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ระวังภัยจากอินเทอร์เน็ต!!!
	 ปัจจบุนั	อาชญากรได้พฒันารปูแบบการหลอกลวงประชาชนผ่านโลกอนิเทอร์เนต็หลากหลายรูปแบบ	ซึง่ส�านกั

คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้ติดตามศึกษาพฤติกรรมต่างๆ	 อันเป็นภัยคุกคามต่อประชาชน	

โดยสามารถสรุปแผนประทุษกรรมของอาชญากรที่มักเกิดขึ้น	เพื่อให้เป็นแนวทางในการป้องกันตนเองไว้	ดังนี้

1. การหลอกลวงผ่านทางระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Scam) เพื่อให้เหยื่อโอนเงิน

ให้	ดังนั้น	หากมีการร้องขอให้ส่งหรือโอนเงินผ่านทางช่องทางใดก็ตาม	คือ	การหลอกลวง	โดยจะแฝงมาในรูปแบบ	

	 -	การหาคู่

	 -	การขอความช่วยเหลือ

	 -	การชักชวนให้ลงทุนทางธุรกิจนอกระบบ

2. การขโมยความเป็นตัวตน (Identity theft) เพือ่น�าไปใช้หลอกลวงผูอ้ืน่อกีทอดหนึง่	จงึต้องรูจ้กัและควรก�าหนด

ค่าความปลอดภัยของระบบที่เหมาะสม	 รวมทั้งระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว	 เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจ

เกิดขึ้น	ซึ่งข้อมูลที่ถูกขโมยมากที่สุด	ได้แก่

 - Email Address 

 - Facebook

	 -	รูปภาพ

	 -	ข้อมูลส่วนตัวอื่น	ๆ	เช่น	หมายเลขบัตรประชาชน	หมายเลขบัญชีธนาคาร

3. การเรียกค่าไถ่ข้อมูล (Ransomware) โดยการสร้างโปรแกรมขึ้นมาให้ดาวน์โหลดได้ฟรี	และหลอกลวงว่า	เป็น

ซอฟต์แวร์อ�านวยความสะดวกอืน่ๆ	เช่น	แอนต้ีไวรัส	(AntiVIrus)	แต่งภาพ	แต่แท้จริงแล้วจะท�าการเข้ารหสั	(Encryption)	

เพื่อเจาะข้อมูลส�าคัญๆ	ในเครื่อง	แล้วปิดกั้นไม่ให้เหยื่อสามารถใช้ไฟล์งานได้	จากนั้นก็จะเรียกค่าไถ่		จึงควรระมัดระวัง

	 -	ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่แน่ใจจากระบบอินเทอร์เน็ต	

	 -	ติดตั้งซอฟต์แวร์ในการป้องกันการเข้ารหัส	

	 -	ส�ารองข้อมูลต่างๆ	(Backup)	ไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

  

วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2558 มาพบกันในไตรมาสที่ 2 ค่ะ เป็น
อย่างไรกันบ้างคะกับการท�างานในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร ทั้งในเรื่องของ 
ผู้บริหาร และนโยบายการท�างานด้านต่างๆ ค่อยๆ ศึกษาให้เข้าใจและก้าวเดินไปด้วยกันค่ะ อย่างไรก็ตามกรมสอบสวน
คดีพิเศษยังคงใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติ ดังจะเห็นได้จาก
ความคืบหน้าของการด�าเนินงานในทุกๆ มิติซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นหลักการด�าเนินงานและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุม            

เรื่องราวต่างๆ ในวารสารยังคงเข้มข้นไปด้วยการท�างาน และกิจกรรมต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไปนะคะ ปัจจุบันมี
ผูต้กเป็นเหยือ่แชร์ลกูโซ่เป็นจ�านวนมาก ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้จัดโครงการ “แจ้งเตือนภยัไม่ให้ตกเป็นเหยือ่แชร์
ลูกโซ่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้กับประชาชน” ท้ัง 4 ภาค โดยได้ด�าเนินการในจังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็น
อย่างดี และได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเล็งเห็นถึงความปลอดภัยโดยรวมของประชาชนเป็นหลัก รวมไปถึงการ
ด�าเนินงานและข่าวสารอื่นๆ ที่น่าติดตามอีกมากมาย ติดตามอ่านได้ภายในเล่มค่ะ

หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับวารสารดีเอสไอไตรสาร สามารถส่งมาได้ท่ี กองบรรณาธิการวารสาร 
DSI ไตรสาร ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยนิดีทีจ่ะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพ่ือน�าไปปรบัปรงุ
การจัดท�าวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา 
ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ

EDITER’S TALK
บก. ทักทาย
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ลงนามถวายพระพรฯ ร่วมกบัผู้บรหิารกระทรวงยตุธิรรม เน่ืองในโอกาสวันขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2558

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 

อธบิดีกรมสอบสวนคดพิีเศษ น�าข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ลงนามถวายพระพรฯ ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  2558

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยผู ้บริหาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่จาก

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ 

นายตระกลู วนิจิฉยัภาค อยัการสงูสดุ

เลขานุการ ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ราชองครักษ์ฯ

ติดตามความคืบหน้าคดีการลักลอบตัดไม้พะยูง ที่ดีเอสไอ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นางสุภัตรา ยิ่งเจริญ เลขานุการ พลเอกหญิง 

ดร. ท่านผูห้ญงิอภริด ียิง่เจรญิ ราชองครกัษ์พเิศษในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ 

เดินทางมากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการลักลอบตัดไม้

พะยงูในภาคอสีาน พร้อมกบัยืน่เอกสารเพ่ิมเติม โดยม ีพ.ต.ต.วรณนั ศรลี�า้ ผูอ้�านวยการ

ศูนย์บริหารคดีพิเศษ และ พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองผู้บัญชาการส�านัก

เทคโนโลยแีละศูนย์ข้อมลูการตรวจสอบ เป็นผูร้บัเรือ่ง ณ ห้องรบัรองกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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กระทรวงยุติธรรม ติดตามคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2558  พลเอกไพบลูย์ คุม้ฉายา 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานการประชมุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

แห่งราชอาณาจักร โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธบิดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ประชุม ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคาร

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนน

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน 

ในโอกาสวันครบรอบ 38 ปีในการก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 

อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ 

คชรกัษ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความ

ยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสวันครบรอบ 38 ปี

ในการก่อตั้ง

DSI ร่วมแสดงความยินดี 92 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมือ่วันที ่16 มกราคม 2558 นางชรุวีรรณ จนิตกวีวฒัน์ ผูอ้�านวยการ 

กลุม่ค่าใช้จ่ายคดพีเิศษ รกัษาราชการแทน ผูบ้ญัชาการส�านกับรหิารกลาง 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 92 ปี  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ในการนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมบริจาคเงินสมทบสภากาชาดไทย 

อีกด้วย
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ดีเอสไอ แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในเรือประมง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และโฆษก 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง แถลงข่าวการจบักุมขบวนการ
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงและบังคับคนไทย
ไปท�างานในเรือประมงในน่านน�้าต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จากกรณทีีป่รากฏเป็นข่าวจากสือ่สารมวลชนและจากองค์กรภาคเอกชน (NGO) 
ว่ามีคนไทยจ�านวนมากถูกหลอกลวงและถูกบังคับใช้แรงงานเป็นลูกเรือประมง
ท�างานในเรือประมงไทยในน่านน�้าของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ียังพบว่า
ลูกเรือประมงของไทยดังกล่าวหลายคน ทนสภาพการบังคับใช้แรงงานไม่ไหวจนต้อง
หลบหนีจากเรือประมงไปหลบซ่อน พ�านักอยู่บนเกาะอ�าบน ประเทศอินโดนีเซีย 
ไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได้ ซึง่เหตดุงักล่าวมีลักษณะการกระท�าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และมีพฤติการณ์การกระท�าความผิดที่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ

เนือ่งจากคดนีีม้กีารกระท�าความผดิส่วนหนึง่นอกราชอาณาจกัร  นางสุวณา  
สุวรรณจูฑะ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณา
สั่งการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ซ่ึงต่อมาอัยการ
สงูสดุได้มอบหมายให้อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นพนักงานสอบสวนผู้รบัผิดชอบ
คดน้ีี และมอบหมายให้พนกังานอยัการมาร่วมท�าการสอบสวนด้วย ซ่ึงมท้ัีงสิน้ 4 คดี
มีผู้เสียหายรวม 8 คน จากการสอบสวนพบว่ารูปแบบลักษณะของการกระท�า 
ความผดิจะมกีลุม่แก๊งบคุคลทีจ่ะดกัรอหาเหยือ่ตามสถานทีส่าธารณะต่างๆ ชกัชวน 
หลอกว่าจะให้ไปท�างานท่ีมรีายได้ดใีนสถานท่ีและโรงงานต่างๆ จัดท�าเอกสารคนประจ�า
เรอืปลอม (Seaman BOOK) และน�าตวัส่งไปท�างานในเรอืประมงโดยเป็นการเดนิทาง
ไปท�างานในเรือประมงนอกน่านน�้าของประเทศไทย ซ่ึงต้องท�างานเป็นระยะ
เวลาหลายปี ไม่สามารถเดนิทางกลบับ้านได้ รายได้กไ็ด้รบัเพยีงเลก็น้อย และมกีาร
บังคับขู่เข็ญ ท�าร้ายร่างกายขณะท�างานอยู่ในเรือประมงด้วย   

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการร่วมสอบสวนได้ร่วมกันสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และขอ
อนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มแรก 3 คน ในข้อหากระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังท�าให้ผู้อื่น
ปราศจากอิสรภาพ ดังนี้
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1)  นายมนตร ีหรอื ตึง๋ มคัผล อาย ุ53 ปี มพีฤตกิารณ์เป็นนายหน้าบงัคบั หลอกลวงจดัหาคนไปท�างานในเรอืประมงใน
เขตจงัหวดัสมทุรสาคร

2)  นายภมร หรอื หน ูจนัทร์โต อาย ุ52 ปี เป็นไต้ก๋งหรอืกปัตนัเรอืประมง ซึง่ผูเ้สยีหายในคดถีกูบงัคบัให้ท�างานบนเรอื

3)  ผูต้้องหาตามหมายจับรายที ่3 (ขอปกปิดชือ่) อยูร่ะหว่างการตดิตามจบักมุตวัคาดว่าอยูใ่นต่างประเทศ

การเข้าตรวจค้นจับกุมดงักล่าว กรมสอบสวนคดพีเิศษได้สนธกิ�าลงักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิส�านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ เพือ่ประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลกัฐานและขยายผลการสอบสวน
ตดิตามยดึทรพัย์สนิผูก้ระท�าความผดิ

DSI ร่วม อคส. ลงพื้นที่โกดังเก็บมันเส้นเกษตรพืชผล พบสูญหายจ�านวนมาก 

มูลค่าความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท

สบืเนือ่งจากผูอ้�านวยการองค์การคลงัสนิค้า ได้มหีนังสอืถงึอธบิดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เข้าตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจ�าน�า
มันส�าปะหลังของรัฐบาล โดยทราบว่ามีการลักลอบน�าสินค้าของรัฐออก
ไปขายและน�าเอาแกลบยดัใส่ถงุบิก๊แบก็มาเรยีงไว้ แล้วน�ามนัเส้นจ�านวน
หนึ่งปิดทับ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ และต่อมาเกดิไฟไหม้โกดัง จงึน�ารถแบ็กโฮ
มาขุดออก และพบว่ามีแกลบปะปนอยู่กับมันเส้นมากกว่า 80%

นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีค�าสั่ง
ให้ พ.ต.ท.กรวัชร์  ปานประภากร ผู้บัญชาการส�านักปฏิบัติการคดีพิเศษ
ภาค เข้าตรวจสอบพบการทุจริตที่ท�ากันเป็นขบวนการ รวมมูลค่าความ
เสยีหายกว่า 428,811,308.15 บาท (สีร้่อยยีส่บิแปดล้านแปดแสนหนึง่หมื่น
หนึ่งพันสามร้อยแปดบาทสิบห้าสตางค์)  โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบโกดัง ดังนี้ 

1. วันที่ 8 มกราคม 2558  เข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าของโครงการรับจ�าน�ามันส�าปะหลัง บริษัท เกษตรพืชผล 
อินเตอร์เทรด จ�ากัด โกดังเลขที่ 99/12 ถนนแสงชูโต ต�าบลท่าผา  อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มูลค่าความเสียหาย 
41,144,335.73 บาท และรอตรวจสอบมูลค่าอีกจ�านวนหนึ่ง  

2. วันที่ 9 มกราคม 2558  เข้าตรวจสอบโกดังของโครงการรับจ�าน�ามันส�าปะหลัง บริษัท เกษตรพืชผล อินเตอร์
เทรด จ�ากัด หมู่ที่ 5 ต�าบลโคกตูม อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  มูลค่าความเสียหาย  ในส่วนที่ไฟไหม้พบแกลบ จ�านวน 
61,295,635.53 บาท และที่สูญหายอีกจ�านวน 99,394,108.07 บาท
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3. วนัที ่15 มกราคม 2558 เข้าตรวจสอบโกดงัโรงสีรวมทนุวฒันา รมิถนนสายพหลโยธนิ (ขาเข้ากรงุเทพ) กม.78 เลข
ที ่68 หมู ่2 ต�าบลสนบัทึม อ�าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรอียธุยา มลูค่าความเสียหาย จ�านวน 98,953,930.12 บาท

4. วันที ่22 มกราคม 2558  เข้าตรวจสอบโกดังในพืน้ทีจั่งหวดัสระบรุ ีเลขที ่1/1 หมู ่9 ต�าบลพกุร่าง อ�าเภอพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรีมูลค่าความเสียหาย  43,704,733.56 บาท 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบโกดังพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ภายในเดือนมกราคม 2558  ที่มีมูลค่าความเสียหาย
จ�านวน 84,318,565.14 บาท

ความร่วมมอืทวภิาคีด้านการต่อต้านการค้ามนษุย์ ระหว่างกรมสอบสวนคดพีเิศษและส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นางสวุณา สวุรรณจฑูะ อธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหวัหน้า
คณะน�า พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้า
มนุษย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ รวม 12 คน เดินทางไป
ประชุมความร่วมมือทวิภาคีด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่าง
กรมสอบสวนคดพีเิศษ และส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ครั้งที่ 11 (Bilateral Meeting between Department of 
Special Investigation : DSI and Myanmar Police Force : MPF) 
ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 2558 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร์ ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารทางคดี
การปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนษุย์อย่างมปีระสทิธภิาพ การประชมุคร้ังนีไ้ด้หารือ
ติดตามความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 หน่วยงานและได้
หารือถึงกรณีการหลอกลวงบังคับใช้แรงงานประมงไปท�างานในน่านน�้า 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงมีทั้งผู ้เสียหายชาวไทยและชาวเมียนมาร์ 
รปูแบบของการลกัลอบน�าชาวเมยีนมาร์เข้ามายงัประเทศไทย ซ่ึงสุ่มเส่ียง
ต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทางการต�ารวจเมียนมาร์จึงขอให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การประชุม
ครัง้ต่อไปกรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นเจ้าภาพ จะจัดข้ึนทีจั่งหวดักาญจนบรีุ 
ประเทศไทย ในช่วง เดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม 2558
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“ดีเอสไอ” ทลายโกดังเก็บรองเท้าปลอมยี่ห้อดังย่านตลาดโรงเกลือ 

และบุกจับแหล่งจ�าหน่ายนาฬิกาแบรนด์ดังปลอมเครื่องหมายการค้า ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พร้อมด้วย 

นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน รักษาการแทนผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา,  นายจักราคม ลิ่วมโนมนต์ รองผู้

บญัชาการส�านกัคดทีรพัย์สินทางปัญญา พ.ต.ท.สมิุตร ชโนวทิย์ ผูอ้�านวยการส่วนคดทีรพัย์สนิทางปัญญา 1 และ พ.ต.ท.นรุิติ 

พัฒนรัฐ ผู้อ�านวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 3 ได้ร่วมแถลงข่าวการบุกจับสินค้าประเภทรองเท้าปลอมหลายยี่ห้อ

และแหล่งจ�าหน่ายสินค้าประเภทนาฬิกายี่ห้อดัง ปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า โดยสินค้าดังกล่าวส่งผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ภายหลังที่ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ได้น�าก�าลัง

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจับกุมแหล่งเก็บสินค้าประเภทรองเท้าละเมิดเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง รวม 3 จุด พบของกลาง

ประเภทรองเท้าปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ เช่น นิวบาลานซ์ (NEW BALANCE) ฟิตฟลอบ (FITFLOP) ฮาเวนาส 

(HAVAIANAS) พอลแฟรงค์ (Paul Flank) คิตตี้ (Kitty) ไนกี้ (NIKE)  และแองกรี้เบริ์ด (ANGRYBIRD) จ�านวนมาก 

รวมสินค้าที่ตรวจยึดทั้งหมดจ�านวน 14,968 คู่ พร้อมทั้งได้จับกุมนายหวัง โหย่ง หัว เป็นผู้ต้องหาชาวจีน โดยกล่าวหาว่า 

มีไว้เพ่ือจ�าหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นท่ีได้จดทะเบียนแล้วใน

DSI ลงพื้นที่ต�าบลลูกแก อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบโกดังมันส�าปะหลังที่มีการ

ลักลอบน�าออกไปจ�าหน่าย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร 
ผู้บัญชาการส�านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ลงพ้ืนที่ต�าบลลูกแก อ�าเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือตรวจสอบโกดังมันส�าปะหลังท่ีมีการ
ลักลอบน�าออกไปจ�าหน ่ายโดยมีมูลค ่ าความเสียหายจ�านวน 
84,318,565.14 บาท
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พิธีลงนามในเอกสารข้อตกลง (Arrangement) ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ Canada Border 

Services Agency : CBSA หรือหน่วยกิจการพรมแดนแคนาดา

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ กบั Mr.Martin Bolduc, Vice President 

ของ CBSA ร่วมลงนามในพิธีลงนามในเอกสารข้อ

ตกลง (Arrangement) ระหว่าง กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

กับ Canada Border Services Agency : CBSA 

หรือหน่วยกิจการพรมแดนแคนาดา  ณ ห้องประชุม 1 

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และน�าส่ง

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มูลค่าของกลางใน

ท้องตลาดของปลอมประมาณ 10 ล้านบาท ถ้าเป็นของแท้จะมีมูลค่ากว่า 40 

ล้านบาท

 รวมไปถึงการเข้าจับกุมแหล่งจ�าหน่ายสินค้าประเภทนาฬิกายี่ห้อดัง 

ปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า โดยสินค้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศโดยตรงโดยเมือ่วนัที ่14 มกราคม 2558 ส�านกัคดทีรพัย์สนิ

ทางปัญญาได้ท�าการตรวจค้นร้านจ�าหน่ายนาฬิกาชื่อ มังกี้ แทททู บริเวณถนน

ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต และจุดเก็บสินค้า

บริเวณถนนนาใน ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

 ผลการตรวจค้นพบนาฬิกาปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ 

เช่น โรเล็กซ์ (ROLEX) , บูลการี่ (BVLGARI) , คาร์เทียร์ (CARTIER) , ชาแนล 

(CHANEL) , มองท์บลังค์ (MONTBLANC) , โอเมก้า (OMEGA) , ปาเต๊ก ฟิลิปป์ 

(PATEK PHILIPPE) และ กุชชี่ (GUCCI) เป็นต้น จ�านวน 3,572 ชิ้น มูลค่าของ

กลาง (ตามราคาของปลอม) ประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

เจ้าหน้าทีจ่งึได้ท�าการตรวจยดึของกลางดังกล่าว พร้อมท้ังได้จบักมุนาย ดว่าน วนั เชงิ 

เจ้าของร้านชาวเวียดนาม น�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อด�าเนินคดี

ในข้อหา เสนอจ�าหน่าย และมีไว้เพื่อจ�าหน่าย ซึ่งสินค้าปลอมและเลียน

เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร 
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DSI จับกุมขบวนการแชร์ล็อตเตอรี่ ตุ๋นเงินกว่า 670 ล้านบาท

เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2558 นางสวุณา สวุรรณจฑูะ อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู ้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 แถลงข่าว
ผลการจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน กรณีแชร์ล็อตเตอรี่ในจังหวัดตาก ล�าพูน และเชียงใหม่ ซ่ึงหลอกลวงให้
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวร่วมลงทุน สร้างความเสียหายประมาณ 670 ล้านบาท ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้
ส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 สนธิก�าลังร่วมกับ ส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 ส�านักคดีอาญาพิเศษ 2 ศูนย์สืบสวนสะกดรอย และ
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค 5 จับกุมผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน จากการสอบสวนพบว่า นางวารุณี ดวงตาสิทธิ์ 
ได้ร่วมกับนายมังกร พันธุ์วิไล, นางสาวสมร ค�ายองหรือพันธุ์วิไล, นายปรีดา ตรองใจ, นางสมพร ตรองใจ, นายเกรียงยศ  
ตรองใจ, นางเพ็ญศรี  ฟุ่มเฟือย, นายพันธ์ทวี ปานแก้ว, นางสุภาพร ปานแก้ว, นางสมพร ณ ค�า และนางพัทธมน แสงทอง 
หรอืจินากาศ ซึง่เป็นหวัหน้าสาย กระท�าการโฆษณาและชกัชวนประชาชนทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัล�าพนู จงัหวดัเชียงใหม่ 
จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาทุนเพื่อไปจ�าหน่ายต่อ ซึ่งจะได้รับ 
ผลก�าไรเป็นจ�านวนมาก มกีารก�าหนดแผนลงทนุเพือ่ให้ประชาชนท่ัวไปน�าเงนิมาร่วมลงทนุ โดยท�าเป็นหนงัสอืสญัญาซ้ือขายร่วมทุน 

• หัวหน้าสายที่ท�าการชักชวนผู้ลงทุนจะให้ผู้ลงทุนช�าระเงินโดยวิธีการโอนเงินหรือน�าฝากเงินเข้าบัญชีของ
นางวารณุฯี โดยตรง และเป็นผูเ้กบ็เอกสารหลักฐานการโอนเงนิหรอืน�าฝากเงนิไว้ และน�าสญัญามาให้แก่ผูล้งทุนในภายหลัง

• หวัหน้าสายท่ีท�าการชกัชวนผูล้งทุนจะให้ผูล้งทนุช�าระเงนิโดยวธิกีารโอนเงินหรอืน�าฝากเงินเข้าบัญชขีองหัวหน้า
สายหรือผู้อื่น และน�าเอกสารหลักฐานการโอนหรือน�าฝากเงินมาให้แก่หัวหน้าสาย หรือให้ผู้ลงทุนน�าเงินสดมามอบให้กับ
หัวหน้าสายหรือผู้อื่น และไปท�าสัญญากับนางวารุณีฯ โดยนัดให้ผู้ลงทุนมารับสัญญาในภายหลัง

จากการสอบสวนพบว่า นางวารณุฯี ได้รบัสิทธ ิ(โควตา)  ในการซือ้สลากกนิแบ่งไปจ�าหน่ายเพยีง 65 เล่ม มีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสลากกินแบ่ง จ�านวน 238,200 บาทต่องวดเท่านั้น ดังนั้น นางวารุณีฯ จึงควรระดมทุนได้มากที่สุดเป็นเงิน 
238,200 บาท หรือคิดเป็นหุ้นจ�านวนไม่เกิน 7 หุ้นเท่านั้น  แต่จากการสอบสวนผู้เสียหายจ�านวน 606 ราย ปรากฏว่า 
นางวารุณีฯ ได้ระดมทนุเป็นจ�านวนหุน้มากกว่า 20,000 หุน้ เป็นเงนิมากกว่า 760 ล้านบาท ซึง่เป็นจ�านวนท่ีสูงกว่าจ�านวน
เงินทีใ่ช้ซือ้สลากกนิแบ่งตามสทิธทิีน่างวารณุฯี ได้รบั ดงันี ้พฤติการณ์ของนางวารณุฯี กบัพวก จงึเข้าข่ายเป็นความผดิตาม
กฎหมาย คณะพนกังานสอบสวนจงึได้ขอหมายจับหวัหน้าสาย รวม 10 ราย และสามารถด�าเนนิการติดตามจบักุมหวัหน้า
สายทั้ง 10 รายได้ ซึ่งจะได้ท�าการสอบสวนโดยเร็วต่อไป
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ดีเอสไอ ทลายแหล่งจ�าหน่ายและโกดังเก็บสินค้าเคสโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลอมยี่ห้อดังหลายยี่ห้อ อาทิ 

ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และมิกกี้เมาส์ คิตตี้ ย่านคลองถมและปริมณฑล มูลค่าความเสียหาย

กว่า 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พร้อมด้วย  
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ได้ร่วมแถลงข่าวการเข้าตรวจค้นจับกุมสินค้าประเภทท่ีคลุม
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (เคสโทรศัพท์เคลื่อนท่ี) ปลอมเครื่องหมายการค้าหลายยี่ห้อ อาทิ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  
มิกกี้เมาส์ คิตตี้ เป็นจ�านวนมาก สืบเนื่องจาก นางสุวณา สุวรรณจูฑะ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้มอบ
นโยบายให้ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก�ากับดูแล ให้ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญาท�าการ
สืบสวนปราบปรามกวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามอ�านาจหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่วางจ�าหน่าย
ในบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง (พื้นที่สีแดง) เช่น บริเวณพื้นที่ย่านคลองถมและใกล้เคียง  ที่มีการจ�าหน่ายสินค้าที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาแหล่งใหญ่  เป็นท่ีรู้จักของชาวต่างชาติ  ดังนั้น ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญาจึงสานรับนโยบาย
ดังกล่าวและเร่งด�าเนินการปราบปรามสินค้าที่ละเมิดฯ โดยมีรายละเอียดในการเข้าตรวจค้น ดังนี้ เมื่อวันที่ 29  มกราคม  
2558 เวลาประมาณ 14.00 น. ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอ�านวยการของ
นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน, นายจักราคม ลิ่วมโนมนต์ รองผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา และ พ.ต.ท.มนต์ชัย วัชรบุตร 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
น�าหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าตรวจค้นแหล่งจ�าหน่ายและโกดังสินค้า
ประเภทเคสโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ี่ละเมิดเครือ่งหมายการค้ายีห้่อดงัหลายรายการ รวม 3 จดุ  พบและยดึของกลางได้จ�านวนมาก  
ดังนี้ 

จุดที่ 1.   ร้าน พี.เอ. โมบาย (P.A. Mobile) ห้องเลขที่  R123 – R125   ชั้น 1  อาคารคลองถมคอร์เนอร์ 2  
เลขที่ 280 ถนนเจริญกรุง  แขวง/เขต สัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  

จุดที่ 2.   บ้านเลขท่ี 30/2 หมู่ 9 (หมู่บ้านอิ่มอัมพร 3) ซอยราชพฤกษ์ 8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่เก็บสินค้า 

จุดที่ 3. บ้านเลขท่ี 11/134 หมู่ 9 (หมู่บ้านอิ่มอัมพร 3) ซอยราชพฤกษ์ 8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้า 
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รวมสินค้าที่ตรวจยึดทั้งหมดจ�านวน 3 จุด เป็นเคสโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมประมาณกว่า 100,000 ชิ้น (หนึ่งแสนชิ้น) 
มลูค่าของกลางในท้องตลาดตามราคาของปลอมประมาณกว่า  20 ล้านบาท ถ้าเป็นสนิค้าของแท้จะมมีลูค่ากว่า 100 ล้านบาท 
โดยในขณะท่ีมีการตรวจค้นไม่พบเจ้าของกิจการผู้กระท�าผิด ซ่ึงทางส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดโดยด่วนต่อไป

อนึ่ง ในการตรวจค้นครั้งนี้  เป็นไปตามนโยบายของส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญาและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มี 
นโยบายในการปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยได้ด�าเนนิการสบืสวนจบักมุการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
ในเขตพืน้ทีท่ี่ต้องเฝ้าระวงัเป็นพเิศษอย่างต่อเนือ่ง เพือ่จะท�าให้ประเทศไทยหลดุจากบญัชปีระเทศทีถ่กูจบัตามองเป็นพเิศษ
ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ดีเอสไอ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาที่กระท�าความผิด

ในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในเครือข่ายบรรพต

เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 พ.ต.ท.วรรณพงษ์ 
คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการ
แถลงข่าว กับ พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ปอท. และ 
พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกต�ารวจ เรื่อง การจับกุม 
ผู้ต้องหาที่กระท�าความผิดในคดีเกี่ยวกับความม่ันคงใน
เครือข่ายบรรพต ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ
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ดีเอสไอ – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ อย. สนธิก�าลังเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท เมโซ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ�ากัด

สบืเนือ่งจากมปีระชาชนผูบ้รโิภคได้เข้าร้องเรียนต่อดีเอสไอในประเด็นปัญหาเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีไ่ม่ถูกต้อง
และอาจเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ  ส่งผลให้ประชาชนที่ได้ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้อาจท�าให้เกิดอันตราย นอกจากนี ้  
ยังพบว่ามีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินความจริงในโลกสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเข้าข่ายการกระท�า 
ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ต.สุริยา 
สงิหกมล ผูบ้ญัชาการส�านักคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ  แถลงข่าวการเข้าตรวจสอบโรงงานผลติภณัฑ์เสรมิอาหารตัง้อยู่
ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร และบรษิทั เมโซ เอน็เทอร์ไพรซ์ จ�ากดั โดยเข้าตรวจค้นสถานทีเ่ป้าหมาย จ�านวน 2 แห่ง ปรากฏ
ผลการตรวจค้น ดังนี้

1. ตรวจค้น บริษัท เมโซ เอนเทอร์ไพรซ์ จ�ากัด ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 8/29 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่จ�าหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเมโซ (Mezo)  และ
ได้อายัดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ลดน�้าหนัก) ยี่ห้อเมโซ (MEZO)  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 5 ล้านบาท

2. ตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารเสริม บริษัท สุกฤษ 55 จ�ากัด บ้านเลขที่ 78/6 และ 78/7 หมู่ที่ 1 ต�าบลคอกกระบือ 
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และได้อายัดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดน�้าหนัก ตราเมโซ 
(Mezo), ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดน�้าหนัก ตรา FOMO V Shape Body , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดน�้าหนัก ตรา
ดับบริวพีพลัส และผลิตภัณฑ์เอฟบีแอลพลัส  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 100  ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
แสดงชื่อไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้ มีการแสดงฉลากข้อความอวดอ้างสรรพคุณต่างๆ ที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยอาหารและยา มาตรา 6 (10) และมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 
45 ล้านบาท นอกจากนี้พบว่ามูลค่าการซื้อขายอาหารเสริมดังกล่าวมียอดการจ�าหน่ายต่อปีประมาณกว่า 600 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งต้องด�าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีตามกฎหมายอีกด้วย

อนึง่ จากการสบืสวนและตรวจค้นสถานทีผ่ลติและจ�าหน่ายหลายแห่ง
พบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จ�าหน่ายในท้องตลาดมีกระบวนการผลิต
ทีใ่ช้ยาควบคมุปนเป้ือนหรอืเป็นส่วนผสมอยู ่และมกีารด�าเนนิการไม่เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา รวมทั้งมีการกระท�าความผิดพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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โครงการสัมมนาเรื่อง "แจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่"

เมือ่วนัที ่ 5 กุมภาพนัธ์ 2558 นางสวุณา สวุรรณจฑูะ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการสัมมนาเรื่อง "แจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์

ลูกโซ่" ในจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องบอลรูม 1, 2 โรงแรม

เซน็ทารา คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ขอนแก่น

ดเีอสไอ ร่วม อคส.สรปุประเด็นเพือ่เสนอ กคพ. รบัการทจุรติโครงการแทรกแซงตลาดมนัส�าปะหลังเป็น

คดีพิเศษ

เมือ่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 นางสวุณา สวุรรณจฑูะ อธบิดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ผู้บัญชาการ

ส�านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค แถลงความคืบหน้ากรณีบริษัท เกษตรพืชผล 

อินเตอร์เทรด จ�ากัด กับพวกมีพฤติการณ์ทุจริตในโครงการแทรกแซงตลาดมัน

ส�าปะหลังปี 2554/55 และปี 2555/56 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ 

(อาคาร บี)

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งปี 

ประจ�าปี 2557 สาขาการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 พณฯ
นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบ
รางวัลเกียรตยิศบคุคลตวัอย่างแห่งปี ประจ�า
ปี 2557 สาขาการยุติธรรมแก่นางสุวณา 
สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ณ ศนูย์ประชมุสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ กรงุเทพฯ
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ปลัดยุติธรรม ประชุมติดตามคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตาม
คดีเก่ียวกับไม้พะยูง คดีทุจริตรับจ�าน�าข้าว และคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวน
คดพีเิศษ พร้อมให้ข้อแนะน�าในการด�าเนนิคดี ณ ห้องประชมุ 1 กรมสอบสวนคดพีเิศษ อาคารกรมสอบสวนคดพิีเศษ

ดีเอสไอ ร่วม ป.ป.ส. ตร. ทหาร ปฏิบัติการ “ยุทธการท�าลายเครือข่ายยาเสพติดแม่น�้าโขง 2.1”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้   พ.ต.ท.สมบูรณ์ 
สาระสิทธ์ิ ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 พ.ต.ท.บรรณฑูรย์ ฉิมกรา รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คดีพิเศษ น�าทีมเจ้าหน้าที่ สคอ.3 ร่วมปฏิบัติการ “ยุทธการท�าลายเครือข่ายยาเสพติดแม่น�้าโขง 2.1” โดยสนธิก�าลังร่วมกบั
เจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังาน ป.ป.ส. ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ กองบญัชาการกองทพัไทย เข้าตรวจค้นเครือข่ายนักค้ายาเสพตดิ
รายส�าคัญ รวม 4 ราย ดังนี้

1. นายภาวี เลิศกฤติกรโรจน์ อายุ 31 ปี ที่อยู่เลขที่ 217/1 หมู่2 ต�าบลเวียง อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามหมาย
จับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ จ.84/2558

2. นายมนตรี แซ่อึ้ง อายุ 32 ปี ที่อยู่เลขท่ี 754 หมู่7 ต�าบลท้ายบ้านใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ หมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ จ.83/2558

3. นายนิกร แซ่ลี อายุ 20 ปี ที่อยู่เลขที่ 34 หมู่15 ต�าบลป่าซาง อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย หมายจับศาล 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ จ.88/2558

4. นายกฤษณันท์ มณีโรจน์ อายุ 43 ปี ที่อยู่เลขที่ 5 ซอยราษฎร์อุทิศ ต�าบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ต้องหา
หลบหนีหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ 60/2550 ข้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครอง
เพื่อจ�าหน่ายและจ�าหน่าย



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI16 17

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

จากการสืบสวนเครือข่ายการค้ายาเสพติดนายภาวี เลิศกฤติธร นั้น พบว่าเป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่สามารถ
จัดหายาเสพติดจากพื้นท่ีชายแดนไทย-พม่า และพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ได้คราวละจ�านวนมาก  และจ�าหน่ายให้กับ
นักค้ายาเสพตดิในพืน้ทีภ่าคกลาง โดยเฉพาะกรงุเทพฯ สมทุรปราการ นนทบรุ ี ซึง่ทางเจ้าหน้าทีไ่ด้เคยจบักมุเครอืข่ายนายภาวี 
เลิศกฤติธร ไปแล้วหลายรายและมีการยึดทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก และสามารถขยายผลจนสามารถออกหมายจับกุม
นายภาวี เลิศกฤติธร นายมนตรี แซ่อึ้ง และนายนิกร แซ่ลี ได้ในที่สุด และได้ท�าการขยายผลยึดทรัพย์สิน ดังนี้

1.   เงินในบัญชีธนาคารประมาณ 25 ล้านบาท

2.   รถรวม 9 รายการ เป็นรถยนต์ 6 คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน

3.   ที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัย รวม 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท ในขณะเดียวกันอีกชุด
ปฏบิตักิาร ได้เข้าการจับกมุ นายกฤณนัท์ มณโีรจน์ ผูต้้องหาหลบหนหีมายจบัศาล 
จังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปี 2549 และเคยเป็นนักค้ายาเสพติด ที่ส�านักงาน 
ป.ป.ส.และต�ารวจภูธรภาค 9 ต้องการตัวมากที่สุด หลบหนีอยู่ในพื้นที่ จังหวัด
นนทบุรี โดยได้ขยายผลตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 4 จุด  ในพื้นที่ จังหวัด
นนทบุรี และ จังหวัดสงขลา ผลการปฏิบัติสามารถยึด/อายัดทรัพย์สิน ได้แก่ 
บ้านพักอาศัยท่ี จังหวัดนนทบุรี อพาตเมนท์ รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของ
นายกฤณนัท์ มณโีรจน์ ในพืน้ที ่จงัหวดัสงขลา มลูค่ารวมประมาณ 15 ล้านบาท 
รวมทรัพย์สินทั้งสองคดี มูลค่ารวมประมาณ 50 ล้านบาท

บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอบคุณ DSI

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คุณ Tina  Astrom  (Director of Group 
Brand Protection) จาก SKF Group Headquarters  (บริษัท เอส เค เอฟ 
ส�านักงานใหญ่)  และ คุณ รัชนี เลิศอุดมวงศ์ ผู้แทนจาก บริษัท เอส เค เอฟ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ( SKF Thailand Ltd.) ได้เข้าพบ นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน 
รองผู้บัญชาการส�านัก รักษาราชการแทนผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ   นายจักราคม ลิ่วมโนมนต์ รองผู้บัญชาการส�านักฯ และเจ้าหน้าที่ 
สคป. เพื่อแสดงความขอบคุณที่ สคป. ได้ด�าเนินการปราบปรามสินค้า
(ตลับลูกปืน) ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า บริษัท เอส เค เอฟ
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ผู้บริหารยุติธรรมประชุมร่วมคดีทุจริตสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยะวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.สีหนาท 
ประยูรรัตน์ เลขาธิการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ท.สมบูรณ์
สาระสทิธิ ์ผูบ้ญัชาการส�านกัคดอีาญาพเิศษ 3 ร่วมแถลงผลการประชุมวางแผน
ร่วมกันกรณีคดีทุจริตสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่น ณ ห้องประชุม 1 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

โครงการสัมมนา ทางรอดจากแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี
กรมสอบสวนคดพิีเศษ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการสมัมนาเร่ือง ทางรอดจาก
แชร์ลูกโซ่และหนีน้อกระบบ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้
ตระหนกัและไม่ตกเป็นเหยือ่ธรุกจิแชร์ลกูโซ่ รวมถึงการให้บริการและให้ความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้กับประชาชน 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ AFP ประจ�าประเทศไทย แสดงความยินดีต่ออธิบดี DSI

นายดาแรน บอยย์ (Federal Agent Darren Booy) เจ้าหน้าที่ประสาน
งานอาวุโส ส�านักงานต�ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police 
: AFP) ประจ�า สอท.ออสเตรเลีย ประจ�าประเทศไทย และคณะ เข้าเยีย่มคารวะ 
เพื่อแสดงความยินดี ในการรับต�าแหน่งของ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ และแนะน�าตนเอง ในฐานะเจ้าหน้าทีป่ระสานงานอาวโุส
ของ AFP ประจ�าประเทศไทย
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DSI แถลงความคืบหน้าคดีส�าคัญ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรกัษ์ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ผบ.ส�านัก
ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.ส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 
พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.วรณัน 
ศรลี�า้ รองโฆษกกรมสอบสวนคดพิีเศษ ร่วมแถลงข่าวความคบืหน้าการด�าเนนิคดี
ส�าคัญ ได้แก่ คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และการสืบสวนสอบสวนการ
ลกัลอบน�ามนัส�าปะหลงัออกจากโกดงัเพือ่จ�าหน่าย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวดั
นนทบุรี

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เน่ืองในวันคล้าย

วันสถาปนากองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดพิีเศษ ร่วมแสดงความยนิด ีเนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนากองอ�านวย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมี พล.ท.ภานุวัชร นาควงษ์ 
รอง ลธ.รมน.(1) ให้การต้อนรับ ณ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

DSI แถลงข่าวรถยนต์หรูจดประกอบซึ่งมีรายนามพระผู้ใหญ่เป็นผู้ครอบครอง

เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กรวัชร์ 
ปานประภากร ผูบ้ญัชาการส�านกัปฏบิตักิารคดพีเิศษภาค แถลงข่าว
รถยนต์จดประกอบซึ่งมีพระผู้ใหญ่เป็นผู้ครอบครอง ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี
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DSI บริจาคเงนิสมทบทนุ มลูนธิอินเุคราะห์ คนหหูนวกในพระบรมราชนิปูถมัภ์ ร่วมกบัสถานวีทิยกุระจาย

เสียงแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดี
กรมประชาสมัพนัธ์ เนือ่งในโอกาส ครบรอบ 85  ปี วนัวทิยกุระจายเสยีงไทย พร้อม
บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิอนุเคราะห์ คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ณ อาคาร สถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง 5 หน่วยงาน

เมือ่วันที ่26 กมุภาพันธ์ 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธบิดีกรมสอบสวน
คดพีเิศษ ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงการปฏบัิตงิานร่วมกนัระหว่าง 5 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ร่วมอภปิรายในหัวข้อ “โครงสร้างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุรติแห่งชาติ” 
ณ ห้องประชุมปริ๊นซ์บอลรูม 2-3 อาคาร 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

DSI จัดท�ารายละเอียดตัวชี้วัดด้านเครือข่าย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดพีเิศษร่วมประชมุทศิทางการด�าเนนิงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามแผนยุทธศาสตร์
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2555 - 2559 
ในโครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารจดัท�ารายละเอยีด
ตัวชี้วัดด้านเครือข่ายการท�างานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI20 21

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI เข้าร่วมงานพิธีเปิด โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมงานพิธีเปิด โครงการปณิธานความด ี
ปีมหามงคล  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

หลวงปู่พุทธอิสระร้องทุกข์ดีเอสไอ

เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  พ.ต.ต.วรณัน ศรีล�้า ผู้อ�านวยการ
ศนูย์บรหิารคดพีเิศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดพีเิศษ รบัหนงัสอืร้องเรยีน
จากพระพุทธอิสระ ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และทรัพย์สินของ
เจ้าอาวาสวัดปากน�้า ภาษีเจริญ และกรรมการมหาเถรสมาคม และการ
เบกิจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช และเงินประจ�าต�าแหน่ง
ผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ว ่าใช ้จ ่ายตรงต้องตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ และขอให้รับคดีการขอพระราชทานสถาปนาเลื่อน
สมณศกัดิร์ะดบัพระราชาคณะขัน้เทพให้แก่บคุคลทีข่าดจากการเป็นพระ 
เป็นคดีพิเศษ 

DSI วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ DSI 
เข้าร่วมโครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบั
การวิจัย และพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ โดยส�านัก
เทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ น�าเสนอ
ความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง การพัฒนา
สายอากาศแถบกว้างขนาดเล็กส�าหรับเครื่องตรวจ
จบัความถี ่และเทคโนโลยต่ีางๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ดีเอสไอรับหนังสือ ดร.นพ.มโน เลาหวณิช ขอคุ้มครอง กรณีแฉสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2558  พ.ต.ต.วรณนั ศรีล�า้ รับหนงัสือ
ร้องเรียน จาก ดร.นพ.มโน เลาหวณิช กรณีการกล่าวพาดพิง
พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย และขอให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ด�าเนินการด้านคุ้มครองพยานให้ตนด้วย

DSI ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี กรมคุมประพฤติ

 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2558 นางชุรีวรรณ จินตกวีวัฒน์ 
ผู ้อ�านวยการกลุ ่มค ่าใช ้จ ่ายคดีพิ เศษ รักษาราชการแทน 
ผูบ้ญัชาการส�านกับรหิารกลาง ร่วมแสดงความยนิดี เนือ่งในโอกาส 
ครบรอบ 23 ปี สถาปนา กรมคมุประพฤต ิณ อาคารราชบรุดิีเรกฤทธ์ิ 
(อาคาร A) ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีต ิ80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมร่วมด้านการก�าจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิด (EOD) 

ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ FBI

  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล 
ผู ้บัญชาการส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมร่วมด้านการ
ก�าจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิด (EOD) ระหว่าง กรมสอบสวนคดี
พิเศษ และ FBI  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารกรมสอบสวน
คดีพิเศษ
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ดีเอสไอ จับกุมชาวอิหร่าน อยู่ไทยนาน 20 ปี ปลอมหนังสือเดินทาง เพื่อค้ามนุษย์ และ ลักลอบขนคน

ไปยังประเทศที่สาม

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ 
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู ้บัญชาการส�านักกิจการต่างประเทศและ
คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และ พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รักษาการ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และศูนย์ปราบปราม
อาชญากรรมร้ายแรงและก่อการร้ายสากล ด�าเนินการสืบสวน จับกุมผู้ต้องหา
ชาวอิหร่าน ตัวการรายใหญ่ของขบวนการค้าหนังสือเดินทางปลอมข้ามชาติ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคดีพิเศษ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นระยะ
เวลากว่า 20 ปี ประกอบธุรกิจรับซื้อหนังสือเดินทางท่ีถูกขโมยมาจากท่ัวโลก 
และปลอมด้วยการลกัลอบน�าหนงัสอืเดนิทางทีถู่กขโมยเข้ามาจ�าหน่าย หรอื น�า
หนงัสอืเดนิทางไปปลอมเพือ่จ�าหน่ายต่ออกีทอดหนึง่ให้แก่ลูกค้าตามทีต้่องการ 
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จับกุมมาก่อนหน้านี้

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและก่อการร้ายสากล ส�านักกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ร่วมกับส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิก�าลังกับ
เจ้าหน้าทีต่�ารวจกองบญัชาการต�ารวจสนัตบิาล เข้าท�าการตรวจค้นบ้านพักเลขท่ี 62/69 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมงุ 
จังหวัดชลบุรี พร้อมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา คือ นายเอสราฟิล บอนดาร์ หรือ มูรัต กูเรลฯ ชาวอิหร่าน 
อายุ 45 ปี ในความผิดฐาน “ลักทรัพย์หรือรับของโจร เอาไปเสียซึ่งเอกสาร ใช้เอกสารปลอม และใช้หนังสือเดินทาง และ
แผ่นปะตรวจลงตรา (วีซ่า) ปลอม” พร้อมของกลาง สิ่งของที่อาจใช้ในการท�าปลอมหนังสือเดินทางหลายรายการ และได้
ตรวจยึดอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ภายในได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
หนังสือเดินทางปลอม แผ่นหน้าข้อมูลบุคคลท่ีมีการเปรียบเทียบกับภาพถ่ายบุคคลหน้าตรงจ�านวนมาก และไฟล์ข้อมูล
ภาพซึ่งถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ต้องหา ข้อมูลรูปถ่ายบุคคลส�าหรับใช้ติดในหนังสือเดินทาง ข้อมูลแผ่นปะ
ตรวจลงตรา (วีซ่า)

ต่อมา ได้มีการขยายผลผู้ต้องหาได้น�าเจ้าหน้าท่ีไปตรวจค้นห้องเช่าท่ี ถนนสุขุมวิท ต�าบลหนองปรือ เมืองพัทยา 
พบหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ รวมแล้ว 1,053 เล่ม ถูกเก็บไว้ในห้องเช่าดังกล่าว และยังพบรอยตรา
ประทับ บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี และแผ่นหน้าข้อมูลบุคคลหนังสือเดินทางของประเทศต่างๆ รวมทั้ง
บญัชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องทางคดี ซึง่จากหลกัฐานดงักล่าว เชือ่ว่ามกีารลกัลอบจ�าหน่าย
หนังสือเดินทาง และเอกสารปลอมมาตลอดระยะเวลาหลายปี ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกลางจ�านวนมาก 

