ ดังน้ันจะดําเนินการเพ่ือนําไปสูการยึดทรัพย โดยจะเร่ิม
ปฏิบัติตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน ทั้งน้ีจะมีการจัดตั้งวอลรูมศูนยดังกลาว

ที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา อยางไรก็ตาม ศูนยฯ จะเปด
เปนทางการไดภายในสัปดาหหนา นอกจากนี้ตนขอเตือน
คนขับรถแท็กซี่ ตุกตุก และมัคคุเทศก ซึ่งเปนผูที่ไดคาตอบแทน
เปนเปอรเซน็ตจากขบวนการน้ี หรอืทีเ่รยีกกนัวา “คานํา้” นัน้วา
ถอืวาเขาขายสนับสนุนการกระทําความผิด ใหรบีกลบัตัวกลบัใจ 
สําหรับมูลคาที่นักทองเที่ยวถูกหลอกใหซื้อมูลคารวมประมาณ
พันกวาลาน แตผลกระทบที่สรางความเสียหายตอประเทศท่ีจะ
ไดรายไดจากการทองเที่ยวประมาณการไมได เบื้องตนมากกวา
แสนลานบาท

ṌàÍÊäÍ¨Ñºá¡�§ªÒÇä¹¨ÕàÃÕÂ ËÅÍ¡ÅÇ§âÍ¹à§Ô¹¡Ç‹Ò 80 ÅŒÒ¹
 เมือ่วันที ่22 พฤศจกิายน 2556 นายธารติ เพง็ดษิฐ อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ แถลงขาว
การจบักมุผูตองหาชาวไนจเีรีย ผูรวมขบวนการหลอกลวงชาวไทยทางเฟสบุค และมคีวามเชือ่มโยง
เกี่ยวกับขบวนการเงินดํา  มูลคาความเสียหายไมนอยกวา 80 ลานบาท 
 ผูตองหานัดเหย่ือมาพบท่ีโรงแรมแหงหน่ึงยานรามคําแหงและไดโชวเงินดอลลารใหเหย่ือ
เหน็โดยท่ีแบงกดอลลารจะสแตมปตวัพมิพสแีดงวา ORIGINAL แลวอางกับผูเสยีหายวาเงินนีใ้ชไมได
เพราะยงัตดิตราแสตมปนีอ้ยู หากตองการนําเงินน้ีไปใชใหนําเงินมาซื้อนํ้ายาเพื่อลบตัวพิมพที่อยู
บนแบงกดอลลาร ซึ่งตองเสียคาน้ํายาประมาณ 7 แสนบาท ทั้งนี้ผูตองหานาํนํา้ยาลบตวัพมิพให
เหยือ่ดแูลวนาํไปขึน้เงนิไดจริง ผูเสยีหายจงึหลงเช่ือ 
 อยางไรก็ตามยังมีการสรางเร่ืองราวตางๆ จนผูเสียหายหลงเช่ือและโอนเงินใหในท่ีสุด 
และหนึ่งในผูเสียหายรายหนึ่งซึ่งเปนเภสัชกรของโรงพยาบาลชื่อดังแหงหนึ่งถูกหลอกลวง
สญูเงนิกวา 4 แสนบาท และกาํลงัจะโอนเงนิไปใหผูตองหาอกี 7 แสนบาท แตถกูจบักมุตัวเสยีกอน 

ไมไดมีการโอนเงิน นอกจากน้ี อธิบดีดีเอสไอ
ไดสั่งการใหสืบสวนพบวา มีเหยื่อไมนอยกวา 
100 ราย และวงเงินคาเสียหายรวมไมตํ่ากวา 
80 ลานบาท จึงไดทําการสืบสวนขยายผลจน
นํามาสูการจับกุมดังกลาว

 วนัที ่25 พฤศจกิายน 2556 ทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ (ดเีอสไอ) นายวรีภทัร ศรไีชยา ทนายความ
นายสมศกัด์ิ เกียรติสุรนันท ประธานสภาผูแทนราษฎร ยื่นหนังสือถึงนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี
ดเีอสไอ เพือ่ขอใหดาํเนนิคดกีบัตลุาการศาลรฐัธรรมนญูเสยีงขางมากทัง้ 5 คน กรณทีีม่คีาํวินจิฉยั
รางแกไขรฐัธรรมนญู ซึง่ผานขัน้ตอนการนาํขึน้ทลูเกลาฯ ไปแลว โดยรองทกุขใหดเีอสไอดาํเนนิคดี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขอหากระทําผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 ผูใดหมิ่นประมาท 
ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษตัรยิ พระราชนิ ีรชัทายาท หรอืผูสาํเรจ็ราชการ
แทนพระองค ดาน นายธาริต กลาววา ตนไดเซ็นแตงตั้งพนักงานสอบสวนเร่ืองดังกลาวแลว
โดยตนจะเปนหัวหนาคณะพนักงานสอบสวนเอง ทั้งนี้ จะรวบรวมขอรองเรียนในเร่ืองดังกลาว
พิจารณารวมกัน

á¶Å§¢‹ÒÇàÃ×èÍ§¡ÒÃ»ÅÍÁá»Å§ÍÑÞÁ³Õ

·¹ÒÂ¤ÇÒÁμÑÇá·¹¹ÒÂÊÁÈÑ¡ Ốì à¡ÕÂÃμÔÊØÃ¹Ñ¹ »ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒÁÒÂ×è¹Ë¹Ñ§Ê×Í ṌàÍÊäÍ
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 A C T I V I T Y
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

 “เพื่อไทย” ยื่นดวยเอาผิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เสียงขางมาก 5 คน มีคําวินิจฉัยเรื่องแกรัฐธรรมนูญไรหลักการ
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่กรมสอบสวน
คดพีเิศษ (ดเีอสไอ) นพ.เหวง โตจิราการ นายสุนัย จุลพงศธร 
ส.ส.พรรคเพือ่ไทย เดินทางเขายืน่หนังสอืตอนายธารติ เพง็ดษิฐ 
อธิบดีดีเอสไอเพ่ือใหดําเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เสยีงขางมากทัง้ 5 คน กรณทีีม่คีาํวนิจิฉยัรางรฐัธรรมนญูโดยไมมี
หลกัการ โดย นพ.เหวง กลาววา ตั้งขอสังเกตวาหลายกรณีที่เกิด
ขึ้นจากการทํางานของตุลาการมีนัยยะบางอยาง ที่ผานมา
ดาํเนินการแกไขรฐัธรรมนูญเปนไปตามขัน้ตอน และมกีารนาํขึน้
ทูลเกลาฯ ตามข้ันตอนรัฐภาปกติ การท่ีศาลมีคําวินิจฉัย
ดังกลาวถือวาเขาขายกาวลวงพระราชอํานาจ เปนการกระทํา
ไมบังควร จึงตองการใหดีเอสไอสืบสวนดําเนินคดีกับตุลาการ
เสียงขางมาก
 ดานนายธาริต กลาววา เมื่อมีการกลาวโทษดีเอสไอก็
ต องรับคําร องไว ดําเนินการเพ่ือเสนอเข าท่ีประชุมคณะ

กรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) โดยจะเรงพิจารณาเพ่ือนําเสนอในการประชุมคดี
พิเศษวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ โดยทุกคนถือวาอยูภายใตกฎหมาย แมจะเปน
ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถถูกดําเนินคดีได ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนการกลาวโทษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมใชองคกร ดีเอสไอติดตามผลการวินิจฉัยมาตลอด 
ถือวามีการดําเนินการอยางตอเน่ืองซ่ึงพบประเด็นสําคัญกรณีเทียบเคียงกับ
คํารองของนายบวร ยสินทร ที่เคยรองใหยุบพรรคประชาธิปตย กรณีที่เคย
เสนอแกรัฐธรรมนูญแตศาลกลับยกคํารอง อยางไรก็ตาม ตนเปนหวงกรณีที่
จะมีการนําคําวินิจฉัยไปใชอาจจะสงผลกระทบหากภายหลังตรวจสอบวา
ตุลาการกระทําผิดจริง ทั้งนี้เรื่องดังกลาวถือเปนเรื่องสําคัญ ตนเองจะ
รับผิดชอบเปนหัวหนาคณะพนักงานสอบสวนดวยตัวเอง

¾ÃÃ¤à¾×èÍä·Â Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹ÈÒÅÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการกฎหมายซ่ึงแตงตั้งขึ้นโดยนายก
รฐัมนตร ี เพือ่แกไขสถานการณความไมสงบทีเ่กิดขึน้ เปดเผยถงึ
รปูแบบการทํางานของคณะกรรมการกฎหมายวาจะมีการหารือ
เกีย่วกบัสถานการณทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดเกีย่วกับขอกฎหมายในการ
บริหารประเทศ ซึ่งภายหลังประชุมหารือกันแลว จะจดัใหมกีาร
แถลงขาว ในคราวเดียวเพ่ือใหขาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยจะมอบหมายให นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการจะเปนผูแถลง
ขาวตอส่ือมวลชน และจะไมอนุญาตใหกรรมการหรือบุคคลอื่น
ในคณะกรรมการกฎหมายใหขาวลวงหนาไปกอน
 นอกจากนี้ นายธาริต ยังระบุวา ไดรับการประสานจาก 
นายพรอมพงศ นพฤทธ์ิ โฆษกพรรคเพื่อไทย วา จะเดินทางเขา
แจงความดําเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ 

DSI àÅç§ÃÑº¤ ṌÁçÍºÊØà·¾¡Ç‹Ò 40 ¤´Õ à»š¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ
กปปส. ในความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา ม.112 กับพนักงานสอบสวน
ดีเอสไอ จากกรณีนายสุเทพออกมา
เรียกรองและสั่งการใหนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีลาออกยกชุด เพราะ
ถือว า นายสุ เทพ สั่ งการโดยไม มี
กฎหมายใดใหอํานาจกระทําได และถือ
เปนการลวงละเมิดพระราชอํานาจดวย
 ลาสดุ เวลาประมาณ 10.00 น. นาย
พรอมพงศ นพฤทธ์ิ โฆษกพรรคเพ่ือไทย
ไดเดินทางย่ืนหนังสือตอนายธาริต เพ่ือ
เอาผดินายสเุทพ กระทาํผดิมาตรา 112 
แลวขอหาเปนกบฏ ตั้งสภาประชาชน 
และกาวลวงพระราชอํานาจ พรอมกับ
รองยุบพรรคประชาธิปตย ในขอหา

ลมลางการปกครอง
 จากนั้น ในเวลา 13.00 น. นายธาริต 
เพ็งดิษฐ กลาววา จากการหารือกับ พล.ต.อ. 
ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี นาย
ชั ย เ กษม  นิติ สิ ริ  รมว .ยุติ ธรรม  และ 
พล.ต.อ.อดลุย แสงสงิแกว ผบ.ตร. เหน็ตรงกันวา 
จะรับคดีทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการชุมนุมของ
กลุม กปปส. ประมาณ 40 คดี ไวเปนคดีพิเศษ 
และจะนําเขาที่ประชุมวันที่ 17 ธันวาคมน้ี 
เพื่อลงมติตอไป

 เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2556 ทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ 
(ดเีอสไอ) นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ พรอมดวยเภสัชกรประพนธ อางตระกูล รอง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงผล
จับกุมผูตองหาลักลอบจําหนายยาไซโตล็อค (Cytolog, 
Misoprostol), และยา MTPill, Mifepristone เพ่ือใชใน
การทําแทงผานทางเว็บไซต โดยดีเอสไอสนธิกําลังรวม

กับ อย. สืบสวนพบพฤติกรรมการกระทําผิด
จึงลอซ้ือจนสามารถจับกุมผูตองหาได 2 ราย 
คือ นายสมชาย สุนันทเจริญ อายุ 48 ป 
จับกุมได ที่บ านเลขที่149 หมู บ านชุมชน
นครปฐม ซอยเพชรเกษม 10 ตาํบลสนามจนัทร 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนสถานท่ี
เก็บของกลางและจัดสงสนิคา และนายวิโรจน
อังกุรวานิช อายุ 30 ป จับกุมไดที่บานเลขท่ี 
500/1 ถนนราชมรรคา ตําบลสนามจันทร

ṌàÍÊäÍ-ÍÂ. ºØ¡·ÅÒÂá¡�§¢ÒÂÂÒ·íÒá·Œ§¼‹Ò¹àÇçºä«μ� ¢Í§¡ÅÒ§Í×éÍÁÙÅ¤‹Ò¡Ç‹Ò 30 ÅŒÒ¹
¾ºÅÙ¡¤ŒÒ Â‹Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÂÍÐÊØ´ àμ×Í¹ãªŒÂÒ¼Ô´»ÃÐàÀ·àÊÕèÂ§μÒÂ
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 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ชาวบานลพบุรีกวา 20 คน พรอมกับ นายสุชาติ ลายนํ้าเงิน 
อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย และตัวแทนกลุมไทยเฉย ไดเขายื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษตอ นาย
ธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ใหดําเนินคดีกับ นายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุมคณะกรรมการประชาชน เพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทย
ใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) กับพวกฐานหม่ิน
สถาบันและลวงละเมิดพระราชอํานาจ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จากการไม
ยอมรับพระราชกฤษฎีกาการเลือกต้ัง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557
 นายธาริต ระบุวา จะนําขอรองทุกขกลาวโทษในกรณี ดังกลาว รวมเขากับอีก 47 คดี ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เขาที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เพื่อเสนอรับเปนคดี
พิเศษในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. ซึ่งพิจารณารวมเปนความผิดที่เกิดขึ้นระหวาง
การชุมนุม สวนจะมีการดําเนินคดีกับนายสุเทพกับพวกขอหาใดบางนั้น ขึ้นอยูกับการสอบสวน 
แตเบ้ืองตนจะดําเนินคดีฐานรวมกันเปนกบฏ และม่ัวสุมต้ังแต 10 คนข้ึนไป ตามประมวล

·¹ÒÂ ¹»ª.Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃŒÍ§ ṌàÍÊäÍ ´íÒà¹Ô¹¤ Ṍ àÊÃÕ Ç§É�Á³±Ò 
áÅÐ à¶¡Ô§ ÊÁ·ÃÑ¾Â� ¼Í.Ê¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹�¼‹Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁºÅÙÊ¡ÒÂ ¢ŒÍËÒ¡º¯

เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2556 นายคารม พลพรกลาง ทนายความแนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผดจ็การแหงชาต ิ (นปช.) เขายืน่หนังสอืรองทุกขกลาวโทษตอนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอเพ่ือใหดําเนินคดีกับนายเสรี วงษมณฑา และนายเถกิง 
สมทรัพย ผอ.สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมบลูสกาย ฐานสนับสนุนในการรวมกันสะสมกําลังพล
หรอือาวุธ ตระเตรยีมการอ่ืนใด  หรอืสมคบกันเพือ่เปนกบฏหรอืกระทาํความผิดใดๆ อนัเปนสวน
ของแผนการเพือ่เปนกบฏหรอืยยุงราษฎรใหเปนกบฏ หรอืรูวามผีูจะเปนกบฏแลว กระทาํการใด
อันเปนการชวยปกปดไว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 114 จากกรณีที่นายเสรี ขึ้นเวที
ปราศรยัปลกุระดมมวลชนในการชมุนมุกลุมคณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปลีย่นแปลงใหเปน
ประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

 นายธาริต กลาววา กอนหนานีม้กีารรองทุกขกลาวโทษใหดาํเนินคดี
กบัแกนนํา กปปส. จาํนวน 13 คนโดยนายเสรี ยงัไมเคยมีผูมารองทุกข
ใหดําเนินคดี ดังนั้น ดีเอสไอจะรวมคํารองที่เกี่ยวของกับการชุมนุม
ทัง้หมดเปนคดเีดียวกันเพือ่ดําเนนิการสอบสวนในภาพรวมเน่ืองจากมี
บุคคลเก่ียวของหลายคนซ่ึงมีพฤติกรรมตางกรรมตางวาระ โดยจะนํา
เสนอเรือ่งดังกลาวรวมเขาทีป่ระชมุคณะกรรมการคดพีเิศษเพือ่ใหมมีติ
รับเปนคดีพิเศษตอไป

โดยนายวิโรจนเปนผู ดูแลเว็บไซตประกาศ
ขายยาทําแทง 9 เว็บไซต ประกอบดวย 
รพ .คลองตัน . com,  สุขุมวิท12 .com, 
yatamtank.com, tamtanksure.com, 
clinicsuporn.com, clinicsomsak.com, 
clinicbancha.com, tanksabai.com, 
clinicnarin.com  
 จากการตรวจคนบานพักนายสมชายฯ พบ
ของกลางจํานวนมาก ทัง้ซองพัสดทุีร่ะบชุือ่ทีอ่ยู
ปลายทาง ซึ่งภายในซองพัสดุมียาทําแทงที่
แพ็คไวเตรียมสงพรอมใบอธิบายการใชงาน 
120 ซอง ยาทําแทงที่รอการบรรจุจัดสง 
2,008 เม็ด มูลคากวา 1 ลานบาท และพบ
กลองยาเปลาที่จัดสงยาไปแลวกวา 50,000 
เม็ด คิดเปนมูลคากวา 30 ลานบาท
 นายธาริตฯ กลาวตอวา จากการสืบสวน
พบวาเว็บไซตดังกลาวเปดขายยาทําแทงมา
นานกวา 1 ป ชวงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 
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กฎหมายอาญา มาตรา 113 และ 116 
ที่ศาลอาญาออกหมายจับเปนหลัก 
 นอกจากน้ี นายธาริต ยังกลาววา ในการ
พิจารณารับเปนคดีพิเศษดังกลาว ถือเปนการ
โอนคดีจากสํานกังานตํารวจแหงชาติ ซึง่ดเีอสไอ
ไดมีการขอมติที่ประชุมเพ่ิมเติม โดยใหตํารวจ 
อยัการ และพนักงานสอบสวนดีเอสไอ รวมกัน 
3 ฝาย ในการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น

ที่ผ านมามีลูกคาสั่งซื้อยาทําแทงประมาณ
20,000 ราย มีการจัดสงใหลูกคาทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
ทัง้นี ้ผูตองหามีรายไดจากการทําแทงเดอืนละ 
4 ลานบาท หรือปละไมตํ่ากวา 50 ลานบาท 
โดยหนาเว็บไซตจะมีการกําหนดเกณฑราคา
ของแตละชวงอายุครรภซึ่งมีความแตกตางกัน 
อาทิ กรณีที่อายุครรภ 7 เดือน ราคายาอยูที่ 
6,000 บาท ซึ่งเร่ืองดังกลาวอันตรายมาก
เพราะเปนอายุครรภที่มากแลว ทั้งนี้ลูกคา
สวนใหญเปนลูกคารายยอยที่ซื้อไปใชเอง
 นายธาริตฯ กลาวอีกวา เบื้องตนดีเอสไอ
แจงขอหากระทําผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระ
ทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมาตรา 14 
พ.ร.บ.ยา มาตรา 12 ขายยาแผนปจจุบันโดย
ไมไดรับอนุญาตมาตรา 72 (4) ขายยาที่ไมได
ขึ้นทะเบียนตํารับยาและอาจเปนความผิด
ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร, ประมวลรัษฎากร และ

พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
อยางไรก็ตาม ดีเอสไอจะประสานใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) 
ดําเนินการปดเว็บไซตดังกลาวดวย
 ดานเภสัชกรประพนธฯ กลาววา ยา Mi-
soprostol นั้น อย.ไดอนุมัติเลขทะเบียนท่ีถูก
ตองในช่ือยาไซโตล็อคซึ่งมีวัตถุประสงคในการ
ใชสําหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหารและ
ลําไสเล็กสวนตนเทานั้น กรณีมีผู นํายาดัง
กล าวมาใช สําหรับเหน็บช องคลอดเพื่อ
วัตถุประสงคในการทําแทงดวยตนเอง โดยไม
ไดอยูในการควบคุมดูแลของแพทยอาจทําให
มดลูกบีบตัวอยางรุนแรงผิดปกติจนถึงขั้น
มดลูกฉีกและทําใหเกิดอาการตกเลือดซึ่งจะ
เปนอันตรายถึงแกชีวิตได จึงไมสมควรท่ีจะนาํ
ยามาใชในลักษณะดังกลาว
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 เมือ่วันท่ี 17 ธนัวาคม 2556 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รกัษาการรองนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม ในฐานะ
รองประธาน กคพ.พรอมดวยคณะกรรมการคดีพิเศษ รวมประชุมเพ่ือพจิารณารบัคดอีาญาเปน
คดพีเิศษโดยมี นายธารติ เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปนเลขานกุาร กคพ.
ประมวลเรื่องเขาสูการพิจารณา หลังการประชุมประมาณ 2 ช.ม.ที่ประชุมมีมติรับคดีนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุม กปปส. พรอมพวก ที่เกิดในชวงการชุมนุมเปนคดีพิเศษ
 ทั้งนี้ นายธาริต แถลงภายหลังการประชุมวาที่ประชุม กคพ. มีมติรับกรณีนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ พรอมพวก ถูกกลาวหาวา ไดกระทําความผิดทางอาญา สืบเน่ืองจากการชุมนุม
ทางการเมืองในพืน้ที ่กทม.และบางจงัหวดัตัง้แตเดอืน ส.ค. เปนตนมา และความผดิทีเ่กีย่วเนือ่ง
เก่ียวพัน โดยมีมติใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ พนักงานอัยการ และพนักงาน
สอบสวนของสํานกังานตาํรวจแหงชาต ิ (สตช.) รวมสอบสวนดวยความโปรงใส ใหความเปนธรรม
กบัทกุฝาย เนือ่งจากเปนคดีทีม่คีวามซับซอนตองใช พ.ร.บ. สอบสวนคดพีเิศษ บรูณาการรวมกัน 
3 ฝาย เพือ่ประสทิธภิาพและความเปนธรรม ตนยนืยนัวาการพจิารณาของคณะกรรมการ กคพ. 
เปนไปตามขอเทจ็จรงิและขอกฎหมาย เพราะการสอบสวนของตํารวจไดพบความผิดเกิดขึ้น
กอนหนานี้จนกระท่ังศาลอาญาออกหมายจับในคดีกบฏ เบ้ืองตนตํารวจไดรับคดีเก่ียวกับ 
กปปส. ไว 60 คดี แตพิจารณาวาจะรับเปนคดีพิเศษมีเพียง 20 คดี  
 นายธาริต กลาวตอวา ดีเอสไอสามารถดําเนินคดีไดทั้งหมดในคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันใน
ภาพรวม ทั้งกลุมทอนํ้าเลี้ยงสนับสนุนการชุมนุม สวนทีเ่หลือเปนคดเีลก็นอย พกพาอาวุธมีดหรอื
ทาํรายรางกายกันสวนแนวทางการสอบสวนตนจะเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

คดีดังกลาวเปนนัดแรกในเวลา 14.00 น. ของวันท่ี 18 
ธันวาคม 2556 โดยจะมีการพิจารณาออกหมายเรียก
แกนนาํคนอืน่ๆ ดวย และกลุมทอนํา้เลีย้ง การตรวจสอบ
บัญชีและการอายัดบัญชี  ตนจะแถลงแนวทางการ
ดําเนินคดีหลังการประชุม
 “ทั้งนี้สวนคดีที่กบฏซึ่งศาลอาญาออกหมายจับ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไวเม่ือ กคพ. ลงมติเปนคดี
พิเศษ หมายจับคดีดังกลาวจะอยูในความรับผิดชอบ
ของดีเอสไอ และพนักงานสอบสวนจาก สตช.สวน
แนวทางการนําตัวนายสุเทพฯ มาดําเนินคดีตามหมาย
จับยังเร็วเกินไปที่จะตอบวาจะออกไปจับกุมภายนอก 
หรือจะเรียกมารับทราบขอกลาวหา ตองหารือกับ
พนักงานสอบสวนกอน” อธิบดี ดีเอสไอ กลาว