 โดยพฤติการณ์ของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ จะมีการใช้คนไทยเป็นตัวกลางท�าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารส�าคัญ 
ท�าธุรกรรม เปิดบริษัทหรือท�าธุรกิจต่างๆ บังหน้า เพ่ือแฝงตัวในการกระท�าความผิดดังกล่าว ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จักได้เร่งด�าเนินการสืบสวน สอบสวน จับกุมผู้กระท�าความผิด และ กลุ่มองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดย
กรมสอบสวนคดพีเิศษจะได้ประสานงานกบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายต่างประเทศและสถานทตูเพือ่สบืสวนขยายผลต่อไป
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“ดีเอสไอ” ทลายเครือข่ายแหล่งเก็บสินค้าประเภทแว่นตา นาฬิกา กระเป๋า ปลอมยี่ห้อดัง

เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พร้อมด้วย 
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน รักษาการแทนผู้บัญชาการส�านัก
คดีทรัพย์สินทางปัญญา  และ นายจักราคม ลิ่วมโนมนต์ รองผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมแถลงข่าว
การบกุจบัสนิค้าประเภท แว่นตา กระเป๋า และนาฬิกา ปลอมหลายยีห้่อ โดยมีรายละเอยีดการจบักมุประจ�าเดอืน กุมภาพนัธ์ 
– มีนาคม 2558 ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

        คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น�าก�าลัง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจับกุมแหล่งเก็บสินค้าประเภทแว่นตา ละเมิดเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง อาทิ โอ๊คเล่ย์ เรย์แบน 
ดิออร์ กุชชี่ เป็นต้น ย่านเยาวราช แขวงสัมพันธ์วงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ พบของกลางประเภทแว่นตาปลอม
เครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ รวมสินค้าที่ตรวจยึดทั้งหมดจ�านวน 20,273 ชิ้น พร้อมทั้งได้จับกุมผู้ต้องหาจ�านวน 1 ราย 
โดยกล่าวหาว่า มีไว้เพื่อจ�าหน่ายซึ่งสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียน
แล้วในราชอาณาจกัร อันเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.เครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเป็นสนิค้าทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค 
และน�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รวมมูลค่าของกลางในท้องตลาดของปลอมกว่า 
4 ล้านบาท หากเป็นราคาของจริงจะมีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

          ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2558 ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น�าก�าลัง
เจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจค้นจบักมุแหล่งเกบ็สนิค้าซึง่จดัท�าเป็นห้องลบัเพือ่จ�าหน่ายให้ชาวต่างชาตเิท่านัน้ มสีนิค้าประเภทกระเป๋า 
นาฬิกา ละเมิดเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง อาทิ หลุยส์ วีตตอง ดิออร์ โรเล็กซ์ พราดา ฯลฯ เป็นต้น ย่านถนนเพชรบุรี 
แขวงมักกะสนั เขตราชเทวี กรงุเทพฯ พบของกลางประเภทกระเป๋า นาฬิกา ปลอมเคร่ืองหมายการค้าย่ีห้อต่างๆ รวมสนิค้าท่ี
ตรวจยึดทั้งหมดจ�านวน 1,189 ชิ้น พร้อมทั้งได้จับกุมผู้ต้องหาจ�านวน 1 ราย โดยกล่าวหาว่า มีไว้เพื่อจ�าหน่ายซึ่งสินค้าที่
มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม 
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และน�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มูลค่าของ
กลางในท้องตลาดของปลอมประมาณ 3 ล้านบาท หากเป็นราคาของจริงจะมีมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
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    ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมสอบสวนคดพิีเศษ ได้ร่วมกบั ส�านกัปฏบัิตกิารคดีพเิศษภาค 2 และ ส�านกัปฏบิติั
การพิเศษ ได้น�าก�าลงัเข้าตรวจค้นจบักุมแหล่งเก็บสนิค้าประเภทนาฬิกา กระเป๋า 
ละเมิดเครือ่งหมายการค้ายีห้่อดงั รวม 5 จดุ ย่านการค้าตลาด เค มาร์เกต็ ต�าบล
หนองปรอื อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีซึง่เป็นโกดงัเกบ็สนิค้าและร้านค้าท่ีถกู
จดับงัหน้า พบของกลางประเภทนาฬิกา และกระเป๋าปลอมเครือ่งหมายการค้า
ยีห้่อต่างๆ เช่น กชุช่ี, หลยุส์ วตีตอง, แชลแนล ฯลฯ  รวมสนิค้าทีต่รวจยดึทัง้หมด
จ�านวนกว่า 2,000 ช้ิน พร้อมทัง้ได้จบักุมผูต้้องหาจ�านวน 3 ราย โดยกล่าวหาว่า 
มีไว้เพื่อจ�าหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่นที่ ได ้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร อันเป ็นความผิดตาม 
พ.ร.บ.เครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 และน�าส่งพนกังานสอบสวนคดพิีเศษเพือ่
ด�าเนินคดตีามกฎหมายต่อไป  รวมมลูค่าของกลางตามราคาของปลอมประมาณ 
5 ล้านบาท หากเป็นราคาของจรงิจะมมีลูค่ากว่า 60 ล้านบาท

  รวมท้ังสิ้นมูลค่าของกลางในท้องตลาดหากเป็นราคาของปลอมจะมีมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท หากเป็นราคาของ
จริงจะมีมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท

 

การแถลงข่าวจับกุมนายพรหมชัย หรือสัมฤทธิ์ ภูทะวัง ผู้ต้องหาคดีพิเศษที่ 157/2556ข้อหาร่วมกัน

ฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอืน่, ร่วมกนัปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันใช้บัตรอเิลก็ทรอนกิส์

ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เม่ือวนัที ่19 มนีาคม 2558 นางสวุณา  สวุรรณจูฑะ  อธบิดกีรมสอบสวน
คดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.พงศ์อินทร์  อินทรขาว  รองอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ, พ.ต.ท.มนตรี  บุณยโยธิน และ พ.ต.ท.ปกรณ์  สุชีวกุล ผู้อ�านวยการ
ส่วนตรวจ 2 ส�านกัเทคโนโลยแีละศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ ร่วมกบั พล.ต.ฉลองรัฐ 
นาคอาทติย์ ผูอ้�านวยการส�านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล, พ.ต.อ.บญุส่ง จนัทรศีรี 
รองผูอ้�านวยการส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล ในฐานะผู้เสยีหาย  ร่วมกนัแถลงข่าว  
กรณเีมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2558 พ.ต.ท.ยทุธภมู ิสนัธนะจติร เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
ช�านาญการพิเศษ, นางสาวกนกลดา เจริญศิริ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ช�านาญการ, นายชาญบลุ  แกมนลิ เจ้าหน้าทีค่ดีพเิศษช�านาญการ และ จ.ส.อ.กฤษพล 
พุทธวงศ์ ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายพรหมชัยหรือสัมฤทธิ์  ภูทะวัง ผู้ต้องหา
ตามหมายจับศาลอาญาที ่955/2556  ในคดพีเิศษที ่157/2556  พร้อมของกลาง
บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารกสิกรไทย รวม 2 ใบ ฯลฯ โดยจับกุมตัว 
ผูต้้องหาได้ที ่หมูท่ี ่9  ต�าบลบ้านสงิห์  อ�าเภอนางรอง  จังหวดับุรรีมัย์
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

พฤติการณ์แห่งคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สอบสวนคดีพิเศษที่ 53/2555  กรณีส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ได้ร้องทกุข์ให้สอบสวนด�าเนนิคดกีบับคุคลทีแ่อบอ้างท�าจดหมายหลอกลวงปลอมแปลงตราสัญลักษณ์และลายมือขือ่ของ
ผู้บริหารของส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลเพือ่น�าไปใช้หลอกลวงประชาชนโดยแอบอ้างว่าส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล
สามารถลอ็คเลขรางวลัได้ หากสนใจให้สมคัรเป็นสมาชกิโดยให้หมายเลขตดิต่อในจดหมาย คนร้ายได้ส่งจดหมายไปหลอก
ลวงประชาชนท่ัวประเทศ ได้รับความเสียหายจ�านวนมาก ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษท่ี 
53/2555 และเมือ่ปี พ.ศ. 2556 พนกังานสอบสวนคดีพเิศษสามารถสบืสวนสอบสวนจับกมุตวัผูก้ระท�าความผดิมาด�าเนนิ
คดีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันใช้บัตร
อเิลก็ทรอนกิส์ของผูอ้ืน่โดยไม่ได้รับอนญุาต และร่วมกันใช้เคร่ืองหมายครุฑพ่าห์โดยไม่ได้รับอนญุาต คือ นายธนวฒัน์  พุกทอง 
และนางธัญพร  พุกทอง คดีดังกล่าวศาลอาญาได้มีค�าพิพากษาตัดสินลงโทษจ�าคุกนายธนวัฒน์ฯ เป็นเวลา 20 ปี ส่วน
นางธัญพรฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญา (ความเสียหาย 3,035,395 บาท) ต่อมาได้มีการขยายผลท�าการ
สืบสวนสอบสวนอีกจ�านวน 2 คดี ดังนี้

1. คดีพิเศษที่ 158/2556  เมื่อปี พ.ศ. 2556 จับกุม นายชัยอนนต์  ค�ามา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงาน
อัยการคดีพิเศษ (ความเสียหาย 10,000,000 บาทเศษ)

2. คดีพิเศษที่ 157/2556  เมื่อปี พ.ศ. 2556 จับกุมนางสาวศิริมาศ  สุขสมาน, นายสานิต   ศรีสุวงศ์ (ผู้ต้องหาทั้ง 
2 รับสารภาพและรอค�าพิพากษาศาลอาญา)  และนายศุภชัย  ภูทะวัง (ศาลอาญาตัดสินจ�าคุก 20 ปี) และจับกุมตัวนาย
พรหมชัยฯ ผู้ต้องหาที่ 1 ในคดีนี้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้ง 4 ข้อกล่าวหา (ความเสียหาย 10,000,000 บาท)

อนึ่ง ในการนี้ นายพรหมชัย  ภูทะวัง ผู้ต้องหา มีความสมัครใจที่จะร่วมแถลงข่าวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยมิได้มีการบังคับขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพื่อจูงใจแต่ประการใด

DSI : ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม 2558



DSI
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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แนวทางการป้องกันและปราบปราม

นอมินีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
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แนวทางการป้องกันและปราบปราม
นอมินีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว

พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว 1

คนท่ัวไปจะคุ ้นเคยกับชื่อ “นอมินี” แต่ความหมายก็คือ 
การใช้ตวัแทนถอืครองหลกัทรพัย์แทนเจ้าของทีแ่ท้จรงิในทางธรุกิจ เป็นการ
ด�าเนินการทีใ่ช้อย่างแพร่หลาย แต่กม็ใีนบางกรณีทีผู่ล้งทนุจะมเีจตนาจะใช้
นอมนิเีพ่ือเล่ียงกฎหมาย ในกรณขีองคนไทยมักใช้นอมนิสี�าหรบัการหลกี
เลี่ยงการถูกตรวจสอบ เช่น นักการเมืองมอบหมายให้บุคคลที่ไว้วางใจ
ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรับงานสัมปทานหรืองานประมูลจากรัฐที่ตนเองและ
พวกพ้องมอี�านาจในการอนมุตั ิในตลาดหลกัทรพัย์นอมนิยีงัน�ามาใช้เพือ่
สร้างราคาหลักทรัพย์ท�าก�าไรหรือ "ปั่นหุ้น" และเพื่อแปลงทรัพย์สินที่ได้
มาโดยมิชอบให้เป็นหลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่า "ฟอกเงิน"

ในบางประเทศการถอืหุ้นแทนถอืว่าเป็นเรือ่งปกต ิเป็นการด�าเนนิ
การในนามนิติบุคคล และมีกฎหมายรองรับ นอมินีถูกน�ามาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจอย่างกว้างขวางมานานมากแล้ว เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้
ประเทศไทยมีปัญหาคนไทยพานักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกิจการ
ที่ต้องห้ามผ่านตัวแทน สังคมตื่นตัวและมีการพยายามเขียนกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ บริษัทที่มีนอมินีก็คือบริษัทไทยแต่มีเจ้าของเป็น
ต่างชาติโดยแอบแฝงภายใต้ผูถ้อืหุน้ปลอมทีเ่ป็นคนไทย ท�าถกูกฎหมายโดย
นติินยัแต่พฤตินยันัน้ผดิกฎหมาย ปัญหานอมนิจีงึคาราคาซังจนถงึทกุวนันี้ 
คนไทยท่ีเป็นนอมนิไีด้ผลประโยชน์บางส่วน ผู้ลงทุนต่างชาตไิด้ประโยชน์
ส่วนใหญ่ปัญหาท่ีจะตามมาคอืคนไทยไม่สามารถพัฒนาธรุกจิของตนเอง
ได้เพราะถกูนอมนิถีกูยดึพืน้ทีก่ารประกอบธรุกจิไป นอมนิจึีงเป็นพฤตกิรรม
ที่น่ากลัว เป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชั่น และน�าความเสียหาย
มาสู่ประเทศ

 1รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีสามารถบังคับใช้กับนอมินีได้ คือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 โดยมีเจตนารมณ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ผลกระทบที่
อาจมีต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองธุรกิจคนไทยที่ยังไม่มี
ความพร้อมทีจ่ะแข่งขนักับนกัลงทนุต่างชาต ิปัจจบุนัมคีนต่างด้าวจ�านวนมากเข้ามาประกอบธรุกิจทีส่งวนไว้ ด้วยการใช้กลยทุธ์
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในครอบง�าธุรกิจ โดยการปิดบังอ�าพรางฐานะความเป็นคนต่างด้าว ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
จากข้อมลูกรมพัฒนาธรุกจิการค้าได้สุม่ตรวจบรษิทัไทยทีม่ต่ีางชาตถิอืหุน้ 2,300 ราย พบ 61 รายส่อเป็นนอมนิใีห้ต่างชาติ
แอบแฝงท�าธรุกจิคนไทย ในส่วนของธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวที่อยู่จ�านวน 12,914 ราย

จากข้อมลูของกรมการท่องเทีย่ว จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตแินวโน้มปี พ.ศ. 2557 นกัท่องเทีย่วต่างชาตมีิจ�านวน
ประมาณ 30.27 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.29% รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 1.344 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 15.17% ซึ่งเป็นรายได้ที่น�าเข้าประเทศเป็นจ�านวนท่ีสูงมาก อีกทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิน่ได้อกีด้วย แต่ปัญหาทีพ่บก็คอืธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัการท่องเทีย่วมคีนต่างด้าวเข้ามาประกอบธรุกจิในลกัษณะผกูขาด 
โดยจ�ากดักจิกรรมและรายได้ให้อยูใ่นกลุม่ของตนเองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว หากพฤติการณ์อย่างนีเ้กดิข้ึนกจ็ะเหมอืน
กับว่าคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวน�าคนต่างชาติมาหาประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
แต่ผลประโยชน์ที่ได้ส่วนใหญ่กลับเป็นของคนต่างด้าวแล้วน�าผลประโยชน์กลับประเทศตนเอง ท�าให้ประเทศไทยต้องเสีย
ประโยชน์ที่ต้องเสียไปจากการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแล้ว เงินที่ได้รับกลับไม่เป็นรายได้ของคนไทย

 นอมนิท่ีีเกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วได้สร้างปัญหาต่ออตุสาหกรรมการท่องเท่ียวตามมาอกี เช่น บริษทัทวัร์เถือ่น 
ไกด์เถือ่น การหลอกลวงนกัท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วคนไทยและต่างชาตร้ิองเรยีนไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการซือ้แพก็เกจ
ทวัร์ส่งผลให้ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศได้รบัความเสยีหาย  กรมสอบสวนคดีพเิศษ ซึง่รบัผิดชอบ พระราชบัญญัติ
การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวฯ ได้ตระหนกัถงึปัญหานีโ้ดยเข้าไปด�าเนนิการ สบืสวนสอบสวนปัญหาของนอมนิใีนจงัหวดั
ภเูกต็ พทัยา เชยีงใหม่ จนปัญหาได้รบัแก้ไข และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมีการประชมุหารือเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาน้ีเป็นไปอย่าง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพโดยมกีารผนกึก�าลงัท�างานเชิงบรูณาการ เพือ่ป้องกนัปราบปรามนอมนีิการท่องเทีย่ว 

จากกรณีนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มอบหมายให้
กระทรวงพาณชิย์เป็นเจ้าภาพหลกัในการแก้ไขปัญหาด้านผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว
เป็นตัวแทนชาวต่างชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการท่องเที่ยว และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะท�างานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 หน่วยงานเพื่อจัดท�าแผน
ปฏบิตักิาร พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลเป้าหมายเชิงลึก โดยเน้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
จ�านวนมาก เช่น รสัเซยี จนี เกาหล ีเป็นต้น ก่อนผนกึก�าลังลงตรวจสอบพืน้ทีจ่งัหวดัเป้าหมาย
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศที่มีข้อมูลว่ามีคนไทยให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในลักษณะนอมินีและเพื่อให้การด�าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในแนวทางเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
จะได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ภายในเดอืน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คาดว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานเชิง
บรูณาการทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ ปัญหานอมนิทีีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วกจ็ะได้
รับการแก้ไขในที่สุด



การน�ามาตรการการสืบพยานก่อนฟ้อง

 (สืบพยานล่วงหน้า)

มาใช้ในการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ที่เป็นคดีพิเศษ
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การน�ามาตรการการสืบพยานก่อนฟ้อง (สืบพยานล่วงหน้า)

มาใช้ในการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ที่เป็นคดีพิเศษ
ร.ต.อ. สุรวุฒิ  รังไสย์ 1

ประเทศไทยก�าลังเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ส�าหรบักรมสอบสวนคดีพเิศษ
แล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าหน่วยงานที่จะกลายเป็นพระเอกภายใน 2-3 ปีอันใกล้นี้
คงจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจาก “ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์” (ศคม.) 
เพราะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนย่อมส่งผลโดยตรงในการเคลื่อนย้าย
แรงงานทกัษะฝีมอื 7 สาขาอาชพีตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศอาเซยีน 
นัน่หมายถงึ มแีนวโน้มทีแ่รงงานต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซยีนจะข้าม
ย้ายถิน่ฐานเข้ามาท�างานในประเทศไทยทวขีึน้ ปัญหาอาชญากรรมพิเศษ
เกีย่วกบัการค้ามนษุย์กย่็อมส่งผลรนุแรงและมากขึน้ตามล�าดบั ประกอบกบั 
การกระท�าความผิดฐาน “ค้ามนุษย์” ถือเป็นภารกิจหลักหนึ่งของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดคดีพิเศษ
เพิม่เตมิตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดพีเิศษ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 
ทีก่�าหนดให้คดีความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์2 ซ่ึงมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 
21 วรรคหนึ่ง (1) เป็นคดีพิเศษ ปัจจุบันรูปแบบและลักษณะของการ 
กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้น
การบังคับการค้าประเวณี การบังคับเพื่อธุรกิจทางเพศอื่น การบังคับใช้
แรงงาน หรือ การบังคับขอทาน และในอนาคตอันใกล้ ศคม.คงต้องแบก
รับบทบาทอันส�าคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ
การด�าเนินคดีค้ามนุษย์ที่เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายในทุกอนุมาตรา 

 1 รองผู้บัญชาการส�านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 2 โปรดดู ประกาศ กคพ.(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555 เรือ่ง ก�าหนดรายละเอียดของลกัษณะของการกระท�าความผดิท่ีเป็นคดพิีเศษตามมาตรา 21 

วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ บัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

ออกตามความในมาตรา 21 วรรคหนึง่ (1) แห่งพระราชบญัญัตกิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ล�าดบัที ่3 คดคีวามผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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การด�าเนนิคดคีวามผดิฐาน “ค้ามนุษย์” แม้กฎหมายจะเพ่ิมบทมาตรการพเิศษมากกว่าพระราชบญัญัตท่ีิมีโทษ
ทางอาญาอื่นหลายประการ เช่น การก�าหนดความผิดฐานตระเตรียม ความผิดฐานสมคบ เพิ่มโทษแก่สมาชิกองค์กร
อาชญากรรมหรอืการกระท�าผดิตัง้แต่สามคน เพ่ิมโทษกบับุคคลทีแ่สดงตนเป็นเจ้าพนกังานและกระท�าการเป็นเจ้าพนกังาน
โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ�านาจหน้าที่ เพิ่มโทษกับบุคคลที่มีต�าแหน่งพิเศษ เช่น สส. สว. ข้าราชการ กรรมการ
องค์ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นต้น รวมทั้งก�าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตาม 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 แต่ปัจจบุนัผลการด�าเนนิคด ีผู้เขียนเชือ่ว่ายังไม่เป็นผลสัมฤทธิ์
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมากนัก เพราะคดีค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะน�าตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือ หัวหน้า
องค์กรอาชญากรรมที่แท้จริงมาด�าเนินคดีได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผู้วิจัยสรุปปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ
ในการด�าเนนิคดค้ีามนษุย์พบปัญหาท่ีส�าคญัโดยสรปุ คอื “ผูเ้สยีหายและพยานไม่ให้ความร่วมมอืในการสอบสวนเนือ่งจาก
เกรงอิทธิพลของผู้กระท�าความผิด นอกจากนี้ ยังมีความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงไม่มีการก�าหนด
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ส�าหรับอ�านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การสืบพยานส่วนใหญ่ล่าช้า มีการด�าเนินงานเหมือน
คดีอาญาท่ัวๆ ไป ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกบัการสบืพยานล่วงหน้า ขาดล่ามในการสือ่สารกรณเีป็นคนต่างชาต ิการด�าเนนิการ
แต่ละขั้นตอนยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานานในการรวบรวมพยานหลักฐาน ท�าให้เหยื่อท้อใจขอกลับภูมิล�าเนา ส่งผลต่อการ
หาประจกัษ์พยาน ปัญหาในการให้ความคุม้ครองเหยือ่และพยาน ทัง้ในขัน้ตอนการสอบสวน การด�าเนนิคดี และหลงัจาก
คดีเสร็จสิ้น ท�าให้เหยื่อถูกคุกคามจากผู้กระท�าความผิดที่มีอิทธิพล”3 ส่วนความเห็นของผู้เขียน เห็นว่า ปัญหาอุปสรรคที่
ส�าคัญประการหนึ่งในการด�าเนินคดีชั้นสอบสวน คือ ไม่มีพยานที่จะให้การยืนยันถึงบุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 
หรือ หัวหน้าองค์กรอาชญากรรมได้ หรือ ในบางคดีพยานที่ให้การยืนยันตัวการแต่เมื่อถึงชั้นการพิจารณาในช้ันศาล 
พนักงานสอบสวนกลับไม่อาจน�าพยานมาเบิกความในชั้นศาลได้ เนื่องจากพยานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและมักจะต้อง
เดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล�าเนาของตนไปก่อนจะเข้าเบิกความ  

“การสืบพยานล่วงหน้า” ตามมาตรา 237 ทวิ4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นเครื่องมือ
ทางกฎหมายหนึ่งที่ให้อ�านาจกับพนักงานสอบสวนที่จะสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าส่ังให้
สืบพยานไว้ทนัทก่ีอนทีจ่ะมีการฟ้องคดต่ีอศาล และกฎหมายยงับญัญตัใิห้ศาลรบัฟังค�าเบกิความของพยานนัน้ได้ แม้ภายหลัง
จะไม่สามารถน�าตัวผู้เสียหายที่เป็นพยานมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลได้อีก องค์ประกอบในการสืบพยานล่วงหน้า 
มีดังนี้ 

 3 มนูญ มุ่งพาลชล.(2555).ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการส�านักงานอัยการภาค 5 ในการด�าเนินคดีการค้ามนุษย์.วิทยานิพนธ์

(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 4 โปรดดู มาตรา 237 ทวิ “ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็น

หลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ�าเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การน�าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค�าร้องขอ

จากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะยื่นค�าร้องโดยระบุการกระท�าทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิดต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค�าสั่ง

ให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ตัวผู้กระท�าความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอ�านาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงาน

อัยการน�าตัวผู้นั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยู่ในอ�านาจของศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป

        เมื่อศาลได้รับค�าร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผู้ต้องหาจะซักค้านหรือตั้งทนายความซักค้านพยานนั้นด้วยก็ได้”



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI34 35

1. ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาลและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
1.1 พยานบุคคลซึ่งจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
1.2 พยานบุคคลไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
1.3 พยานบุคคลเป็นบุคคลที่ถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี
1.4 จะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม
1.5 มีเหตุจ�าเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การน�าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า

2. พนักงานอัยการต้องเป็นผู้ยื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อให้มีการสืบพยานนั้นไว้ทันทีโดยพนักงานอัยการเอง หรือ 
โดยได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย หรือ จากพนักงานสอบสวน

3. ถ้ารู้ตัวผู้กระท�าผิดและผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ให้น�าตัวหรือเบิกตัวผู้นั้นมาศาล
(1) ค�าพิพากษาฎีกาที่ 2980/2547 ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุดังที่ระบุไว้ใน มาตรา 237 ทวิ วรรคแรก 

พนกังานอยัการย่อมมสีทิธยิืน่ค�าร้องเพือ่ให้ศาลมคี�าส่ังสืบพยานนัน้ไว้ทนัทกีไ็ด้ โดยไม่จ�ากดัว่าจะต้องเป็นกรณทีีผู่ต้้องหา
ถูกควบคมุตวัอยูห่รอืไม่ ประกอบกบั มาตรา 237 ทว ิวรรคส่ี กใ็ห้ศาลสามารถมีค�าส่ังอนญุาตให้สืบพยานและอ่านค�าเบกิความ
ของพยานให้พยานนั้นฟังได้ แม้ผู้ต้องหาจะไม่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวอยู่ 

(2) ค�าพิพากษาฎีกาที่ 3541-3542/2550 มาตรา 237 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดให้พนักงานอัยการมี
สิทธิขอให้สืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดีต่อศาล การสืบพยานดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 172 วรรคสอง คดีนี้
ปรากฏว่าในวันนดัสบืพยานปากผูเ้สยีหายก่อนฟ้องคดต่ีอศาล พนกังานอัยการได้แจ้งวนันดัสบืพยานให้จ�าเลยที ่3 ทราบแล้ว 
แต่จ�าเลยท่ี 3 ไม่มาศาลและไม่แต่งตั้งทนายความ แสดงว่าจ�าเลยที่ 3 ไม่ติดใจจะถามค้านผู้เสียหาย การสืบพยาน
ผู้เสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลจึงชอบด้วยกฎหมาย

โดยสรปุ การสบืพยานล่วงหน้าตาม มาตรา 237 ทว ิพนกังาน
สอบสวนสามารถร้องขอให้พนกังานอยัการยืน่ค�าร้องต่อศาลให้สบืพยาน
ล่วงหน้าได้แม้ในคดีนั้นจะยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ก็ตาม และเป็น
บทบญัญตัติามกฎหมายเฉพาะทีไ่ม่จ�าเป็นต้องสืบพยานต่อหน้าจ�าเลย

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงอยากจะวิงวอนขอให้พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษทีด่�าเนนิคดีกบัผู้กระท�าผิดฐานค้ามนษุย์ในคดีพิเศษ หากพยานใน
คดทีีเ่ป็นชาวต่างชาตใิห้การถงึตัวการ ผูใ้ช้ ผูส้นบัสนนุ หรอื สมาชกิในองค์กร
อาชญากรรม สมควรทีจ่ะต้องน�ามาตรการทางกฎหมายใน มาตรา 237 ทวิ 
เร่ืองการสืบพยานล่วงหน้ามาใช้ทุกคดี ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาการไม่สามารถติดตามพยานมาเบกิความในภายหลังได้ในระดบัหนึง่
และจะท�าให้การสอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน 
แต่ทัง้นี ้พนกังานสอบสวนคดีพเิศษจะต้องไม่ลมืเฉกเช่นกนัว่าผูเ้สยีหายใน
คดค้ีามนษุย์ต้องไม่ถกูบงัคบัหรอืข่มขู่ให้เป็นพยานในชัน้สอบสวน และต้อง
ไม่ถูกลงโทษหรือต�าหนิหากการให้การเป็นพยานไม่ประสบผลส�าเร็จ 
รวมทัง้ กฎหมายได้บัญญตัใิห้ผู้เสยีหายจะให้การหรอืเบกิความเป็นพยาน
ในความผดิฐานค้ามนษุย์จะต้องได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยานในคดอีาญาด้วยเช่นกนั
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บทวิเคราะห์ประกาศ คสช.ที่ 115/2557 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา
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บทวิเคราะห์ประกาศ คสช.ที่ 115/2557 

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา

พ.ต.ท. พันเลิศ  ตั้งศรีไพโรจน์ 1

เนือ่งจากเมือ่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบบัที ่115/2557 เรือ่ง 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยประกาศ
ดังกล่าวได้อ้างเหตโุดยระบวุ่า โดยทีเ่ป็นการสมควรการแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเพ่ือให้วธิพีจิารณา
ความอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงในประกาศดังกล่าวได้มีการเพ่ิมเติม ยกเลิก 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ใน 3 มาตรา ด้วยกนั โดยมรีายละเอียดและบทวเิคราะห์ ดงันี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 21/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

“มาตรา 21/1 ส�าหรบัการสอบสวนซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของเจ้าพนกังานต�ารวจ ในกรณทีีไ่ม่แน่ว่าพนกังาน
สอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกัน ควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้ผู้บัญชาการซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้ชี้ขาดการรอค�าสั่งชี้ขาด ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน”

ผูเ้ขียนเหน็ว่าในมาตรา 21/1 มวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นการเสรมิช่องโหว่เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการท�างานของพนกังาน
สอบสวนซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของเจ้าพนกังานต�ารวจโดยเฉพาะ ไม่เกีย่วกบั เจ้าพนกังานอืน่ซ่ึงมใิช่เจ้าพนกังานต�ารวจซ่ึง
กฎหมายให้มอี�านาจและหน้าทีท่�าการสอบสวน เช่น พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอี�านาจสอบสวน
เฉพาะคดพีเิศษตามพระราชบญัญัตกิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 3, 21, 23 หรอืพนกังานฝ่ายปกครองหรอื
ปลดัอ�าเภอ มอี�านาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา มาตรา 18 ซึง่บญัญตัใิห้พนกังานฝ่ายปกครอง
ชัน้ผูใ้หญ่และปลดัอ�าเภอมอี�านาจสอบสวนความผดิอาญาในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานครได้ และเพือ่ให้สอดคล้องกบั
ภารกจิของกระทรวงมหาดไทยในการรักษาความสงบเรยีบร้อย การอ�านวยความเป็นธรรม และให้การบงัคบัใช้กฎหมายตาม
ภารกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สมควรก�าหนดให้พนกังานสอบสวนฝ่ายปกครองท�าการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภท

1 ผู้อ�านวยการกลุ่มคดีความเห็นแย้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI36 37

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งท�าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายต�ารวจ ตามกฎกระทรวง
ก�าหนดการสอบสวนความผดิอาญาบางประเภทในจังหวดัอ่ืนนอกจากกรงุเทพมหานคร โดยพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย กฎหมายจ�านวน 16 ฉบบั ดงันี ้(1) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารกัษาดนิแดน (2) กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคมุการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (3) กฎหมายว่าด้วยการควบคมุการเรีย่ไร (4) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร (5) กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (6) กฎหมายว่าด้วยการศกึษาภาคบงัคบั (7) กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสขุ (8) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ�าตวัประชาชน (9) กฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารงุท้องที ่(10) กฎหมายว่าด้วยภาษี
ป้าย (11) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (12) กฎหมายว่าด้วยยศและเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่
กองอาสารักษาดินแดน (13) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจ�าน�า (14) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม (15) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
(16) กฎหมายว่าด้วยสสุานและฌาปนสถาน กฎกระทรวงดงักล่าวมผีลใช้บังคบัในวนัที ่17 มิถุนายน 2555 ซึง่พนกังานสอบสวน
ฝ่ายปกครองจะต้องปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรบัผิดชอบทัง้ระบบเช่นเดยีวกบัพนกังานสอบสวนฝ่ายต�ารวจ โดยผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็น
เจตนารมณ์ทีใ่ห้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเรว็ ต่อเนือ่ง และเป็นธรรมดียิง่ขึน้ จากเดมิทีใ่นมาตรา 21 แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาบญัญตัอิ�านาจการชีข้าดอ�านาจการสอบสวนว่าพนกังานสอบสวนคนใดในจงัหวดัเดยีวกนั
จากเดิมเป็นอ�านาจของข้าหลวงประจ�าจังหวัดซึ่งหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เป็นผู้มีอ�านาจช้ีขาด หรือในกรณีท่ีไม่แน่ใจว่า
พนกังานสอบสวนคนใดในจงัหวดัเดยีวกันหรือในกองบญัชาการเดียวกัน ควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ซึง่ในมาตรา 
21 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา บญัญตัอิ�านาจการชีข้าดอ�านาจการสอบสวนโดยให้อ�านาจอธบิดกีรมอัยการ
ซึง่ปัจจบุนักคื็อต�าแหน่งอยัการสูงสดุหรอืผู้ท�าการแทนเป็นผูช้ีข้าด ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นสิง่ทีด่เีนือ่งจากการจะส่งส�านวนจากท่ัว
ประเทศมายังอยัการสงูสดุเพือ่ชีข้าดอ�านาจสอบสวนโดยเฉพาะจงัหวดัทีอ่ยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร การเดินทางมาส่งส�านวนยงัอยัการ
สงูสดุหรอืผูท้�าการแทนน่าจะล�าบาก ส่วนใหญ่จะเป็นคดใีนกรณดีงันี ้ คอื เป็นการไม่แน่ว่าการกระท�าผดิอาญาได้กระท�าใน
ท้องทีใ่ดในระหว่างหลายท้องท่ี เช่น กรณเีหตเุกดิในทะเล ไม่ทราบชัดว่าอยูใ่นเขตจงัหวดัใดแน่ เป็นต้น หรอืเมือ่ความผดิส่วนหนึง่
กระท�าในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง เช่น การกระท�าความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็น
เทจ็ลงในเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการดังกล่าวเป็นความผดิหลายกรรม ซ่ึงกระท�าลงในท้องทีต่่างๆ กัน เป็นต้น หรอื
เมือ่ความผดินัน้เป็นความผดิต่อเนือ่งและกระท�าต่อเนือ่งกนัในท้องทีต่่างๆ เกนิกว่าท้องทีห่นึง่ขึน้ไป เช่น คดคีวามผดิฐานพราก
ผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาว์ในท้องท่ีจงัหวดัหนึง่แล้วได้ท�าการข่มขนืกระท�าช�าเราผู้เสยีหายอนัมลีกัษณะเป็นการโทรมหญงิในท้องท่ี
อกีจังหวดัหน่ึง เป็นต้น หรอืกรณเีป็นเรือ่งทีผู่ก้ระท�าความผดิต่อเนือ่งกนัในท้องทีต่่างๆ เกนิกว่าท้องทีห่นึง่ขึน้ไป หรอืกรณี
เมือ่เป็นความผิดซึง่มหีลายกรรม กระท�าลงในท้องทีต่่างๆ กนั เช่น ผูก้ระท�าความผิดกระท�าความผดิฐานกรรโชกในจังหวดั
หน่ึงและฐานแสดงตนเป็นเจ้าพนกังานและกระท�าการเป็นเจ้าพนกังานโดยตนเองมไิด้เป็นเจ้าพนกังานทีม่อี�านาจกระท�าการนัน้
ในอกีจงัหวดัหนึง่ เป็นต้น หรอืกรณเีมือ่ความผดิเกิดข้ึนขณะผู้ต้องหาก�าลงัเดินทาง เช่น กรณผีูต้้องหาขนยาเสพตดิให้โทษ
โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเดนิทางจากจงัหวัดเชยีงรายมาถงึกรุงเทพมหานคร เป็นต้น หรอืกรณเีมือ่ความผดิเกิดขึน้ขณะ
ผูเ้สยีหายก�าลงัเดนิทาง เช่น กรณทีีผู้่เสยีหายเดินทางโดยรถยนต์ขนส่งประจ�าทางแล้วถกูคนร้ายลกัทรัพย์ในระหว่างเดนิทาง
จากจงัหวดัสงขลาเดนิทางมาถึงกรงุเทพมหานคร เป็นต้น โดยไม่ทราบว่าถกูคนร้ายลกัทรพัย์ในท้องทีใ่ดหรอืจงัหวดัใด เป็นต้น 
โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แบ่งส่วนราชการ โดยมีหน่วยงานระดับ
กองบัญชาการทีม่อี�านาจสอบสวน ดงันี ้กองบญัชาการต�ารวจนครบาล กองบญัชาการต�ารวจภธูรภาค 1-9, ศนูย์ปฏบิตักิารต�ารวจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (หน่วยงานระดบักองบัญชาการ), กองบญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง, กองบญัชาการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพตดิ เป็นต้น หากให้ผูบั้ญชาการซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนนัน้เป็นผูช้ีข้าด น่าจะสะดวกรวดเรว็มากกว่า
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ให้อัยการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ช้ีขาด แต่ในส่วนกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในต่างกองบัญชาการกัน 
ควรเป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ หรอืกรณท่ีีการสอบสวนซ่ึงไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของเจ้าพนกังานต�ารวจเป็นอ�านาจ
การชีข้าด อ�านาจการสอบสวนเป็นอ�านาจของอธบิดกีรมอยัการซึง่ปัจจุบนักค็อืต�าแหน่งอยัการสงูสดุหรือผูท้�าการแทนเป็น
ผูช้ีข้าดตามมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา

ข้อ 2  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 142 แห่งประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนส่งส�านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ 
เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป”

ซึ่งตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 วรรคสาม เดิมบัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่เสนอ
ความเหน็ควรสัง่ฟ้อง ให้พนกังานสอบสวนส่งส�านวนพร้อมกบัผู้ต้องหาไปยงัพนกังานอัยการ เว้นแต่ผูต้้องหานัน้ถูกขงัอยูแ่ล้ว 
ต่อมาได้มีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 534/2544 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีพนักงานอัยการ
ไม่รบัส�านวนการสอบสวน โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาตไิด้หารอืไปยงัคณะ 12 กรรมการกฤษฎีกา โดยทีป่ระชมุร่วมคณะกรรมการ
กฤษฎกีา (คณะที ่1 คณะท่ี 4 คณะที ่7 และคณะที ่11) ได้ร่วมกนัพิจารณาข้อหารอืแล้วมีความเหน็ว่าส�านวนการสอบสวน
ตามมาตรา 141 และมาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีความแตกต่างกัน โดยส�านวนการ
สอบสวนตามมาตรา 141 เป็นกรณีท่ีเรียกหรือจับผู้ต้องหายังไม่ได้ ส�านวนการสอบสวนประเภทนี้ พนักงานสอบสวน
สามารถสรปุความเหน็และส่งแต่ส�านวนการสอบสวนทีม่คีวามเห็นควรส่ังฟ้องหรอืส่ังไม่ฟ้องไปยงัพนกังานอยัการได้  ส่วน
กรณีส�านวนการสอบสวนตามมาตรา 142 เป็นกรณีที่มีการแจ้งข้อหาและสอบสวนผู้ต้องหาตามมาตรา 134 แล้ว และ
ผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุม ขัง หรือปล่อยชั่วคราวของศาลหรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานสอบสวนสามารถได้
ตัวผู้ต้องหามาเมื่อออกหมายเรียก  ส�านวนการสอบสวนประเภทนี้ ถ้าพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง พนักงาน
สอบสวนจะต้องส่งตวัผูต้้องหาไปด้วย  ถ้ามกีารปล่อยผูต้้องหาชัว่คราว แต่ผูต้้องหาหลบหนปีระกนั  กรณนีีจ้ะไม่มีผลท�าให้
ส�านวนการสอบสวนตามมาตรา 142 เปลี่ยนไปเป็นส�านวนการสอบสวนตามมาตรา 141 ได้ เพราะมาตรา 142 วรรคสาม 
บญัญตัไิว้อย่างชัดเจนว่า ส�านวนการสอบสวนทีรู่ต้วัผูก้ระท�าความผดิและพนกังานสอบสวนมคีวามเหน็ควรสัง่ฟ้องผูต้้องหา 
ให้พนักงานสอบสวนส่งส�านวนการสอบสวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่ ดังนั้น 
กรณีทีผู่ต้้องหาหลบหนีประกนั พนกังานสอบสวนจะส่งส�านวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการได้ต่อเมือ่ส่งตวัผูต้้องหา
ไปด้วย ดังน้ันเมื่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 115/2557 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสาม
ของมาตรา 142 แห่งประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใชค้วามต่อไปนี้แทน “ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง 
ให้พนักงานสอบสวนส่งส�านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหา
ซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป” ดังนั้นนับแต่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 115/2557 มีผลบังคับ
ใช้เม่ือวันที ่21 กรกฎาคม 2557 ส�านวนการสอบสวนทีรู่ต้วัผูก้ระท�าความผดิและพนกังานสอบสวนมคีวามเหน็ควรสัง่ฟ้อง
ผู้ต้องหา เมื่อผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป หรือเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีประกัน พนักงานสอบสวนสามารถ
จะส่งส�านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่จ�าเป็นต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปด้วยแล้ว และพนักงานอัยการต้องรับ
ส�านวนการสอบสวนไว้พิจารณาสั่งการต่อไปตาม มาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ต่อมาส�านักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส 0007 (พก)/ว 186 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
แนวทางปฏบัิตเิก่ียวกบัส�านวนคดอีาญาตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ในข้อ 1 สรปุได้ว่า “กรณตีามประกาศ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ออกประกาศฉบบัท่ี 115/2557 เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิกีารพจิารณา
ความอาญา ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนส่งส�านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ 
เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป”

กรณีดังกล่าวเป็นส�านวนคดีอาญาที่ปรากฏตัวผู้กระท�าผิดและพนักงานสอบสวนได้ด�าเนินการแจ้งข้อหาให้
ผูต้้องหาทราบแล้วไม่ว่ากรณใีด หากพนกังานสอบสวนไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหามาเนือ่งจากหลบหนหีรอืผู้ต้องหาถกูขังอยูใ่นอ�านาจ
ศาลที่จะรับฟ้อง ให้พนักงานอัยการรับส�านวนไว้เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 145/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

“มาตรา 145/1 ส�าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต�ารวจ ในกรณีที่มีค�าสั่งไม่ฟ้อง
และค�าสั่งน้ันไม่ใช่ค�าสั่งของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งส�านวนการสอบสวนพร้อมกับค�าสั่งเสนอ
ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบ
ส่งส�านวนการสอบสวนพร้อมกบัค�าสัง่เสนอผู้บญัชาการ หรือรองผู้บญัชาการ ซ่ึงเป็นผู้บงัคบับญัชาของพนกังานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้มิได้ตัดอ�านาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 143

ในกรณีท่ีผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
ในกรงุเทพมหานคร หรอื ผูบ้ญัชาการหรอืรองผูบ้ญัชาการซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบในจังหวดัอืน่
แย้งค�าสัง่ของพนกังานอยัการ ให้ส่งส�านวนพร้อมกบัความเหน็ทีแ่ย้งไปยงัอยัการสงูสดุเพ่ือชีข้าด แต่ถ้าคดจีะขาดอายคุวาม 
หรอืมเีหตอุย่างอ่ืนอันจ�าเป็นต้องรบีฟ้อง กใ็ห้ฟ้องคดนีัน้ตามความเหน็ของผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิรองผูบ้ญัชาการต�ารวจ
แห่งชาต ิผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ  ผูบ้ญัชาการหรอืรองผูบ้ญัชาการ ดังกล่าวแล้วแต่กรณไีปก่อน”

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น�ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์และ
ถอนฎีกาโดยอนุโลม
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ในมาตราดังกล่าวได้บัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 เพื่อให้อ�านาจผู้บัญชาการหรือ
รองผูบ้ญัชาการซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ในจังหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานครมอี�านาจท�าความเหน็แย้งในส�านวน
การสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต�ารวจ ในกรณีที่
พนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้อง ค�าสั่งไม่อุทธรณ์ ค�าสั่งไม่ฎีกา หรือค�าสั่ง   
ถอนฟ้อง ค�าสัง่ถอนอทุธรณ์และค�าสัง่ถอนฎีกาของพนกังานอยัการ และ
ค�าสั่งนั้นไม่ใช่ค�าสั่งของอัยการสูงสุด ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ยังเป็นอ�านาจของผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต�ารวจ
แห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติในการท�าความเห็นแย้งใน
กรณท่ีีพนกังานอยัการมคี�าสัง่ไม่ฟ้อง ค�าสัง่ไม่อทุธรณ์ ค�าส่ังไม่ฎกีา หรือ
ค�าสัง่ถอนฟ้อง ค�าสัง่ถอนอุทธรณ์และค�าสัง่ถอนฎกีาของพนกังานอยัการ 
และค�าสั่งนั้นไม่ใช่ค�าสั่งของอัยการสูงสุดตามมาตรา 145, 145/1 หรือ
ในกรณีจงัหวัดอืน่นอกจากกรงุเทพมหานคร ส�านวนการสอบสวนท่ีสอบสวน
โดยเจ้าพนกังานอืน่ซึง่มใิช่เจ้าพนกังานต�ารวจซ่ึงกฎหมายให้มอี�านาจและ
หน้าที่ท�าการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2 (6), 18 วรรคแรก เช่น พนกังานฝ่ายปกครองช้ันผู้ใหญ่ ปลัดอ�าเภอ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ยังคงเป็นอ�านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการท�าความเห็นแย้งในกรณีที่พนักงานอัยการมีค�าส่ังไม่ฟ้อง 
ค�าส่ังไม่อทุธรณ์ ค�าสัง่ไม่ฎกีา หรอืค�าสัง่ถอนฟ้อง ค�าสัง่ถอนอทุธรณ์และ
ค�าสัง่ถอนฎกีาของพนกังานอยัการ และค�าสัง่นัน้ไม่ใช่ค�าสัง่ของอยัการสงูสุด
ตามมาตรา 145, 145/1 ในกรณีจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
โดยส�านวนการสอบสวนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของเจ้าพนกังานต�ารวจ
และพนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้อง ค�าสั่งไม่อุทธรณ์ ค�าสั่งไม่ฎีกา 
หรือค�าสั่งถอนฟ้อง ค�าสั่งถอนอุทธรณ์และค�าสั่งถอนฎีกาของพนักงาน
อัยการ และค�าสั่งนั้นไม่ใช่ค�าสั่งของอัยการสูงสุด และได้เสนอไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และผู้ว่าราชการจังหวัด
ยงัไม่มีความเหน็หรอืมคีวามเหน็หลงัวนัที ่20 กรกฎาคม 2557 พนกังาน
อยัการจะต้องรบัส�านวนคดอีาญาดงักล่าวกลบัคนืมาเพือ่เสนอส�านวนคดอีาญา
ให้ผูบ้ญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการซึง่เป็นผูบั้งคับบญัชาของพนกังานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 145/1 ตามนัยหนังสือส�านักงานอัยการสูงสุด
มหีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่อส 0007 (พก)/ว 186 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับส�านวนคดีอาญาตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 