 กลุมคนไมเอาพรรคประชาธิปตยนําเงินรางวัลนําจับใหดีเอสไอไวสําหรับผูที่สามารถ
จับกุม กํานันสุเทพได จํานวน 15,113 บาท และจะตั้งโตะรับบริจาคเพ่ิมเติม เพื่อจะนํามา
มอบใหดีเอสไอเพ่ิมเติม ดานทนาย 13 แกนนํา กปปส. แจง DSI เล่ือนรับขอหา ยันรอการ
ชุมนุมยุติกอน 
 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 นายวิโรจน 
ภูมิศรีสวัสดิ์ ทนายความผูรับมอบอํานาจจากแกนนํากลุม กปปส.จํานวน 13 คนท่ีถูก
ดีเอสไอออกหมายเรียกใหเขารับทราบขอหาเกี่ยวกับการชุมนุม ไดเดินทางเขายื่นเอกสาร
ขอเล่ือนการรับทราบขอกลาวหากระทําผิดตามมาตรา 113, 116, 215 และ 216 ประกอบ
มาตรา 83 โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรลีํา้ ผูอาํนวยการศูนยบริหารคดีพิเศษ เปนตัวแทนรับมอบ
เอกสาร ทั้งนี้ทางแกนนําทั้ง 13 คน ใหเหตุผลวาอยูระหวางการชุมนุม เม่ือเสร็จสิ้นการชุมนุม
แลวจะเดินทางมารับทราบขอกลาวหาตอไป และไดแนบเอกสารคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ระบุวาการชุมนุมเปนไปดวยความสงบเรียบรอย ชอบดวยกฎหมาย และปราศจากอาวุธมา
ประกอบการพิจารณาดวย
 นายวิโรจน กลาวอีกวา สําหรับกรณีที่ดีเอสไอระบุหากมารับทราบขอกลาวหา จะขอ
อาํนาจศาลฝากขังทนัทนีัน้ กรณีการขอเล่ือนการรับทราบขอกลาวหา ถอืเปนสทิธขิองผูถกูกลาวหา 
พรอมทั้งตั้งขอสังเกตวาการออกหมายเรียกดังกลาวเหมือนเปนการหลอกใหเขามอบตัว ทั้งที่
การเรียกเขารับทราบขอกลาวหาเปนการเรียกเขาไปสอบถาม และไมใหผูถูกกลาวหาเขาไป
ยุงเหยิงกับหลักฐาน ขณะที่ทางดานแกนนําที่เหลืออาจติดตอขอเล่ือนดวยตัวเอง
 สําหรับแกนนํา กปปส. 13 คน ที่ติดตอขอเลื่อนการรับทราบขอกลาวหา ประกอบดวย 
1. นายสาทิตย วงศหนองเตย 2. นายชุมพล จุลใส 3. นายพุทธิพงษ ปุณณกันต 4. นายอิสสระ 
สมชยั 5. นายวทิยา แกวภราดยั 6. นายถาวร เสนเนียม 7. นายณฏัฐพล ทปีสวุรรณ 8. นายเอกนฏั 
พรอมพันธุ 9. น.ส.อัญชะลี ไพรีรักษ 10. ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย 11. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท 
12. นายสมบูรณ ทองบุราณ และ 13. นายนิติธร ลํ้าเหลือ

 ¡ÅØ‹ÁäÁ‹àÍÒ »ª».ÍÑ´©Õ´ÃÒ§ÇÑÅ¹íÒ¨Ñº “¡íÒ¹Ñ¹ÊØà·¾” ãËŒ ṌàÍÊäÍ

 ต อมา  ในวันเดียวกัน  กลุ มคนไม  เอาพรรค
ประชาธิปตย นําโดย นายสุชาย บุญไชย เขายื่นหนังสือ
ถึง นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อ
มอบเงินรางวัลนําจับใหดีเอสไอไวสําหรับผูที่สามารถ
จับกุม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได 
เบื้องตนไดมอบเช็คเงนิสดเปนเงิน 15,113 บาท จากนั้น
จะต้ังโต ะรับบริจาคเพ่ิมเติม และจะนํามามอบให
ดเีอสไอเพิม่เตมิ เนือ่งจากเหน็วาขณะนีน้ายสุเทพยังคงมี
พฤติการณกระทําผิด ทั้งที่ศาลออกหมายจับแลว
 ดาน นายธารติ กลาววา จะรับรางวลันาํจบัไวเกบ็
รกัษา หากมผีูใดสามารถนาํไปสูการจบักมุนายสุเทพฯ 
ได ก็จะมอบใหเปนรางวัลตามเจตนารมณของผูที่
มอบให ทั้งนี้ ยืนยันวาเม่ือศาลออกหมายจับแลว
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไมอาจละเวนการจับกุมได 
ซึ่งดีเอสไอพรอมดําเนินการจับกุมทันที เมื่อถึงเวลาท่ี
เหมาะสม โดยเนนไมใหเกิดความสูญเสียและบาดเจ็บ
ของประชาชน
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 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
(ดเีอสไอ) แถลงวา คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษเหน็ควรรวบรวมพยานหลกัฐานของแกนนาํกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ทั้ง 9 คน ยื่นคํารองขอตอศาลอาญาส่ังเพิกถอนการ
ใหประกันตวั โดยตนเองจะมอบหมายให พ.ต.อ.ทรงศกัดิ ์รกัศกัดิส์กุล ผูบญัชาการสาํนกักจิการตาง
ประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ของดีเอสไอ จะเดินทาง
ไปยื่นคํารองดังกลาวตอศาลอาญา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น.
 เนื่องจากแกนนําพันธมิตรฯ ทั้ง 9 คน ไดกระทําการฝาฝนขอหามของศาลดังกลาว 
สบืเน่ืองจากคดีการชุมนมุของกลุม พนัธมิตรฯ เมือ่ป พ.ศ. 2551 อยัการไดเปนโจทกยืน่ฟองตอศาล
ในความผิดฐานรวมกันกอความไมสงบ และความวุนวายขึ้นในบานเมือง และบุกรุกสถานที่ราชการ 
ฯลฯ โดยจําเลยไดขอใหศาลปลอยตัวชั่วคราว ซึ่งศาลอาญาไดสั่งใหประกันตัว ไปเมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2556 โดยมเีง่ือนไขสําคญัคอื หามมใิหกระทาํการใดๆ อนัมลีกัษณะเปนการยัว่ย ุปลกุปน 
ปลกุระดม เพือ่ใหเกดิความวุนวายในบานเมอืง หรอือาจกอใหเกิดภยัอนัตรายใดๆ กระทบตอความ
เสียหายหรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการใดๆ เพื่อให
ประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดินแตขณะน้ีจําเลยในคดีดังกลาว จํานวน 9 คน ไดมารวมกัน
กระทําผิดดังที่ปรากฏอยูในขณะน้ี
 ทั้งนี้ จําเลยท้ัง 9 คน ไดรวมเปนแกนนํากับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ในการ
เปนแกนนําชุมนุมสรางความไมสงบและความวุนวายขึ้นในบานเมือง โดยเฉพาะการนําพาฝูงชนไป
ปดลอมบุกรุกสถานที่ราชการหลายแหง รวมทั้งการปลุกระดมใหประชาชนลวงละเมิดตอกฎหมาย

แผนดิน อันลวนเปนความผิดตอกฏหมายอาญาท้ัง
สิ้นอยางตอเน่ืองท้ังที่รับไวเปน คดีพิเศษแลว ซึ่ง
เปนการฝาฝนขอหามของศาลอาญาท่ีอนุญาตให
ประกันไวอยางชัดเจน
 สาํหรับรายชือ่แกนนาํพันธมติรฯ ทัง้ 9 คน ไดแก 
1. นายพภิพ ธงไชย 2. นายสรุยิะใส กตะศลิา 3. นาย
สมเกียรติ พงษไพบูลย 4. นายรัชตยุตม หรือ นาย
อมรเทพ ศิรโยธินภักดี หรือ อมรรัตนานนท 
5. น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก 6. นายพิชิต ไชยมงคล 
7. พล.อ.ปฐมพงษ เกษรศุกร 8. ร.ต.แซมดิน เลิศบศุย 
และ 9. นายสมบูรณ ทองบุราณ

 ดีเอสไออายัดบัญชี 18 แกนนํา กปปส.และออกหมายเรียกใหมา
รับทราบขอกลาวหารวมกันเปนกบฏ หากไมมาออกหมายจับทันที
  นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงขาวหลัง
ประชุมพนักงานสอบสวนจากดีเอสไอ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
อัยการเพื่อวางแนวทางในการสอบสวนคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
เลขาธิการ กปปส. พรอมพวก หลังจากที่ คณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ 
กคพ. มีมติรับเปนคดีพิเศษ โดยที่ประชุมมีมติดําเนินการเรงดวนทันที ดังนี้
  1. ออกหมายเรียกแกนนาํผูชมุนุมอีก 17 คน ใหมารับทราบขอกลาวหา 
โดยจะสงหมายเรียกใหมีผลตามกฎหมายทันทีในวันพรุ งนี้ หากไมมา
ตามนัดจะขออนุมัติศาลออกหมายจับทันที สวนการจับกุมนายสุเทพ 
ในขอหากบฏ จะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ เพราะคดี
มีอายุความ 20 ป
  2. ออกคําสั่งอายัดบัญชีของแกนนําผูชุมนุมรวม 18 คน โดยดีเอสไอ
ได ออกคําสั่ งแจ  ง ไปยั งธนาคารทุกแห งให อายัดบัญชีนายสุ เทพ 
เทือกสุบรรณ และแกนนํารวม 18 คน ในทุกบัญชี ทุกประเภท ทุกธนาคาร 
และใหธนาคารน้ัน ๆ จัดสงหลักฐานการเดินบัญชี (Statement) ยอนหลัง 
6 เดือนใหดีเอสไอโดยดวนที่สุด
  นอกจากนี้ จะสั่งอายัดบัญชีท่ีแกนนํากปปส.ประกาศไวใหเปนบัญชี
รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการชุมนุม ขณะนี้พบมี 2 บัญชี การอายัดบัญชี
และตรวจสอบยอนหลัง 6 เดือนน้ี เพื่อจะเห็นความเคล่ือนไหวของกระแส

เงินและทราบวามีผูใหการสนับสนุนในลักษณะทอนํ้าเลี้ยง
  3. ออกหมายเรียกเจาของยานพาหนะ บริษัท รานคา ที่
ใหการสนับสนุนการชุมนุมมาสอบสวนดวย สําหรับรายชื่อดีเอสไอ
ตองทําการออกหมายเรียกรวม 17 คน
  โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. ประกอบดวย 
นายสาทิตย วงศหนองเตย, นายชุมพล จุลใส, นายพุทธิพงษ 
ปุณณกันต, นายอิสสระ สมชัย, นายวิทยา แกวภราดัย, นายถาวร 
เสนเนียม, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, นายเอกนัฏ พรอมพันธ และ
น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก
  สวนวันที่ 27 ธนัวาคม 2556 เวลา 14.00 น. ประกอบดวย 
นายนิติธร ลํ้าเหลือ, นายอุทัย ยอดมณี, ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย, 
พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ, นายสมเกียรติ พงษไพบูลย, นาย
ยศศักด์ิ โกไศยกานนท, พ.ต.ท.ศุภวัฒน สุปยะพาณิชย และนาย
สมบูรณ ทองบุราณ

ṌàÍÊäÍÊÑè§ÍÒÂÑ´ºÑÞªÕ 18 á¡¹¹íÒ ¡»»Ê.
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สงผลใหกลายเปนรถผิดกฎหมาย เขาขายรถ
ตองสงสัยสําหรับการตรวจสอบรถหรูจด
ประกอบที่ราคาเกิน 4 ลานขณะนี้ดีเอสไอ
ตรวจสอบไปแลว 338 คัน จาก 548 คันซึ่งรถ
ที่ตองสงสัย ดีเอสไอไดประสานกรมศุลกากร
ตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด ภาษี
ส วนขาดที่ เจ าของรถตองจ ายคืนเพื่อให 
รถจดประกอบคันดังกล าวกลายเป นรถ
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย และจะเอาผิดกับ
ผูประกอบการตอไปเพราะถือวาเจาของรถ
เปนผูเสียหายคนหนึ่ง

 นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประชุมรวมกับ 7 หนวยงาน 
ตรวจสอบความคืบหนาคดีรถหรู ไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการขนสงทางบก 
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สถาบันนิติวิทยาศาสตรและ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยนายธาริตเปดเผยภายหลังการประชุมวา ที่ประชุมมีมติสั่งตรวจ
สอบรถยนตหรูจดประกอบต้ังแตราคาหลักแสนแตไมเกิน 4 ลานบาท จํานวนกวา 6,500 คัน 
โดยเจาหนาที่ดีเอสไอจะทําหนังสือแจงไปยังเจาของรถ เพื่อใหนํารถเขาตรวจสอบตาม
มาตรฐานการตรวจสอบรถหรูจดประกอบที่มีราคาเกิน 4 ลานบาท ซึ่งทางดีเอสไอไดตรวจสอบ
ไปกอนหนานี้ โดยจะเริ่มตั้งแตตนเดือนมกราคม ป 2557 เปนตนไป หากเจาของรถไมนํา
รถเขาตรวจสอบตามหนังสือแจงก็จะประสานไปยังกรมขนสงไมใหตอทะเบียนรถคันดังกลาว 
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 นายภูวิช ยมหา ผูอํานวยการศูนยคณะทํางานปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
โรงงานอุตสาหกรรม (คปอ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปดเผยความคืบหนากรณี 
นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดมอบหมาย คปอ.ใหดําเนินการ

การสืบสวนสอบสวนประเด็นที่มีผูรองเรียนวามีกลุมบุคคล ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ไดรวมกันนําเอากากอุตสาหกรรมอันตราย (waste Hazadoes) ซึ่งเปนของเสีย และเคมีวัตถุ 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล สงออก
นอกประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ โดยมีการสําแดงเอกสารเท็จตอศุลกากร และไมไดรับ
อนุญาตใหนําเขาและสงออกของสินคาดังกลาววา กรมสอบสวนคดีพิเศษไดประสานขอมูลกับ

ศุลกากร เพ่ือตรวจสอบและยึดอายัดตูสินคาสงออกทาเรือทีพีพี จังหวัดสมุทรปราการ แลวดําเนินการ
เก็บตัวอยางสินคาในตู ซึ่งเปนกากอุตสาหกรรมอันตรายสงตรวจสอบหองปฏิบัติการทดสอบทาง

วิทยาศาสตร และไดตรวจสอบติดตามไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนผูรวบรวมกากอุตสาหกรรม

อันตรายดังกลาว เพื่อขยายผลดําเนินคดีกับผูเก่ียวของ

 นายภูวิช กลาวอีกวา เบ้ืองตนพนักงานสอบสวนไดพบขอมูลวาโรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม

ท่ีมีอยูท่ัวประเทศเปนตนเหตุของการกอกําเนิดสารพิษ  และมลพิษเปนจํานวนมากประกอบดวย

โรงงานเหลานี้และผูประกอบการสงออกสินคากากอุตสาหกรรมเหลานี้ไดรวมกันหลบเล่ียง

ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนจํานวนมาก ซึ่งขณะน้ีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูในระหวางการตรวจสอบ

โรงงาน และผูประกอบการที่เก่ียวของ

ทั้งหมด และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ไดรับการรองเรียนเรื่องผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมที่มีตอประชาชนที่ไดรับ

มลพิษจากสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม และการปลอมปนสินคา

ที่เปนวัตถุอันตราย ของเสีย เคมีวัตถุ 
เปนผลเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก 
ซึ่งประเทศไทยไดเปนประเทศสมาชิก

ตามอนุสัญญาบาเซลอยูดวย
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ระบบทรัพยสินทางปญญาของไทยในปจจุบัน อยูในระดับที่ยังตองการ

การพัฒนาในหลายๆ ดาน ทั้งดานศักยภาพในการแขงขัน ระบบการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญา ระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการวิจัยและพัฒนาและการขาดจิตสํานึกของ

คนบางสวนในการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ทําใหมีการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาทั้งของไทยและตางประเทศ อันสงผลในทางลบตอภาพลักษณของ

ประเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา ไดยกรางแผนยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญา 
พ.ศ. 2556-2559 โดยเสนอกลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อใหการดําเนินงาน

ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา  ทั้งดานการสรางสรรค การใช
ประโยชน การคุมครองการปราบปรามการละเมิด การพัฒนาบุคลากร และการ
จัดหางบประมาณเพ่ือบูรณาการไปในทางทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ มุงเนนใหมีความ

สอดคลองกับแผนแมบทของสวนราชการตางๆ ที่เก่ียวของ ภายใตวิสัยทัศน 
“ทรัพยสินทางปญญาขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหแขงขันไดในเวทีโลก” ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีที่ไดมีมติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร

ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2556 - 2559 และแผนเรงรัดการปองปรามการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2555 – 2558 แลว

ผายุทธศาสตรการปองกัน ปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

 ยุทธศาสตรการปองกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
เปน 1 ใน 7 ประเด็นยุทธศาสตรของรางแผนยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญา 
พ.ศ. 2556-2559 มีคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาเปนหนวยงานหลัก และมีความเกี่ยวโยงกับหลายหนวยงาน ไดแก 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด กรมศุลกากร สํานักงาน
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1 ¨Ñ¡ÃÒ¤Á ÅÔèÇÁâ¹Á¹μ� ÃÍ§¼ÙŒºÑÞªÒ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡¤´Õ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

¨Ñ¡ÃÒ¤Á ÅÔèÇÁâ¹Á¹μ�1



30 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION30 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION300 ¡¡¡¡ÃÃÃÃÃÁÁÊÊÍÍÍººººÊÊÊÊÊÊÊÇÇÇÇÇ¹¹¹¹¤¤¤´́́́́́́́́ÕÕÕÕÕÕ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ÔÔÔàààÈÈÈÈÉÉÉÉÉÉ ¡¡¡¡ÃÃÃÃÁÁÊÊÍÍÍººººÊÊÊÊÊÇÇÇÇÇ¹¹¹¹¤¤¤´́́́́́́́́ÕÕÕÕÕ¾¾¾¾¾¾¾¾ÔÔÔàààÈÈÈÉÉÉÉÉÉ DDDDDDDDEEEEEEEEPPPPARRTTTTTTTTMMMMMMMMMMENNT OOFFFFFEEEEEEEEPPPARRTTTTMMMMMMMMMMENNT OOFFF SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPeeeeeeeCCCIIAALLLL PPPPPPPPeeeeeeCCCIIAALLLL IIIIIIIIIINNNVVVVVEEEEEEEEEESSSSSSSTTIIGGAAAAAAAAATTTTTTTTTTIIIIIOOOOOOOOONNNNNNNNNNVVVVVEEEEEEEEESSSSSSTTIIGGAAAAAAAATTTTTTTTTTIIIIIOOOOOOOOONNNNNNN30 ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ DEPARTMENT OF SPeCIAL INVESTIGATION

4. พัฒนา ปรับปรุง และบูรณาการระบบขอมูล
ที่ เกี่ยวข องกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย สิน
ทางปญญา เพ่ือใหสามารถติดตาม ประเมินผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จากแผนสูการปฏิบัติ  
 จากยุทธศาสตรดังกลาว ไดมีการจัดทําแผนเรงรัด

การปองปรามการละเมิดทรพัยสนิทางปญญา พ.ศ. 2555-2558 
เพือ่นาํไปสูการปฏบิตัขิองหนวยงาน สาํหรบัมาตรการท่ีเกีย่วของ
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดแก.  มาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย 
 โดยมีการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาอยางตอเน่ืองและจริงจังโดยเฉพาะพ้ืนท่ีที่ตองเฝา

ระวังพิเศษ (พื้นท่ีสีแดง) และพ้ืนท่ีที่ตองเฝาระวัง (พื้นที่

สีเหลือง) รวมถึง การปราบปรามการนําเขาสงออกสินคา

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวด. มาตรการปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาบนเครือขายอินเทอรเน็ต/เคเบิลทีวี
 โดยประสานความร วมมือในการป องกันและ

ปราบปราม ศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ เฝาระวัง
การละเมิด ไปจนถึงการปดกั้นสัญญาณเว็บไซตละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาดําเนินคดี นอกจากน้ี ยังขยายผลการ
ดําเนินคดีไปถึงผูกระทําความผิดรายใหญอีกดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองอํานวยการรักษา

ความ ม่ันคงภายใน  กรมท รัพย  สิ นทางป ญญาและ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจในการ

ปองกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา โดยมี
กรมทรัพยสินทางปญญาเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักดาน

นโยบายและแผน เปาหมายของยุทธศาสตรดังกลาว มุงให

เกิดการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางความเปนธรรม

ทางการคา โดยใชหลักกลยุทธหลัก 4 ดาน คือ 
 1. บูรณาการการทํ างานของหน วยงานที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จริงจัง และตอเนื่อง
 2. ดําเนินกระบวนการทางกฎหมายตอผูละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาอยางรวดเร็วและนํากฎหมายที่
เกี่ยวของทุกฉบับมาใชในการดําเนินคดีกับผู กระทํา
ความผิดได อย างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดทําลาย
ของกลางที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางตอเนื่อง 
 3. พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปราบ
ปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใหสามารถบังคับใช 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเทาทันเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
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. มาตรการการ เชื่ อมโยงฐานข อมูลการ
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

เพือ่ใหสามารถใชฐานขอมลูในการสืบสวนปราบปราม

และรายงานผลการปราบปรามอยางสมํ่าเสมอ. มาตรการการทําลายของกลางคดีละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาท่ีคดีถึงที่สุดแลว 
 โดยจัดพิธีทําลายของกลางอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
เพ่ือปองกันไมใหของกลางดังกลาวกลับไปสูชองทางพาณิชย 
ซึ่งสอดคลองกับพันธกรณีของไทยภายใตขอตกลงทริปส 
(TRIPs Agreement)และเพ่ือรณรงคปลูกจิตสํานึกในการ

เคารพสิทธิดานทรัพยสินทางปญญาของประชาชนผูบริโภค

ยุทธศาสตรความรวมมือดานตางประเทศ

ยุทธศาสตรความรวมมือดานตางประเทศ  

 เปนอีกยุทธศาสตรหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับกรมสอบสวน

คดีพิเศษ โดยประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการ

พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาในระดับสากล ใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับประเทศไทย (WIPO, WTO, ASEAN) . เสริมสร  างและรักษาความสัมพันธ ด  าน

ทรัพยสินทางปญญาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาไทยกับประเทศคูคาของไทย

 . จัดใหมีการแลกเปล่ียนองคความรูเพื่อพัฒนา

ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไทยใหมีประสิทธิภาพ

 . เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและ

เข าร วมประชุมเวทีระหว างประเทศเพื่อพัฒนาระบบ

ทรัพยสินทางปญญาไทยกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาไทยใหสอดคลอง

มาตรฐานสากล

 . สรางเครือขายและเสริมสรางความรวมมือกับ
ตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาของไทยในตางประเทศ และปองกัน

ไมใหมกีารสงสนิคาละเมดิทรพัยสนิทางปญญาจากตางประเทศ

มาไทย

 ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2556 - 2559  และ
แผนเรงรัดการปองกันและปองปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ. 2555 - 2558 จะเปนการยกระดับระบบ
ทรัพย  สิ นทางป ญญาของประ เทศไทยไปสู  ส ากล 
เพื่อถอดไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต องจับตามอง
เปนพิเศษ Priority Watch List (PWL) กลายเปนประเทศ
ที่ได รับการยอมรับของนานาประเทศ อันจะสงผลดี
ตอการแขงขันโดยเฉพาะในเวทีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่จะมาถึงในป พ.ศ. 2558 อยางเต็มภาคภูมิ
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ความสําเร็จ
ของการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ที่กําหนดใหมีแผนการจัดการความรู ที่สนับสนุนการดําเนินการตาม

ประเด็นยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวยกระบวนการและกิจกรรมการจัดการความรู ดังนั้น เพื่อใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปน

องคกรแหงการเรียนรูและมีการจัดการความรูในสวนราชการอยางเปนระบบ ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรู

ในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขาวสารและสามารถประมวลผล

ความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ 

รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด 

ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสวนราชการมีวิธีการบริหารท่ีดี 

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนองคกรในการอํานวยความยุติธรรมตอประชาชนไดมีการจัดการความรูและนําองคความรู