บทสรุป  ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบบัที ่115/2557 นัน้ ได้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อยู่ 3 มาตรา ได้แก่ 
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1. เพิม่เตมิความในมาตรา 21/1 การช้ีขาดอ�านาจการสอบสวนเฉพาะส�านวนการสอบสวนซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบ
ของเจ้าพนักงานต�ารวจเฉพาะในจงัหวดัเดยีวกนัหรอืในกองบญัชาการเดยีวกนัจากเดมิเป็นอ�านาจของผูว่้าราชการจังหวดั
เฉพาะในจังหวัดเดียวกัน และเป็นอ�านาจของอัยการสูงสุดกรณีระหว่างหลายจังหวัด 

2. ยกเลิกความในมาตรา 142 วรรคสาม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง 
ให้พนักงานสอบสวนส่งส�านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่ง
ถกูแจ้งข้อหาได้หลบหนไีป” มผีลท�าให้ส�านวนการสอบสวนทีรู้่ตัวผู้กระท�าความผิดและพนกังานสอบสวนมคีวามเหน็ควร
สั่งฟ้องผู้ต้องหา เมื่อผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป หรือเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีประกัน พนักงานสอบสวน
สามารถจะส่งส�านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่จ�าเป็นต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปด้วยแล้ว และพนักงานอัยการ
ต้องรับส�านวนการสอบสวนไว้พิจารณาสั่งการต่อไปตาม มาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จากเดิมที่พนักงานอัยการจะไม่รับส�านวนโดยอ้างว่าต้องส่งส�านวนพร้อมตัวผู้ต้องหาด้วยตามมาตรา 143 วรรคสามเดิม 
ตามนัยหนังสือส�านักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0007 (พก)/ว 186 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับส�านวนคดีอาญาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ 1 

3. เพ่ิมเตมิความในมาตรา 145/1 เพ่ือให้อ�านาจผูบ้ญัชาการหรอืรองผูบ้ญัชาการซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน
สอบสวนผูร้บัผดิชอบในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานครมอี�านาจท�าความเหน็แย้งในส�านวนการสอบสวนซึง่อยูใ่นความ
รบัผดิชอบของเจ้าพนกังานต�ารวจ ในกรณทีีพ่นกังานอยัการมคี�าสัง่ไม่ฟ้อง ค�าสัง่ไม่อทุธรณ์ ค�าสัง่ไม่ฎกีา หรือค�าส่ังถอนฟ้อง 
ค�าสั่งถอนอุทธรณ์และค�าสั่งถอนฎีกาของพนักงานอัยการ และค�าสั่งนั้นไม่ใช่ค�าสั่งของอัยการสูงสุด ยกเว้นในเขต
กรงุเทพมหานครยงัเป็นอ�านาจของผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาติ รองผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ หรอืผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจ
แห่งชาต ิ ในการท�าความเหน็แย้งในกรณทีีพ่นกังานอัยการมคี�าสัง่ไม่ฟ้อง ค�าส่ังไม่อทุธรณ์ ค�าส่ังไม่ฎกีา หรือค�าส่ังถอนฟ้อง 
ค�าสัง่ถอนอทุธรณ์และค�าสัง่ถอนฎกีาของพนกังานอยัการ และค�าส่ังนัน้ไม่ใช่ค�าสัง่ของอยัการสงูสดุตามมาตรา 145, 145/1 
หรอืในกรณีจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานคร ส�านวนการสอบสวนทีส่อบสวนโดยเจ้าพนกังานอืน่ซึง่มใิช่เจ้าพนกังานต�ารวจ
ซึง่กฎหมายให้มอี�านาจและหน้าทีท่�าการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย  วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 2 (6), 18 วรรคแรก 
เช่น พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ ในการท�าความเหน็แย้งยงัคงเป็นอ�านาจของอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษหรอืผูด้�ารงต�าแหน่ง
อืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงตามพระราชบัญญตักิารสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ.2547 มาตรา 34 ซึง่บญัญัตไิว้ว่าในกรณท่ีี
พนกังานอยัการหรอือยัการทหารแล้วแต่กรณ ี มีค�าสัง่ไม่ฟ้องคดีซ่ึงได้สอบสวนโดยพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ให้การท�า     
ความเห็นแย้งตามมาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาหรอืกฎหมายเกีย่วกบัวธิพีจิารณาความอาญา
อืน่เป็นอ�านาจหน้าทีข่องอธบิดหีรอืผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

ผู้เขียนหวังว่าบทความดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลที่สนใจบทความดังกล่าว ผู้เขียนขอ
ขอบคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ท่ีส่ังสอนอบรมผู้เขียนจนมี
ความรูม้าถงึทกุวนันี ้หากบทความนีมี้ข้อบกพร่องประการใด หรอืมี   
ผู้จะเสนอแนะประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความเต็มใจ 
และขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ทีอ่นญุาตให้ผู้เขยีนเผยแพร่บทความวชิาการนีเ้พ่ือเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ตลอดจนผู้ที่สนใจอ่านเพื่อ
ศึกษาหาความรู้ต่อไป



มาตรการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC) หรอื Asean Economics community
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มาตรการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC) หรือ Asean Economics community

จากการพฒันาประเทศในการก�าหนดมาตรการทางเศรษฐกจิ 
ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดแนวคิดในการลดช่องว่าง
ทางเศรษฐกจิและสามารถแลกเปลีย่นเศรษฐกจิ การค้า การศกึษา สังคม
และวัฒนธรรม โดยจัดตั้งกลุ่มประชาคมอาเซียน Asean Economics 
community (AEC) ประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน รวมตัวกันและเตรียม
ความพร้อม เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ ในการรองรับ ทั้งนี้ โดยให้
แต่ละประเทศด�าเนินการเพื่อให้กลไกราชการในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
ลดขัน้ตอนและอ�านวยความสะดวก โดยประชาคมอาเซยีนมแีนวทาง 
เพือ่เป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว เป็นภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถใน
การแข่งขนัสงู เป็นภมูภิาคทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีมกนั เป็น
ภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก และอ่ืนๆ  โดยกลไกใน
มาตรการดังกล่าว กับภารกิจและบทบาทการพัฒนาของประเทศที่ต้อง
เดนิหน้าและต้องแข่งขนัทางเศรษฐกจิกบัประชาคมโลกให้สอดคล้องกบั
นโยบายรัฐบาล และสอดรับกระแสการเปล่ียนแปลงของการแข่งขันใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ประเทศไทยจะต้องหามาตรการ
ในการด�าเนินงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
และแนวทางการท�างานร่วมกันเพื่อหายุทธศาสตร์และปรับเปล่ียนการ
ด�าเนินการให้สอดคล้องประสานเป็นแนวทางเดียวกัน

ดังน้ัน ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จะต้องด�าเนินงานโดยประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานหลัก โดยเฉพาะกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร หน่วยงาน
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เพื่อก�าหนดแนวทาง
และยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิเพ่ือหาแนวทางทางการปฏิบติังานให้เกดิประสิทธภิาพ 
ของประชาคมอาเซียน Asean Economics community (AEC) โดยหาจดุ
ร่วม สงวนจุดต่าง เพือ่ให้การด�าเนนิการเกดิประโยชน์สงูสดุและสามารถ
ต่อรองทางการค้าและด�าเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศได้อย่าง
ม่ันคง แต่ด้วยเหตขุองการเป็นหนึง่เดยีว ท�าให้การลดขัน้ตอนการปฏบัิติ
งานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ อาจเป็นบ่อเกิดของปัญหาด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา จึงสมควรหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย รัตนปรีชาชัย1

 1พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�านาญการพิเศษ หัวหน้าชุด คป.201 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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1. มาตรการป้องกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเป็นแกนกลางในการประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อหา
พันธมติรความร่วมมอืในการป้องกนั โดยให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องมาร่วมกนัหาแนวทางการด�าเนนิงาน
ภายใต้ภารกิจของตน ให้สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางของรัฐกับมาตรการที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยในมาตรการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะต้องน�าแนวทางของรัฐบาลในเวที
ระหว่างประเทศต่อปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกจิมาเป็นเง่ือนไขและตัวแปรของปัญหา โดยมองสภาพปัญหาของประเทศ
กับช่องว่างการเข้าสู่สมาคมอาเซียนที่จะก่อเกิดปัญหาต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมต่อประเด็นปัญหา และก�าหนดแนวทางให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ด�าเนินการตามกรอบการละเมิดทรัพย์สินระหว่างประเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด�าเนินการป้องกันละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาภายในประเทศ กรมศุลกากรเฝ้าระวังการผ่านเข้า – ออกของสินค้า ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องให้
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้การด�าเนินการภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียนไม่ส่งผลกระทบหรือเกดิปัญหาการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยทัง้นี ้เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานภาครฐัจะ
ต้องปฏบิตัโิดยค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส�าคัญ และให้ค�านึงถึงบทบาทการเป็นหุ้นส่วนของ
ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานการไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

1.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเป็นแกนกลาง โดยร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ประกอบการ 
น�าเข้าสินค้าต่อประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมาตรการขอความร่วมมือที่ต้องปฏิบัติต่อพันธกรณี
ในการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาระหว่างประเทศ โดยให้ผูป้ระกอบการตระหนกัถงึผลกระทบต่อปัญหาการละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญากับผลการส่งออกหรือกีดกันสินค้าของประเทศในมาตรการตอบโต้สินค้าของประเทศไทย หากการด�าเนินการ
เป็นไปอย่างได้ผลจากมาตรการมีส่วนร่วม จะท�าให้เกิดการยอมรับและลด เลิก การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในที่สุด
ท�าให้การแข่งขนัทางการค้าของประเทศไทยสามารถยืนอยูบ่นเวทกีารค้าระหว่างประเทศได้อย่างทดัเทยีมกบัต่างประเทศ

1.3 รัฐบาล, กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความส�าคัญและบริหาร
จัดการเชิงรุกอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องสร้างจิตส�านึกและตระหนักถึงค่านิยม
ของคนไทยในการบรโิภคสนิค้าทีไ่ด้จากการผลิตจากความคดิสร้างสรรค์ของเจ้าของสินค้าโดยไม่บริโภคสินค้าทีผ่ดิกฎหมาย 
ในการด�าเนินชีวิต ซึ่งหากคนไทยละเลยและไม่ตระหนัก ก็จะส่งผลกระทบต่อมวลรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเกิด
จากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ต่อมาตรการการส่งออกสินค้าของ
ประเทศที่ต่างประเทศกีดกันสินค้าไทย สุดท้ายจะท�าให้คนไทยมีเงินในกระเป๋าน้อยลง จากผลกระทบดังกล่าว ก็จะเป็น
ปัญหาต่อรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ อันส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในที่สุด ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ภาคี
ระหว่างประเทศขึ้นบัญชีด�าไว้ในการไม่ตอบสนองต่อนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1.4 ควรให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท�าการตรวจสอบผู้ประกอบการจากฐานข้อมูลการถูกด�าเนินคดี
กรณีผู้น�าเข้าสินค้าผิดกฎหมาย  ผู้จัดจ�าหน่าย เป็นบัญชีฐานข้อมูลกลาง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เป็นผู้อนุญาตในการจดทะเบียนขึ้นบัญชี ผู้กระท�าความผิด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ผู้ประกอบการที่มีประวัติไม่ให้
กลับมากระท�าความผิดข้ึนอีก ทั้งน้ีหากอนุญาตให้บุคคลที่เคยกระท�าความผิดมาประกอบกิจการอีก ควรจัดให้มีหลัก
ประกันความเชื่อถือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�าความผิดขึ้นอีก หรือหาแนวทางอื่นใดอันเป็นการป้องกัน ก่อนที่จะออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้
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1.5 หน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีโดยตรงเกีย่วกบัการให้ใช้พืน้ที ่และกรมสอบสวนคดีพเิศษ ในฐานะผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย 
ควรร่วมกบักรงุเทพมหานคร เทศบาล หรือเจ้าของพ้ืนทีใ่ห้เช่า จัดระเบยีบผู้ค้าในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสนิค้า ตลาดนดั หรอืแผงค้าทัว่ไป เพือ่ท�าความเข้าใจและขอความร่วมมอืต่อปัญหาการน�าสนิค้าละเมิดทรพัย์สิน
ทางปัญญามาจ�าหน่ายในพื้นที่ อันเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันเพ่ือหยุดยั้งการแพร่กระจายสินค้าท่ีละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา และให้ถอืว่าเป็นนโยบายทีก่�าหนดห้ามไว้ให้ชดัเจน ห้ามมใิห้มกีารน�าสนิค้าทีผ่ดิกฎหมายเข้ามาในพืน้ทีจ่�าหน่าย
สินค้าอย่างเด็ดขาด อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถหาสินค้าดังกล่าวได้โดยทั่วไปจากท้องตลาด

1.6 กรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นบริบทที่มีมุมมองหลายมิติ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมของผู้เกี่ยวข้อง 
แต่ในฐานะผูบ้งัคบัใช้กฎหมายนัน้ควรค�านงึถงึประโยชน์ของประเทศและประชาชนคนไทยเป็นหลักส�าคญั ซึง่มิตดิงักล่าว
จ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทการด�ารงอยู่ของคนไทยในประเทศและเศรษฐกิจ ซึ่งจะสามารถสะท้อนปัญหาดังกล่าว และ
น�าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาปรับใช้สมดังเจตนารมณ์ ซึ่งความผิดในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น บางพระราช
บญัญัตเิป็นความผดิต่อส่วนตวั เจ้าหน้าทีข่องรัฐควรก�าหนดบทบาทด้วยความระมดัระวงั ว่าจะเป็นเครือ่งมือทางกฎหมาย
ให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นความผิดส่วนตัวนั้น มูลค่าความเสียหาย
เป็นเรื่องที่เอกชนต้องไปว่ากล่าวกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทผู้เสียหายควรหาแนวทางบังคับทางแพ่งมากกว่าใช้อ�านาจ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด�าเนินการทางอาญาเพื่อบีบบังคับ โดยอาศัยช่องทางของกฎหมายในการบังคับทางอาญา 
ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อมาตรการของรัฐยังผลให้กระบวนการยุติธรรมเกิดความเสียหายได้ จึงควรให้เป็นเรื่องที่เอกชน 
จะต้องไปว่ากล่าวกันเอง ซึ่งในต่างประเทศ มีตัวอย่างเช่น กรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กรณีของบรษิทัซมัซงุ กบั แอปเป้ิล ท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิา มกีารฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหายมมีลูค่าจ�านวนมาก โดยกระบวนการบรษัิทฯ
ผู้เสียหายต้องพสิจูน์ให้ได้ว่า บรษัิทฯ ผูถ้กูกล่าวหา กระท�าความผดิตามทีไ่ด้ฟ้องจริงหรือไม่และค่าเสยีหายตามมลูค่าทีฟ้่อง
หรือไม่ โดยไม่ได้น�าหน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็จะท�าให้การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไป
ตามเจตจ�านงและไม่ใช้กฎหมายในทางทีเ่อาเปรยีบอกีฝ่ายหนึง่ ซึง่จากคดดีงักล่าว ท�าให้บริษทั ซมัซุง ถกูปรบัเงนิเป็นจ�านวนมาก
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ ทั้งยังเป็นการลดช่องทางกลุ่มที่แสวงหาประโยชน์จากกรณีดังกล่าวได้อีกด้วย

2. มาตรการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานภาครัฐ ควรจัดแบ่งภารกิจให้ชัดเจนระหว่างกัน 
เพื่อลดความซับซ้อน โดยทั้งนี้ มาตรการทางกฎหมายควรด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิดในทุกมิติ ภายใต้หลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องด�าเนินมาตรการทางอาญากับตัวผู้กระท�าความผิดและสินค้าที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งทรัพย์สินที่ได ้
มาจากการกระท�าความผิด เนื่องจากมิติของการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้นทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ควรด�าเนินการปราบปรามและบังคับใช้อย่างบูรณาการเพื่อให้มาตรการบังคับใช้
กฎหมายสามารถบังคับได้จริง

2.2 การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน (ทางแพ่ง) เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. 2534 เป็นความผดิมลูฐาน ดงัน้ัน หากมกีารตรวจสอบเส้นทางทางการเงนิพบว่าเงนิหรอืทรพัย์สินทีไ่ด้มาจากการกระท�า 
ความผิดดังกล่าว ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะท�าการตรวจสอบโดยให้ผู้ถูกตรวจสอบแสดงที่มา
ของเงินและทรัพย์สินว่ามาจากที่ใด โดยทั้งนี้ มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเป็นมาตรการทางแพ่ง ไม่ใช่ทางอาญาที่จะ
ยึดผลทางคดีอาญามาด�าเนินการ หากผลคดีไม่อาจลงโทษทางอาญาได้ ก็สามารถด�าเนินการทางแพ่งโดยใช้กฎหมาย
ฟอกเงินเป็นมาตรการบังคับ 
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2.3 การใช้มาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้กระท�าความผิดส่วนใหญ่จะไม่แสดงรายการทางภาษี
อากรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน หรือแสดงการเสียภาษีไว้ผิดลักษณะของเงินได้ เพื่อให้ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ดังนั้น
หน่วยงานที่บังคับทางอาญาควรส่งข้อมูลการจับกุมของมูลทรัพย์ของกลาง และข้อมูลอื่นๆ ให้กรมสรรพากรใช้มาตรการ
ทางแพ่งบงัคบัอีกทางหนึง่ เพือ่เป็นบทลงโทษตามกลไกทางกฎหมาย เพ่ือให้มาตรการปราบปรามของรัฐได้ผล และสามารถ
น�าเงินที่เก็บได้มาใช้บริหารประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

2.4 การน�าตวัผูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นเจ้าของทีแ่ท้จรงิมาลงโทษ ตลอดจนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องสมัพนัธ์ในฐานะผู้ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้มีการกระท�าความผิดมาลงโทษ  จากแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องจะต้องตระหนัก
และท�าการสอบสวนภายใต้จิตส�านึกภาระหน้าที่ที่จะต้องมิให้บุคคลอื่นมารับโทษแทนหรือเชิดบุคคลอื่นให้เป็นผู้กระท�า
ความผิด เพื่อไม่ให้บุคคลที่กระท�าความผิดมาแล้วถูกลงโทษอีก อันจะท�าให้ต้องรับโทษทางกฎหมายเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี 
จะต้องหาแนวทางการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ทางภาษี และมาตรการอื่น มาเป็นพยานหลักฐานมัดตัวผู้กระท�า
ความผดิให้สิน้สงสัยว่าเป็นผูก้ระท�าความผดิ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงหาตัวผูก้ระท�าความผิด ต้ังแต่การน�าเข้าสนิค้าทีล่ะเมดิ
เคร่ืองหมายการค้าจนถึงผู้จัดจ�าหน่าย โดยให้สามารถเชื่อมโยงทางข้อมูลการน�าเข้า บริษัทฯ ผู้ขนส่ง และข้อมูลการ
ช�าระเงิน จนสืบทราบตัวผู้กระท�าความผิด เป็นต้น 

2.5 การบงัคับใช้กฎหมายฟอกเงนิในทางอาญา ด้วยหลักคดิในกฎหมายฟอกเงินท่ีต้องการตัดวงจรอบุาทว์จาก
อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้กลับฟื้นหรือให้บุคคลอื่น
เป็นตัวแทนรบัโทษแทนในการกระท�าความผดิ ด้วยวธิยีดึ อายัด เงนิหรือทรพัย์สนิท่ีได้มาจากการกระท�าความผิด ตลอดจน
ดอกผลจากเงนิหรอืทรพัย์สนิต่างๆ แล้ว ยงัมมีาตรการทางอาญาทีห่ากปรากฏข้อเทจ็จริงว่า ได้มกีารน�าเงินหรอืทรพัย์สนิ
ที่ได้มาจากการท�าความผิดไปซุกซ่อน ซ่อนเร้น อ�าพราง ปิดบัง ทรัพย์นั้น หรือเปลี่ยนแปลงสภาพแห่งทรัพย์สินนัน้ 
เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวน ก็จะเป็นความผิดอาญาข้อหาฟอกเงินอีกบทบัญญัติหนึ่ง 
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3. ผลจากการบูรณาการในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน AEC

จากการด�าเนนิมาตรการป้องกนัละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างบรูณาการท�าให้ผูก้ระท�าผดิไม่สามารถน�าช่องว่าง 
และเง่ือนไขระหว่างหน่วยงานมาเป็นช่องทางมใิห้ต้องรบัโทษจากการกระท�าความผดิได้อย่างง่ายดาย เนือ่งจากมาตรการ
ป้องกันและปราบปราม ต่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งยังสามารถน�าแนวทางนี้มาปรับใช้ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน AEC อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้มาตรการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
บรูณาการ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเศรษฐกจิมาด�าเนนิการอย่างเป็นระบบเพือ่ให้ได้ตวัผูก้ระท�าความผดิอย่างแท้จรงิ 
ตลอดจนผู้สนับสนุน หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับโทษตามกฎหมายด้วย ก็จะท�าให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เกิดประสิทธิภาพ และในที่สุดก็จะลด ละ และเลิก

ดังนั้น ภายใต้การด�าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว จะสะท้อนความเป็นจริงในการด�าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ขาดการประสานการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพจึงท�าให้ไม่มีแนวทางด�าเนินการอย่างมีเจ้าภาพ หากการ
ด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน และมาตรการปราบปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่ผู้เขียนเสนอแนวคิด 
ก็จะท�าให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดน้อยลง อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จะท�าให้มาตรการกีดกันสินค้า
ของไทยกับต่างประเทศไม่อาจจะเกิดข้ึนได้ และท�าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีข้ึน ไม่ถูกข้ึนบัญชีประเทศที่จับตา
และเฝ้าระวัง อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและสามารถแข่งขันในสมาคมโลกอย่างเท่าเทียมกันในเวที
เศรษฐกิจโลก ทั้งยังเป็นกรอบแนวทางการท�างานร่วมกันในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน Asean Economics community 
(AEC) ที่ต้องใช้ข้อมูลเดียวกัน อันเป็นการลดขั้นตอนของประเทศสมาชิก อันเป็นต้นเหตุท�าให้มีการใช้ช่องว่างดังกล่าว 
เป็นช่องทางในการกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หากทว่าการน�ามาตรการป้องกันและปราบปรามการ 
กระท�าความผดิดงัทีน่�าเสนอไว้แล้วข้างต้นมาปรับใช้ กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนโดยรวม ต่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและจิตส�านึกของประชาชนในการบริโภคสินค้า จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้เกี่ยวข้องและคนไทยจะต้องปรับ
ตัวและเตรียมความพร้อมให้ดี 



“มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่”
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“มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่”
กองบรรณาธิการ 1

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการลดความเลื่อมล�้าของสังคม รวมทั้งการรักษาความมั่นคงของรัฐอันเป็นที่
ทราบกันดีอยู่แลว้นั้น ปัญหาเกีย่วกบัแชร์ลูกโซ่ หรือการกูยื้มเงนิท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กเ็ป็นปัญหาส�าคัญของประเทศท่ี
ยงัไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจัง ในความเป็นจริงมหีน่วยงานของรฐัหลายหน่วยงานทีม่หีน้าทีป่ราบปรามเรือ่งเหล่านีอ้ยู่แล้ว 
ไม่ว่าส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือแม้แต่ส�านกังานคุม้ครองผู้บริโภค แต่กไ็ม่ได้ท�าให้ปัญหาเหล่านี้
เบาบางหรอืลดลง  และยิง่มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั กลบัเป็นช่องทางทีเ่อือ้ให้เกดิการกระท�าความผดิในรปูแบบ 
“แชร์ลูกโซ่” ให้หลากหลาย ซบัซ้อนมากยิง่ข้ึน เป็นภัยร้ายทีกั่ดกร่อนทางเศรษฐกจิของสงัคม และกับประชาชนในทุกระดับ