ที่จําเปนมาใชในการปฏิบัติราชการสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของกรมและของกระทรวงยุติธรรม 

มีผลสัมฤทธิ์ของงานตามท่ีคาดหวังและเพื่อใหมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 ในการสงเสริมใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องจริงจัง รวมถึง

สามารถตอบสนองกลยุทธการพัฒนาองคความรูที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องตามยุทธศาสตรและเปาประสงค ในการ

อํานวยความยุติธรรมตอประชาชน มีผลสัมฤทธ์ิของงานตามท่ีคาดหวังและมีการพัฒนาความรูอยางย่ังยืน จึงกําหนดให

การจัดการความรูเปนตัวชี้วัดระดับหัวหนาหนวยงาน ใชชื่อตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จตามแผนการจัดการความรู 

(ระดับสวนงานยอย/หนวยงาน)

การบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วดั   

 1. กรมสอบสวนคดพีเิศษมกีารนาํความรูทีม่อียูกระจดักระจายในตวับุคคลหรอืเอกสารมาพฒันาใหเปนองคความรู  

 2.  มีการแลกเปล่ียนความรูอยางเปนระบบท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเขาถึง

ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

¹Ñ¹·¹Ò à¤Ã×ÍË§Ê�1
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 3.  ไดเปดโอกาสใหขาราชการและเจาหนาที่ มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรู และ

ประสบการณในการทํางานรวมกัน

 4.  เก็บรวบรวมองคความรู   มาจัดทําคลังความรู  ที่ขาราชการและเจาหนาที่ของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรูและนําความรูมาประยุกตใช

ในการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

ผลการดําเนินการกิจกรรมการจัดการความรู  

 1. มกีารแตงต้ังผูบริหารสูงสดุดานการจัดการความรูและคณะทํางานดานจัดการความรู 

(CKO : Chief Knowledge Officer) และ KM Team) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามคําสั่ง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 63/2556 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556

 2. การประชุมทีมงานจัดการความรู (CKO (Chief Knowledge Officer) และ KM 

Team) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดจัดประชุมทีมงานจัดการความรู (CKO (Chief Knowledge 

Officer) และ KM Team) กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 40 คน

 3.  จัดทําแผนจัดการความรู  กรมสอบสวนคดีพิเศษและของหนวยงานในสังกัด 

รวมจํานวน  29 องคความรู

 4. ดําเนินการตามแผนจัดการความรูและสงเสริมการจัดการความรู ดวยกิจกรรม                    

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของหนวยงานในสังกัด ไดแก ประชุม สัมมนา เสวนา สภากาแฟ ดูงาน 

ระบบพ่ีเลี้ยง ชุมชนนักปฏิบัติ บทความลงวารสาร และเว็บไซตความรู สําหรับการจัดเวทีความรู

เพื่อนําเสนอผลการพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนในภาพรวม

ระดับกรม ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับข้ันตอน/กระบวนการ/

รูปแบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 2 ครั้ง ณ หองประชุม 2 ชั้น 8 มีผูเขารวม ไดแก ผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ ขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

รวมจํานวน 211 คน

 5. การประเมินผลการจัดการความรูของหนวยงานในสังกัดและการยกยองชมเชยและ           

การใหรางวัลในระดับกรม (Recognition and Reward) เพื่อเปนแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรม                        

การแลกเปล่ียนความรู อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยในปงบประมาณ 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดประกาศ

ยกยองชมเชย หนวยงานที่มีดําเนินการจัดการความรู ดังนี้

  1) รางวัลโลเกียรติคุณ หนวยงานท่ีไดมีการสรางองคความรู  และมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เกิดประโยชนอยางย่ิง ไดแก 
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   - องคความรูเรื่อง เทคนิคการสนธิกําลังกับหนวยงานของรัฐอื่นเพื่อตรวจคน 

จับกุม กรณีคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (Join investigation techniques for effective 

search and arrestin accordance with section 21 part 1) โดยสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

   - องคความรู เร่ือง แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีร วมกันในการปองกันและ

ปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร ยา เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายและ

แนวทางการปองกันและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะสารพิษ และวัตถุอันตราย โดยสํานักคดี

ความมั่นคง

   - องคความรูเรื่อง การปองกัน ปราบปรามแกงโกงขามชาติ (Scammer) โดย

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

  2) รางวัลยกยองชมเชย ไดแก องคความรูเรื่องหลักและเคร่ืองมือการปฏิบัติงาน

ขาวคดีพิเศษโดยศูนยสืบสวนสะกดรอย และองคความรูเร่ืองการตรวจสอบรองรอยทางการเงิน 

โดยสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ 

 6. การสรุปผลองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมท้ังหมด 29 องคความรู 

แบงเปนองคความรูในการปฏิบัติงาน จํานวน 23 องคความรู และคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 

6 องคความรู ดังนี้

  1)  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานการสอบสวนคดีพิเศษ ไดแก

   -  ขอมูลที่สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากรจากหนวยงานที่

เกี่ยวของกับงานดานภาษีอากรและรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสํานักคดี

ภาษีอากร

   -  เทคนิคการสนธิกําลังกับหนวยงานของรัฐเพื่อตรวจคน 

   -  จับกุมกรณีคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (2) โดยสํานักปฏิบัติการ

คดีพิเศษภาค 

  2)  แนวทางการปฏิบัติหนาที่รวมกันในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร ยา เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายและแนวทางการปองกันและ

ปราบปรามการลักลอบท้ิงขยะสารพิษ และวัตถุอันตราย โดยสํานักคดีความมั่นคง

  3)  แนวทางการแอบแฝงการเฝาระวังในการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการคา

มนุษยอยางมีประสิทธิภาพ โดยศูนยตอตานการคามนุษย 

  4)  แนวทางการแอบแฝงการเฝาระวังในการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการคา

มนุษยอยางมีประสิทธิภาพ โดยศูนยตอตานการคามนุษย  
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  5)  การปองกัน ปราบปรามแกงโกงขามชาติ (Scammer) โดยสํานัก

กิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

  6) การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดวาดวยกฎหมายการประกอบ

ธุรกิจคนตางดาว โดยสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 

  7) การขายทอดตลาดนํ้ ามันเชื้อเพลิงของกลางในคดีพิ เศษ 

โดยศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต

  8)  พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ .ศ .  2485 

โดยสํานักคดีการเงินการธนาคาร 

  9) ทิศทางการบังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 

พ.ศ.2542 โดยสํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

  10) การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสํานัก

คดีอาญาพิเศษ 2

  11) เทคนิคการสืบสวน สะกดรอย และการตรวจคน จับกุม ที่ใชใน

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ

  12) การสืบสวนการกระทําความผิดบนระบบอินเทอรเน็ต โดยสํานัก

คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  13) การพัฒนาเทคนิคและองคความรูดานการสืบสวนสอบสวน

ของบุคคลากรในสํานักคดีอาญาพิเศษ 1 โดยสํานักคดีอาญาพิเศษ 1

  14) แนวทางในการสืบสวนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาทาง

อินเทอรเน็ต โดยสํานักคดีทรัพยสินทางปญญา                

  15) การฝกอบรมงานขาวกรองท่ีใชในการสืบสวนสอบสวน โดยศูนย

ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  16) การปฏิบัติงานอํานวยการการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ 

(แกไขเพ่ิมเติม) โดยศูนยบริหารคดีพิเศษ ทักษะท่ีจําเปนในการประสานงานกับ

ภาคประชาชน โดยศูนยเครือขายและพันธมิตรภาคประชาชน

  17) ความเห็นตอบขอหารือปญหาขอกฎหมาย ป พ.ศ.2555 

โดยกองกฎหมาย

  18) ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตางๆ และระยะเวลา

การดําเนินการ  โดยสํานักบริหารกลาง
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  19) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ.2556 –2559 โดยสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 

  20) การเบิกเงินคาใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ กรณี

คาใชจายแกพนักงานอัยการที่มาสอบสวนรวมหรือมาปฏิบัติหนาที่รวม มาตรา 32 

โดยกลุมคาใชจายคดีพิเศษ 

  21) การขับเคล่ือนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

  22) การบริหารจัดการกระบวนการ โดยกลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 

คูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 6 องคความรู ไดแก

 1) คูมือการปฏิบัติงาน หลักและเครื่องมือการปฏิบัติงานขาวคดีพิเศษ 

โดยศูนยสืบสวนสะกดรอย  

 2) คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบรองรอยทางการเงิน โดยสํานัก

เทคโนโลยีและศูนยขอมลูการตรวจสอบ 

 3) คูมือการตรวจสอบการดําเนินงาน (กอสราง) โดยกลุมตรวจสอบ

ภายใน   

 4)  คูมือการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแนวทางการพิจารณาเสนอความ

เห็นชอบหรือเห็นแยงคําสั่งไมอุทธรณของพนักงานอัยการ โดยกลุมคดีความ

เห็นแยง 

 5)  คูมือการใชงานปนกึ่งอัตโนมัติกล็อค (GLOCK) โดยสํานักปฏิบัติการ

พิเศษ 

 6)  การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ

ขาราชการ พ.ศ. 2556 โดยกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ทั้งนี้ไดจัดทําเอกสารรูปเลมและเอกสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 10 

องคความรู ไดแก

 1) เทคนิคการสนธิกําลังกับหนวยงานของรัฐเพ่ือตรวจคน-จับกุมกรณี

คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) โดยสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
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 2)  แนวทางการปฏิบัติหนาที่ร วมกันในการปองกันและปราบปราม

การกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง และวัตถุอันตราย 

โดยสํานักคดีความมั่นคง

 3)  แนวทางการปองกันและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะสารพิษ และ

วัตถุอันตราย โดยสํานักคดีความมั่นคง 

 4) การปองกัน การปราบปรามแกงโกงขามชาติ (Scammer) โดยสํานัก

กิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

 5) ขอมูลที่สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากรจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับงานดานภาษีอากรและรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยสํานักคดีภาษีอากร

 6) แนวทางการแอบแฝงการเฝาระวังในการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับ

การคามนุษย โดยศูนยตอตานการคามนุษย

 7) พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 โดยสํานักคดี

การเงินการธนาคาร 

 8) ทิศทางการบังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 

โดยสํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

 9) คูมือการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดวาดวยกฎหมายการประกอบ

ธุรกิจคนตางดาว โดยสํานักคดีอาญาพิเศษ 3

 10) การขายทอดตลาดนํ้ามันเชื้อเพลิงของกลางในคดีพิเศษ โดยศูนย

ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต การประเมินผลโครงการ : เวทีความรูในการปฏิบัติงาน

ดานการสืบสวนสอบสวน

 ความพงึพอใจของผูตอบแบบประเมนิในภาพรวมของโครงการ การพฒันา 

องคความรูในการปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวน มีความพึงพอใจในระดับ

ดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.8 ขอเสนอในการพัฒนาการจัดการ

ความรูของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีการดําเนินการ ดังนี้ 

 1) ควรมีวัฒนธรรมที่ยืดหยุนในการจัดการความรู ทําใหทราบปญหา

ในการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการแกไขวัฒนธรรมโดยตองเก้ือกูลขาราชการใหมีทัศนคติ

เชิงบวกตอการสรางความรู

 2) ผูนําดานความรู ตองเปนคนผลักดันใหเปนจริง โดยการสรางระบบ

และมีความผูกพัน มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา มีกระบวนการจัดการความรูที่
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เปนระบบ มีผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู ดูแลใหความสนับสนุนอยางใกลชิด

ที่จะพัฒนาสวนราชการใหไปสูความสําเร็จ

 3) ตองมกีารแลกเปล่ียนการเรยีนรู โดยมีกลุมคนมารวมตัวกนัเพือ่รวมกนั

พัฒนา และเสริมสรางความรูเพื่อนําไปใช โดยผานการมีปฏิสัมพันธภายในกลุม

อยางตอเน่ือง และเพ่ิมขีดความสามารถใหสมาชิกในกลุมผลประโยชนที่สมาชิก

ในกลุมจะไดรับคือ การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ การสรางแรงจูงใจดวยการ

ยกยองและใหรางวัล          

 4)  มีผูรับผิดชอบดูแลเว็บไซตความรู (Knowledge Portal) บนเว็บไซต

ของหนวยงาน เพื่อดูแลอํานวยความสะดวกแกขาราชการ และผูที่สนใจทั่วไปได

รับความกระจางในความรูจากผูเช่ียวชาญ/ผูมีประสบการณดานเน้ือหาท่ีตองการ

ทราบผานการรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในองคความรูตาง ๆ อยางรวดเร็ว กวางขวาง 

ตอเนื่อง เปนปจจุบัน                   

 5)  จัดทําสารคดีสั้นเสียงตามสาย ในเรื่องตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอ

การทํางานของขาราชการในสังกัดในชวงเชาและเที่ยงของทุก ๆ วันเพื่อเปนการ

เผยแพรองคความรูอยางตอเนื่อง ตัวอยางสารคดีสั้นเสียงตามสาย เชน 1) บทเรียน

ที่ดีจากการดําเนินคดีพิเศษ 2) บทเรียนที่ดีจากการปฏิบัติงานตางๆ 3) การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 4) คูมือการปฏิบัติงาน 5) การสรางวัฒนธรรมสวนราชการไป

สูการเปนองคการที่เอื้อตอการเรียนรู

 6)  จัดทําสื่อการเรียนรูดวยตนเองระบบอิเล็กทรอนิกส (Computer 

Assisted Instruction: CAI) เพื่อใหผูบริหาร ขาราชการ ทุกกลุม และทุกระดับ 

สามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองไดทุกท่ีทุกเวลา

 7)  กลวิธีและสื่อในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ ยังไมครอบคลุมกลุม

บุคคลทุกกลุมอยางรอบดาน ยังมีความจําเปนที่จะตองขยายชองทางในการเขามา

มีสวนรวมรับรูแลกเปลี่ยนขอมูล เสนอผลงาน ฯลฯ   เพิ่มมากขึ้น และมีกิจกรรม

รองรับอยางตอเน่ือง เชน มีการทําจดหมายขาว จุลสาร มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

มีมุมกาแฟสําหรับแลกเปล่ียนความรูโดยอิสระลดรูปแบบใด ๆ ที่เปนทางการ เพื่อ

ใหมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนอยางเปนกันเองมากที่สุด



ผลการดําเนินงาน

ศนูยปองกนัปราบปรามการทจุรติ ศนูยปองกนัปราบปรามการทจุรติ 
ของ
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ผลการดําเนินงาน ของ 
ศูนยปองกันปราบปรามการทุจริต

ความเปนมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมีคําสั่งจัดตั้งศูนยปองกัน
ปราบปรามการทุจริต เรียกยอวา ศปป. ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555  
ซึง่เปนไปตามนโยบายเรงดวนของรฐับาล เพือ่ปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครัฐอยางจริงจัง นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม ก็ไดนํานโยบายดังกลาว
เสนอเปนแผนนโยบายเรงดวน 13 ประการ  โดยมีนโยบายอันหนึ่ง ไดแก 
การปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน 
โดยเฉพาะ “การทุจริตงบประมาณภาครัฐ” ที่มีเจาหนาท่ีรัฐไปเกี่ยวของหรือ
สนับสนุน
 ผลการดําเนนิงาน  นบัแตมคีาํสัง่แตงตัง้ รวมระยะเวลาประมาณ 1 ป 5 เดอืน 
ศปป. ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 80 เร่ือง สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวนทั้งสิ้น 46 เรื่อง โดยมีคดีพิเศษที่มีความสําคัญและ
อยูในความสนใจของประชาชน ดังนี้  

1. กรณีการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ตามโครงการภายใตแผนฟ นฟู
เศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 : ไทยเขมแข็ง 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 ปรากฏขอเท็จจริงวาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและ
เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ตามโครงการภายใตแผนฟนฟู
เศรษฐกิจ ระยะที่  2 : ไทยเขมแข็ง 2555 (SP 2) โดยป พ.ศ. 2553 ไดรับ
งบประมาณเปนคาครุภณัฑ วงเงิน 5,330.3855  ลานบาท  ผลการสืบสวนสอบสวน
ปรากฏพยานหลักฐานวา การจัดซื้อครุภัณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาดงักลาว เปนนโยบายของรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ที่ต องการเรงรัดการ
ใชจายเงิน จึงไดมีการตกลงกับผูประกอบการไวลวงหนา และสั่งการใหแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตาง ๆ โดยเร็ว ซึ่งเปนผูใกลชิดกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
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ศึกษาธิการ สวนการจัดซื้อจัดจางไดมีการเชิญผูประกอบการหรือผูรับจาง เขามารวมประชุมกันเพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(spec) เปนเหตุใหครุภัณฑมีราคาแพงเกินจริง และครุภัณฑไมเปนไปตามความตองการของหนวยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พจิารณาแลวเหน็วาการกระทาํดงักลาวของรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร และรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร
กับพวกเจาหนาที่ของรัฐผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง อาจรวมกันกระทําการใดๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑภายใตแผนฟนฟเูศรษฐกิจระยะท่ี 2 ไทยเขมแข็ง (SP 2) เพ่ือเอ้ือประโยชนกบั
ผูประกอบการหรือผูรับจางรายใดรายหน่ึงใหเปนผูมีสิทธิ ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม และดําเนินการจัดซื้อในราคาแพงเกินความเปนจริง และบังอาจรวมกันกระทําความผิดอาญา ฐานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพื่อใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งการกระทําดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไดสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
 2. กรณีการทุจริตโครงการกอสรางอาคารท่ีทําการสถานีตํารวจ (ทดแทน) จํานวน 396 แหง ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
 เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับเรื่องจากนายพรอมพงศ นพฤทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรองประธาน
คณะกรรมมาธิการ ป.ป.ช. สภาผูแทนราษฎร ขอใหตรวจสอบการกอสรางที่ทําการสถานีตํารวจ (ทดแทน) จํานวน 396 หลัง 
วงเงินงบประมาณ 5,848,000,000 บาท ของสํานักงานตํารวจแหงชาติวานาจะสอไปในทางทุจริต จากการสืบสวนสอบสวน
ปรากฏขอเท็จจริงวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบแนวทางในการ
จดัจางโครงการกอสรางอาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจ (ทดแทน) โดยแยกการเสนอราคาเปนรายภาค ซึง่รองนายกรัฐมนตรีปฏบิตัิ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ขณะนั้นไดใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ตอมารองนายกรัฐมนตรไีดอนุมัติยกเลิก
แนวทางการจัดจางโดยแยกการเสนอราคาเปนรายภาค และอนุมัติใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการจัดจางโครงการ
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กอสรางอาคารทีท่าํการสถานตีาํรวจ (ทดแทน) จาํนวน 396 แหง โดยจดัจางกอสรางอาคารรวมกนัในครัง้เดยีว และเมือ่สาํนกังาน
ตํารวจแหงชาติ ไดดําเนินการจัดหาเสร็จเรียบรอย สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดมีหนังสือขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติ
จ างกอสรางตอรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีไดให ความเห็นชอบและอนุมัติให จัดจ าง บริษัท พีซีซี
ดีเวลล็อปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด เปนผูทําการกอสราง เปนเงิน 5,848 ลานบาท ซึ่งผลการรวมกอสรางเปนเหตุให
ทีท่าํการสถานีตาํรวจไมแลวเสรจ็ตามสญัญาเปนเหตใุหรฐัไดรบัความเสียหาย ซึง่ลกัษณะการกระทําโดยจัดจางกอสรางอาคาร
รวมกันในครั้งเดียวนั้น เขาขายความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2542 โดยเหน็วานายกรฐัมนตร ีในขณะนัน้  ในฐานะหัวหนารฐับาลและทราบเร่ืองดงักลาว แตมไิดมกีารสัง่การประการใด 
เขาขายความผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยมชิอบ 
 ทั้งน้ี ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา และการกระทําของรองนายกรัฐมนตรี นาเช่ือวาเปนการใชอํานาจ
ทางบริหารของขาราชการการเมือง ซึ่งเปนการแทรกแซงในการดําเนินการของขาราชการประจํา ในการสั่งการใหมีการ
เปล่ียนแปลงจากแยกรายการเปนรวมการจัดจางในคร้ังเดียว ซึ่งพฤติการณดังกลาว เขาขายความผิดตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 13 ประกอบ มาตรา 11 และมาตรา 12  
และมีความผิดตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ อยางไรก็ดี ลักษณะ
การกระทาํความผดิดงักลาว เปนความผดิตอตาํแหนงหนาท่ีและเปนการกระทาํของเจาหนาท่ีของรฐั ซึง่ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 19 บัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิดงันัน้ กรมสอบสวนคดพีเิศษ จงึไดสงสาํนวนการสอบสวน
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ทั้งนี้  กรมสอบสวนคดีพิเศษไดสงเรื่องให ป.ป.ช. เม่ือวันที่ 5 
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มีนาคม 2556 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดตั้งอนุกรรมการฯ ไตสวนเรื่องนี้แลว
 3. กรณีการกอสรางโรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก 
ขององคการเภสัชกรรม 
 เนือ่งจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ (นายประดษิฐ สนิธวณรงค)
ไดมีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอใหตรวจการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก ขององคการ
เภสัชกรรม  ผลจากการสืบสวนสอบสวนมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
  (1) ประเด็นการแบงจ าง กลาวคือ คณะรัฐมนตรีได อนุมัติ
ในหลกัการเม่ือวนัที ่22 พฤษภาคม 2550 วงเงนิ 1,411.70 ลานบาท เพือ่สรางโรงงาน
ผลติวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ/ไขหวดันก ในระดบัอตุสาหกรรม ตามมาตรฐาน 
GMP ขององคการอนามัยโลก โดยสํานักงบประมาณไดมีการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับองคการเภสัชกรรม  ตั้งแตป 2551-2555 รวมเปนเงินทัง้สิน้ 1,116,693,600 
บาท โดยแยกรายการออกเปน 8 รายการ แตจากขอเท็จจริงปรากฏวาสํานัก
งบประมาณไดจัดสรรวงเงินคาออกแบบอาคารและโรงงงานผลิตวัคซีน วงเงิน 
8,800,000 บาท แตองคการเภสชักรรมไดขอความเหน็ชอบวงเงนินอกงบประมาณ
ขององคการเภสัชกรรมเพ่ือดาํเนินการออกแบบ วงเงิน 20,000,000 บาท โดยการ
แยกการออกแบบเปน 4 รายการ ซึง่การแยกสญัญาจางออกแบบดงักลาวองคการ
เภสัชกรรมไดดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  และไดกําหนดเงื่อนไขใหผูยื่นราคา
ตํ่าสุด ไดออกแบบรายการที่ 1 จะไมมีสิทธิ์ยื่นเสนอราคาในรายการที่เหลือ 
 นอกจากน้ี การท่ีสํานักงบประมาณไดมีการจัดสรรงบประมาณแยก
โครงการสวนที่ 1 กอสรางอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และ
อาคารสัตวทดลอง วงเงิน 303,687,000 บาท และสวนที่ 2 กอสรางอาคารระบบ
สนับสนุนสวนกลาง ไฟฟา นํ้า สุขาภิบาล ซอมบํารุง วงเงิน 101,980,500 บาท 
เปน 2 รายการ การจางออกแบบควรท่ีจะตองมีการจางออกแบบเปนสัญญาเดียว 
เน่ืองจากสาํนกังบประมาณไดมกีารจดัสรรงบประมาณเปนคาออกแบบอาคารและ
โรงงานผลิตวัคซีน วงเงิน 8,800,000 บาท หรือ จางออกแบบเปน 2 สัญญา 
เพือ่ใหสอดคลองกับการกอสรางดงักลาว แตกลบันาํเงินงบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร
ดงักลาวไปเปลีย่นแปลงเปนรายการครภุณัฑ ดงันัน้ การดาํเนนิการดงักลาวจงึอาจ
เขาขายความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และ มาตรา 12 กลาวคือ กําหนด
เงื่อนไข โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือ
เพื่อชวยเหลือผูเสนอราคารายใด ไดมีสิทธิ์เขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
โดยไมเปนธรรม หรือเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการ
เสนอราคาอยางเปนธรรม หรอืกระทําการใดๆ โดยมุงหมายมใิหมกีารแขงขนัราคา
อยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิ
ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

เนนนนืืื่อ่องจากสาํนกั
โโรรรงงานผลิตวัค
เพพพพืืือ่อใหสอดคลอ
ดดัังังกกลาวไปเปลี่
เเเเเเขขขขาาาขายความ
ตตตอออหหหนวยงานข
เเงงงง่ืืืือออนไข โดยม
เเเเพพพืื่อออชวยเหลือ
โโโดดยยยไมเปนธรรม
เเสนนนอราคาอยา
ออยาางเปนธรรม
ทททําาสสสัญญากับห
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  (2) ประเด็นความเหมาะสมในการกอสราง กลาวคือ กรณีนี้ปรากฏขอเท็จริงตามคําใหการของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (นายประดิษฐ สินธวณรงค) ประกอบกับรายงานการประชุมคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม คร้ังที่ 3 
ปงบประมาณ 2556 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2555 และรายงานการประชมุคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ครัง้ที ่4 ปงบประมาณ 
2556 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 ไดกลาววา โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก คณะรัฐมนตรีได
อนุมัติใหกอสรางโรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก โดยองคการเภสัชกรรมไดมีการเสนอโครงการฯ โดย
กําหนดการผลิตวัคซีนตามฤดูกาล (มาตรฐาน 2) และเม่ือเกิดโรคระบาด (มาตรฐาน 2+) ซึ่งครั้งแรกที่ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
องคการเภสัชกรรมไดออกแบบเปนลักษณะมาตรฐาน 2 จึงเปนเหตุใหตองมีการ Design Review ใหมทั้งหมด ซึ่งตองมีการ
ขยายระยะเวลาการกอสรางออกไปโดยตองของบประมาณเพิ่ม ซึ่งกรณีนี้องคการเภสัชกรรมจะตองดําเนินการ โดยเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึง เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญ คือ เปล่ียนระบบจาก 2 เปน 2+ 
ซึง่กรณนีีไ้มปรากฎขอเทจ็จรงิวาองคการเภสชักรรมไดมกีารเสนอเขาคณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณา กรณดีงักลาวเขาขายเปนการ
ขัดกับมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไดใหความเห็นชอบไวแลว และถือไดวาเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
เพือ่ใหเกดิความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีโ่ดยทจุรติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
  (3) ประเด็นความลาชาในการกอสราง กรณีปรากฏขอเท็จจริง จากรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามที่ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม (นายพิพัฒน ยิ่งเสรี) แตงตั้งเมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2551 ไดรายงานสาเหตุทีท่าํใหการกอสรางลาชา คอืการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงการจากเดิมใหรองรับการผลิตวัคซีน
เช้ือตายได เปนการรองรับผลิตเช้ือตายและเช้ือเปนในกรณีที่เกิดการระบาดใหญในประเทศรวมท้ังปรับมาตรฐานใหเขากับ
มาตรฐานองคการอนามัยโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม ระดับ BSL level 2 เปนระดับ BSL level 2 plus  จากขอเท็จจริงดังกลาว 
จึงเห็นไดวา ปญหาสําคัญที่ทําใหโครงการดังกลาวตองลาชาเกิดจากการแกไขการ Design Review ใหม เพื่อรองรับการผลิต
วัคซีนเดิมซ่ึงเปนเชื้อตาย เปนการรองรับผลิตวัคชีนเชื้อตายและเชื้อเปน ใหไดมาตรฐานขององคการอนามัยโลก 
จากมาตรฐาน 2 ใหไดมาตรฐาน 2+ 
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 ดังนั้น เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ทั้ง 3 ประเด็น จะเห็นไดวา
โครงการกอสรางโรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก นาจะเกิดจาก
การแบงจางเปนหลายสัญญา  ซึ่งสงผลใหการบริหารสัญญาไมสอดคลองตาม
วตัถปุระสงคของโครงการฯ เปนเหตุใหองคการเภสัชกรรมไดรบัความเสียหายจาก
การกอสรางดังกลาว เนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาวขางตนเปนความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีและการกระทําดังกลาวเปนการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 19 บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังนั้น จึงไดสงผล
การสบืสวนใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิดาํเนนิการ
ตอไป 
 4. กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราเซตามอล ขององคการเภสัชกรรม  
  เนื่องจากรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข (นายประดิษฐ 
สินธวณรงค) ไดมีหนังสอืถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอใหตรวจสอบการจัดซื้อ
วัตถุดิบยาพาราเซตามอล ขององคการเภสัชกรรม เนื่องจากปรากฏขาวทางหนา
หนังสือพิมพวาโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ไดตรวจวิเคราะหวัตถุดิบในการผลิต
ยาเม็ดพาราเซตามอลหลายล็อตมีปญหาตองสงคืนใหแกบริษัทผูผลิต ซึ่งในชวง
ระหวางป 2554-2555 ประกอบกับพบวามีวัตถุดิบมีปญหาถึง 19 ล็อต และเปน
วัตถุดิบที่มาจากแหลงเดียวกันกับแหลงท่ีองคการเภสัชกรรมซื้อ หรือบางสวน
ไดรับมาจากองคการเภสัชกรรมท่ีสํารองไว นอกจากนี้ องคการเภสัชกรรมยังมี
วัตถุดิบพาราเซตามอลที่มีที่มาจากแหลงดังกลาวอีกประมาณ 148 ตัน เน่ืองจาก
การปรับปรุงสวนโรงงานการผลิตยาเม็ดพาราเซตามอลขององคการเภสัชกรรม
ยังไมแลวเสร็จ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการจัดซื้อ
วัตถุดิบยาพาราเซตามอล ขององคการเภสัชกรรม อาจมีการทุจริตในการจัดหา
ผูขาย หรือการตรวจรับวัตถุดิบยาพาราเซตามอลของคณะกรรมการฯ และอาจ
สงผลใหยาพาราเซตามอลท่ีผลิตออกมาไมไดมาตรฐาน เปนเหตุใหประชาชน
ผูบริโภคไดรับอันตรายจากสารปนเปอน
 ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและใหความเปนธรรมกับทุกฝาย จึงขอให
กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ ซึ่งผลการสืบสวนปรากฏวา 
การที่องคการเภสัชกรรม โดยผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม ไดมีการส่ังซื้อ
วัตถุดิบยาพาราเซตามอลจํานวน 100 ตัน จากหางหุนสวนจํากัด พี.อาร.เคมีคอล  
โดยอางเหตุผลเพียงวา เพื่อใชสําหรับสํารองวัตถุดิบหลังนํ้าทวม ในขณะท่ีทราบ
อยูแลววาในคลงัขององคการเภสชักรรมมวีตัถดุบิยาพาราเซตามอลจาํนวนมากถงึ
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จํานวน 48 ตัน ประกอบกับองคการเภสัชกรรมไมมีแผนท่ีจะทําการผลิตยา
พาราเซตามอลและหยุดการผลิตยาพาราเซตามอล ตั้งแตป พ.ศ.2545-2546 
โดยองคการเภสัชกรรมไดวาจางใหโรงงานเภสัชกรรมทหารและบริษัท โอสถ
อินเตอร จํากัด เปนผูผลิตสงใหองคการเภสัชกรรม นอกจากนี้ ตามรายงานการ
จดัซือ้ทีผ่านมาขององคการเภสัชกรรมไมเคยซือ้วตัถุดบิยาพาราเซตามอลสาํรองไว
เปนจํานวนมาก และประเทศไทยมีผูแทนจําหนายวัตถุดิบยาพาราเซตามอล
หลายบริษัท ถึง 5 ราย แตผูอํานวยการองคการเภสัชกรรมกลับไดสั่งใหจัดซื้อจาก 
Zhejiang Kangle, China เพยีงอางวาสามารถผลิตไดเรว็ จาํนวน 270,000 เมด็/ชม. 
เทานัน้ ดงัน้ัน การท่ีผูอาํนวยการองคการเภสัชกรรมไดจดัซือ้วตัถุดบิยาพาราเซตามอล
จากหางหุนสวนจํากัด พี.อาร.เคมีคอล โดยวิธีพิเศษโดยไมมีการแขงขันราคา 
อาจทําใหรัฐเสียหายจากการแขงขันราคา ซึ่งจะไดราคาที่ตํ่ากวา ซึ่งการกระทํา
ดงักลาวอาจเขาขายความผดิตามพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิเก่ียวกบัการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2542 มาตรา 12 กลาวคือ กระทําการใดๆ โดย
มุงหมายมใิหมกีารแขงขนัราคาอยางเปนธรรม เพือ่เอือ้อาํนวยแกผูเขาทําการเสนอ
ราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐและการที่ผูอํานวยการ
องคการเภสัชกรรมไดสั่งซื้อวัตถุดิบมาโดยไมมีแผนพยากรณการผลิต การซื้อมา
โดยไมมีการผลิต เพียงสํารองไวเทานั้น แตขอเท็จจริงองคการเภสัชกรรมไดมี
การจางผูอื่นผลิตแทน การกระทําดังกลาวอาจถือไดวาเปนการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ใหเกดิความเสยีหายแกผูหนึง่ผูใด หรอืปฏบิตัหิรอื
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  
แตเน่ืองจากการกระทาํความผดิดังกลาวขางตนเปนความผดิตอตาํแหนงหนาทีแ่ละ
การกระทําดังกลาวเปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 19 บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังน้ัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไดสงผล
การสืบสวนใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

6. กรณทีจุรติการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแตงต้ังเขารบัราชการ
เปนขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตาํแหนงครผููชวย ของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เน่ืองจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ 
พงษพานิช) ไดมหีนงัสอืขอใหกรมสอบสวนคดพีเิศษ ตรวจสอบกรณทีจุรติการสอบ
คดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเขารบัราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาํแหนงครูผูชวยของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
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(สพฐ.) ซึ่งไดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ผลการสืบสวนสอบสวน ปรากฏวามีการทุจริตในการสอบ ดังนี้ 
  1)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีบุคคลอื่นเขาสอบแทน 
  2)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ผูเขาสอบไดเฉลยขอสอบมาทั้ง 4 วิชา โดยมีการ
สงขอความมาทาง (SMS)  
  3)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผูเขาสอบไดนําเครื่องมือสื่อสารเพื่อใชสงสัญญาณ
เฉลยขอสอบ และมีการนาํเฉลยขอสอบเขาไปในหองสอบ
  4)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผูเขาสอบนําเฉลยขอสอบเขาไปในหองสอบ 
  5)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูเขาสอบไดเฉลยขอสอบมาท้ัง 4 วิชา แต
ไมไดนําเขาไปในหองสอบ แตใชวิธีการทองจําเขาไป 
  6)  จากการตรวจสอบคะแนนผูทีส่อบไดในเขตพ้ืนทีต่างๆ ปรากฏวาผลการสอบมีผูท่ีทาํคะแนนสอบไดสงูผิดปกติ 

 อยางไรก็ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษเช่ือวาการทุจริตสอบครูผูชวยในครั้งนี้มีการกระทําเปนขบวนการระหวางเจาหนาที่
สวนกลาง สวนภูมิภาคและผูเขาสอบและมีการเตรียมการมาตั้งแตตน โดยมีพยานหลักฐาน ดังนี้ 
  1)  มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการโดยกําหนดให
สวนราชการ สพฐ. เปนผูดาํเนินการออกขอสอบ ซึ่งเดิมสํานักงานเขตพื้นที่จะเปนผูดําเนินการออกขอสอบและจัดสอบเอง
  2)  มีการสั่งใหบุคคลไปสมัครสอบตางพื้นที่และยังใหไปสมัครในพื้นที่อื่นอีกกอนท่ีจะมีการสอบ ระหวางวันที่ 
6 - 12 ธันวาคม 2555 
   3)  มีการจัดผังที่นั่งสอบใหมเอื้อประโยชนใหกับผูที่เขาสอบ
  4)  มีการฝกอบรมการใชเครื่องมือ (โทรศัพท) กอนมีการสอบ 2 วัน (วนัที่ 10 มกราคม 2556) 
  5)  มีการสงเฉลยขอสอบมาใหกอนวันสอบ 1 วัน (คืนวันที่ 12 มกราคม 2556)
  6)  มีการใหจดเฉลยขอสอบเพื่อทองเขาไปในหองสอบโดยไดเฉลยกอนวันสอบ 1 วัน (วันที่ 12 มกราคม 2556) 
  7) มีการจดเฉลยขอสอบเขาไปในหองสอบ (วันที่ 13 มกราคม 2556) 
  การดําเนินคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดดําเนินการออกหมายเรียกผูที่เขาสอบท่ีมีคะแนนสูงผิดปกติ จํานวน 
344 รายมาสอบปากคํา ออกหมายคนบานผูที่มีสวนเก่ียวของในการชวยเหลือผูที่เขาสอบพบพยานหลักฐานเปนจํานวนมาก
และออกหมายเรียกผูตองหามาแจงขอกลาวหาแลว ซึ่งอยูระหวางการสรุปสํานวนสงฟองตอไป

 ลาสุด สมาคมนักขาวแหงประเทศไทยไดจัดประกวดขาวประจําป 2556 โดยผลงานของศูนยปองกันและปราบ

ปรามการทุจริต เขารอบสุดทาย จํานวน 3 เรื่อง จาก 6 ขาว ไดแก
  ผาขบวนการทุจริตครูผูชวย อัปยศครั้งใหญวงการศึกษาไทย

 กระชากหนากากขบวนการขี้ฉอ สราง 396 โรงพัก - สัญญา 5,000 ลานลม
 เปดโปง อภ.สต็อควัตถุดิบพาราฯ 148 ตัน 
 ทั้งน้ี จากการประกวดผลงาน ผาขบวนการทุจริตครูผูชวยอัปยศครั้งใหญวงการศึกษาไทย โดยหนังสือพิมพมติชน
ไดรับรางวัลชมเชย



49¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÍºÊÇ¹¤ Ṍ¾ÔàÈÉ
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 มาตรา 24 บัญญัติวา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหน าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
 (1) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อ

ตรวจคนเมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรวา มีบุคคลที่มี

เหตุสงสัยวากระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษหลบซอนอยู

หรือมีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการ

กระทําความผิดหรือได ใช หรือจะใช ในการกระทํา

ความผิดท่ีเปนคดีพิเศษหรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐาน

ไดประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชา

กวาจะเอาหมายคนมาไดบุคคลน้ันจะหลบหนีไปหรือ

ทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยายซุกซอนทําลายหรือทําให

เปล่ียนสภาพไปจากเดิม

 (2) คนบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัย

ตามสมควรวามีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมา

โดยการกระทําความผิดหรือไดใช หรือจะใชในการ

กระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษหรือซึ่งอาจใชเปนพยาน

หลักฐานได

 (3)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบัน

การเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจสงเจาหนาที่ที่เก่ียวของมาเพื่อใหถอยคํา

สงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน

ใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา¾
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1ผอ.สวนที่ปรึกษากฎหมาย 2 กองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (น.บ., น.บ.ท., น.ม.)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กับการใชอํานาจ 
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญั ติการสอบสวนคดีพิเศษ

นายมหิธร กลั่นนุรักษ1
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(4)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อ

ใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสงบัญชีเอกสารหรือ

หลักฐานใดๆมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(5)  ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่คนพบหรือที่สงมา

ดังกลาวไวใน (1) (2) (3) (4) การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง

ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามขอบังคับท่ี กคพ. 
กําหนด

 เฉพาะการใชอํานาจตามวรรคหน่ึง (1) นอกจาก

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตองดําเนินการเก่ียวกับวิธีการคน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล วให 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสดงความบริสุทธิ์ก อนการ

เขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนเปนหนังสือ

ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปและบันทึกเหตุสงสัยตามสมควร

และเหตุอันควรเช่ือท่ีทําใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือ

ใหไวแกผู ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คนแตถาไมมี

ผู ครอบครองอยู  ณ ที่นั้นใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

สงมอบสําเนาหนังสือนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันที

ที่กระทําไดและหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลัง

พระอาทิตยตกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู เปนหัวหนา

ในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงตั้งแต

ระดับ 7 ขึ้นไปดวย

 ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนาในการ

เขาคนสงสําเนาบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควร

เชื่อตามวรรคสามและสําเนาบันทึกการตรวจค นและ

บัญชีทรัพยที่ยึดหรืออายัดตอศาลจังหวัดที่มีอํานาจเหนือ

ทองท่ีที่ทําการคน หรือศาลอาญาในเขตกรุงเทพมหานคร

ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคนเพื่อเปน

หลักฐาน

 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอํานาจ

หนาที่ตามท่ีไดกําหนดไวตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแตบาง

สวนหรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการให

เปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยทําเอกสารใหไวประจําตัว

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูไดรับอนุมัตินั้นและพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษผูนั้นตองแสดงเอกสารดังกลาวตอบุคคล

ที่เก่ียวของทุกครั้ง”
 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษใชมาตรา 24 นี้ 
มาโดยตลอดต้ังแตป 2547 จนถึงปจจุบันรวมเวลาเกือบ 
10 ป จนถึงปจจุบันเร่ิมมีคําถามในการปฏิบัติงานตาม
มาตรา 24 หลายประการ ดังนี้
 1. ป ญหาเกี่ ยวกับการยึดและอายัดตาม
มาตรา 24 วรรคหนึ่ง 
 สบืเนือ่งจากนกักฎหมายบางทานไดเผยแพรบทความ 
เกี่ยวกับอํานาจการยึดและอายัดของพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษวา

 “ดีเอสไอสามารถยึดและอายัดทรัพยสินที่คนพบ

หรือที่สงมาตามอนุมาตรา 1,2,3, และ 4 ได จะตองปฏิบัติ

ตามอนุมาตรา 3 และ 4 โดยใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ 
เขาชี้แจงหรือยื่นเอกสารหลักฐานเสียกอนวามีการกระทํา 
ความผิดจริงหรืออีกนัยหน่ึงคือ ดีเอสไอจะตองขอขอมูลจาก
ธนาคารเพ่ือมาตรวจสอบเสียกอนวาบัญชีดังกลาวมีการ

กระทําความผิดจริง จึงจะทําการยึดอายัดบัญชีทรัพยสินได”
 ผู  เขียนในฐานะที่ เคยเป นคณะทํางานยกร าง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 (สมัย 
พล.ต.อ.นพดล สมบูรณทรัพย เปนอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ) และเปนคณะทํางานยกรางพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ขอเรียนวา
 เจตนารมณในการยกรางมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (5) 
สืบเนื่องมาจากการที่คณะทํางานพิจารณาเห็นวา อํานาจของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 132 กําหนดไวเพียงใหพนักงานสอบสวน 
มอีาํนาจ ตรวจ คน หมายเรียกและยดึ เทานัน้ ไมมกีารบญัญตัิ

เรื่องการอายัดไวเลย

 (ตองขยายความสําหรับผูไมใชพนักงานสอบสวน

ดังนี้
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 “ยึด” หมายถึง การกระทําใหรูวาสิ่งของนั้นๆ อยูใน
ความครอบครองของเจาพนักงานแลว เชน การยึดแผนซีดี

หรือยึดเงินของกลางนํากลับมาสถานท่ีตั้งของพนักงาน

สอบสวนหรือประทับตราเครื่องหมายบนสินคาหนีภาษีของ

เจาพนักงานศุลกากร เปนตน

 “อายัด” หมายถึง คําสั่งของเจาพนักงานที่ส่ังหาม

จําหนาย จาย โอนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของผูถูกอายัด

ใชในกรณีที่คําสั่งนั้นๆ มีลักษณะที่ไมอาจยึดไดเชนเงินฝากใน

ธนาคารหรือสิทธิในการครอบครองรถยนตหรือกรรมสิทธใน

ที่ดิน เปนตน

 เมื่อเขาใจความแตกตางของทั้ง 2 ถอยคํานี้ก็จะ
เขาใจไดวา พนักงานสอบสวนมีความลําบากในการยึดสิ่งของ

ที่มีลักษณะไมสามารถยึดไดมานานแลวและตองเสี่ยงกระทํา

การอายัดเพื่อประโยชนในการสอบสวนคดีโดยไมมีตัวบท

กฎหมายใหอํานาจไว)
 การอายัดของพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไมมีกําหนดไว เปนเพียง

อา ศัยแนว คําพิพากษาฎีกาประกอบคําวินิ จฉั ยของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรือ่งเสรจ็ที ่529/2547) ซึง่วนิจิฉยัวา 
“แมวา มาตรา 132 (4) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา จะกําหนดใหอํานาจพนักงานสอบสวนยึดไว

ซึ่งสิ่งของที่คนพบหรือสงมาเทาน้ัน โดยมิไดกําหนดถึงกรณี

อายัดไวดวย แตก็ตองตีความในความหมายอยางกวาง

ใหคําวา “ยึด” ตามมาตรา 132 (4) มีความหมายรวมถึง 
“อายัด” ดวย มิฉะนั้นทรัพยของกลางที่มีขนาดใหญไม

สะดวกแกการเคลื่อนยายเพื่อนําไปเก็บรักษาไวที่พนักงาน

สอบสวนจะไมสามารถดําเนินการได ทั้งน้ีมีคําพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1437/2492 วินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไวแลว”
 ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาในขอกฎหมายและเพื่อ

ใหการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความ

สะดวกในการรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะทํางานยกราง 
กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะน้ันจึงระบุคําวา 

“อายัด”ไวในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดพีเิศษ พ.ศ.2547 เพือ่เปนการปดชองวางของมาตรา 132 (4) 
นั่นเอง

 การ“อายัด”ตามที่กําหนดไวจึงเจตนาที่จะใหเปน

เครื่องมือของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสนับสนุนการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวนเพื่อประโยชนในการรวบรวม

หลักฐานประกอบคดีตามปรกติ จะเห็นได ว าประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดกําหนดกระบวนการและ

ขั้นตอนตางๆ ในการสอบสวนไวเปนลําดับโดย มาตรา 2 (11)
ไดกําหนดนิยามคําวา “การสอบสวน” ไววา “การสอบสวน”
หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานการดําเนินการท้ัง

หลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงาน

สอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบ

ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู กระทํา

ความผิดมาฟองลงโทษ และมาตรา 131 ไดกําหนดให

พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถ

จะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ

ตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา และเพื่อที่จะรูตัว

ผูกระทําผิด และพิสูจนใหเห็นความผิด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว

เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจทั่วไปแกพนักงานสอบสวนในการ

รวบรวมหลักฐานตางๆ  เพื่อพิสูจนความผิด สวนมาตรา 132
เปนบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการรวบรวมหลักฐานเพื่อใหไดมา

ซึ่งขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิด

 สวนการที่ผู นําคําวา “ยึด” หรือ“ อายัด” ตาม
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
ไปเปรียบเทียบกับพระราชบัญญตัมิาตรการในการปราบปราม 
ผูกระทาํผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญตัิ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในประเด็น

ที่วาทั้ง 2 พระราชบัญญัติ มีขั้นตอนการตรวจสอบกอนที่จะ

มีการส่ังยึดและอายัด นั้น ผูเขียนเห็นวาเปนขอเท็จจริงที่

แตกตางกัน เพราะการยึดหรืออายัดของพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษมีที่มาจากการยึดเพื่อการรวบรวมพยานหลักฐาน
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ตามปรกติของพนักงานสอบสวน จึงเปนการยึดและอายัด

เพื่อตรวจสอบและตรวจหลักฐานประกอบการดําเนินคดี

อาญาไปพรอมกันหากไมมีหลักฐานเช่ือมโยงกับถอนการ

กระทาํผดิในภายหลงักส็ามารถถอนการอายดัไดซึง่วธินีีพ้นกังาน

สอบสวนในคดีทั่วไปก็ดําเนินการอยูเปนปกติ แตการยึดหรือ

อายัดของอีกสองพระราชบัญญัติมีเจตนารมยในการยึดหรือ

อายดัเพือ่นาํไปสูการรบิทรัพยสนิ จงึตองมขีัน้ตอนโดยละเอียด 
แตกตางกันออกไป จะนํามาเปรียบเทียบกันไมได