 1 ส�านักบริหารกลาง ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยุติธรรม ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยเห็นว่าแม้ว่า
จะมีการปราบปรามจบักมุอย่างเข้มแขง็ตลอดมา แต่กเ็ป็นการ
ด�าเนินการที่ปลายเหตุ หลงัเกดิเรือ่ง เกดิความเสยีหายไปแล้ว 
ถงึจะจับกุมด�าเนนิคดไีด้แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาผลร้ายที่
เกิดแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีค�าสั่งให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงรบัผดิชอบงานด้านอาชญากรรมพเิศษ
ไปพิจารณาหาแนวทางเพื่อป้องกันการกระท�าผิดในเรื่อง
ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
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จากสถิติข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีคดีพิเศษ
เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 100 คดี  นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวน และตรวจสอบ
ข้อเทจ็จรงิอีกกว่า 43  คดี  เม่ือน�ามาจ�าแนกลักษณะของการกระท�าความผดิอย่างกว้างๆ พบว่า แผนประทุษกรรมใน
การกระท�าความผิดจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มคน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประชาชนระดับรากหญ้า ส่วนใหญ่แชร์ลูกโซ่จะถูกแฝงตัวมาในรูปแบบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ด้านพื้นฐานของชีวิตที่ประสงค์ให้ลูกหลานมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการท�าศพหลังเสียชีวิตโดยไม่
ท�าให้คนที่อยู่ข้างหลังเดือดร้อน

กลุ่มที่ 2 ประชาชนท่ัวไป ซึ่งเป็นคนระดับกลาง แชร์ลูกโซ่จะมาในรูปแบบของการร่วมลงทุนในสินค้า หรือ
บริการต่างๆ เช่น แชร์น�้ามันหอมระเหย แชร์ก๋วยเตี๋ยว แชร์พวงมาลัย แชร์ล็อตเตอรี่ เป็นต้น เนื่องจากคาดหวังในผลก�าไร
และเป็นการลงทุนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้มีเงินทุนและความรู้ค่อนข้างสูง จะพัฒนารูปแบบการลงทุนเป็นเร่ืองการซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ  หรือการลงทุนในการซื้อขายโลหะมีค่า เช่น ทองค�า หรือหุ้น เป็นต้น เนื่องจากมีรูปแบบการลงทุนที่ถูกต้อง 
และมีผลตอบแทนค่อนข้างสูงให้เห็นในต่างประเทศ เมื่อกลุ่มคนร้ายน�ารูปแบบการลงทุนแบบเดียวกันมาแอบแฝงในการ 
กระท�าผิด จึงหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย

จากข้อมลูดงักล่าว การจะระงบัยบัยัง้แชร์ลกูโซ่ให้มปีระสทิธภิาพ จะต้องด�าเนนิการโดยกลไกของรัฐใน 2 ระดบั

1. ระดับพื้นที่  มีองค์กรที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องในกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ ศูนย์ด�ารงธรรมระดับจังหวัด 
ระดับอ�าเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส�าคัญและใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด

2. ระดับส่วนกลาง  มีองค์กรที่เกี่ยวข้องในกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ส�านักงานคุ้มครองผูบ้รโิภค  ส�านกังานเศรษฐกจิและการคลงั  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานป้องกนัและปรามปราม
การฟอกเงิน  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  และกรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ ซึง่รบัผดิชอบงานฌาปนกจิสงเคราะห์  ทัง้นีต้ามกฎหมายแล้ว การจดทะเบยีนจดัตัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 
จะไม่สามารถตั้งสาขาได้ (มาตรา 9 วรรคสอง) 
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ดังนั้น ส�าหรับต่างจังหวัด จึงมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ใด ควรจะต้องมี
การจดทะเบียนจัดตั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ซึ่ง
สามารถตรวจสอบข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู ่ ส่วนการฌาปนกิจ
สงเคราะห์อื่นที่มิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
จะต้องเป็นของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรวชิาชีพซึง่เป็นนติบุิคคลท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากบัของรฐัเท่านัน้ 
ซึ่งท ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได ้ที่กรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเป็นเจ้าภาพเชิญผู้แทนส่วนราชการดังที่กล่าวมา ประชุมหารือร่วมกัน โดยจะเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 นี้ เพื่อ

1. บูรณาการข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน

2. ก�าหนดรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ในแต่ละระดับเพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกประเภท เพ่ือถ่ายทอดให้ระดับ
พื้นที่ใช้ในการระวังป้องกัน

3. ก�าหนดมาตรการร่วมกัน ในการด�าเนินการ กรณีเข้าปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สิน และการบรรเทา
ผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนจากผลของการเข้าปราบปราม

นอกจากการบูรณาการมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้
จดัโครงการ “แจ้งเตือนภยัไม่ให้ตกเป็นเหยือ่แชร์ลกูโซ่เพือ่
เป็นของขวัญปใีหม ่2558 ใหก้บัประชาชน” ทัง้ 4 ภาค ซึ่ง
ได้ด�าเนินการในจังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 5 
กมุภาพนัธ์ 2558 ณ โรงแรมเซน็ทาราคอนเวนช่ันเซน็เตอร์ 
ขอนแก่น โครงการดงักล่าวได้รบัความสนใจจากประชาชน
ในพ้ืนท่ีจ�านวนมาก จึงมีผู้เข้าร่วมโครงการเกินความ
คาดหมาย เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 547 คน ซึง่ผลการด�าเนนิงาน
ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของธุรกิจ
แชร์ลูกโซ่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหา รวมทั้งประชาชนเข้าถึงและเข้าใจการท�างาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย



อาหารเสริม
ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
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อาหารเสริม ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
           พงษธร อินอ�านวย 1  

ถงึแม้ว่าจะมีข่าวการจบักมุของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนี่องแต่ก็เป็นที่นิยมของผู้ค้าหัวใสที่มีกลยทุธ์ในวิธที�าการ
ตลาดทีช่าญฉลาด ควบคูไ่ปโดยมกีารด�าเนนิการโดยกลุม่ขบวนการทีอ่าศยัช่องว่างของการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
อาทิ การผสมสารปนเปื้อน การแอบใส่สารต้องห้าม จนไปถึงการปลอมเลขอนุญาต (อย.) ปัจจุบันพบว่ามีอาหารเสริม
ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอยู่ 3 กลุ่ม คือ จ�าพวกลดความอ้วน จ�าพวกเพิ่มความขาวเพิ่มขนาดหน้าอก และจ�าพวกเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ โดยพบว่าสินค้าหลายชนิดท�างานได้ผลจริงภายในครัง้แรกหรอืภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีใ่ช้  ยาอนัตรายท่ี
มกัพบในอาหารเสรมิ ดงันี ้จ�าพวกลดความอ้วน ได้แก่ ไซบทูามนี เบนซลิไซบทูามนี ออรสิแตท จ�าพวกเพ่ิมความขาว ขนาดหน้าอก  
ได้แก่ แน็กทรานซามินฮอโมนเพศหญงิ จ�าพวกเสรมิสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ ซลิดาเนฟิล ทาราดาฟิล ซึง่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ 
ไม่มีความเข้าใจว่า อาหารเสริมดังกล่าวเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายเพียงใด เพราะพิจารณาแต่เพียงว่า อาหาร
ดังกล่าวมีเลข อย.ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก็น่าจะปลอดภัยแล้ว แต่ในความเป็นจรงิแล้ว เลข อย.ข้าง
ฉลากผลติภณัฑ์ไม่ใช่เครือ่งรบัประกนัว่า อาหารเสริมดังกล่าวปลอดภัยจากสารอันตราย ผู้เขียนจึงขอเสนอวิธีการสังเกต
อาหารเสริมด้วยตนเอง ส�าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ดังนี้

 1 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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1. ต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเรียกกัน
ตดิปากว่า อาหารเสรมิ นัน้ ตามพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
หมายถึง อาหารชนิดหน่ึงที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการ
รบัประทานอาหารปกตซิึง่มสีารอาหารหรอืสารอืน่เป็นองค์ประกอบ
ส�าหรบัผูบ้รโิภคทีค่าดหวงัประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสขุภาพ ดงันี้
อาหารเสริมจึงไม่ใช่ยา สารท่ีเป็นส่วนประกอบของอาหารเสรมิจงึ
ต้องไม่ใช่ยา และไม่อาจรกัษาโรคได้ แต่ปัจจบุนัพบว่า อาหารเสรมิ
ที่ท�าการตลาดอยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดอวดอ้างสรรพคุณใน
ลักษณะรักษาโรคได้ เช่น ลดความอ้วน เพิ่มขนาดหน้าอก เพิ่ม
ความขาว เพิม่สมรรถภาพทางเพศ ซึง่เป็นการอ้างสรรพคุณของยา 

2. หากสงสยัผลติภณัฑ์ว่าเป็นอนัตรายหรอืไม่ เบ้ืองต้น
ให้ตรวจสอบจาก เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th  
ในหัวข้อ สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยน�าเลขทะเบียนสารบบ อย. 
ที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบว่ามีชื่อที่จดแจ้งไว้กับทาง
ระบบของ อย.ตรงกับที่ปรากฏบนฉลากหรือไม่ 

ซึ่งเบ้ืองต้นแล้วต้องมีเนื้อหาตรงกันทุกตัวอักษร หาก
ไม่ตรงกันย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า อาจเป็นอาหารปลอม อาหารที่
ใช้เลขอนุญาตของผู้อื่น เป็นอาหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3. อาหารเสริมไม่ใช่ยา จึงไม่อาจออกฤทธิ์ให้เห็นผล
ได้ในทันทีที่รับประทาน หากอาหารเสริมตัวใดที่รับประทานแล้ว
เกิดปฏิกิริยาหรืออาการทันทีหรือภายใน 30 นาที สันนิษฐานได้
ว่าเป็นอาหารเสริมที่มีการแอบใส่ยาอันตรายเป็นส่วนผสม

ท�ำไมอำหำรเสริมจึงแอบใส่ยำ ค�าตอบคือ เพราะ
การผลิตยานั้นต้องได้รับอนุญาตในการผลิตและควบคุมในการ
จ�าหน่าย ตลอดจนต้องมีการควบคุมในการสั่งยาให้ผู้ต้องการ
ใช้ยา ท�าให้ยอดจากการจ�าหน่ายไม่ได้สูงมาก จึงเกิดความคิด
ค้าก�าไรโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม โดยน�ายามา
ผสมใส่ในอาหารเสรมิ การจ�าหน่ายท�าได้โดยง่ายสร้างก�าไรอย่าง
มหาศาล เมื่อผู้บริโภครับประทานก็ท�าให้เห็นผลเพราะมีส่วน
ผสมที่เป็นยาอยู่ แต่ผู้ผลิตจะอ้างว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
ปลอดภัย ซึ่งแท้จริงแล้วเมื่อบริโภคจะเกิดการสะสมและ
ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต และเป็นต้นเหตุของมะเร็ง ซึ่งกว่าจะ
ส่งให้เกิดผลร้าย กลุ่มผู้ค้าหัวใสก็ร�่ารวยและสุขสบายบนความ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้บริโภค...



ศาลทหาร
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ศาลทหาร
                                                         

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ หมายถึง ในเวลาที่มีการรบ หรือสถานการณ์สงคราม หรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามอ�านาจ แต่ถ้าผู้มีอ�านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก
ได้ประกาศ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก ให้ศาลทหารมีอ�านาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาใดๆ อีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศ หรือค�าสั่งนั้นได้ด้วย

 เมือ่หมดภาวะการรบ หรอืสถานะสงคราม หรอืเลกิใช้กฎอยัการศกึ ศาลทหาร ยงัคงมอี�านาจพจิารณาพพิากษา
คดีที่ค้างอยู่ในศาล หรือที่ยังมิได้ฟ้องโดยมีอ�านาจแต่งต้ังตุลาการ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ�านาจสั่ง
โอนคดี หรอืส่งผูต้้องหาไปด�าเนนิคดยัีงศาลทหารแห่งอืน่ได้และให้การพจิารณาพพิากษาคดีเช่นนีม้อี�านาจและหน้าทีด่งัศาล
ทหารในเวลาไม่ปกติ

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ ได้บัญญัติเรื่องศาลทหารในเวลาไม่ปกติไว้ในภาค 3 โดยมีบทบัญญัติอยู่
เพียงสามมาตรา คือมาตรา 36 ถึงมาตรา 38 

“มาตรา 36 วรรคแรก ในเวลาไม่ปกติ คอื ในเวลาทีม่กีารรบหรอืสถานะสงคราม หรอืได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามอ�านาจ แต่ถ้าผู้มีอ�านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก
ได้ประกาศ หรอืผูบั้ญชาการทหารสงูสดุ ได้ส่ังตามกฎหมายว่าด้วยกฎอยัการศกึให้ศาลทหารมีอ�านาจพจิารณาพพิากษาคดี
อาญาใดๆ ได้อีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ตามประกาศหรือค�าสั่งนั้นได้ด้วย” 

มาตรา 36 กล่าวถงึว่าเวลาเช่นใดให้ถือเป็นเวลา
ไม่ปกติ และได้กล่าวถึงกรณีที่ให้ศาลทหารมีอ�านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีได้มากขึ้น คือให้มีอ�านาจพิจารณา
พิพากษาคดีบางประเภททีใ่นเวลาปกติแล้วศาลทหารไม่มี
อ�านาจ ซึ่งก็หมายถึงว่า ศาลทหารมีอ�านาจพิจารณา
พพิากษาคดบีคุคลทีม่ไิด้อยูใ่นอ�านาจศาลทหารกระท�าผดิ
ได้ด้วย 
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บทบัญญัติดังกล่าว ได้ให้ความหมายของค�าว่า “ในเวลาไม่ปกติ” ไว้สามประการคือ 

1. ในเวลาที่มีการรบ 

2. ในเวลาที่มีสถานะสงคราม 

3. ในเวลาที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. โดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ โค่นรัฐบาลรักษาการนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรง
ไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย 

ก่อนหน้านั้นสองวัน คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศ
ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่เวลา 03.00 น.

“มาตรา 36 วรรคสอง เมื่อหมดภาวะการรบ หรือสถานะการสงคราม หรือเลิกใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารยังคง
มีอ�านาจพจิารณาพพิากษาคดีทีค้่างอยูใ่นศาลหรอืทีย่งัมไิด้ฟ้องแต่ผูม้อี�านาจแต่งตัง้ตลุาการหรอืรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
กลาโหม มีอ�านาจสั่งโอนคดีหรือส่งตัวผู้ต้องหาไปด�าเนินคดียังศาลทหารแห่งอื่นได้ และให้ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี
เช่นนี้มีอ�านาจและหน้าที่ดังศาลทหารในเวลาไม่ปกติ” 

บทบัญญัติดังกล่าว คงเป็นไปในท�านองเดียวกับการเปลี่ยนสภาวะจากเวลาปกติเป็นเวลาไม่ปกติ ตามมาตรา 
36 วรรคแรก กล่าวคือ มาตรา 36 วรรคแรกให้ศาลทหารในเวลาไม่ปกติมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เหตุเกิดในเวลา
ปกติได้ต่อไปฉันใด ในมาตรา 36 วรรคสองก็ให้ศาลทหารในเวลาไม่ปกติมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เหตุเกิดในเวลา
ไม่ปกติได้ต่อไปฉันนั้น เพียงแต่ว่ากรณีตามมาตรา 36 วรรคสอง มีความหมายรวมไปถึงคดีที่ได้มีค�าสั่งหรือประกาศให้
เป็นคดีที่อยู่ในอ�านาจศาลทหารด้วย ซึ่งก็รวมทั้งคดีที่ศาลพลเรือนที่ท�าหน้าที่เป็นศาลทหาร และมาตรา 36 วรรคสอง 
ยังได้กล่าวถึงเรื่องการโอนคดี และการส่งตัวผู้ต้องหาไปด�าเนินคดีที่ศาลทหารแห่งอื่นอีกด้วย 
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บทบัญญัติที่ให้ศาลทหารมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาอื่น ที่ในเวลาปกติไม่มีอ�านาจท่ีจะพิจารณา
พิพากษาคดีได้นั้น จะมีส่วนโยงไปเกี่ยวข้องกับ มาตรา 37 ซึ่งบัญญัติว่า 

“มาตรา 37 ผูม้อี�านาจแต่งตัง้ตุลาการตามความในมาตรา 30 มอี�านาจแต่งตัง้ผู้พพิากษาศาลพลเรือนเป็นตลุาการ
กไ็ด้ และแต่งต้ังพนกังานอยัการ จ่าศาลพลเรอืน หรือผูท้รงคณุวุฒ ิทีเ่หมาะสมเป็นอัยการทหาร และจ่าศาลทหารได้” 

มาตรา 37 กล่าวถึง กรณีที่ให้ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และจ่าศาล ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมของ
ฝ่ายพลเรือน มาเป็นตุลาการอัยการทหาร และจ่าศาลทหารได้ 

เหตุผลท่ีได้บัญญัติไว้เช่นนี้คงจะเป็นเพราะว่า หากให้
คดีอาญาอื่นใดมาอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร
แล้ว อาจมีผลท�าให้ศาลทหารที่มีอยู่ตามปกติต้องรับภาระหนัก
ขึน้ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ศาลพลเรอืน ซึง่มอียูต่ามปกตมิาช่วยรบั
ภาระในการพจิารณาพพิากษาคดซ่ึีงจะแบ่งแยกกนัตรงท่ีว่า คดท่ีี
ให้มาอยูใ่นอ�านาจศาลทหารนัน้ ถ้าผู้กระท�าผิดเป็นบคุคลทีอ่ยูใ่น
อ�านาจศาลทหารตามพระราชบญัญตัธิรรมนญูศาลทหารฯ มาตรา 
16 และไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 14 ก็จะต้องถูกด�าเนินคดีใน
ศาลทหารที่มีอยู่แล้ว แต่ถ้าหากผู้กระท�าความผิดเป็นบุคคลที่ไม่
อยู ่ในอ�านาจศาลทหาร ก็จะต้องด�าเนินคดีในศาลพลเรือนที่
ท�าหน้าทีเ่ป็นศาลทหาร การทีจ่ะให้ศาลพลเรือนท�าหน้าทีเ่ป็นศาล
ทหารได้ จ�าเป็นต้องมีกฎหมายรับรอง โดยให้ผู้พิพากษาเป็น
ตลุาการได้ ผูท้ีจ่ะฟ้องคดคืีออัยการทหาร กต้็องให้พนกังานอัยการ
เป็นอยัการทหารได้ ผูท้ีท่�าหน้าทีท่างด้านธรุการของศาล กจ็ะต้อง
ให้จ่าศาลพลเรือนเป็นจ่าศาลทหารได้ ดังนั้น ที่เรียกกันว่าศาล
พลเรือนแปรสภาพเป็นศาลทหาร หรอืท�าหน้าทีเ่ป็นศาลทหารนัน้
ความจริงแล้วเป็นเรื่องการแปรสภาพที่ตัวบุคคล กล่าวคือ 
ผู้พิพากษาที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลพลเรือนเช่นใด 
ก็ยังคงมีอ�านาจอยู่เช่นน้ัน แต่จะแปรสภาพมาเป็นตุลาการศาล
ทหารต่อเมื่อพิจารณาพิพากษาคดีประเภทที่ได้มีค�าสั่ง หรือ
ประกาศให้อยู่ในอ�านาจศาลทหาร ส�าหรับพนักงานอัยการและ
จ่าศาลพลเรือนก็เป็นไปในท�านองเดียวกัน 

ส่วนมาตรา 38 กล่าวถึงบทบัญญัติว่าด้วยศาลทหารในเวลาปกตินั้น ให้น�ามาใช้บังคับส�าหรับศาลทหารในเวลา
ไม่ปกติโดยอนุโลม 

วิธีพิจารณาคดีของศาลทหารในเวลาปกติ กับศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 

ศาลทหารในเวลาปกติ กับศาลทหารในเวลาไม่ปกติ มีวิธีพิจารณาความที่แตกต่างกันอย่างไรน้ัน ต้องดูจาก
บทบัญญัติมาตรา 49 และมาตรา 61 โดยบัญญัติไว้ว่า 
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“มาตรา 49 ศาลทหารในเวลาปกติ ให้อัยการทหาร หรือผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�านาจศาลทหาร 
มีอ�านาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา ... 

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ .... ให้อัยการทหารเท่านั้น มีอ�านาจเป็นโจทก์ ผู้เสียหายจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�านาจ
ศาลทหารหรือไม่ก็ตาม ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์” 

“มาตรา 61 วรรคสอง ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ.... ห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา” 

จากบทบัญญัติสองมาตราดังกล่าวประกอบกับมาตรา 36 จึงสรุปได้ว่า ข้อแตกต่างระหว่างศาลทหารในเวลา
ปกติกับศาลทหารในเวลาไม่ปกติ มีดังนี้คือ 

1. ศาลทหารในเวลาปกติ มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่บุคคลที่อยู่ในอ�านาจศาลทหารกระท�าความ
ผดิเท่านัน้ แต่ศาลทหารในเวลาไม่ปกตอิาจมอี�านาจเพิม่ข้ึน โดยมอี�านาจทีจ่ะพจิารณาพพิากษาคดอีาญาทีบ่คุคลทีมิ่ได้อยู่
ในอ�านาจศาลทหารกระท�าความผิดอีกก็ได้ 

2. ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนด แต่ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้น ห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา 

3. ผูม้อี�านาจเป็นโจทก์ฟ้องคดต่ีอศาลทหารในเวลาไม่ปกติ มไีด้กแ็ต่อยัการทหารเท่านัน้ แต่ผูม้อี�านาจเป็นโจทก์
ฟ้องคดีต่อศาลทหารในเวลาปกติ มีได้ทั้งอัยการทหารและผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�านาจศาลทหาร 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
และ http://www.tambol.com/first_court/military_court11.asp

ฉบับหน้าจะกล่าวถึง เกร็ดความรู้เรื่องกฎอัยการศึก
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ในแอฟริกาใต้
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กฎหมายปรองดอง
ในแอฟริกาใต้ 1

คนันท์ ชัยชนะ 2

เมื่อกล่าวถึงวิธีการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ วิธีการที่ได้รับ
ความนิยมในหลายๆ ประเทศ คือ การออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้กระท�าความผิดอันมีเหตุจูงใจทางการเมือง เพื่อสร้าง
บรรยากาศความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมอีกครั้ง

ประเทศแอฟริกาใต้ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ใช้วิธีการดังกล่าว โดยได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมครั้งส�าคัญ
ในยุคท่ีได้ล้มล้างลัทธิแบ่งแยกสีผิว (Apartheid) ในปี ค.ศ. 1995 ลัทธิแบ่งแยกสีผิวได้ถือก�าเนิดอย่างเป็นทางการใน
ประเทศแอฟริกาใต้ในปี ค.ศ. 1948 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการใช้ค�าว่า Apartheid เป็นครั้งแรก ในยุคนั้นเป็นยุคที่รัฐบาล 
(คนผิวขาว) ได้ด�าเนินนโยบายกีดกันทางเช้ือชาติและสีผิวอย่างเป็นระบบ โดยได้ออกกฎหมายมารองรับและสร้างความ
ชอบธรรมให้แก่การด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อท�าให้นโยบายกีดกันสีผิวส�าเร็จลุล่วงไปได้

ตวัอย่างของนโยบายแบ่งแยกสผีวิ เช่น การก�าหนดสถานะของบคุคลโดยเชือ้ชาต ิการแบ่งแยกกฎหมายส�าหรบั
บุคคลต่างสีผิว การให้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะคนขาวเท่านั้น การแบ่งแยกเขตที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนและบังคับให้คนผิวสีต้อง
ย้ายถิ่นที่อยู่ไปในเขตที่รัฐก�าหนดเพื่อสร้างสังคมที่มีแต่คนผิวขาว ฯลฯ การแบ่งแยกสีผิวนั้นมิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในทาง
ราชการเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงเร่ืองส่วนตัวด้วย เช่น กฎหมายก�าหนดโทษของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนสีผิว
ต่างกันที่มิใช่คู่สมรสกัน เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวผิวสีซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อประท้วง
ต่อต้านรัฐบาลใช้วิธีการทุกรูปแบบ รวมไปถึงการใช้ก�าลังและการก่อการร้าย อันน�าไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบระหว่าง
กลุ่มต่อต้านรฐับาลกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัอยูเ่ป็นประจ�า หลงัจากทีไ่ด้ล้มล้างระบบการแบ่งแยกสผีวิแล้ว จงึมปีระเดน็ค�าถาม
ว่ารัฐจะสร้างความสงบให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างไร และจะจัดการเยียวยาและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและ
ครอบครัวได้อย่างไร

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ค.ศ. 1994 ซ่ึงเป็นผลผลิตของการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลเก่ากับกลุ่มต่อต้าน 
ได้ก�าหนดไว้ในบทสดุท้ายของรฐัธรรมนญู ให้ฝ่ายนติบิญัญตัไิปออกกฎหมายนริโทษกรรมส�าหรบัผูก้ระท�าความผิดท่ีมีเหตุ
จูงใจทางการเมือง และได้ก�าหนดหลักการส�าคัญคือ จะต้องสร้างความปรองดองแทนล้างแค้น และจะไม่มีการด�าเนินคดี
กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายรัฐ ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัความต่อเนือ่งของฝ่ายปกครองท�าให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนยงัอยูใ่นต�าแหน่งและปฏิบตัิ
หน้าที่ต่อไปได้

 1 เผยแพร่ใน www.pub-law.net 17 มิถุนายน 2555 20:07 น.