 จากเหตุผลขางตน ผู เขียนจึงเห็นวา พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษสามารถใชอํานาจตามมาตรา 24 เพื่อ

ประโยชนแหงการสอบสวนได โดยไมมีขอจํากัดวาจะตองมี
การเรียกเอกสารมาตรวจสอบหรือใหบุคคล/หนวยงานมา

ชี้แจงกอนแตประการใด พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยอม

สามารถเลือกใชวิธีการยึดหรืออายัดเปน“เครื่องมือ”ในการ

สอบสวนไดตามความเหมาะสมกับลักษณะคดี

2. ปญหาเก่ียวกบัผูฝาฝนมาตรา 24 (3) หรอื (4) 
  มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ.2547 กําหนดให “ผูใดไมใหความสะดวก หรือ

ไม ให ถ อยคํา หรือไม ส งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด

แกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 24 วรรคหน่ึง (3) 
หรือ (4) แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  กรณีทีเ่กดิปญหาผูทีไ่มยอมปฏบิตัติามมาตรา 24 
วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ขางตน การปฏิบัติในปจจุบันพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษผูออกคําสั่งดังกลาว จะตองดําเนินการแจง
ความตอพนกังานสอบสวนสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ ในทองที่ 
ที่เกิดการทําความผิดดังกลาว เพื่อดําเนินคดีกับผู ฝาฝน 
มาตรา 24 ดังกลาวเนื่องจากมีการตีความวา คดีฝาฝนคําส่ัง
มาตรา 24 เปนคดีธรรมดาไมเปนคดีพิเศษ

  ผู เขียนเห็นวา มาตรา 24 บัญญัติโดยใช

ถ อยคําว  า  “ เพื่อประโยชน  ในการปฏิบัติหน า ท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ดวย” ยอมแสดงใหเห็นเจตนาที่จะสรางมาตรา 24 
ใหเปนเครื่องมือในการสอบสวนคดีพิเศษ ใหแกพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะ กับประกอบกับบทลงโทษผู

ฝาฝนมาตรา 24 (3) หรือ (4) ก็เปนบทบัญญัติตามมาตรา 41 
แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษดวย การท่ีตีความ

กฎหมายวาการฝาฝนมาตรา 24 (3) หรือ (4) ตองดําเนินคดี
อาญาปรกติ โดยไมถือเปนคดีพิเศษนาจะไมถูกตอง

  เพื่อใหดําเนินการคดีพิเศษมีประสิทธิภาพ

อยางเหมาะสมเจตนาในการยกรางขางตน ผูเขียนเห็นวาการ

ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษใชอํานาจตามมาตรา 24 (3)
หรือ (4) ไปแลว มีผูฝาฝนนาจะถือวาเขาเกณฑความผิดที่เปน

คดพีเิศษ ตามมาตรา 21 วรรคสอง ซึง่บญัญตัวิา “ความผดิ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวน

คดพีเิศษตามพระราชบัญญตันิี ้ ใหพนกังานสอบสวนคดีพเิศษ 
มีอํานาจสืบสวนสําหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นดวย และ
ถือวาคดีดังกลาวเปนคดีพิเศษ”โดยถือวาเปนผลท่ีเกี่ยวพัน

กันได 
 การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนผูดําเนินคดี

กับผูฝาฝนคําส่ังตามมาตรา 24 (3) หรือ (4) เองยอมใหผล

ทีร่วดเรว็และทาํใหการใชอาํนาจตามมาตรา 24 มปีระสทิธภิาพ 
ประกอบมาตรา 21 วรรคสาม มีบทบัญญัติวา “บรรดาคดีใด

ที่ไดทําการสอบสวนเสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ใหถือวาการสอบสวนนั้นเปนการสอบสวนในคดีพิเศษตาม

พระราชบัญญัตินี้แลว”เปนบทกฎหมายที่ใหอํานาจแก

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไวอีกดวย
 ดังนั้น ในกรณีที่มีผูฝาฝนมาตรา 24 (3) หรือ (4) 
หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเลือกดําเนินคดีตาม

มาตรา 41 กับผูฝาฝนโดยการสอบสวนเองแลวสรุปคดีสงให

พนักงานอัยการยื่นฟองโดยตรง ยอมสามารถกระทําได

ตามนัยขอกฎหมายขางตน ซึ่งแนวความคิดเรื่องนี้ผู เขียน

ขอนําเสนอความเห็นไวเพื่อเปนประเด็นในการพิจารณาของ

ผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษตอไป
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การพนันออนไลนเกาหลี การพนันออนไลนเกาหลี 
อีกรูปแบบของ อีกรูปแบบของ อาชญากรรมขามชาติอาชญากรรมขามชาติ

ที่นาจับตามองที่นาจับตามอง
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 สืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแนวทางการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 
(Workshop on Enhancing Cooperation among International Law Enforcement Agencies Network) โดย
กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูจัด และมีผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ เขารวม เม่ือวันที่ 17 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน กรุงเทพฯ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย 
ไดนําเสนอในที่ประชุมถึงสภาพปญหาอาชญากรรมขามชาติที่เกิดข้ึนระหวางประเทศเกาหลีและประเทศไทย 
คือ ปญหาการใชประเทศไทยเปนสถานท่ีตั้งบอนพนันออนไลน ใหผูเลนในประเทศเกาหลีเลนการพนัน
ผานเว็บไซดที่ผูดูแลเว็บไซตอยูในประเทศไทย 
 หลังจากทราบขอมูลจากการประชุมดังกลาวแลว สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 สํานัก
กิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ โดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษมณี ผูอํานวยการ
สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 และคณะ ไดประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจําประเทศไทย และทําการสืบสวนเพื่อทราบขอมูลเชิงลึกกลุมแกงอาชญากรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง 

1 ผูอํานวยการสวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การพนันออนไลนเกาหลี อีกรูปแบบของ
อาชญากรรมขามชาติ ที่นาจับตามอง

ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษมณี1
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 จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. เจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดย พ.ต.อ.ทรงศักด์ิ รักศักด์ิสกุล ผูบัญชาการสํานักกิจการตางประเทศฯ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษมณี ผูอํานวยการ
สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 พรอมดวยขาราชการสวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 ศูนยบังคับใชกฎหมาย
ดานอาชญากรรมขามชาติ ศูนยสืบสวนและสะกดรอย ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 5 ศูนยสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5  
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม พิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และเจาหนาที่
ประสานงานแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย นําหมายคนจากศาลจังหวัดเชียงใหม 
กระจายกําลังเขาตรวจคนบานจัดสรรขนาดใหญ ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สารภี จ.เชียงใหม จํานวน 3 แหง ซึ่งเปนสถานที่ที่จาก
การสืบสวนทราบวาเปนที่ตั้งบอนการพนันออนไลนที่ดําเนินการโดยกลุมชาวเกาหลี

 ผลการตรวจคน พบ Mr.Jang Hyungkyu อายุ 31 ป สัญชาติเกาหลี กับพวกรวม 5 คน เชาบานจัดสรรที่เขาตรวจ
คนดังกลาว ราคาเดือนละประมาณ 40,000-60,000 บาท เพื่อใชเปนสํานักงานเปดบอนการพนันออนไลน ใหชาวเกาหลีที่อยู
ในสถานที่ตาง ๆ ของโลก เลนการพนันผานอินเทอรเน็ต กลุมผูตองหาเชาบานเพื่อใชเปนสถานที่กระทําความผิด มาประมาณ 
4 เดือน จนกระทั่งถูกจับกุม

 ในสถานที่ตรวจคน พบเครื่องคอมพิวเตอรรวมประมาณ 20 เครื่อง ภายในเคร่ืองพบโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
เลนการพนันทายผลสล็อตแมชชีน ทายภาพรูปสัตว และการพนันชนิดอื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ 
และพบโปรแกรมการควบคุมระบบบริหารงาน ไดแก รหัสและบัญชีของลูกคาแตละราย พรอม
โปรแกรมประมวลผล การจายเงินรางวัลใหกับลูกคา ชาวเกาหลีที่อยูในบานจะผลัดเวรกันทําหนาที่
ควบคุมดูแลระบบ โดย 1 คน จะนั่งหนาเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 5 เครื่อง และจะพูดคุย
โตตอบกับลูกคา ผานระบบคอมพิวเตอร นอกจากน้ี ในบานแตละหลังยังมีผู ที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร คอยดูแลซอมแซมระบบคอมพิวเตอรอกีดวย 
 จากหลักฐานเก่ียวกับบัญชีธนาคารท่ีพบในที่เกิดเหตุ รายไดแตละวันนั้น แลวแตจํานวนลูกคา
และปริมาณเงินที่ลูกคาเลนการพนันในเว็บไซต เมื่อไดเงินจากลูกคาแลว จะนําเงินท่ีไดมาแบงกัน
และโอนกลับไปใหสมาชิกองคกรอาชญากรรมหรือญาติพี่นองในประเทศเกาหลีผานการโอนเงิน
นอกระบบ (โพยกวน) ตอไป จากพยานหลักฐานที่พบในท่ีเกิดเหตุ คาดวากลุมผูตองหานี้ มีรายได
วันละประมาณ 700,000 บาท 
 การจับกุมในคร้ังน้ี นอกจากพบกลุมผูตองหาชาวเกาหลี ใชประเทศไทยเปนฐานในการ
กออาชญากรรม ลักษณะการพนันออนไลน ซึ่งผิดกฎหมายทั้งในประเทศไทยและในประเทศ
เกาหลีแลว ยังพบวาสมาชิกองคกรอาชญากรรมนี้เปนบุคคลตามหมายจับคดียักยอก หลบหนี
คดีจากประเทศเกาหลีเขามากออาชญากรรมในประเทศไทยอีกดวย 

 ชั้นจับกุม แจงขอหากลุมผูตองหาวา “เปนเจามือจัดใหมีการเลนการพนัน (ทายผลสล็อต
ออนไลน) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต” สงพนักงานสอบสวน สภ.แมปง ดําเนินคดี สวนคดี
อาชญากรรมระหวางประเทศ 1 และศูนยบังคับใชกฎหมายดานอาชญากรรมขามชาติไดประสานงานกับ
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สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย แจงหนวยงานดานการปราบปรามการฟอกเงินในประเทศเกาหลี 
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของกลุมผูตองหาน้ีและผูเกี่ยวของในประเทศเกาหลีตอไป พรอมท้ังสงรายช่ือใหสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองขึ้นบัญชีกลุมผูตองหาดังกลาวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของเปนบุคคลตองหามเขามาในราชอาณาจักรดวยแลว 

 ขอมูลการสืบสวนขยายผล พบวากลุ มผู ต องหาน้ีมีความเช่ือมโยงกับกลุมอาชญากรรมชาวเกาหลีจัดใหมี
การเลนการพนันออนไลน ในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเคยถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมตัว ชวงกลางป พ.ศ. 2556 เปนบุคคลตาม
หมายจับหลบหนีคดีฉอโกงมาจากประเทศเกาหลี และหลบหนีการประกันตัวชั้นศาลในประเทศไทยอีกดวย

สวนคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 1 อยู ระหวางประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
อยางใกลชิด เพื่อรวมกันติดตามตัวกลุมผูตองหาดังกลาว มาดําเนินคดีตอไป 

จากนโยบายสนับสนุนการทองเท่ียว การเพ่ิมเท่ียวบินระหวางประเทศไทยและเกาหลีเพิ่มทาอากาศยานรองรับเท่ียว
บินตรงจากเกาหลี อาจเพิ่มชองวางใหกลุมแกงเกาหลีเดินทางเขามาประเทศไทยงายย่ิงขึ้น กลุมแกงอาชญากรรมเกาหลี
เปดบอนพนัน ออนไลนในประเทศไทยและเก่ียวของกับการฟอกเงิน เปนอาชญากรรมขามชาติอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม
สามารถมองขามได . . 
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ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญอยางหน่ึงของประเทศไทย คือขาว ซึ่งมักประสบปญหาราคาตกตํ่าในชวงตน

ฤดูกาลผลิตเชนเดียวกับสินคาเกษตรชนิดอื่นๆ รัฐบาลในอดีตจึงไดเขามาใหความชวยเหลือโดยการแทรกแซงราคาใหสูงขึ้น

ดวยวิธีการรับจํานําขาวเปลือก และการประกันราคาขาวเปลือก และปจจุบันก็ไดใชตามนโยบายวิธีการรับจํานําขาวเปลือก 
แตปรากฏวา กระแสสังคมไดมีการวิพากษวิจารณในกรณีการรับจํานําขาวอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันก็นําแนวทาง

การประกันราคาขาวมาเปรียบเทียบกัน จึงทําใหเกิดประเด็นที่การศึกษาเรื่อง การแทรกแซงราคาขาวที่มีผลกระทบตอ
เกษตรกร (ชาวนา) : ตําบลดอนฉิมพลีอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 
ผลดี ผลเสีย ของการแทรกแซงราคาขาว และเพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการแทรกแซงราคาขาวตอเกษตรกร (ชาวนา) 
สรุปไดวา 

1. จากการศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดเก่ียวกับการแทรกแซงราคา พบวา รัฐบาลไดดําเนินนโยบายเก่ียวกับ

การพยุงราคาขาวหรือประกันราคาขาวขั้นต่ํา มาตั้งแตป พ.ศ.2508 แตในระยะแรกนโยบายไมมีผลในทางปฏิบัติ 
เพราะราคาขาวขั้นตํ่า ตํ่ากวาราคาตลาด ตอมารัฐบาลในแตละสมัยก็ไดมีวิธีดําเนินการพยุงราคาขาวดวยวิธีการตางๆ 
ดวยนโยบายที่แตกตางกันไมวาจะโดยวิธีการประกันราคา หรือ การจํานําราคา ซึ่งแนวทางของแตละนโยบายก็มีแนวทางการ

ดําเนินการเพื่อชวยเหลือประชาชนใหเกษตรกร (ชาวนา) ไดมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยหวังวาเกษตรกรจะไดมีการดํารงชีวิตอยูดี

กินดีไมเปนหนี้สินแตอยางไร ตอมา ตั้งแตป พ.ศ.2518 เปนตนมารัฐบาลก็เริ่มประกาศนโยบายพยุงราคาขาวในชวง

การเก็บเกี่ยวขาวนาป โดยกําหนดราคาประกันราคาสูงกวาราคาตลาด โดยรัฐบาลแตละสมัยก็จะมอบหมายความรับผิดชอบ

ใหกับกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือกระทรวงพาณิชย ยกเวนในชวงป พ.ศ.2523-2524 ที่รัฐบาลมอบหมายใหกับ

ทั้งสองกระทรวงทํางานรวมกัน จนกระทั่งปจจุบันรัฐบาลก็ยังใชนโยบายการแทรกแซงราคาขาวหรือนโยบายพยุงราคาขาว 
จึงเห็นไดวาไมวานโยบายของรัฐบาลใด ก็ยังคงใชนโยบายการแทรกแซงราคา ไมวาจะเปนโครงการประกันราคา หรือ 
โครงการจํานําราคา 

2.  จากการสัมภาษณเชิงลึก จากตัวแทนเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลดอนฉิมพลีอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบวา

  2.1  ในหวงเวลาที่ผานมาเกษตรไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล ดังนี้ 
   เกษตรกรในพ้ืนที่ ไดรับความชวยเหลือจากรัฐดานการประกันราคาและการจํานําราคาขาว รวมทั้ง

นโยบายตาง ๆ ที่แตละรัฐบาลไดกําหนดในแตละชวงที่เขามาเปนรัฐบาล รวมทั้งหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย ที่ไดมาใหการสนับสนุนเกษตรกร ไมวาจะเปนดานการปรับปรุงดิน 

1พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญอยางหน่ึงของประเทศไทย คือขาว ซึ่งมักประสบปญหาราคาตกตํ่าในชวงตน

ฤดูกาลผลิตเชนเดียวกับสินคาเกษตรชนิดอื่นๆ รัฐบาลในอดีตจึงไดเขามาใหความชวยเหลือโดยการแทรกแซงราคาใหสูงขึ้น

ดวยวิธีการรับจํานําขาวเปลือก และการประกันราคาขาวเปลือก และปจจุบันก็ไดใชตามนโยบายวิธีการรับจํานําขาวเปลือก

แตปรากฏวา กระแสสังคมไดมีการวิพากษวิจารณในกรณีการรับจํานําขาวอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันก็นําแนวทาง

การประกันราคาขาวมาเปรียบเทียบกัน จึงทําใหเกิดประเด็นท่ีการศึกษาเรื่อง การแทรกแซงราคาขาวที่มีผลกระทบตอ

เกษตรกร (ชาวนา) : ตําบลดอนฉิมพลีอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ผลดี ผลเสีย ของการแทรกแซงราคาขาว และเพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการแทรกแซงราคาขาวตอเกษตรกร (ชาวนา)
สรุปไดวา 

1. จากการศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการแทรกแซงราคา พบวา รัฐบาลไดดําเนินนโยบายเก่ียวกับ

¡ÒÃá·Ã¡á«§ÃÒ¤Ò¢ŒÒÇ¡ÒÃá·Ã¡á«§ÃÒ¤Ò¢ŒÒÇ  ·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Íà¡ÉμÃ¡Ã (ªÒÇ¹Ò)
นายธนันทพงศ  ปยะวรรณะกูล1
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การพักชําระหน้ี การจําหนายปุยใหกับเกษตรกรโดยปลอดดอกเบ้ีย การจัดสรรน้ํา หรือการบริหารจัดการเก่ียวกับการทํานา

ในแตละขั้นตอนไมวาการเตรียมดิน การใชปุย การพัฒนาพันธุขาวแกเกษตรกร (ชาวนา)
  2.2  ในระหวางโครงการประกันราคาขาวกับโครงการรับจํานําขาว มีผลดี ผลเสีย ดังนี้ 
   ในการดําเนินการแทรกแซงราคาของรัฐบาลไมวาจะเปนโครงการประกันราคาขาวหรือโครงการจํานํา

ราคาขาว มีผลดี ผลเสีย และผลกระทบตอเกษตรกร (ชาวนา) ไมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวารัฐบาลจะดําเนินการแทรกแซง

ราคาขาวแบบใด แตแนวคิดของตัวแทนประชาชนของตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีความเห็นวา การดําเนินการตามโครงการจํานําราคาขาวมีผลดีกวาโครงการประกันราคา เพราะทําใหประชาชน
มีรายไดเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามรัฐบาลควรเขาควบคุมการดําเนินการของโรงสีในการจายใบประทวน การวัดความช้ืน 
การตรวจสอบส่ิงเจือปน และการชั่งนํ้าหนักขาว

  2.3 จากการกระทําตามนโยบายการแทรกแซงราคาขาวของรัฐบาล ระหวางโครงการประกันราคาขาว
ของรฐับาลกบัโครงการรบัจาํนาํขาว มผีลกระทบ คอื เกษตรกร (ชาวนา) ไดราคาขาวตอเกวยีนสงูข้ึน ซึง่เปนการชวยเศรษฐกิจ

ครัวเรือนดีขึ้น แตผลกระทบท่ีตามมา คือ ชาวนาเรงปลูกขาวโดยไมสนใจคุณภาพขาว ทําใหชาวนาตองไปยืมเงินนอกระบบ

จากนายทุน เกิดหนี้สิน ในขณะเดียวกันมีบางโรงสีไมเขารวมโครงการทําใหชาวนาเดือดรอนในการขนสงขาวไปขาย 
การเรงปลูกขาวของชาวนาทําใหมีการปลูกขาวปละหลายคร้ัง ทําใหดินเส่ือมสภาพจนเปนเหตุใหผลผลิตนอยลง มีการใชปุย

และยาฆาวัชพืชมากขึ้นผลที่ตามมาผลคือตนทุนการผลิตในการปลูกขาวสูงข้ึน เนื่องจากมีปจจัยตนทุนการผลิตมาก 

  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการดานการแทรกแซงราคาของรัฐบาลเปนไปตามภาวะทางการตลาดในการแขงขัน

กบัตลาดโลก โดยเฉพาะในการพัฒนาประเทศเขาสูอาเซียน รัฐไมควรกําหนดราคาการรับจํานําขาวหรือการประกันราคาขาว

ใหสูงไปกวาราคาทองตลาดมาก เพราะจะทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และการแขงขันกับตลาดโลกท่ีมี

การแขงขันกันสูง แตควรที่จะหันมาสงเสริม พัฒนาพันธุขาวใหมีคุณภาพไมวาจะเปนขนาด นํ้าหนัก คุณภาพขาวใหดีกวา

นานาประเทศ รัฐควรกําหนดมาตรการในการจัดสรรนํ้าในการสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอการเกษตร สงเสริมการใช
ปุยทางชีวภาพแทนเคมี พัฒนาดินใหเหมาะกับพันธุขาวแตละชนิด และกําหนดมาตรการบังคับในการควบคุมโรงสีไมใหมีการ

เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร และนําเอากฎหมายมาใชกับโรงสี นายทุน อยางจริงจัง โดยรัฐบาลควรปรับเปลี่ยนวิธีการและ

เปาหมายในการบริหารราคาสินคาเกษตรในอนาคต โดยจะตองไมไปฝนกลไกการตลาด แตควรบริหารราคาสินคาเกษตร

โดยการสงสัญญาณใหเกษตรกร ไดตระหนักถึงแนวโนมของตลาด ราคาสินคา ขาวในอนาคต เพื่อเปนขอมูลใหเกษตรกรนําไป

ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของตนในระยะยาวตอไป
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 ในกระบวนการยุติธรรมของไทยไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของตํารวจ

ใหปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
หากแตในชวง 4 เดือนที่ผานมาเกิดวิกฤตศรัทธา ตอสถาบันตํารวจไทย 
รวมไปถึงหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย หากแตตํารวจตกเปน

เปาโจมตีรายวัน บนหนาสื่อ หรือโลกออนไลนในสังคมไทย ภายใตสถานการณ

การเมืองที่ปนปวน โดยมีกลุมบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ  ลุกขึ้นประทวง

ขับไลรัฐบาล และนับวันความโกรธแคน เกลียดชัง ของประชาชนท่ีมีตอตํารวจ

ในฐานะผูบังคับใชกฎหมายก็ยิ่งทวีมากขึ้น  !!
 วันนี้ประเทศไทยกําลังพัฒนาไปสูสงครามวิกฤตศรัทธาผูมีหนาที่
บังคับใชกฎหมาย กับประชาชนเต็มรูปแบบ และน่ีคือความจริงภายใต
สถานการณในปจจุบัน ในหวงเวลาการประกาศพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยกําหนดอํานาจใหผู ปฏิบัติ 
มีอํานาจตาม มาตรา 11 ของพระราชกําหนดดังกลาว ซึ่งระบุขอบเขตการใช

อํานาจตางๆ ไวทั้งหมด 12 ขอ อาทิ ใหอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูที่สงสัย

วาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา 
ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น หรือ ปกปดขอมูลเก่ียวกับการกระทําใหเกิด

สถานการณฉุกเฉิน การใหมีอํานาจออกคาํสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินคาเครื่อง
อุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใช

หรือจะใชสิ่งนั้นเพื่อการกระทําการ หรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉิน การใหอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข 
โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการ

ติดตอหรือการส่ือสารใด เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง การใช

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

ที่กําหนดหนาที่ตํารวจไวใน ลักษณะที่ 1 ทั่วไป 

มาตรา 6 ... 

 “สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการ

มีฐานะเป นนิติบุคคลอยู  ในบังคับบัญชาของ

นายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่ อาทิ ดูแล

ควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการ

ตํ ารวจ ซ่ึงปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ปองกันและปราบปราม

การกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบ

เรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและ

ความม่ันคงของราชอาณาจักร ซึ่งเปนหนาที่ที่ไม

สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการปฏิบัติหนาท่ีได

1 เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ สํานักปฏิบัติการพิเศษ

ÇÔ¡ÄμÈÃÑ·¸Ò 

¢Í§¼ÙŒºÑ§¤ÑºãªŒ¡®ËÁÒÂ
นายชัยธัช  บุณยถาวรพันธ1
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อํานาจพนักงานเจาหนาที่สั่งหามการกระทําที่เปนการปด

การจราจร และเสนทางคมนาคมในทุกเขตพ้ืนท่ีที่ประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน รวมถึงยังมีการกําหนดใหขาราชการ

ทหารชวยเจาหนาที่ฝ ายปกครอง หรือตํารวจเพ่ือระงับ

เหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบ

โดยดวน ซ่ึงจะเห็นไดวาพระราชกําหนดดังกลาวเปนการเพิ่ม

อํานาจ หรือเปนการยกเวนหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ที่คุมครอง สิทธิ เสรีภาพ ประชาชนของรัฐ ซึ่งในปจจุบัน

ก็กฎหมายหลายลักษณะท่ียกเวนหลักการและเหตุผล ใน
มาตรา 4 ในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ เชน กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ที่ใหอํานาจศาล ตํารวจ หรือเจาพนักงานฝาย

ปกครอง ในการบงัคบัใชกฎหมายตางๆ เชน การจบั ควบคมุขัง 
และการปลอยชัว่คราวหากแตเมือ่พจิารณาจากพระราชกาํหนด

ดังกลาว เปนเพียงการเพิ่มอํานาจ นอกเหนือจากเหตุการณ

ปกติทั่วไปเทานั้น

 ในทางเปนจริงผู ปฏิบัติ หรือผู บังคับใชกฎหมาย

ดังกลาว ก็คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีหนาที่ตาม 
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่กําหนดหนาที่

ตํารวจไวใน ลักษณะท่ี 1 ทั่วไป มาตรา 6 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาท่ี อาทิ ดูแล
ควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษา

ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความ

มั่นคงของราชอาณาจักร ซึ่งเปนหนาที่ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง
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หรือปฏิเสธการปฏิบัติหนาที่ได หากแตเมื่อตํารวจตองปฏิบัติ

ตามหนาที่ และมีวิธีหลีกเล่ียงผลกระทบตอ  ผูที่ถูกกระทํา

ซึ่งเมื่อพิจาณาจากเหตุการณ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 
ไมวาจะปฏิบัติตามหลักสากล กลาวคือ ในการควบคุมฝูงชน  
หากประมวลมาตรการควบคุมฝูงชนที่ในนานาอารยประเทศ

ที่ปฏิบัติกันน้ันจะยึดหลักการใชความรุนแรงใหนอยท่ีสุด 
หากสถานการณเกินกาํลงัควบคุมจําเปนตองบังคบัใชกฎหมาย 
ก็จะใชมาตรการไลจากเบาไปหาหนัก โดยเริ่มจากการ

ประกาศเตือนอยางชัดเจนกอนจะเขาสลายการชุมนุม

ซึ่งประกาศน้ันตองทําใหผูชุมนุมทราบและเขาใจโดยทั่วถึง

โดยการประกาศน้ันทาํไดโดยการใชใบปลวิ ใชเครือ่งขยายเสยีง 
หากกลุมผูชุมนุมไมใหความรวมมือ เจาหนาที่จะประกาศ

อีกคร้ัง โดยอางจะใชนํ้าฉีดสลายการชุมนุม  หากการชุมนุม

ยังไมยุติ  เจาหนาที่จะตองประกาศถึงมาตรการดําเนินการ

ตอไป โดยการใชเครื่องขยายเสียงระดับสูงทําใหหูดับ 
ตอดวยการใชแกสนํ้าตาที่ไมเปนอันตรายเปนชนิดที่ผูชุมนุม

สามารถทําใหอาการบรรเทาไดดวยตัวเอง หากไมไดผลอีก

เจาหนาที่ตองประกาศเตือนวาจําเปนตองใชกระบองเขา

ควบคุมฝูงชน หลังการใชกระบองแลวการชุมนุมยังไมยุติ 
เจ าหนาที่ต องประกาศเตือน และระบุถึงการใช อาวุธ

ปนกระสุนตาขายและกระสุนยาง ตามลําดับอยางชัดเจน 
และตองใหเวลากลุมผูชุมนุมในการตัดสินใจสลายการชุมนุม

หรือไม หากการชุมนุมยังคงดําเนินตอ เจาหนาที่จึงมีสิทธิ

ใชปนกระสุนตาขายและกระสุนยาง แตหากเหตุการณ

ทวีความรุนแรงข้ึน เจาหนาที่ตองประกาศเตือนวาจําเปน

ตองใชอาวุธจริง แตในหลักปฏิบัติแลวการใชอาวุธจริงนั้นจะ

เกิดขึ้นไดก็ต อเม่ือเจาหนาท่ีผู ปฏิบัติมีความจําเปนตอง

ปองกันตัว หรือใชเพ่ือปองกันชีวิตผู อื่นที่เปนเหตุการณ

จวนตัวจริงๆ เทานั้นหลังการประกาศเตือนเรื่องการใชอาวุธ

ดวยกระสุนจริงไปแลว เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมสามารถยิงปนขึ้น

ฟาหรือยิงในระดับเหนือศีรษะของผูชุมนุม และตองรักษา

ระยะหางระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติกับฝูงชนในระยะตํ่า และ
เปนการยิงใสบุคคลที่ใชความรุนแรงมากที่สุดเทานั้น ซึ่งถึง

แมวาจะนําหลักสากล มาใชกับเหตุการณในชวงเวลาดังกลาว 
ก็เกิดความสูญเสียมีตํารวจ และประชาชนถึงแกความตาย 
และไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมาก 
 หลังจากนั้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ศาลแพง 
ได มีคําพิพากษาว า ให จํากัดขอบเขตอํานาจพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ซึ่งกําหนดอํานาจใหผู ปฏิบัติ ใหมีอํานาจตามมาตรา 11 
กลาวคือ ศาลแพงไดสั่งหามไมใหเจาหนาท่ีสลายการชุมนุม 
หามยึดอายัด สินคา อุปโภค ที่ใชในการสนับสนุนการชุมนุม 
หามตรวจคน รื้อถอน สิ่งปลูกสรางของผูชุมนุม หามปดการ

จราจรเสนทางคมนาคม หามสั่งหามชุมนุมตั้งแต 5 คนขึ้นไป 
หามสั่งผูชุมนุมหามใชอาคาร หามมีคําสั่งหามบุคคล เขาและ
ออก พื้นที่การชุมนุม ฯลฯ 
 ในทางเปนจริงปญหาวิกฤตศรัทธา ก็เกิดขึ้นกับ

ทุกองคกร  กับการทําหนาที่ไมวาในการทําหนาที่ของตํารวจ

และผู มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย รวมถึงศาล ซึ่งทุกฝาย

ก็ทําหนาที่ตามอํานาจหนาที่ ที่ไดรับมา หรือกําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญ หากแตเมื่อไมสามารถหลีกเลียงไดที่จะตอง

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางไรก็ตาม การท่ีจะสราง

ความเขาใจ ระหวางประชาชน ไมไดใชเวลาเพียง 1 ชั่วโมง  
1 เดือน หรือ 1 ป แตอาจใชระยะเวลานานถึง 10 ป ผูเขียน
ยังเช่ือวาถึงอยางไรก็ตามปญหาทุกอยางตองมีทางแกไข 

หากแตจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อใหเกิด

การแกไข ซึ่งรูปแบบการแกไขนั้นอาจจะไมเหมือนกับ

หลักสากล หรือรูปแบบในตําราตางๆ หากแตในหลักการ

ทุกฝายตองคิดหรือ ตระหนักเสมอวา ทุกฝายก็คือประชาชน 
ไมวาเจาหนาที่ผู มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย หรือประชาชน

ทั่วไป ลวนเป นส วนหนึ่งของสังคมที่จะต องอยู ต อไป 
ซึ่งในที่สุดแลวการสรางความปรองดองจะนําไปสูการแกไข

ปญหาอันเปนรากเหงาของความขัดแยง รวมทั้งการสราง
ภาวะกลไกที่เอื้อตอการอยูรวมกันในสังคมที่แตกตาง และ
ตองมีการยอมรับรวมถึงคุณคาของกันและกันบนพ้ืนฐาน
ของหลักนิติธรรม
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DSI รวมปราบมาเฟยภูเก็ต 
คืน รอยยิ้ม...ใหนักทองเที่ยวตางชาติ
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นอกจากน้ี ยังพบวากลุมมาเฟยโดยเฉพาะ

ชาวรัสเซียไดเขามาเปดกิจการทองเที่ยวแบบครบ

วงจรโดยวาจางคนไทยใหเปนนอมินี ตั้งแตการจัดตั้ง
บริษัททัวรรับนักทองเท่ียวเดินทางมายังประเทศไทย

ดวยเครื่องบินเชาเหมาลํา บริการรถแท็กซ่ีปายดํา 
โรงแรม รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก  ไปจนถึง

เตียงผาใบริมหาด ทําใหเงินรายไดจากการทองเที่ยว

ไมเขาสูระบบการคลังของประเทศ  หากไมเรงดาํเนนิคดี
อยางจริงจังจะสงผลกระทบตอเปาหมายในการนํา

รายไดจากการทองเท่ียวเขาสูประเทศ

 จากการตรวจสอบไปยังสํานักงานพัฒนา

ธุรกิจและการคาภูเก็ต  พบวาจนถึงขณะนี้มีนิติบุคคล

ที่จดทะเบียนเปนบริษัทและหางหุนสวนจํากัด ที่มี

คนรัสเซียถือหุนทั้งสิ้น 171 บริษัท แตที่ดําเนินกิจการ

อยูในขณะน้ีนาจะมีประมาณ 100 ราย หลังจากมี

บริษัททัวรเกิดขึ้นทั้งรายเล็กและรายใหญในพื้นที่

จงัหวดัภเูกต็ ปญหาท่ีตามคอื ทวัรศูนยเหรยีญขายทัวร

คุณภาพต่ําเหมือนกับทัวรจีนท่ีเกิดข้ึนกอนหนานี้ 
ดาํเนนิการโดยบริษทัทวัรยกัษใหญของรสัเซยี ซึง่ขณะนี้

มีบริษัททัวรรัสเซียยักษใหญอยู 3 บริษัท คือ บริษัท P 

 สืบเน่ืองนายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พรอมดวย ดร.สุวัตร สิทธิหลอ 
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นําเอกสารเขารอง
ทุกขกลาวโทษ ตอนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2556  ขอความรวมมือ
ใหเรงสะสางกรณีชาวตางชาติเขามามีพฤติกรรมรวมตัว
เปนแกงมาเฟยขมขูคุกคามนักทองเท่ียวและวาจางคนไทย
ใหเปนนอมินีประกอบกิจการทองเที่ยวครบวงจร โดยเงินรายได
จากการท องเที่ ยวไม  เข าถึ งประเทศไทยแต ตกเป น
ผลประโยชนของแกงตางชาติ รวมถึงคดีอาชญากรรมที่
กระทบกับการทองเที่ยว
 ทีผ่านมากระทรวงการทองเทีย่วฯไดรบัเรือ่งรองเรยีน

เก่ียวกับพฤติกรรมของแกงมาเฟยตางชาติในจังหวัดภูเก็ต

เปนจํานวนมาก โดยไดรับเรื่องรองเรียนจากผูประกอบการ

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอัครราชทูตในกลุ มทวีปยุโรปกวา 
16 ประเทศรวมท้ังสหรัฐอเมรกิา ออสเตรเลีย ญีปุ่น จนี เกาหลี 
และอินเดีย ใหจัดการกับกลุมผูมีอิทธิพลที่มีการคุกคาม ขมขู
และทํารายนักทองเท่ียวและผูประกอบการอยางตอเน่ือง 
ซึ่งพบพฤติการณขมขูและคุกคามนักทองเท่ียวอยางอุกอาจ 
นับตั้งแตกาวลงจากเครื่องบินไปจนถึงโรงแรมที่พัก
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บริษัท S และ บริษัท T (นามสมมติ) ซึ่งดําเนินการถูกตอง
ตามท่ีกฎหมายไทยกําหนดขายทัวรแบบเบ็ดเสร็จมาจาก

รัสเซีย เมื่อนักทองเที่ยวมาถึงภูเก็ตก็ใชบริการกิจการดาน

การทองเที่ยวในเครือของรัสเซียทั้งหมด เชน ที่พักนั้นก็จะใช

ที่พักของคนรัสเซียที่ไดลงทุนซื้อโรงแรมเล็กๆ ไว เชน บริเวณ

ในหาดราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต รวมทั้งมีการเชาบานในราคา

ที่สูงแลวนํานักทองเที่ยวชาวรัสเซียเขามาพัก หาดปาตอง 
เชิงทะเล หรือเชาเหมาโรงแรม เซอรวิสอพารตเมนต ลวงหนา

เปนรายป

 พฤติกรรมดังกลาวเปนการขายทัวรแขงกับคนไทย 
โดยกลุมชาวรสัเซยีไดเปดเคานเตอรทวัรขายตดัหนาคนทองถ่ิน

พรอมกับแนะนําไมใหนักทองเท่ียวรัสเซียใชบริการรถตุกๆ

และแท็กซี่ของคนทองถิ่นเชนกัน ทําใหกลุมตุกๆ และแท็กซ่ี 
ไมพอใจรวมตัวปดลอมสถานีตํารวจกะรน เพ่ือเรียกรองให

เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการจับกุมคนรัสเซียที่เปดเคานเตอร

ขายทัวรแยงอาชีพของคนไทย กลุมรัสเซียดังกลาวจึงไดปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจ โดยการจางคนไทยมาทําหนาที่

ขายหนารานแทนและมีคนรัสเซียประกบทําหนาท่ีลามเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการจับกุมของเจาหนาที่ของรัฐ

 ดังนั้นกระทรวงการทองเที่ยวฯและกรมสอบสวน

คดีพิเศษจึงไดสนธิกําลังรวมกับสวนราชการในจังหวัดภูเก็ต

เขาปราบปรามมาเฟยและนอมินีตางชาติในเกาะภูเก็ต  ตั้งแต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยจะใชภูเก็ตเปนโมเดลขยายผล

ไปยังเมืองท องเท่ียวอื่น ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได 

มอบหมายให พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ ผูบัญชาการสํานักคดี

อาญาพิเศษ 3 ลงพื้นที่สอบสวนคดีบริษัท อเล็กซ ฮอลิเดย 
ทัวร ซึ่งถูกระบุเปนกิจการของนอมินีรัสเซีย และพบวาเขามา

ทําธุรกิจทัวรโดยไมไดรับอนุญาต มีการคิดคาจางรถแท็กซี่ใน

ราคาเริ่มตนท่ี 600 บาท และบวกเพิ่มตามระยะทาง ซึ่งเปน

ราคาท่ีสงูเกนิความเปนจรงิ  โดยผลการสืบสวนพบวามีบรษิทัทัวร

เขาขายใชนอมินีคนไทยในจังหวัดภูเก็ตกวา 1,000 บริษัท 
ทั้งนี้เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
จึงไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมเพื่อปองกันและปราบปราม

ผูที่มีอิทธิพลท่ีเปนภัยตอการทองเที่ยว (ศปอท.) โดยมอบ
หมายใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนฝายปฏิบัติการรวม ซึ่งได
ดําเนินการแกไขปญหารถยนตรับจางปายดํา (TAXI) ที่มี

พฤตกิารณคกุคาม ขมขู และทาํรายนกัทองเทีย่วและผูประกอบการ

อยางตอเนื่อง 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงรวมมือกับผูตรวจการขนสง 
กรมการขนสงทางบก และจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติการตรวจ-จับ 
รถยนตรับจางปายดํา จํานวน 494 ราย ระหวางวันที่ 9-29 
สิงหาคม 2556  ซึ่งกระทําผิดในขอหาใชรถยนตผิดประเภท

ตามพ.ร.บ.รถยนต  โดยหลังจากผูตรวจการขนสงจับปรับแลว 
เจาหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดทําการบันทึกชื่อที่อยู  
คิวรถท่ีสังกัด หมายเลขโทรศัพท หมายเลขทะเบียนรถยนต  
และเชิญตัวมาสอบปากคําในภายหลัง เพื่อหาตัวผูที่มีอิทธิพล

ผูที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือคิวรถรับจางโดยใชมาตรการ

ทางดานภาษีและกฎหมายฟอกเงิน 

เขาปราบปรามมาเฟยและนอมินีตางชาติในเกาะภูเก็ต  ตั้งแต
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 นอกจากนี้ยังไดวางแผนแกไขปญหาอยางตอเนื่อง 
โดยรวมมือกับสวนราชการในจังหวัดภูเก็ตกําหนดมาตรการ

แกไขปญหาระบบรถบริการสาธารณะ รวมท้ังการเปดเวที

สาธารณะ รับฟงปญหาของรถยนตรับจางสาธารณะปาย

เขียว ปายเหลือง ปายดําและรถจักรยานยนตรบัจาง เพือ่หา

แนวทางแกไขและจัดระเบียบระบบขนสงสาธารณะ โดยมี
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต และกรม
สอบสวนคดพีเิศษ เปนเจาภาพ

 ตอมา เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ดร.สุวัตร 
สิทธิหลอ ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และ

นายวัชระ กรรณิการ โฆษกกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

เขาพบนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพ่ือยื่นหนังสือขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการ

ตรวจสอบเพือ่ดาํเนนิคดกีบัรานจาํหนายเครือ่งประดบัอญัมณี 
ตามแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งไดรับการ

รองเรียนจากนักทองเที่ยวตางชาติวามีพฤติกรรมหลอกลวง

ประชาชนและนักทองเที่ยวในเรื่องคุณสมบัติและราคา

ที่ไมเหมาะสม ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของ

ประเทศ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ในเบื้องตน กรมสอบสวนคดีพิเศษกับกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา รวมกันจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม

ปองกันขบวนการหลอกลวงคาอัญมณีปลอมมาซํ้าเติมปญหา

ใหประเทศเสียหายมากขึ้นกวาเดิม เพ่ือใหนักทองเที่ยวได

เกิดความมั่นใจอยางเต็มที่ โดยผู ประกอบท่ีมีพฤติการณ

หลอกลวงนักท องเที่ยวจะถูกดําเนินคดีในเรื่องฉ อโกง

ประชาชน และฟอกเงินเพราะกลุมคนดังกลาวมีพฤติกรรม

ที่ชัดเจนเจตนาในการทําความผิด และจะนํามาตรการ

ทางภาษีมาจัดการกับขบวนการนี้ เพราะจากขอมูลพบวา 
ผูกระทําผิดมีพฤติกรรมที่จดทะเบียนการคาอัญมณีประมาณ 
1-2 ป จากน้ันก็จะเลิกกิจการไปหรือใชชื่อลูกจางมาจดช่ือ

เปนเจาของราน ใชนอมินีจดช่ือแทน ซึ่งผูบงการจริงๆ จะไม
ปรากฏ ดังนั้นจะดําเนินการเพื่อนําไปสูการยึดทรัพย โดยจะ

เริ่มปฏิบัติตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ทั้งนี้

จะมีการจัดตั้งวอลรูมศูนยดังกลาวท่ีกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ถาพบเห็นแท็กซี่ปายดําท่ีสรางความเดือดรอน

ใหนักทองเที่ยว หรือ มาเฟยตางชาติเอาเปรียบนักทองเที่ยว

โปรดแจง “ศูนยปฏิบัติการรวมเพื่อปองกันและปราบปราม
ผูมีอิทธิพลที่เปนภัยตอการทองเที่ยว” (ศป.อท.) ซึ่งปจจุบัน

มีสถานที่ทําการ 2 แหง คือ 
 1. สนามบินภูเก็ต เลขที่ 222 ถนนสนามบิน 
ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท 
0-7632-7100
 2 .  กอง กํ า กับการ ตํ ารวจ ภูธร จั งห วัดภู เ ก็ ต 
ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  โทรศัพท 
0-7621-2046 หรือ 0-7621-2194
 
 ภูเก็ต ยังคงเปนสวรรคของนักทองเท่ียว และ
ดึงดูดรายไดใหกับประเทศไทย โดยในป 2558 รัฐบาลได
ตัง้เปารายไดจากการทองเทีย่วเปนจาํนวน 2 ลานลานบาท 
ซึ่งการผลักดันใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายรายไดจาก
การท  อง เ ท่ี ยว น้ี  จะต  องอา ศัยความร  วม มือจาก
หลายภาคสวน และเปนหนาท่ีของคนไทยทุกที่ตองชวยกัน
เปนหูเปนตา เพื่อใหเมืองไทยของเรายังคงความเปน
สยามเมืองยิ้ม 
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 ไมมีใครโตแยงวาการทุจริตเปนบาปถึงแมวาขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตอาจที่จะวัดไดยาก แตจากขอมูลที่มีอยูใน

ปจจุบันก็สามารถสรุปไดวา การทุจริตมีมูลคาที่คอนขางสูง 
 World Economic Forum ไดประมาณการไววา การทุจริตมีมูลคาสูงถึงรอยละ 5 ของ GDP โลก และการจายเงิน
สินบนมีมากกวา 1 ลานลานดอลลารสหรัฐตอปจากประมาณการของธนาคารโลก ซึ่งไมนาแปลกใจมากนักที่มีการรณรงค

ตอตานการทุจริตเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ มีรัฐบาลของหลายประเทศและองคกรพัฒนาหลายแหง ที่ไดอุทิศทรัพยากร

จํานวนมากในการตอตานการทุจริตในชวงท่ีผานมา แตเปนที่นาเศราวา ในประเทศท่ีมีการฉอโกงสูงมาก มาตรการตอตาน
การทุจริตมักจะไมไดผลมากนัก 
 ประเทศไทยมีหนวยงานและเครื่องมือตอตานการทุจริตครบถวนตั้งแตป พ.ศ. 2542 ซึ่งรวมถึง สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) สํานักงานผู ตรวจการแผนดิน คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด

ความเสียหายแกรัฐ (คตส.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 
หนวยงานชื่อเสียงเรียงนามเกเก ประเทศไทยมีหมด ถึงแมวาประเทศไทยจะไมมีกฎหมายโดยเฉพาะสําหรับบุคคลที่นําเร่ือง

มาเปดเผยหรือรองเรียน (whistleblower) แตมีพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  ที่สามารถนํามาใช

เพื่อคุมครองบุคคลที่เปดโปงการทุจริตได การจัดตั้งและการดําเนินการของหนวยงานเหลานี้ใชงบประมาณจํานวนมาก 
ซึ่งยังไมรวมถึงงบประมาณจํานวนหลายลานบาทท่ีถูกนําไปใชละลายน้ําในการประชาสัมพันธที่มีวาระซอนเรนทางการเมือง 
ซึ่งรวมถึงการจัดสัมมนาเปนจํานวนมาก 
 อยางไรก็ตาม ยังไมมีอะไรดีขึ้นสําหรับการทุจริตในประเทศไทย ตามขอมูลขององคกรเพื่อความโปรงใส 
(Transparency International) ประเทศไทยไดเลื่อนจากลําดับที่ 60 ในดัชนีความโปรงใส (Corruption Perceptions 
Index) ในป พ.ศ. 2543 ลงไปอยูลําดับที่ 102 จากท้ังหมด 177 ในป 2556 ทําไมถึงเปนเชนนี้ ? 