 2 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Göttingen ประเทศเยอรมนี



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI62 63

อย่างไรกด็ ีบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในส่วนนีย้งัมีความคลมุเครอือยูม่าก ส่งผลให้ฝ่ายนติบิญัญตัมิดุีลพนิิจอย่าง
กว้างขวาง และในการพิจารณาในรัฐสภาก็ได้มีการถกเถียงและอภิปรายกันยาวนานเพราะเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อน 
จนในที่สุดในปี ค.ศ. 1995 รัฐสภาก็ได้ประกาศใช้ “กฎหมายส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์ ค.ศ. 1995” 
(Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995) ในกฎหมายฉบับนี้มีหลักการใหม่ที่เป็นมากกว่า
การนิรโทษกรรม เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความจริงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคแบ่งแยกสีผิวด้วย 
โดยกฎหมายได้ก่อตัง้ “คณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจรงิและสร้างความสมานฉนัท์” ซึง่ประกอบด้วยคณะอนกุรรมการ 3 คณะ 
ได้แก่ คณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการนิรโทษกรรม และคณะ
อนุกรรมการเยียวยาและฟื้นฟู (Reparation and Rehabilitation) มีวาระการท�างานทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี

การนิรโทษกรรมตามกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการตรากฎหมายนิรโทษกรรม เพราะไม่ได้
เป็นการยกเว้นโทษโดยตัวกฎหมาย แต่กฎหมายก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดท่ีประสงค์จะได้รับการนิรโทษกรรมต้องย่ืน
ค�าร้องต่อคณะอนุกรรมการนิรโทษกรรม ซึ่งมีอ�านาจตัดสินใจว่าจะให้มีการนิรโทษกรรมแก่บุคคลนั้นหรือไม่ โดยบุคคล
นั้นจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดของตน เทียบได้กับการรับสารภาพ

ผูย้ืน่ค�าร้องจะได้รบัการนิรโทษกรรมเฉพาะกรณทีีเ่ป็นความผดิทีม่แีรงจูงใจทางการเมอืง และจะได้รบัการนริโทษกรรม
เมือ่คณะอนุกรรมการฯ วนิจิฉยัว่าได้กระท�าความผดิจรงิและได้ประกาศต่อสาธารณะแล้วเท่านัน้ ค�าวนิจิฉยัของคณะอนกุรรมการฯ 
จะมีผลเป็นการปลดเปลื้องผู้กระท�าความผิดจากความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งด้วย

สิ่งที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของกฎหมายฉบับนี้ คือ การก�าหนดให้การแสวงหาความจริงเป็นเงื่อนไขของการ
นริโทษกรรม ถอืเป็นโมเดลใหม่ส�าหรบัการจดัการกับอดตี เป็นทางเลอืกตรงกลางระหว่างการด�าเนนิคดกัีบผูก้ระท�าความผิด
ทุกกรณีกับการยกเว้นความผิดโดยไม่สนใจเหตุการณ์ในอดีต (นิรโทษกรรมในความหมายดั้งเดิม) “นิรโทษกรรม” 
ตามกฎหมายส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์ ค.ศ. 1995 ในแอฟริกาใต้จึงมีได้หมายถึงการลืมอดีต 
แต่เป็นการรือ้ฟ้ืนเรือ่งราวในอดีตและมุง่แสวงหาข้อเทจ็จรงิให้เป็นทีป่ระจกัษ์ แล้วจงึให้อภยัแก่กนั กฎหมายฉบบันีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ความคิดที่ว่า ความปรองดองจะเกิดขึ้นเมื่อสังคมเผชิญหน้ากับความจริงในอดีต ไม่ใช่ปิดหูปิดตาลืมอดีต และผู้ที่จะ
ให้อภัยได้ย่อมต้องรู้เสียก่อนว่าตนก�าลังจะให้อภัยในเรื่องอะไร

อย่างไรก็ดี มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวคงไม่อาจบังคับให้เกิดความสมานฉันท์ได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายที่จะสร้างความปรองดองและให้อภัยแก่กันและกันด้วย มิเช่นนั้นแล้ว 
กฎหมายปรองดองก็คงจะเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียวที่ไม่มีใครให้ความส�าคัญและรอวันถูกฉีกทิ้งในที่สุด
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พฤติการณ์ที่ชาวผิวสีมักใช้หลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

          (ตอนที่ 2)  

ปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธ ศิริวัชรไพบูลย์ 1
 

จากท่ีได้กล่าวถงึพฤตกิารณ์การหลอกลวงทางอเีมล์ของชาวผวิสทีีม่กัใช้เป็นลูท่างในการหลอกลวงเหย่ือ มีจ�านวน 
4 พฤติการณ์ซึ่งได้กล่าวไว้ในตอนที่ 1 ส่วนตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึงพฤติการณ์การหลอกลวงของชาวผิวสีอีกเช่นกัน ซึ่งได้ใช้
ช่องทางการติดต่อที่เหยื่อมักใช้กันอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยขาดความระมัดระวัง เช่น Facebook  line  Skype  เป็นต้น 

2. การหลอกลวงทาง Social Media เช่น Facebook / Line / Instragram / Skype

พฤติการณ์การหลอกลวงของ Scammer จะมีรูปแบบหลักอยู่ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหยื่อแต่ละคน ว่าจะถูก 
Scammer ยกเหตุการณ์ใดขึ้นมาแอบอ้าง หรือถูกตัดตอนเหตุการณ์บางอย่างออกไป ดังนี้

2.1 หลอกลวงด้วยการขอแต่งงาน

เริ่มจากการแสดงความคุ้นเคยโดยการพูดคุยผ่านทาง Facebook  โทรศัพท์มาหาบ่อยๆ ส่งอีเมล์ (บางกรณี)
ด้วยข้อความที่รักใคร่ชอบพอกับเหยื่อ โดยใช้เวลาสร้างความสนิทสนมประมาณ 1-2 เดือน ก็ออกปากว่าจะขอแต่งงาน 
มีการส่งของมาให้ เช่น เงิน ทอง  แหวนเพชร iPad  iPhone   แต่จะมีบุคคลซ่ึงมักจะเป็นหญิงไทยที่ร่วมกระบวนการ
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศุลกากร แจ้งมาว่ามีพัสดุมาถึง แต่ตรวจสอบพบว่าข้างในมีเงิน จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าภาษี จึงให้เหยื่อโอนเงินไปให้ โดยผ่านบัญชีของ น.ส. A (นามสมมุติ) ธนาคาร B ตัวอย่างรูปภาพที่ได้ส่งมาหาเหยื่อ
ทางอีเมล์  ได้แก่ 

 1 - นติศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, เนติบณัฑติ ส�านกัอบรมศึกษากฎหมายเนตบัิณฑติยสภา, นติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมาย

อาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ  ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กระทรวงยุติธรรม
 - วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความผิดฉ้อโกงศึกษากรณีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551



ตัวอย่างที่ 1
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เอกสารที่ใช้อ้างถึงการขนส่ง ตัวอย่าง 1 
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เอกสารที่ใช้อ้างถึงการขนส่ง ตัวอย่าง 2

เอกสารที่ใช้อ้างถึงการขนส่ง ตัวอย่าง 3

เอกสารที่ใช้อ้างถึงการขนส่ง ตัวอย่าง 4
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2.2 หลอกลวงด้วยการอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจและความสงสารของเหยื่อ

ข้อเท็จจริงลักษณะนี้ เริ่มจากการแสดงความคุ้นเคยโดยการพูดคุยผ่านทาง Facebook โทรศัพท์มาหาบ่อยๆ 
ส่งอเีมล์ (บางกรณ)ี ด้วยข้อความทีรั่กใคร่ชอบพอกบัเหย่ือ โดยใช้เวลาสร้างความสนทิสนมประมาณ 1 - 2 เดือน  เมือ่สนิท
สนมแล้ว บอกเหยื่อว่าต้องเดินทางมาที่มาเลเซียเพื่อมารับรายได้ที่บิดาได้สร้างเอาไว้ก่อนตายจากบริษัทน�้ามันที่มาเลเซีย 
Chevron Texaco Oil and Gas Company. ที่เมือง Kota Kinabalu ซึ่งเป็นเกาะอยู่ใกล้กับอินโดนีเซีย โดย scammer 
(เอารูปชาวต่างชาติผิวขาวแสดงให้ปรากฏใน profile Facebook) บอกว่าตนเป็นตัวแทนมารับเงินแทนบิดาซึ่งได้รับ Award 
(รางวัล) เป็นเงินมูลค่า 3.5 ล้านปอนด์ หรือ 170,800,000 บาท scammer จึงเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซียเพื่อรับเช็ค 
เมื่อเสร็จธุระแล้วจะมาเจอเหยื่อกับครอบครัวที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

ต่อมา scammer แจ้งกับเหยือ่ว่าต้องจ่ายเงนิให้บรษิทัประกนัชือ่ MSIG เป็นเงนิ 70,000 ปอนด์ หรอื 3,416,000 บาท 
เพื่อจะเอาเช็คจากบริษัทประกัน และยังแจ้งว่าขาดเงินอยู่อีก 2,000 ปอนด์หรือประมาณ 95,000 บาทจึงขอร้องให้เหยื่อ
ช่วย เนื่องจากเตรียมเงินสดมาไม่พอและก็ได้ถอนเงินสดออกมาจากบัตรมาสเตอร์การ์ดจนหมดแล้ว โดยให้ความหวังกับ
เหยื่อว่า เมื่อมาเจอกับเหยื่อจะคืนเงินที่ยืมให้ทั้งหมด แจ้งชื่อผู้รับเงินว่าเป็น Mr.xxx ซึ่ง scammer อ้างว่าเป็นพนักงาน 
บริษัทประกัน เมื่อเหยื่อได้โอนเงินให้แล้ว scammer จึงได้ส่งข้อความใน Yahoo Message มาว่าก�าลังไปเอาเช็คเพื่อไป
ขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วหลังจากเสร็จธุระแล้วก็จะบินมาหาเหยื่อทันที ซึ่ง scammer ก็ได้ส่งเอกสารแนบมาด้วยเพื่อท�าให้
เหยื่อเชื่อใจโดยที่ไม่ได้ร้องขอ อ้างว่าเป็นเอกสารการจ่ายเงินที่บริษัทประกันได้ออกให้

เอกสารที่ใช้อ้างถึงการขนส่ง ตัวอย่าง 5
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เมื่อเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร scammer ก็ได้อ้างอีกว่าทางธนาคารต้องการเงินจ�านวน 1 ล้านบาทเปิดบัญชี

เป็นช่ือ scammer เพือ่ความสะดวกในการฝากเชค็และถอนเงนิออกมา อกีทัง้ได้อ้างว่าธนาคารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมเปิด

บัญชีใหม่เป็นเงินจ�านวน 1 ล้านบาท อ้างว่าเงินไม่พอ จึงขอยืมเหยื่ออีก 488,000 บาท หากเสร็จธุระแล้วจะเดินทางมา

หาเหยื่อที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับคืนเงินให้พร้อมดอกเบี้ย ในระหว่างเคลียร์ริ่งเช็ค  scammer อ้างว่า ไม่มีเงินจ่ายค่า

ห้องพักและอาหารอยากจะให้เหยื่อโอนเงินไปให้อีก 20,000 บาทเพื่อจ่ายค่าโรงแรมและได้ส่งลิงค์ (link) ธนาคารที่ 

scammer อ้างว่าได้เปิดไว้ท่ีลอนดอน จึงได้ให้รหัสแก่เหยื่อ เพื่อเข้าไปดูยอดเงินสะสมเว็บชื่อ http://globalfidelbk.

com/index.php  สุดท้ายก็เป็นเว็บปลอม
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2.3 หลอกลวงด้วยการอ้างถึงการเจ็บป่วย

เหยื่อได้ติดต่อกับชาวต่างชาติ (scammer) ใน website Thaifriendly โดยแนะน�าตัวเองว่าเป็นชาวอังกฤษ 
อยู่ที่ลอนดอน มีบุตรสาว 9 ขวบ 1 คน หย่าร้างกับภรรยาแล้ว เริ่มติดต่อกันทาง e-mail  แรกๆ เหยื่อยังไม่หลงเชื่อ  
แต่ scammer ก็จะส่งรปูและประวัติมาคยุ scammer เร่ิมสร้างเร่ืองราวโดยอ้างว่าจะไปแสดงสนิค้าที ่Africa หลังจากเสร็จสิน้
ภารกิจจะเดินทางพบเหยื่อที่เมืองไทย scammer ได้ส่ง e-mail แจ้งว่า scammer และบุตรสาวได้เดินทางมาถึง Africa 
เป็นที่เรียบร้อย แต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอ้างบุตรสาวเกิดอาการปวดท้องเนื่องจากกินอาหารและเจอสภาพ
อากาศที่ไม่ดี ซึ่งเหยื่อคิดว่าเป็นเรื่องจริง  พร้อมให้เบอร์โทรแก่เหยื่อไว้ให้ติดต่อ ซึ่งเบอร์โทรนั้นคือ +2348137360089 
3 วันต่อมา scammer ได้ e-mail แจ้งแก่เหยื่อว่าบุตรสาวได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการปวดท้อง
จากสาเหตุเดิม ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว หมอก็อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ แต่ scammer ติดปัญหาเรื่องค่ารักษา
พยาบาลของบตุรสาว ซึง่ค่ารักษาทัง้หมด $1,865  ซึง่ scammer ได้จ่ายไปแล้ว $1,000  และยงัคงเหลอือีก $865 หากไม่ช�าระ
ทัง้หมด หมอจะไม่ให้บุตรสาวออกจากโรงพยาบาล ถงึแม้ว่ามบีตัรเครดติแต่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Africa เนือ่งจากระบบ 
Banking ไม่รองรับบัตรใดๆ scammer จึงขอความช่วยเหลือจากเหยื่อ ขอร้องให้เหยื่อโอนเงินส่วนที่เหลือจ�านวน $865 
เพื่อช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุตรสาว เพื่อที่จะได้รีบกลับมาเตรียมตัวเพื่อให้ทันขึ้นเครื่องบินมาที่ประเทศไทย 
ด้วยความทีเ่หยือ่เป็นห่วงเดก็และเป็นห่วงเรือ่งการเดนิทาง เกรงว่าจะไม่ทนัได้ขึน้เครือ่ง จงึแนะน�าให้เหยือ่โอนเงนิผ่านทาง 
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union)
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2.4 หลอกลวงว่ามีธุรกิจส่วนตัว

เหยือ่รูจ้กั Scammer ใน Facebook ติดต่อกับเหยือ่สกัระยะ และกไ็ด้เปลีย่นมาคยุกนัใน Skype ซ่ึง Scammer 
แนะน�าตนเองว่าท�าธุรกิจส่วนตัว เป็นคนอิตาลี แต่มาอยู่ใน UK เปิดร้าน ขายรถมือสองและมือหนึ่ง คุยกันได้สักระยะ 
Scammer บอกว่าต้องการมาประเทศมาเลเซียเพื่อมาดูรถและซื้อรถยี่ห้อ โปรตอน ให้กับลูกค้า หลังจากนั้นจะเดินทาง
มาประเทศไทย เมื่อ Scammer ได้ด�าเนินการซื้อรถ 

2.4.1 อ้างมีปัญหาเรื่องเอกสารในการขนส่งรถลงเรือเพื่อส่งไปให้ลูกค้าที่ UK  จึงให้เหยื่อช่วยเหลือ
ด้วยการโอนเงินก้อนแรกจ�านวน 30,000 บาท ไปยังบัญชีผู้หญิงไทย  หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นสต๊าฟในร้านขายรถ ภายหลัง
จากที่ scammer ได้เงินจากเหยื่อ 

2.4.2 อ้างมปัีญหาเกดิขึน้มาอกีว่าเงินไม่พอในการท�าเอกสารให้เหยือ่โอนเงินให้อกีจ�านวน 25,000 บาท

2.4.3 ต่อมาอ้างอกีว่าทีส่นามบนิไม่ให้เดินทางออกจากมาเลเซยี ต้องมเีงินสดตดิตัว 30,000 บาท  เหยือ่ก็
โอนไปให้อีก

2.4.4 อ้างมปัีญหาอกีว่า Scammer อยูท่ีส่นามบนิและเป็นลมทีส่นามบนิ ในเหตกุารณ์น้ีกม็คีนอ้างช่ือว่า
เป็นหมอ Doctor Hammed  และเป็นเจ้าของคนไข้ โดยอ้างว่า Scammer เป็นลม ขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาล Petaling 

ตัวอย่างข้อความที่ Scammer 

มักเริ่มคุยกับเหยื่อ
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hospital in Malaysia และบอกกับเหยื่อว่าเงินที่โอนไปให้ 30,000 บาทนั้น โดนขโมยตอนที่เป็นลม ออกอุบายให้เหยื่อ
โอนเงินไปอีกส�าหรับค่าห้องพักในโรงพยาบาล และเงินติดตัวในการเดินทางออกนอกประเทศอีก 35,000 บาท  

2.4.5 หลงัจากนัน้ scammer บอกว่าไปพักท่ีโรงแรม ก�าลังจะเดินทางแต่โดนเพ่ือนร่วมห้องขโมยเอกสาร
รถและเงนิทัง้หมด ให้เหยือ่โอนไปให้อีกจ�านวน 33,000 บาท ส�าหรบัค่าห้องและเงนิตดิตวัในการเดนิทาง และอีก 100,000 
บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการท�าเอกสารใหม่ 

2.4.6 scammer ก็สร้างเรื่องให้เหยื่อโอนไปอีกบอกว่า แท็กซี่ที่นั่งมาโดนต�ารวจจับเรื่องยาเสพติดในรถ 
และถูกจับมาด้วย อยู่ที่สถานีต�ารวจ ต้องการให้เหยื่อส่งเงินไปส�าหรับจ่ายค่าต�ารวจ 15,000 บาท, 20,000 บาท และ 15,000 บาท

2.4.7 scammer บอกว่า วีซ่าจะหมดอายุให้เหยื่อส่งเงินไปให้อีก 25,000 บาท ส�าหรับค่าวีซ่า และ ค่า
เอกสารในสถานทูต 30,000 บาท 

2.4.8 เมื่อ scammer ได้เดินทางกลับ UK แล้วก็แสดงความซาบซึ้งใจที่ให้ยืมเงิน จึงส่งพัสดุมาให้โดยมี 
จ�านวน 7 อย่าง ได้แก่ Notebook  IPhone5  เพชร ดอกไม้ ช็อกโกแลต กระเป๋าสีแดง (มีเงิน $30,000 ) โดย
ขอทีอ่ยูข่องเหยือ่ และจะส่งหลกัฐานการส่งของมาให้ทางอเีมล์  จากนัน้ประมาณ 2 - 3 วนั ได้มหีญงิไทย ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่
ท�างานเก่ียวกับบรษิทัขนส่ง (ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัเอาพสัดุไปให้ผูร้บั) โทรมาและได้แจ้งว่า มพีสัดมุาจาก scammer เป็นพสัดุ
กล่องสีน�้าตาล หนักประมาณ 10 กิโลกรัม ส่งมาถึงแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่เอาพัสดุมาส่งให้ โดยเครื่องบินที่ส่งพัสดุมานี้
ไปลงที ่จ.ภเูกต็ ซ่ึงจะต้องเสียค่าธรรมเนยีม $1,500  คดิเป็นเงนิไทย 45,200 บาท  แล้วให้โอนไปทีบ่ญัช ีนางสาว A (นามสมมต)ิ 
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี xxxxxxxxx

2.4.9 ภายหลงัจากการโอนเงนิ ประมาณ 15 นาท ีกม็ชีายคนหนึง่โทรเข้ามาท่ีเบอร์มอืถอื แจ้งแก่เหยือ่ว่า 
ของทีส่่งมานัน้มีน�า้หนกัมากราวๆ 10 กโิลกรมั และมกีารสแกนแล้วพบว่ามเีงนิ Notebook  IPhone5 เพชร ฯลฯ เนือ่งจาก
เป็นสิ่งผิดกฎหมายของประเทศไทย จึงต้องเสียค่าด�าเนินการจ�านวนเงิน 2.5 แสนบาท โดยให้โอนไปยังบัญชี นาย B  
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี xxxxxxxxx

2.4.10 หากไม่ส่งเงินจ�านวน 250,000 บาท เพื่อเอาของที่ส่งมาให้ ก็ข่มขู่โดยการจะเอารูปของเหยื่อไป
กระท�าในการที่เสียหายทาง Facebook กับเพื่อนๆ ของเหยื่อ
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2.5 ขู่ว่าจะเอาภาพโป๊ขึ้นเว็บ แล้วให้โอนเงินให้

Scammer ได้ขอเป็นเพื่อนใน Facebook ใช้ภาพชาวอังกฤษหน้าตาดี อ้างว่าเป็นวิศวกรที่ปรึกษาของบริษัท
หนึ่งที่จะมาท�างานในโครงการของรัฐบาล และอ้างว่ามีมรดกจากการเสียชีวิตของบิดาซึ่งท�างานในบริษัทของรัฐบาล
มาเลเซีย จะได้รับมรดก 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนมาเมืองไทยก็จะแวะรับมรดกก่อน เมื่อมาถึงมาเลเซียก็อ้างว่าน�าเงิน
มาไม่พอ ขอยืมเงินไปจ่ายเพราะเห็นว่าเหยื่อเป็นเพื่อนคนเดียวที่ใกล้ที่สุด ซึ่งเหยื่อได้โอนเงินไปให้จ�านวนหนึ่ง และบอก
ว่าไม่มีอีกแล้ว แต่ถูกแก๊งหลอกลวงแจ้งว่าจะเอาภาพโป๊ซ่ึงเป็นคนอื่นน�าขึ้นเว็บไซต์ และลงชื่อของเหยื่อ รวมทั้งที่อยู่
ทีท่�างาน  เหยือ่กลวัเสยีช่ือเสยีงจึงได้โอนเงินไปให้ รวมทัง้หมด 1,100,000 บาท และยงัถกูเรยีกร้องอกี 400,000 บาทเศษ 
ซึ่งเหยื่อไม่ได้ส่งไปให้เพราะไม่มีเงินสดอีกแล้ว 