 ถึงแมวา การทุจริตในแตละประเทศจะมีความแตกตางกัน การทุจริตมักจะเกิดขึ้นสองรูปแบบ รูปแบบท่ี 1 
คือ การทุจริตในภาครัฐ ในรูปแบบของนโยบาย กลาวคือ มีการขโมยทรัพยากรหรือการใชทรัพยากรของรัฐอยางผิดวิธี

โดยเจาหนาที่ของรัฐและนักการเมือง หรือ รูปแบบท่ี 2 คือ การทุจรติโดยระบบ กลาวคือ การจายสินบนใหเจาหนาที่ของรัฐ

ถึงแมวาการกระทําดังกลาวถือเปนการทุจริตเล็กนอย แตในภาพรวม อาจครอบคลุมทรัพยากรของรัฐเปนจํานวนมาก

1นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

á¡Œ·Ø¨ÃÔμãËŒà»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ·íÒä§?
ธีระ ภูตระกูล1
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 สวนมาก การทุจริตในภาครัฐเปนเหตุมาจากการลมเหลวของระบบธรรมาภิบาลในระดับสูงสุด การทุจริตมีมาก

ในกรณีที่กฎหมายบังคับใชกับคนกลุมหน่ึงแตไมรวมถึงคนอีกกลุมหนึ่ง (สองมาตรฐาน) ประเทศไทยเปนตัวอยางคลาสสิก

ของการกํากับดูแลท่ีเสาหลักของการปกครอง (ตุลาการ) ไมสามารถเปนที่พึ่งของพลเมือง ซึ่งเปนอันตรายอยางมาก

ตอประเทศในระยะยาว เปนที่นาเสียดายท่ีระบบยุติธรรมของประเทศไทยเปดชองใหมีการทุจริต นอกจากน้ีการกระทํา

ที่มีมานานแลว (นิสัย) มักจะแกไขไดยาก  
 อันท่ีจริงเสาหลักของการปกครองในประเทศไทยไมไดเปล่ียนแปลงมากนักตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนสมัย

ที่ระบบขุนนางและสังคมลัทธิเกื้อหนุนญาติมิตรเปนเรื่องปกติ ผลที่ตามมาคือเวลาเสนแบงระหวางสิ่งท่ีเปน “สวนรวม” และ
สิ่งที่เปน “สวนตัว” บางและจางมากการละเมิดสิทธิของสํานักงานสาธารณะเพื่อผลประโยชนสวนตัวจะเกิดขึ้นเปนประจํา

 ปจจุบันไมมีใครโตแยงวาเรากําลังอยูในระบบการปกครองที่ไมสมประกอบและมีความแตกแยกในสังคมสูง 
ซึ่งอาจจะเปนชวงเวลาที่ดีในการคิดนอกกรอบหรือลองอะไรที่ไมคาดถึง แทนที่จะเสียเงินกับโครงการประชาสัมพันธที่ได

ผลสะทอนกลับไมดีนัก อาจจะนําเงินดังกลาวไปใชในการเสริมสรางระบบกฎหมายท่ีมอบอํานาจใหประชาชนมากข้ึน 
ซึ่งอาจทําไดจากการปฏิรูปจากดานรากหญาข้ึนไป อาทิ การพิพากษาโดยคณะลูกขุน กฎหมายรับรองเสรีภาพของ

ขอมูลตางๆ การเริ่มใชระบบรัฐบาลอิเล็กโทรนิกส ที่จะทําใหประชาชนสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตในการจายภาษี 
จัดซื้อจัดจาง ติดตามคดีในศาล และศุลกากร เปนตน

 อีกทางหนึ่งที่จะแกปญหาการทุจริต คือการทําใหการทุจริตเปนสิ่งที่ถูกกฎหมายในหลายประเทศ ยาเสพติด 
การพนันและการคาประเวณี ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตในหลายประเทศ กิจกรรมเหลานี้ ถือเปนการกระทํา

ที่ถูกกฎหมาย ประเทศไทยควรจะเลิกปฏิเสธความเปนจริง บอนการพนัน ซอง หรือหวยใตดิน มักจะเปนธุรกิจของบุคคล

ที่มีอํานาจ (ผมมั่นใจวา อดีตเจาพออาง สามารถที่จะยืนยันประเด็นนี้ได) เพราะฉะนั้น แทนที่จะทําเหมือนกับไมมี

สิ่งเหลานี้ในสังคม เราอาจหันไปแกปญหาโดยทําใหมีความโปรงใสและถูกกฎหมายมากขึ้นและยังอาจสามารถเก็บภาษี

จากกิจกรรมดังกลาวไดอีก

 การที่มีรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐที่เล็กและกระชับมากขึ้นจะชวยไดมาก การกระชับดังกลาวจะทําใหเจาหนาที่

มีโอกาสทุจริตนอยลง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนอีกวิธีที่จะนําไปสูความโปรงใส และการจํากัดอํานาจผูกขาดของภาครัฐ 
การที่ภาครัฐมีขนาดเล็กลง จะสามารถทําใหจายเงินเดือนไดสูงขึ้น การเดินตามสิงคโปร หรือฮองกง ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐ

มักจะไดรับเงินเดือนในอัตราเทียบเทากับบริษัทเอกชน การทุจริตในภาครัฐนาจะลดลง เมื่อพวกเขาสามารถใชชีวิต

ไดอยางสบายและถูกตองโดยไมตองรับสินบน

ขอขอบคุณ : ขอมูลจากหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557

สวนมาก การทุจริตใ

ในกรณีที่กฎหมายบังคับใชกับค

ของการกํากับดูแลที่เสาหลักข
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1ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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ความหมายของพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี

 พระราชพิธี หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดไวเปนประจํา

ตามราชประเพณี ซึง่กอนถงึงานพระราชพิธจีะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหม ี“หมายกําหนดการ” ของงานพระราชพิธี

 พระราชพิธียังแบงเปน 2 ประเภท คือ พระราชพิธีประจํา เปนงานที่กําหนดไวประจําป โดยพระมหากษัตริย

จะเปนผูกําหนด ดวยเหตุผลเพื่อความเปนสิริมงคล อาทิ พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
หรือเปนพิธีสําคัญทางพุทธศาสนา อาทิ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและ

เทศกาลเขาพรรษา ถวายผาพระกฐิน หรือเพ่ือแสดงความกตัญูตอพระมหากษัตริย อาทิ พระราชพิธีวันพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล

วันปยมหาราช ซึ่งสวนใหญจะเปนวันหยุดราชการ 
 รัฐพิธี หมายถึง งานท่ีรัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาใหทรงรับไวเปนงานรัฐพิธี ซึ่งมีทั้งกําหนดไว

เปนประจําป เรียกวา รัฐพิธีประจํา และที่นอกเหนือจากรัฐพิธีประจําป เรียกวา รัฐพิธีพิเศษ 
 งานรัฐพิธีประจําป เชน วันพอขุนรามคําแหงมหาราช วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) 
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย วันปยมหาราช วันรัฐธรรมนูญ เปนตน สวนใหญเปนวันถวาย

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย  ซึ่งในการถวายราชสักการะนั้น หลายทานอาจสงสัยวา ทําไมบางงานวางพวงมาลา 
บางงานก็วางพุมดอกไม

   มีหลักงายๆ ดังน้ี หากวันที่ระลึกดังกลาวเปนวันคลายวันสวรรคต ก็จะวางพวงมาลา  แตหากตรงกับวันอื่น

ก็จะวางพุมดอกไม  เวนแตการเปดพระบรมราชานุสาวรียแมจะตรงกับวันคลายวันสวรรคตก็จะวางพุมดอกไม ไมวาง
พวงมาลา
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 พิธี หมายถึง งานที่ผู ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ ตลอดจนแบบอยาง ธรรมเนียม ประเพณีการปฏิบัติของใน

แตละสังคมหรือทองถิ่น พิธีสําคัญของพระมหากษัตริยหรือรัฐบาล แตไมไดกําหนดเปนพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เชน พิธีรับรอง

พระราชอาคันตกุะ และพิธรีบัรองผูนาํหรอืประมุขตางประเทศ ทีเ่ดนิทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล

การใชคําวา “หมายกําหนดการ” และ “กําหนดการ”
 หลายคนยังเขาใจวา หากเปนกรณีการแจงกําหนดขั้นตอนของงานการเสด็จพระราชดําเนินฯ จะตองใชคําวา 
“หมายกําหนดการ” เสมอ ซึ่งเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง

 “หมายกําหนดการ” เปนเอกสารแจงกําหนดข้ันตอนของงานพระราชพิธีและรัฐพิธี โดยจะมีการอาง “พระบรม

ราชโองการ” ซึ่งจะขึ้นตนขอความวา “นายกรัฐมนตรี (หรือ เลขาธิการพระราชวัง) รับพระบรมราชโองการเหนือเกลาฯ 
สั่งวา...” รวมทั้งจะตองมีการกําหนดการแตงกายไวดวย หมายกําหนดการจะใชกับงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี

 สวน “กําหนดการ” เปนเอกสารแจงกําหนดข้ันตอนของงานโดยท่ัวไปท่ีทางราชการหรือสวนเอกชนจัดทําขึ้นเอง จะใช
ในกรณีงานพิธี เชน กําหนดการ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงาน “เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ” หรือ กําหนดการ เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร เปนตน

จุดเทียนถวายพระพรชัย หรือจุดเทียนชัยถวายพระพร

 เรามักจะไดยนิการใชสองคาํนีอ้ยูบอยๆ จากผูประกาศขาวหรอืผูทีท่าํหนาทีพ่ธิกีร เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  หรือของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ แลวความหมายท่ีถูกตองจะตองใชคําใด

ระหวาง “จุดเทียนถวายพระพรชัย” หรือ “จุดเทียนชัยถวายพระพร”
 คําที่ถูกตอง คือ จุดเทียนถวายพระพรชัย  สวนการจุดเทียนชัย ใชในพิธีพุทธาภิเษก เทานั้น



75¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

วโรกาส กับ โอกาส
 สองคํานี้อีกเชนกันท่ีมีการใชกันสับสน เชน “เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...” ซึ่งไมถูกตอง ที่ถูกตอง

จะใชคําวา “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา....” หรือ 
“ในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนิน...” เปนตน 

 สวนคําวา “วโรกาส”จะใชเฉพาะในกรณี “ขอโอกาส” 
หรือ “ไดรับโอกาส” เชน ขอพระราชทานบรมราชวโรกาสฯ 
หรือ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ซึ่งเฉพาะเร่ืองการ

เขาเฝาฯ สวนกรณีอื่นๆ ก็ใชคําวา “โอกาส” ทั้งสิ้น

การวางพุมทองพุมเงิน
 เวลาท่ีเรานําพุ มทองพุ มเงินไปวางหนาพระบรม

ฉายาลักษณ  ถามีพระนามาภิไธยประดับบนพุม ผูวางจะตอง
หันดานที่มีพระนามาภิไธยเขาหาพระบรมฉายาลักษณ และ
วางคูกนั โดยพุมทองอยูดานขวาของผูวาง สวนพุมเงนิอยูดานซาย

และเม่ือเสร็จแลว เจาหนาท่ีก็จะนําพุมทอง พุมเงิน ไปวางต้ัง

ด านขางพระบรมฉายาลักษณ โดยพุ มทองอยู ด านขวา

ของพระบรมฉายาลักษณ (เมื่อหันหนา) สวนพุมเงินก็อยู 

ดานซาย  
 บางทานอาจจะเคยเห็นมีการตกแตงฉัตร ประดับ

บนพุมทองพุมเงิน แตที่ถูกตองจะไมมีฉัตรประดับอยูบน

พุ มทองพุ มเงิน ที่เปนเชนนั้นคงเพราะผู ทําอาจจะเห็นวา

สวยงามแตไมใชสิ่งท่ีถูกตอง  
 ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงบางสวนที่ไดจากการ
รับฟงคําบรรยายและยังมีอีกหลายเร่ือง ไวโอกาสหนา
คงจะไดนําสาระนารูมาเลาสูกันฟงอีก 
 ทายนี้ขอขอบพระคุณ นายสรรชัย เทียมทวีสิน 
ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง ไว ณ ที่นี้ 
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องคการมืออาชีพ : 
ขาราชการไทยยุคใหม

กับความคาดหวังของประชาชน

¢Í¾Ù´´ŒÇÂ¤¹
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องคการภาคราชการของประเทศไทย ถือไดวาเปนกลจักรท่ีสําคัญตอการขับเคล่ือนนโยบายในการบริหาร

ราชการแผนดินของรัฐบาล เนื่องจากองคการภาคราชการมีบทบาทหนาท่ีอยางสําคัญในฐานะที่เปนผูนําเอานโยบาย

ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยไปปรับใช แปลงไปสูการปฏิบัติออกมาเปนแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมตางๆ โดยใชวงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชน

อยางสูงสุดและเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา 

 จะเหน็ไดวา ความสาํเรจ็ของนโยบายรัฐบาลและความผาสุกของประชาชนนัน้ ขึน้อยูกบัการแปลงนโยบายไป

สูการปฏิบัติขององคการภาคราชการเปนสําคัญ หากองคการภาคราชการมีความเปนมืออาชีพ กลาวคือ ประกอบ

ไปดวยบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ มกีารพฒันาองคความรูในดานท่ีเก่ียวของกบัการปฏบิตังิาน จนกระทัง่มศีกัยภาพ

ในการปฏบิตังิาน โดยสามารถปฏบิตังิานใหเกดิผลประโยชนสงูสดุภายใตการใชทรพัยากรอยางจาํกัดหรอืใหเกดิความ

คุมคามากที่สุด เปนตน ก็จะทําใหประเทศสามารถกาวไปสูความเจริญอยางมั่นคงเฉกเชนเดียวกันกับประเทศที่เจริญ

แลว ซึ่งจะมีองคการภาคราชการท่ีมีเขมแข็งและมีความเปนมืออาชีพอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน เชน ตัวอยางของ
ประเทศสงิคโปรทีมุ่งเนนปลกูฝงใหขาราชการการปฏบิตัริาชการอยางซ่ือสตัยสจุรติ ตอตานการคอรปัชัน่ และชีใ้หเหน็

ถึงผลเสียของการทุจริตคอรัปชั่นที่มีตอประเทศโดยรวม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของความผาสุกของสังคมเปน

เปาหมายสุดทาย 

องคการมืออาชีพ : 
ขาราชการไทยยุคใหมกับความคาดหวังของประชาชน

ศิริพงศ  บรรจงแกว1

Professional Organization

1 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชวยราชการ
 กรมสอบสวนคดีพิเศษศิลปศาสตรบัณฑิต (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.
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 ในการปฏิบัติงาน ผูเขียนเชื่อวาประชาชนในสังคมไทยก็ตางคาดหวังวา องคการภาคราชการของ

ไทยก็นาที่จะมีการปรับตัวใหมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น หลังจากท่ีผานมาองคการภาคราชการของไทยนั้น

ไดชือ่วาเตม็ไปดวยระบบอปุถมัภ ระบบเจาขนุมลูนาย ขาราชการเปนเจาคน นายคน เปนนายของประชาชน

มาเปนเวลานาน เพื่อใหองคการภาคราชการเปนไปตามแบบสากล สามารถเปนองคการท่ีเปนท่ีพึ่งใหกับ

ประชาชนไดและเปนกลจักรที่สําคัญตอความวัฒนาถาวรของประเทศอยางจริงจัง  
 ดงัน้ัน ในบทความน้ี ผูเขยีนจะไดกลาวถงึความหมาย คณุลกัษณะ ปจจยัทีเ่ปนอปุสรรค ปจจยัทีเ่ปน

ผลตอการสงเสริม แนวทาง ตลอดจนขอเสนอแนะตอระบบราชการไทยตอการพัฒนาใหเปนองคการมืออาชีพ 
ซึ่งไดเคยนําเสนอหรือเผยแพรเปนบทความทางวิชาการไวในหลายโอกาสดวยกัน แตจะไดนํามาปรับ

ใหเหมาะสมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีเปนองคการช้ันนําดานการสืบสวนสอบสวนท่ีมีมาตรฐานในระดับ

สากล และไดรับความเช่ือมั่นในการบังคับใชกฎหมายดวยความเปนธรรม โดยผูเขียนจะไดนําเสนอเปน

ตอนๆ ไป เพือ่ความสะดวกในการตดิตามของผูอานทีจ่ะไดนาํไปตอยอดการพฒันาองคการภาคราชการตางๆ 
ใหกาวสูความเปนมืออาชีพในแตละสาขาวิชาชีพ และเพ่ือเปนการเผยแพรแนวคิดอันอาจจะเปนประโยชน

ตอผูที่สนใจ ตอไป 

แนวคิดเกี่ยวกับองคการมืออาชีพ
 คําวาองคการมืออาชีพ หากนําไปใชอธิบายในขอบเขตขององคการภาคเอกชนก็อาจจะเปนที่เขาใจ

กนัได เพราะองคการภาคเอกชนลวนแลวแตตองการพาองคการไปสูความเปนมอือาชพีดวยการพฒันาคณุภาพ

ของงาน เพื่อใหผลงานออกมามีคุณภาพมากท่ีสุดและเปาหมายสุดทาย คือ ลูกคาหรือผูใชบริการเกิดความ

ไววางใจเมื่อไดรับบริการหรือใชสินคาที่มีคุณภาพและเปนเลิศในดานนั้น 
 ยกตวัอยาง เชน กรณีบรษิทัผลติรถยนตตางกม็หีลากหลายย่ีหอ แตการท่ีลกูคาจะพิจารณาตัดสนิใจ

เลอืกซ้ือรถยนตของบริษทัใดน้ัน กต็องพิจารณาจากองคประกอบหลายดาน ไมวาจะเปนประวัตคิวามเปนมา

ของบริษัท การวิจัยและพัฒนากอนที่จะมีการผลิตรถยนตแตละรุน มาตรฐานหรือคุณภาพของสินคา 
การรบัประกนั ศนูยบรกิาร ราคาสนิคา ราคาอะไหล และทีส่าํคญัคอืความไววางใจหรอืความเชือ่มัน่ของลกูคา

ตอรถยนตยี่หอนั้นๆ บริษัทผลิตรถยนตยี่หอ T จากประเทศญ่ีปุน อาจจะไดรับความไววางใจจากลูกคา

¢Í¾Ù´´ŒÇÂ¤¹

 ใใในนกกาารรปปปฏฏิิิบบัััตติิิงาาานน ผผูเเขขขขีียยยนนนเเชชชืืื่่ออออววาาปปรรระะะชชชาาาชชนนใในนนนสสสัััังงงคคคมมมไไทททยยยกก็็็ตตตาาางงงคคาาาดดหหหหววัังงงววาาา ออองงคคกกกาารรภภภาาคครรราาชชกกาาารรขขอองง

ไทยก็นาที่จะมีการปรับตัวใหมีความเปนมืออาชีพมากขึ้้น หลังจากท่ีผานมาองคการภาคราชการของไทยนั้้น

ไดชือ่วาเตม็ไปดวยระบบอุปถมัภ ระบบเจาขนุมลูนาย ขาราชการเปนเจาคน นายคน เปนนายของประชาชน

มาเปนเวลานาน เพ่ือใหองคการภาคราชการเปนไปตามแบบสากล สามารถเปนองคการที่เปนที่พึ่งใหกับ

ประชาชนไดและเปนกลจักรที่สําคัญตอความวัฒนาถาวรของประเทศอยางจริงจัง
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ในสินคามากกวาบริษัทผลิตรถยนตยี่หอ T จากประเทศอินเดียทั้งๆที่มีราคาถูกกวา 20-30 เปอรเซ็นต 
มีสวนลดจากราคาขาย และมีอุปกรณเสริมติดรถมากกวา แตเนื่องจากรถยนตยี่หอ T จากประเทศญี่ปุน 
มีประวัติการผลิตมายาวนาน สินคาไดรับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา

อยูเสมอ สามารถออกแบบรถยนตรุนใหมๆไดอยางลงตัว ราคาไมแพง มีศูนยบริการครอบคลุมท่ัวประเทศ 
อะไหลหางาย ราคาคาซอมแซมไมแพง อีกทั้งเม่ือขายตอในตลาดรถยนตมือสองแลวยังไดราคาท่ีนาพอใจ

กวายีห่ออืน่ ดังน้ัน คณุภาพของสินคาและการสรางความไววางใจตอลกูคา คอื ปจจัยทีม่อีทิธพิลตอการตัดสนิใจ

ในการเลือกใชบรกิาร ซึง่ลกูคาหรือผูใชบรกิารน้ันเองท่ีจะเปนผูประเมินวาบริษทัผลิตรถยนตยีห่อใดเปนมอือาชีพ

ในดานนั้น      
 ดังนั้น ถาหากเอาแนวคิดขางตนมาปรับใชกับองคการภาคราชการก็อาจจะมีการโตแยงในประเด็นที่วา

องคการภาคราชการแตละองคการตางก็มีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกันไป และเปาหมายสุดทายของการ

ปฏิบัติงานมิไดอยูที่ผลประกอบการหรือการเปนผูนําดานสวนแบงการตลาดในสินคาและบริการน้ันๆ แตอยูที่

ความผาสกุของประชาชนในสงัคมเปนทีต่ัง้ อยางไรกต็าม หากไดลองพจิารณาอยางถองแทแลวจะพบวา การจดั
ตั้งองคการภาคราชการแตละองคการขึ้นมานั้น ก็หาไดตอบสนองตอหลักการหนาที่ความรับผิดชอบที่

แตกตางกัน ถึงแมจะเคยมีการปฏิรูประบบราชการอยางขนานใหญ แตองคการภาคราชการบางองคการ 
ก็ยังมีความทับซอนของภารกิจกันอยู  เช น กรมปาไมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวป าและพันธุ พืช 
ที่ตองยุบรวมกันอีกครั้งหนึ่งเปนตน เนื่องจากความรับผิดชอบดานการใหบริการประชาชนที่มากขึ้น ไมได
สงผลตอแรงจูงใจของขาราชการใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานการใหบริการแกประชาชนมากขึ้น

แตอยางใด เพราะเปาหมายสุดทายขององคการภาคราชการมิไดอยูที่สินคา บริการ และผลกําไร แตอยูที่

ความผาสุกของประชาชนในสังคมเปนสําคัญ

ดังนั้น หากจะพัฒนาองคการภาคราชการใหกาวสูความเปนองคการมืออาชีพ ก็อยูที่วิธีการแปร
คําวาประโยชนสุขหรือความผาสุกของประชาชนใหออกมาเปนผลตอบแทนท่ีเปนรูปธรรมใหกับขาราชการ 
อนัจะกอใหเกดิบรรยากาศของการพฒันาองคการไปสูความเปนมืออาชพี ดงัทีผู่เขียนจะไดกลาวถงึตามลาํดบั
ตอไป ในฉบับหนา
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เรียบเรียงขอมูลจาก  : มูลนิธิโลกสีเขียว เรียบเรียงขอมูลจาก  : มูลนิธิโลกสีเขียว 
: กรมควบคุมมลพิษ  : สํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน: กรมควบคุมมลพิษ  : สํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

 ปจจุบันโทรศัพทมือถือมีอิทธิพลกับการดํารงชีวิต

ของผู คนในปจจุบันมาก จนถูกยกใหเปน “ปจจัยท่ี 5” 
ของส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยไปแลว ดังน้ันจึงไม

ตองแปลกใจหากมองไปทางไหนก็มีแตคนพกโทรศัพทมือถือ 
เพราะโทรศัพทมือถือทําใหติดตอสื่อสารทําไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว และเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหโทรศัพทมือถือ

พัฒนาไปล้ําหนามากกวาการพูดคุยเทานั้น แตสามารถเช่ือม
ตอระบบอินเตอรเน็ตไดดวย 
 มีคําถามจากหลายคนถามวา . . .
 “ถาตองการเลือกโทรศัพทมือถือที่มีความหวงใยสิ่ง
แวดลอมจะตองเลือกอยางไร ?”
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ชางเปนคําถามที่ตอบยากเหลือเกิน แตมีคําพูดหนึ่ง

ที่เคยไดยินวา มือถือท่ีรักษโลกที่สุด คือ ไมมีมือถือ นั่นเอง 
เหตุเพราะโทรศัพท มือถือส วนใหญ เป นวัสดุอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งผลิตมาจากแรตางๆ และการถลุงแรเหลานี้

จะตองใชสารเคมแีละพลงังานจากเช้ือเพลงิมหาศาล รวมไปถึง
การปลอยนํ้าที่เปนพิษสูแมนํ้าลําธารดวยเมื่อหมดประโยชน

ใชสอยโทรศัพทมือถือยังเปนขยะกําจัดยากและปลอยใหยอย

สลายเองในธรรมชาติไมได (WEEE – Waste from Electrical 
and Electronic Equipments)   
 มขีอมลูจากกรมควบคุมมลพษิท่ีนาตกใจ คอื คาดวา
ในป นี้จะมีปริมาณขยะอิ เล็กทรอนิกส สะสมมากกว า 
368,000 ตัน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปกอน 1 หม่ืนตัน และคาดวา
ในป 2558 เมื่อประเทศไทยเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะมีขยะอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นเกือบ 4 แสนตัน
 พิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส นากลัวเพียงใด ? 
  - พิษของตะกั่ว ซึ่งเปนสวนประกอบของการ

บัดกรีในแผงวงจร มีผลทําลายระบบประสาทสวนกลาง 
ระบบโลหิต การทํางานของไตและการสืบพันธุ พัฒนาการ

สมองของเด็ก  
 -  พิษของแคดเมียมในแบตเตอรี่ มีผลทําลาย

ระบบประสาท พัฒนาการของเด็กและภาวะต้ังครรภ และ
ยังอาจมีผลตอพันธุกรรม

 -  พิษของเบริลเรียม ใชในสปริงและตัวเชื่อม 
เปนสารกอมะเร็ง มีผลกระทบตอระบบการทํางานของ
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ตอมไทรอยดและตอมไรทอที่ผิดปกติ

 -  พิษของสารหนู  ซึ่งใชในแผงวงจร จะมีผล

ทําลายระบบประสาท ผิวหนัง และระบบการยอยอาหาร 
หากไดรับในปริมาณมาก อาจทําใหถึงตายได

 - พิษของนิกเกิล  ซึ่งเป นองคประกอบของ

แบตเตอรี่ เปนสารกอมะเร็งในสัตวทดลองและอาจเปน

สาเหตุใหเกิดมะเร็งปอด

 -  พษิของลเิทยีม ซึง่เปนองคประกอบของแบตเตอรี่ 
ทําลายเน้ือเยื่อของเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจ ทําให

กลองเสียงและหลอดลมใหญอักเสบ โรคปอดอักเสบ 
 - พษิของโคบอลท เปนสารกอมะเร็งในสตัวทดลอง 
การหายใจเขาไปจะทําใหระคายเคืองตอเยื่อเมือกและ

ทางเดินหายใจ และอาจทําใหเกิดความผิดปกติของปอด 
 ปจจุบันศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและ

ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับบริษัท

โนเกีย จํากัด “โครงการจุฬาฯ รักษโลก” รับบริจาคมือถือ

และอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยตั้งกลองรับบริจาคตามจุดตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน และอาคารสํานักงาน
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ตาง  ๆ สามารถสอบถามจุดตัง้กลองไดทาง  www.facebook.com/
ChulaLovestheEarth หรือสงทางไปรษณียไดที่โครงการ

จุฬาฯ รักษโลก ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและ

ของเสียอนัตราย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา 
ชั้น 6 หอง 606 ถ. พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 
10330 โทรศัพท 0 2218 3959 โดยมือถือและอุปกรณตางๆ 
ที่ไดรับ บริษัทโนเกีย ฯ จะสงไปรีไซเคิล 100% ที่ประเทศ

สิงคโปร

 อยางไรก็ตาม ผูบรโิภคมีแนวทางเลือกโทรศัพทมอืถอื

อยางชาญฉลาดและการใชโทรศัพทมือถือแบบรักษโลก

ดังนี้ คะ 
 1. เลือกโทรศัพท มือ ถือจากผู  ผลิต ซึ่ งพัฒนา

ผลิตภัณฑโดยใชสารอันตรายนอยท่ีสุดและออกแบบให

สามารถรีไซเคิลไดงาย  
 2. เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน หลีก

เลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายเปนสวนประกอบ

 3. ใชอยางคุมคา เลือกซ้ือรุนท่ีเหมาะสมกับการ

ใชงาน ใชอยางระมัดระวัง ดูแลรักษาตามคูมือการใชงาน 
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ซอมแซม หรือใหผูอื่นใชตอกอนจะทิ้งเปนซากฯ

  • ถอดสายชารจออกทันทีเมื่อแบตเตอรี่เต็ม 
หากยังใชแบตเตอร่ีไมหมด ไมควรชารจไฟ เพราะจะทําให

เสื่อมเร็ว

  • ลดความสวางหนาจอลง

  •  ปดฟงคชั่นบลูทูธ ไวรเลส เมื่อไมใชงานทันที

  •  ตั้งคาสแตนดบายไวใหตํ่าที่สุด

  •  ปดเสียงที่ไมตองการใช เชน ปุมกด เปนตน

 4.  ไมทิ้งซากโทรศัพทมือถือปะปนกับขยะท่ัวไป 
และไมนําไปเผา ฝงดิน หรือทิ้งในแหลงนํ้า ควรทิ้งซากฯ ใน
จุดรับทิ้งที่หนวยงานทองถิ่น ผูผลิต หรือผูใหบริการเครือขาย

โทรศัพทมือถือจัดไวให 
 โทรศัพทมือถือใชวาจะมีประโยชนเฉพาะชวงเวลา

ที่ยังใชงานไดเทานั้น แตเมื่อหมดอายุการใชงานแลวยัง

สามารถนํากลับไปรีไซเคิลไดถึง 80% และอีก 20% สามารถ
ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการรีไซเคิล จากสถิติของสมาคม

ผูประกอบการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสของญี่ปุ นระบุวา 
เครื่องโทรศัพทจํานวน 66,000 เครื่อง สามารถรีไซเคิลโลหะ

ทองได 1 กิโลกรัม จํานวน 97,000 เครื่องรีไซเคิลโลหะเงินได 
1 กิโลกรัม นอกจากน้ีสถิติของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม 
(EPA) ของสหรัฐฯ ชี้วา พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากโทรศัพทมือ

ถือรีไซเคิลจํานวน 10,000 เครื่องเพียงพอตอการใชงาน

ตลอดทั้งป สําหรับ 19 ครอบครัว อีกท้ังชวยลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกไดเทากับปริมาณรถขนาดเล็ก 14 คัน 
นอกจากนี้ เศษชิ้นสวนท่ีเหลือยังนําไปบดเปนช้ินสวนของ

วัสดุกอสรางถนนหรือ ถมถนนไดอีกดวย
 แตปญหาก็คือ หากผูใชโทรศัพทมือถือทุกคนไมมี

ระเบียบในการทิ้งโทรศัพทที่ เสื่อมสภาพ จะทําใหเกิด

โทษมหันตเชนกัน เพราะสวนประกอบบางอยางในโทรศัพท

มือถือเปน “ขยะพิษ” โดยเฉพาะแบตเตอร่ี มีสวนประกอบท่ี

เปนโลหะหนักมีอันตรายตอชีวิตมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม
 ดังนั้นผู ใชโทรศัพทมือถือทั้งหลายตองใหความ

รวมมือท้ิงโทรศัพทมือถือเส่ือมสภาพหรือหมดอายุการใชงาน 
ในถังขยะที่เขียนวา “ขยะพิษ” หรือนําไปหยอนในกลองรับ

โทรศัพท แบตเตอรี่เกา ซึ่งมีตามจุดที่บริษัทโทรศัพทมือถือ

จัดวางไว เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

 หากคุณใชประโยชนจากโทรศัพทมือถืออยางเต็ม
ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ตอสังคม จงภูมิใจเถิด
วาคุณคือคนหนึ่งที่ ...
 “ใชโทรศัพทมือถืออยางฉลาด...
 ... ประหยัดพลังงาน
 …รักษาชีวิตและสิ่งแวดลอม ...”
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โรคตากะปริบ 
โรคหนงัตากระตุก (Blepharospasm)



85¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ

 หลายคนคงสงสัยวาอยูดีๆ เปลือกตา (หนังตา) ก็กะพริบเอง ทําใหลืม ตาลําบากมาก ยิ่งเวลาดูทีวี หรือออกแดด

มองไมเห็นอะไรเลย จะเปนอาการเตือนของอัมพาตหรือไม จะรักษาหรือดูแลตนเองใหดีทําอยางไร ติดตามหาคําตอบ

ไดจากบทความนี้คะ

 โรคตากะปริบ (Bleb pharospasm) จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  กระปริบ หมายถึง 
กะ พริบถี่ๆ ดังนั้น   โรคตากะปริบ คือ โรคที่ ตาหรือเปลือกตา (หนังตา) กะพริบถ่ีๆ

โรคตากะปริบคืออะไร?
 โรคตากะปริบ คอื โรคทีม่อีาการกะพริบตาหรอืหลบัตาทัง้ 2 ขาง อยางแรงและถ่ีมากกวาปกต ิ เปนอาการทีเ่กดิขึน้เอง 
ไมสามารถควบคุมได  โดยบางคนมีอาการกะพริบตาอยางเดียว บางคนมีอาการเกร็งของเปลือกตา/หนังตาดวย ทําให

ลืมตาไมขึ้น มองไมเห็น

โรคตากะปริบเกิดจากอะไร?
 โรคตากะปริบ เกิดจากการเกร็งของกลามเนื้อรอบตา (Orbicularis oculi) แบบควบคุมไมได เกิดจาก 2 กลุม
สาเหตุ คือ
 1. ไมทราบสาเหตุ (Essential blepharospasm) ซึ่งเปนชนิดที่พบมากที่สุด 
 2.  ชนิดทราบสาเหตุ เชน  โรคพารกินสันผลขางเคียงจากยากลุมท่ีรักษาโรคจิตเภท โรคสารทองแดงสะสมเกิน

ในรางกาย  โรคสมองขาดเลือดมาเลี้ยงในบริเวณ กานสมอง

โรคตากะปริบพบบอยหรือไม? ใครมีโอกาสเปนไดบาง?
 โรคตากะปริบเปนโรคที่พบไดไมบอยนัก ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบ 5 รายตอประชากร 100,000 ราย จึงคาดวา
ประเทศไทยนาจะมีผูปวยโรคนี้ประมาณ 3,000 ราย ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีโอกาสพบโรคนี้ไดมากกวากลุมที่มีอายุนอย 
และพบในผูหญิงมากกวาในผูชาย รวมไปถึงผูปวยโรคอัมพาต โรคพารกินสัน โรคจิตเภท (Schizophrenia) และในผูปวย

ที่มีประวัติครอบครัวเปนโรคน้ีไดสูงกวาบุคคลทั่วไป

อาการเริ่มตนของโรคตากะปริบคืออะไร?
 ผูปวยโรคตากะปริบ อาจมีอาการอ่ืนๆทางตานํามากอน เชน ตาอักเสบ ตากลัวแสง (มองแสงสวางแลวแสบตา 
นํ้าตาไหล) ตาแหง เจ็บตา แสบตา เคืองตา นํ้าตาไหล รวมท้ังอาการซึม เศรา ตอมามีอาการกะพริบตาถ่ี ๆ หรือบอย ๆ 
เกินปกติ (ปกติประมาณ 12-20 คร้ัง/นาที) และถาเปนรุนแรง เปลือกตาจะกะพริบบอยมากและหดเกร็ง จนเปลือกตาปด

ตลอดเวลา มองไมเห็นเหมือนคนตาบอด (Functional blindness) บางครั้งมีอาการหดเกร็งของกลามเน้ือสวนอื่น ๆ 
ของใบหนาดวย เชน ที่แกม หรือที่ขมับ
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โรคตากะปริบมีอะไรเปนสิ่งกระตุน?
  สิ่งกระตุนใหเกิดโรคตากะปริบ ที่พบบอย คือ แสงจา แสงแดด ดูทีวี 
อานหนังสือนาน ๆ ความเครียด การขับรถนาน ๆ และอาการจะดีขึ้นเมื่อนอนหลับ 
พักผอนเต็มที่ ผอนคลาย มีสมาธิ และมองลงดานลาง

ความรุนแรงของโรคตากะปริบ
 โรคตากะปริบจะคอย ๆ มีอาการเพ่ิมขึ้น บางคนเปนนานมากกวา 7  ป 
จึงมาพบแพทย เพราะธรรมชาติของโรคจะเกิดข้ึนอยางช า ๆ แตโรคนี้

จะไมหายเอง บางรายเริ่มมีอาการที่ตาเดียวกอน แตสวนใหญภายใน 2 ป 
จะเปนทั้ง 2 ขาง อยางไรก็ตาม ผูปวยควรไปพบแพทยเมื่อมีอาการที่รุนแรง 
เชน มองไมเห็น โดยแพทยจะทําการตรวจรักษา จากอาการกะพริบตา ที่พบวา

ถี่กว าปกติหรือจากมีตาปดสนิท บางรายจะพบมีการเคล่ือนไหวผิดปกติ

ของกลามเนื้อใบหนา ปาก คอ รวมดวย ในบางรายแพทยจะใหผูปวยใชนิ้วกดที่คิ้ว

และตาจะลืมขึ้นได (Sensory trick) ซึ่งเปนลักษณะของโรคนี้

ผลขางเคียงของโรคตากะปริบ
 โรคตากะปริบ กอใหเกิดอาการระคายเคืองตา รบกวนการมองเห็น

และความมั่นใจในตนเอง เพราะมีการกะพริบตาบอย ๆ บางรายที่มีอาการรุนแรง 
มีการกะพริบตาบอย ๆ และมีการเกร็งคางรวมดวย สงผลใหมองไมเห็น คลายกับ
ตาบอดเพราะเปลือกตาปดสนิท แตไมไดเปนตาบอดจริง ๆ เพราะไมไดเปนโรค

ของลูกตา แตเปนความผิดปกติของการเคล่ือนไหวบริเวณกลามเน้ือรอบดวงตาเทานัน้ 
และสามารถรักษาใหดีเปนปกติไดโดยพบแพทยผูเชี่ยวชาญ

แนวทางการรักษาโรคตากะปริบ
 การรักษาโรคตากะปริบ มีหลายวิธี แตที่นิยมกันมากๆ มี 2 วิธี คือ
 - การรักษาดวยการรับประทานยา

 -  การรักษาดวยการฉีดโบทูไลนุม ทอกซิน (Botulinum toxin)
 การรักษาโรคตากะปริบดวยวิธีใด แพทยจะเปนผูพิจารณาจากอาการ

ที่ผู ปวยเปน และจากสิ่งที่แพทยตรวจพบ ถาอาการไมรุนแรง ยังไมเคยรักษา

มากอนเลย แพทยจะเร่ิมใหยารับประทานกอน เชน ยาอารเทน (Artane), 
ลีโวโดปาร (Levodopa), คลอนาซีแปม (Clonazepam) เปนตน ผูปวยประมาณ 
1 ใน 4 ถึง 1 ใน 3 จะตอบสนองตอการรักษา แพทยจะใหการรักษาดวยยาชนิดนั้น
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ตอเนื่องไปตลอด แตถาไมไดผล แพทยจะแนะนําใหรักษาดวยการฉีดยาโบทูไลนุม 
ทอกซิน ซึ่งการฉีดโบทูไลนุม ทอกซิน จะทําใหอาการของโลกลดลง ไดผลมากกวา 
90% แตขอจํากัดของการรักษาดวยวิธีนี้ คือ ตองมาฉีดยาดังกลาวทุก 3 เดือน 
คาใชจายประมาณ 6,000 บาทขึ้นไปตอครั้ง โดยไมสามารถใชสิทธิตางๆ 
เบิกคารักษาพยาบาลได นอกจากนี้ ยายังมีผลขางเคียง โดยยาที่ใชรับประทานนั้น

ที่ใชรักษาโรคตากะปริบ ชนิดทานนั้น มีขอเสียที่พบบอยคือ งวง ปากแหง คอแหง 
ความจําไมคอยดี ถามีอาการดังกลาวควรแจงใหแพทยทราบ สวนโบทูไลนุม 
ทอกซิน บางครั้งหลังการฉีดใหมๆ 1-2 สัปดาห  อาจมีการมองเห็นภาพซอน 
นํา้ตาไหลมาก และหลบัตาไมสนทิ ซึง่อาการตาง ๆ จะหายไดเอง ถามอีาการผดิปกติ 
ก็ตองแจงใหแพทยทราบดวยเชนกัน เพื่อปรับการรักษาใหเหมาะสมในครั้งถัดไป

 อยางไรก็ตาม โรคตากะปริบ เปนโรคท่ีรักษาไมหายขาด ดังนั้น ผูปวย

ตองมารับการรักษาอยางสมํ่าเสมอทุก ๆ 3 เดือน ตลอดไป แตถาอาการไมรุนแรง 
จะลองหยุดยาก็สามารถทําได ซึ่งควรตองปรึกษาแพทยผูใหการรักษาเปนรายๆ ไป 
 ในทางตรงกันขาม หากผูปวยไมเขารับการรักษา อาจทําใหมีอาการ

หนักขึ้น คือ เชน อาการตากระตุก เกร็งคาง และอาจทําใหมองไมเห็นได เพราะมี

การปดของเปลือกตา/หนังตาตลอดเวลา เมื่อผูปวยพบวาตนเปนโรคตากะปริบ 
ควรหลีกเลี่ยงการใชสายตาเพงอยางตอเนื่อง เปนเวลานาน รวมทั้งการใชสายตา

ในท่ีแสงสวางไมพอ หรือแสงจามาก เมื่อเกิดอาการควรพักการใชสายตา 
ผอนคลาย และนวดเบา ๆ บริเวณรอบ ๆ ตา

โรคตากระปริบในเด็ก
 สภาวะเชนนีพ้บบอยโดยเฉพาะในเด็ก คอื เดก็ตัง้แตตืน่ขึน้มา จะกะพริบตา 
ถี่กวาปกติ อาจถึงชนิดบีบตาแนนจมูกยนขยุกขยิก หรือเพียงแตกะพริบลงมา

เล็กนอยแลวก็ลืม แลวก็ทําอยางนั้นอีกตลอดทั้งวัน ในผูใหญก็พบได มักเปนในคน
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ตตออเเนนื่อองงไไไปปปตตลลออดด แแตตถถาาไไไไมมไไไไดดดผผผลลล แแแพพพทททยยยจจจะะะแแแนนนะะนนนํําาาใใใใหหหรรรัักกกษษษาาาดดดวววยยยยกกกกาาาารรรรฉฉฉฉีีดดดดยยยยาาาาโโโโโโบบบบททททูไไไไไไลลลนนนุมมม
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 2.  กะพริบตาโดยไมมสีาเหตุทีแ่ทจรงิ เชน เดก็อาจจะลอกนั เลยีนแบบรุนพี ่ๆ หรอืแมกระทัง่พอแมทีบ่าน แลวตดิมา
เปนนิสัย หรือคนมีอายุขึ้นมามีอารมณผันผวนรุนแรงจะกะพริบตาถี่แลวเลิกไมได สรุปแลวสาเหตุสวนใหญเปนทางดานจิตใจ 
อุปนิสัย จิตแพทยจะชวยเหลือไดดีที่สุด

การแกไข กวาจะบอกลงไปไดวาสาเหตุจากจิตใจน้ัน จะตองผานการตรวจทางจักษุใหละเอียดเสียกอนวา

ไมมีอะไรจริง เพราะถามีโรคอะไรอยูการทําใหเขาหยุดกะพริบตาอาจจะเกิดโทษข้ึนได

 มีเด็กจํานวนมากท่ีมีอาการกระพริบตาบอย ๆ กระพริบตามากกวาปกติเมื่อนําเด็กมาตรวจสุขภาพตาผลตรวจ

ก็ปกติดี แตอาการกระพริบตาบอย ๆ ที่เกิดขึ้น อาจนําไปสูพฤติกรรมที่เรียกวา Tic behavior (Tic behavior คือ การ
เคลื่อนไหวผิดปกติหรือการเปลงเสียงที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด และเปนซํ้า ๆ  กัน โดยไมไดตั้งใจ ตัวอยางที่พบบอย คือ อาการ
กระพริบตา สะบัดคอหรือสายศีรษะ ยักไหล หรือเปลงเสียง กระแอมไอ ซึ่งอาการท่ีเกิดข้ึนจะเปนชวงส้ัน ๆ แตมักเกิดขึ้น
ซํ้าติดตอกันเปนชุดโดยไมเปนจังหวะหรือแบบแผนท่ีแนนอน) ผู ปกครองควรสังเกตวาเวลาเด็กมีอาการมักเกิดขึ้น

ในชวงเวลาใด และเด็กมีอาการท่ีเกิดขึ้นกับตาขางใดขางหนึ่งหรือท้ังสองขาง สวนใหญมักพบวา เด็กจะมีอาการมากข้ึนเมื่อ
ตกอยูในภาวะเครียดหรือถูกขัดใจ อาการท่ีเกิดขึ้นไมทําใหเกิดความเจ็บปวด หรือความไมสุขสบายใด ๆ และไมเกิดอาการ
ขณะที่เด็กนอนหลับ

 Tic behavior มักเกดิกับเด็กผูชายที่มีอายุระหวาง 5-8 ป บางครั้งพบวา พฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ เคยเกิดกับพี่นอง

รวมสายเลือด หรือพอแมของเด็กเอง และอาการอาจจะหายไปไดเองเม่ือเด็กโตเปนผูใหญ

 Tic behavior ไมถือเปนโรค หากแพทยตรวจแลวไมพบวามีความผิดปกติของลูกตาสวนที่อยู ด านหนา

หรือความผิดปกติของเสนประสาทสมอง (cranial nerve dysfunction) แสดงวา อาการท่ีเดก็เปนนัน้ไมรายแรง หลาย ๆ ครัง้ 
พบวาความวิตกกังวลของผูปกครองทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมนี้ถี่ขึ้น เมื่อลดความวิตกกังวลของผูปกครองลง สามารถทําใหเด็ก

ลดหรือหยุดทําพฤติกรรมที่ผิดปกตินี้ไดนานเปนอาทิตยหรือเปนเดือนเลยทีเดียว

 การศึกษาหลายแหงแสดงใหเห็นวา เด็กที่มีความถ่ีในการเกิดพฤติกรรม Tic behavior มากข้ึน ตอไปจะพัฒนา

ไปในทางที่แยลง อาจมีปญหาทางจิตเวช หรืออาจเปนกลุมอาการที่เรียกวา Tourette’s syndrome (Tourette’s 
syndrome กลุมอาการน้ีจะพบวา มีอาการกระตุกซ้ํา ๆ ของกลามเน้ือโดยไมไดตั้งใจ มักเปนท่ีใบหนา คอ ไหล ทําใหเกิด

อาการขยิบตา กระตุกที่มุมปาก หนาผากยน ยักไหล สายหัวไปมา ) Tourette’s syndrome ยังรวมถึง การทําทาทาง

ขณะพูด, การเปลงเสียงที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใดและ เปนซํ้า ๆ กันโดยไมไดตั้งใจ, การทําเสียงกระแอมไอ, การตะโกนรอง, 
การทําเสียงคลายการเหาของสุนัข, การเลียนแบบเสียง, การพูดทวนคํา และการเปลงเสียงออกมาเปนคําหยาบคาย 
ซึ่งสวนใหญจะพบการแสดงอาการดังกลาวในเด็กผูชาย ในเด็กผูหญิงจะแสดงเปนอาการย้ําคิด ยํ้าทํา เด็กเหลานี้มีระดับ

สติปญญาท่ีปกติ เฉลียวฉลาดดีและโดยสวนใหญอาการจะดีขึ้นเม่ือพวกเคาโตเปนผูใหญ ในกลุมอาการ Tourette’s 
syndrome แพทยจะรักษาดวยยาที่มีหนาที่เสริมโดปามีน (Dopamine agonists) เราไมสามารถปองกันการเกิดกลุมอาการ 
Tourette’s syndrome กับเด็กได บางคร้ังก็ตรวจไมพบวาเด็กมีความผิดปกตินี้เกิดข้ึน ในผูปกครองท่ีมีความวิตกกังวล

คอนขางสูงจะถูกสงไปพบกับกุมารแพทย ซึ่งกุมารแพทยอาจจะสงไปรับการรักษาตอกับผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา

หากพบวาเด็กแสดงอาการท่ีผิดปกติในลักษณะอื่นๆ ออกมา
ขอขอบคุณขอมูลจาก  www.haamor.com
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ระวัง! 
ประเทศไทยถูกใชเปนสถานที่
ตั้งบอนพนนัผานออนไลน

อาชญากรรมขามชาติรูปแบบใหม
 - หลบหนีคดีจากตางประเทศ
 - เปดบอนพนันออนไลน
 - ฟอกเงิน
 - สงเงินสนับสนุนองคกรอาชญากรรมในตางประเทศ

 พบเห็นเว็บไซตการพนันออนไลน แจงเบาะแสไดที่ สวนคดีอาชญากรรมระหวาง
ประเทศ 1 สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ เลขที่ 128 หมู 3 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ ถนนแจงวัฒนะ ชั้น 8 
โทร. 0 2975 9849
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