2.6 หลอกลวงว่าจะร่วมท�าธุรกิจ

Scammer ได้ขอเป็นเพือ่นใน Facebook ของเหยือ่และได้แนะน�าตนเองว่าเป็นชาวองักฤษ  มอีาชพีเป็นวศิวกร 
บริษัทน�้ามัน shell เป็นพ่อหม้าย มีบุตร 1 คน ภรรยาเสียชีวิต ท�างานหนัก อยากจะลงทุนในประเทศไทย เช่น ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจที่อังกฤษได้ยกให้บุตร

ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Scammer อ้างว่าอยากจะลงทุนในประเทศไทย โดยให้เหยื่อไปหาสถานที่ตั้ง
คอนโด ซึ่งเหยื่อได้ไปหาคอนโดลุมพินี สุขุมวิท 109 สถานีแบริ่ง  แล้วน�าไปเสนอ Scammer ซึ่งเห็นชอบด้วย จึงส่งเงิน
มาให้ $500,000 หรือประมาณ 15 ล้านบาท ทางพัสดุ ซึ่งเหยื่อเชื่อว่า ได้มีการส่งเงินมาจริง จึงได้ไปจองคอนโดดังกล่าว 
จ�านวน 7 ห้อง จองห้องละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท  ราคาต่อห้อง 1,590,000 บาท ภายหลังจองคอนโดฯ
ไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็มีอีเมล์ (E-mail) มาหาเหยื่อว่ามีของมาถึงประเทศไทยแล้ว ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
แล้วมเีจ้าหน้าที ่shipping โทรมาหาเหยือ่ว่าต้องมค่ีาธรรมเนยีมในการรบัของ จ�านวน 69,800 บาท โดยให้โอนไปยงัหมายเลข
บญัช ีxxx0094986 ในวันเดยีวกนัน้ัน Scammer กไ็ด้ตดิต่อมาทางอีเมล์ของเหยือ่ว่าให้โอนเงนิเพิม่อกีจ�านวน 37,800 บาท 
ถึงจะได้รับของตามที่ได้ส่งไปให้  

จากพฤติการณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้น ได้สร้างความเสียหาย
ให้แก่ผู้หญิงไทย ธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น บริษัทที่มีการซื้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศ  ความสัมพนัธ์ในครอบครวั  ซึง่ความเสยีหายนีโ้ดยเฉลีย่
ไม่ต�า่กว่าคนละ 5 แสนบาท และในแต่ละวันมผีูท้ีถ่กูหลอกลวง ไม่ต�า่กว่า 
100 ราย มูลค่าความเสียหายในแต่ละปี ไม่ต�่ากว่า 2,000 ล้านบาท
จงึเหน็ควรทีห่น่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว หากกระท�าเพยีงล�าพงัในหน่วยงานใด หน่วยงานหนึง่ทีเ่กีย่วข้อง
ก็ไม่อาจจะส�าเร็จลุล่วงไปได้ ซ�้ายังจะสร้างความเสียหายในลักษณะ
เช่นนี้ต่อไปโดยไม่รู้จักจบสิ้น
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เทคนิคการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

เทคนิคการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน" ประโยคนี้ เป็นค�าพูดที่ฮิตติดปากของคนท�างานหลายคน เพื่อใช้เป็นก�าลังใจ 

หรือค�าพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยันไม่ท�าให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะ

ในยุคสมัยของ “ไอ้ขวัญ อีเรียม” ที่ไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ หรือการศึกษามากมาย หาปู ปลา ผัก ตามห้วยหนองคลองบึง 

เลี้ยงปากท้องได้ เนื่องจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และยุคสมัยเอื้ออ�านวยอยู่  แต่ปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนไป เข้าสู่โลก

แห่งการพัฒนา ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีการแข่งขันกันตลอดเวลา ประโยคท่ีว่า "ไม่มีความ

ยากจนในหมู่คนขยัน" อาจจะใช้ได้อยู่กับบางสถานการณ์ สังคม หรือประเทศเท่านั้น และต้องถูกที่ ถูกกาลเทศะ บริบท

ต่างๆ ด้วย จึงจะเห็นได้ว่าในวัยท�างานยุคปัจจุบันหลายคนขยันมากมาย ท�างานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต อุทิศตนเอง

ให้กับองค์กรที่ตนเองท�างานอยู่ ก็ไม่ประสบความส�าเร็จสักที ซ่ึงแน่นอนแต่ละคนย่อมมีความคาดหวังให้ตนเองมีหน้าที่

การงานท�าที่ดี และนอกเหนือจากนั้น ยังต้องการให้ตนเองประสบความส�าเร็จ ก้าวไปกับองค์กรที่ตนเองท�างานอยู่

ทั้งนี้มีเทคนิคหนึ่งท่ีอยากจะน�ามาเสนอ และแนะน�าให้กับทุกท่าน เพื่อสามารถประสบความส�าเร็จในหน้าที่

การงาน นัน่คอืการ “พลอดรกั” ซึง่ไม่ใช่เป็นการขอความรักระหว่างชายหนุม่หญงิสาว แต่เป็นเทคนคิการท�างานให้ประสบ

ความส�าเร็จ อีกแนวทางหนึ่ง ดังนี้

1. พ-พัฒนาตนเอง

ศกึษา จดุด้อย ข้อบกพร่อง จดุแขง็ ของตนเองอย่างสม�า่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งบคุลกิลกัษณะ พฤติกรรม หรือ

แม้แต่วธิกีารท�างานของตนเอง สิง่ไหนทีม่ดีอียู่แล้ว ต้องหมัน่ต่อยอด พัฒนาให้ดียิง่ข้ึน สิง่ไหนท่ีเป็นจุดอ่อน จดุบกพร่อง

ปรบัปรงุ ศกึษาหาความรูต่้อเตมิให้ดกีว่าเดมิ วัยท�างานจะต้องเป็นนักส�ารวจ หรอืมหัีวใจเป็นนกัพฒันาอยูเ่สมอในทุกด้าน
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2. ล-หลากหลายทักษะ

ทุกองค์กร หรือบริษัทในปัจจุบัน ต้องการพนักงานที่มีความหลากหลายในทักษะการท�างาน (Multi-skills) 

เพือ่เข้ามาพฒันา ปรบัปรงุองค์กรให้ดีขึน้ เนือ่งจากพนกังานท่ีมีความสามารถหลายอย่าง ย่อมไม่ปฏิเสธ หรือ หลกีเลีย่งการท�างาน

ทีม่อบหมายให้ เพราะเป็นบคุคลทีส่ามารถพฒันาตนเอง เพือ่นร่วมงานอย่างต่อเน่ือง บคุคลเหล่านี ้ จะไม่ปฏเิสธการเรยีนรู้ 

สิง่ใหม่ๆ ท�าตนเป็นเหมอืนแก้วน�า้ทีไ่ม่เต็ม รบัฟังความคดิเหน็ ปรบัปรงุ เปล่ียนแปลงตวัเองในทางทีด่ตีลอดเวลา

3. อ-อดทน

พลังแห่งความส�าเร็จในการท�างาน คือ การอดทน ต่อสถานการณ์ต่างๆ ในสถานที่ท�างาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

งานที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน หลายคนทนไม่ได้กับการได้รับ

การพูดจาดูถูก สบประมาท ลาออกจากที่ท�างานทันที โดยหารู้ไม่ว่า สิ่งนั้นอาจจะเป็นยาพิษที่ท�าร้ายตนเอง ท�าให้คุณไม่

สามารถได้งานใหม่ เพราะประวัติการท�างานของคุณเสีย ไม่สามารถเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียด หรือสถานการณ์

อันเลวร้ายในที่ท�างานได้ จงมีความอดทนและอดกลั้นเข้าไว้ แล้วคุณจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ส�าเร็จ

4. ด-ดึงดูด

พนักงานที่มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ลองผิดลองถูกอย่างสม�่าเสมอ คอยดึงดูดเอาความรู้จาก 

หนังสือ ผูค้นรอบข้าง อนิเทอร์เนต็ มาประยกุต์ใช้ในการท�างาน จนท�าให้งานส�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีย่อมสามารถดงึดดูความ

สนใจจากหัวหน้างาน ทีมงาน ให้เห็นศักยภาพของพนักงานคนนั้นได้ บุคคลที่มีทักษะในการดึงดูดนั้นจะสามารถท�างาน

เป็นทีม และท�างานคนเดียวอย่างอิสระได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ และโดยส่วนใหญ่คนที่มีทักษะดึงดูด มักจะมีความ

กระตือรือร้นจะเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูก มาท�างานก่อนเวลาเสมอเพ่ือหาโอกาสค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม 

พยายามที่จะให้งานเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาท่ีก�าหนด ซ่ึงแตกต่างจากคนท่ีขาดความกระตือรือร้น และความดึงดูด 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีไม่อยากให้วันท�างานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จสิ้นสัปดาห์การท�างาน ท�างานเฉื่อย 

ไม่สนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารใดๆ เลย บุคคลเหล่านี้ ไม่ประสบความส�าเร็จในการท�างานแน่นอน
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5. ร-รักงานที่ท�า

เราไม่สามารถให้งานมารักได้ แต่เราสามารถรักงานที่ท�าได้ ไตร่ตรอง และพิจารณาดูเสมอว่างานที่เราท�าอยู่นัน้

มีคุณค่ากับเรามากมายเพียงใด ให้อะไรกับเราบ้าง ท�าใจให้รักงาน เพราะค�าว่ารักเป็นพ้ืนฐานของความส�าเร็จทุกอย่าง 

และท�าให้คุณมีความสุขกับมัน เมื่อคุณมีความรักในตัวงาน หรือแม้แต่รักองค์กร คุณจะมีความสุขกับงานที่ท�า ซึ่งจะท�าให้

คุณพยายามหาวิธีการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของงานที่ท�าอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะส่งผลให้คุณรู้จักวางแผนชีวิตและ

เป้าหมายความส�าเรจ็ในการท�างานของคณุ ถ้าคณุไม่สามารถรกังานทีค่ณุท�าอยูไ่ด้ ความเบือ่หน่าย ความท้อแท้จะเกดิกบัคณุ 

และในที่สุดคุณก็จะจากมันไป และเสาะแสวงหางานที่คุณรักอยู่เรื่อยๆ จะท�าให้คุณไม่ประสบความส�าเร็จสักที เพราะ

มัวแต่ไปนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่

6. ก-การจัดการเป็นเลิศ

คนที่มีทักษะในการจัดการเป็นเลิศนั้น จะเป็นผู้ที่

ประสบความส�าเร็จ ทั้งในเรื่องครอบครัว และหน้าที่การงาน 

เพราะเขาจะเป็นคนทีรู้่จักวางแผน ท�างานเป็นขัน้ตอน รูจ้กัความ

เส่ียง และหามาตรการมาป้องกัน พร้อมกนันัน้ยงัมคีวามสามารถ

ในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูก

วางแผน จัดการ วางไว้เป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยแล้ว พอถึงเวลา

ที่จะน�ามาใช้นั้นมันช่างง่ายเหลือเกิน ปราศจากความสับสนและ

วุ่นวาย ประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากรต่างๆ ลองส�ารวจตัวเอง

ดวู่า การทีค่ณุจะท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ คณุท�าได้ง่ายไหม หรอื

มแีต่ความสบัสนวุน่วาย ไม่รูจ้ะเร่ิมยงัไงด ีนัน่แสดงว่าถงึเวลาแล้ว 

ที่คุณจะต้องมาพัฒนาการทักษะการจัดการของคุณ

บุคคลในวัยท�างานจะประสบความส�าเร็จในการ

ท�างานได้ นอกจากจะเป็นผู ้ ท่ีมีความรู ้อันกอปรด้วยวัยวุฒิ 

และคุณวฒุแิล้ว ควรต้องน�าทกัษะอืน่ๆ เข้ามาเสริม เข้ามาปรบัปรงุ 

และจัดการในการท�างานของตน โดยทักษะเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้

ก็จากการสังเกต การเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า และการน�ามา

ประยุกต์ใช้เทคนิค “พลอดรัก” (พ-ล-อ-ด-รั-ก) พ-พัฒนาตนเอง, 

ล-หลากหลายทักษะ, อ-อดทน, ด-ดึงดูด, ร-รักงานที่ท�า, ก-การ

จัดการเป็นเลิศ ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่ง ที่สามารถท�าให้ผู้ที่น�าไป

ฝึกฝน ปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ตนเองในสถานที่ท�างาน หรือ

ในชีวิตประจ�าวัน ประสบความส�าเร็จในสายอาชีพการงาน และ

ต�าแหน่งงานที่ตนเองท�าอยู่ได้

ที่มา : ManPower



ภัยร้ายที่มากับโลกร้อน
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ภัยร้ายที่มากับโลกร้อน
 กองบรรณาธิการ 1 

   

โลกร้อนไม่ได้น�ามาแต่ความร้อนเท่านั้น แต่ยังน�าภัยอันตรายมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงอนัตรายจากโรคร้ายได้อกีด้วย แพทย์สาขาโรคตดิเชือ้บอกว่า ในภาวะโลกร้อนและอณุหภมูทิีเ่พิม่มากขึน้
หลายองศาเซลเซียสนั้น จะท�าให้ภูมิภาคที่มีอากาศเย็นเริ่มร้อนขึ้น และโรคภัยต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศ
ในแถบร้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ส่วนประเทศในแถบร้อนท่ีปกติอุณหภูมิสูงอยู่แล้วนั้น ก็มีความเส่ียงยิ่งขึ้นต่อโรคภัย
ต่างๆ มากขึ้นไปอีก โรคที่จะมาในภาวะโลกร้อนสามารถแบ่งได้เป็น 3 โรคใหญ่ๆ คือ

1. ฮีตสโตรก (Heat Stroke) ภาวะเป็นลมเนื่องจาก
ความร้อนสูงเกินไป นับเป็นด่านแรกของภัยสุขภาพยุคโลกร้อน 
ซึ่งโรคนี้คนในประเทศร้อนมักจะไม่ค่อยเกิดอาการมากนัก 
เน่ืองมาจากเคยชินกับความร้อน แต่ในอนาคตข้างหน้า เมือ่อณุหภมูิ
เพิม่ขึน้ไปอกีประมาณ 7 - 10 องศาเซลเซยีส คนในประเทศร้อนก็
อาจจะเกิดอาการนี้ได้บ่อยๆ เช่นกัน อาการที่ว่านี้จะเกิดจากการ
ที่ร่างกายนั้นได้รับความร้อนมากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นจากการ
ออกก�าลังกาย หรือการเล่นกีฬาในภาวะอากาศร้อนจัดเป็นเวลา
นาน จนอณุหภมูใินร่างกายสงูเกนิขดีทีจ่ะทนทานได้ เมือ่โลกร้อน
มากขึน้ คนในประเทศหนาวอย่างในยุโรปจะมภีาวะฮตีสโตรกเกิดข้ึน
ได้เช่นกัน เนื่องจากภาวะที่อากาศร้อนเกินไปจนท�าให้ร่างกาย
สูญเสียน�้า เสียเกลือแร่ในร่างกายได้ ท�าให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน 
ซึ่งเหล่านี้อาจจะท�าให้เสียชีวิตได้

 1 ส�านักบริหารกลาง ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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2. อาการภูมิแพ้ อาการเช่นนี้แพทย์สาขาโรคติดเชื้อบอกว่าเกิดจากภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงมาก 
จนท�าให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟ็กต์ บรรยากาศร้อนขึ้น ซึ่งเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมากๆ จะไปกระตุ้นให้สาหร่าย พืช 
หรอืวชัพชืบางอย่างท่ีปกตไิม่ข้ึนอยูใ่นท่ีสงูหรอืในอากาศหนาวขยายตวัได้มากขึน้ในทีท่ีอ่ากาศหนาว และเมือ่วชัพชืเหล่านี้
เพิ่มมากขึ้น อาจก่อสารให้เกิดภูมิแพ้ได้มากขึ้นเช่นกัน  เนื่องจากการสร้างละอองเกสรที่ลอยมาในอากาศท�าให้เกิดภูมิแพ้
ได้มากขึ้น รวมทั้งเรื่องของมลภาวะก็อาจช่วยกระตุ้นให้คนที่เป็นโรคหอบหืดเกิดอาการได้มากขึ้นและบ่อยขึ้น หรือคนที่
เป็นโรคหลอดลมอักเสบจากการสูบบุหรี่ก็จะมีปัญหามากขึ้นด้วย

3. โรคท่ีมากับแมลง เนือ่งจากแมลงบางชนดิ เช่น ยงุ แมลงวนั จะชอบอากาศอบอุน่ ค่อนข้างร้อน ซึง่เป็นสาเหตุ
ที่ท�าให้เกิดโรค เช่น โรคไข้เลือดออก มาลาเรีย ได้มากในประเทศร้อน ขณะที่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวอย่างยุโรปนั้น 
มกัจะไม่ต้องกงัวลกบัเรือ่งไข้เลอืดออกหรอืมาลาเรยี เนือ่งจากแมลงวนัจะอาศัยอยูใ่นอากาศเยน็ไม่ค่อยได้ แต่เมือ่โลกร้อนขึน้ 
บริเวณที่แมลงเหล่านี้สามารถขยายพันธุ์ไปได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น มีการพบโรคเหล่านี้ในสถานที่ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน คือ 
ในที่ที่มีอากาศหนาว อย่างเช่น ในประเทศโคลัมเบียที่เหนือระดับน�้าทะเลประมาณ 7,000 กว่าฟุต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่
ของโลก หรือท่ีอินโดนีเซียในบริเวณภูเขาสูง อากาศเย็น พบว่ามีโรคมาลาเรียเกิดขึ้นเช่นกัน  มีการยอมรับจากเวทีการ
ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในภาวะโลกร้อนระดับนานาชาติว่า หนึ่งในโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในยุค
โลกร้อนที่ต้องจับตามองคือ ไข้เลือดออก เพราะนอกจากจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแล้ว ในขณะนี้ยุงลายซึ่ง
เป็นพาหะน�าโรคได้ขยายเวลาออกหากินจากช่วงกลางวันเป็นช่วงหลัง 5 ทุ่มด้วย ซึ่งท�าให้ยากต่อการป้องกันหรือวินิจฉัย
โรค เนื่องจากแยกแยะได้ล�าบากว่ายุงนั้นเป็นยุงลายหรือยุงร�าคาญที่หากินช่วงค�่าไปถึงดึก ยิ่งไปกว่านั้นยุงลายตัวผู้ในยุค
โลกร้อนยงัถกูตรวจพบว่ามเีชือ้ไวรสัทีก่่อโรคไข้เลอืดออก ทัง้ทีไ่ม่ได้ดดูเลอืดเป็นอาหารแบบตวัเมยี ซ�า้บางตวัยงัมเีชือ้ไวรสันี้
ถึง 2 สายพันธุ์ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
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ข้อแนะน�ำในกำรดูแลตัวเอง เพื่อให้ห่างไกลจากโรคที่มาในภาวะโรคร้อนนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือ 
ให้ดแูลสขุภาพไปตามปกต ินัน่กค็อื การทานอาหารทีมี่ประโยชน์ ออกก�าลงักายสม�า่เสมอเท่านัน้เอง ส่วนใครทีมี่โรคประจ�าตัว 
เช่น ภูมิแพ้ ก็พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีมลภาวะสูง แต่นั่นก็เป็นไปได้ยาก เพราะการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่นั้น หลีกเลี่ยง
จากมลภาวะค่อนข้างล�าบาก 

อนัตรายจากภาวะโลกร้อนบางคร้ังกย็ิง่ใหญ่เกนิกว่าทีเ่ราจะหลกีเลีย่ง สิง่ทีท่�าได้กค็อื การดแูลตัวเองให้แขง็แรง
เท่านัน้เอง อีกด้านหน่ึงทีเ่ราท�าได้กค็อื การช่วยกนัลดภาวะโลกร้อน สขุนสิยัส่วนตวัทีท่�าให้ปัญหามากขึน้ก็ต้องช่วยกันลดลง 
เช่น ลดการใช้พลังงานลง ลดการใช้กระดาษลง คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าโลกใบนี้มันใหญ่ใช้กระดาษน้อยลงแผ่นเดียว
จะช่วยอะไรได้ไหม แต่จริงๆ แล้วภาวะโลกร้อนแบบนี้มันเกิดขึ้น ก็เพราะแต่ละคนท�าลายโลกอย่างละนิดอย่างละหน่อย 
ในที่สุดมันก็รวมกันเป็นพลังท�าให้เกิดการท�าลายโลกได้มากขนาดนี้ แต่ถ้าเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยโลกนี้ให้
ดีขึ้นได้

 เรียบเรียงจาก : นิตยสาร Health Plus



เล่นคอมนาน-กดโทรศัพท์บ่อย

 เสี่ยงโรคพังผืดทับเส้นประสาท
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เล่นคอมนาน-กดโทรศัพท์บ่อย เสี่ยงโรคพังผืดทับเส้นประสาท

 

รู้หรือไม่ เล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน กดโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ  เสี่ยงโรคพังผืดกดทับเส้นประสาท
ที่ข้อมือ รักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรม หากเป็นหนักต้องถึงขั้นผ่าตัด ตกเป็นประเด็นฮือฮามาพักใหญ่ๆ แล้วส�าหรับ
โรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ หรือ Carpal  Tunnel  Syndrome (CTS) ที่พักนี้เริ่มจะระบาดไปทั่ว แต่เอ๊ะ! อย่าเพิ่ง
เข้าใจผิดค่ะ โรคพังผืดกดทับเส้นประสาทท่ีข้อมือนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่สาเหตุที่ท�าให้มันระบาดไปทั่วนั้นก็เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการกดโทรศัพท์มือถือเล่นเป็นเวลานานของคนในยุคนี้ต่างหาก

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีคนจ�านวนมากที่ใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปกบัการท�างาน การแชท และการเล่นเกมในคอมพวิเตอร์และในโทรศพัท์
ทีน่บัวนักย็ิง่ออกโปรแกรมใหม่ๆ มาให้เราลองเล่นกนัไม่หยดุ จนบางครัง้
เราอาจจะเผลอลืมย้อนมองถึงสุขภาพและร่างกายของเราว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับตัวของเราบ้าง โดยมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น 
อย่างเช่น ปวดข้อมือ ปวดแขน นิ้วชา หรือแม้แต่ปวดแปลบๆ ที่นิ้วมือ 

มีผู ้คนไม่น้อยที่ต้องตกใจเม่ือพบว่าตัวเองได้กลายเป็น 1 
ในคนท่ีเป็นโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทท่ีข้อมอื และต้องทนกบัความเจบ็
ปวดที่ไม่พึงประสงค์จากโรคนี้ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรกันว่าอาการผิดปกติ
บางอย่างที่เราอาจจะเริ่มมีนั้น เป็นข้อบ่งชี้ว่าเราเป็นโรคพังผืดกดทับ
เส้นประสาททีข้่อมอืหรอืไม่ หรอืเป็นแค่การปวดเมือ่ยจากการใช้งานอวัยวะ
ส่วนนั้นนานเกินไปเพียงเท่านั้น และหากเราได้กลายมาเป็น 1 ในคน
ที่เป็นโรคนี้เสียแล้วจะมีวิธีรักษาได้อย่างไร วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จัก
กับโรคนี้กันค่ะ



โรคพังผืดทับเส้นประสาท
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ส�าหรับโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ เป็นโรคในกลุ่ม
การกดทบัเส้นประสาทบรเิวณข้อมอื หรอื Carpal  Tunnel  Syndrome 
(CTS) ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากเกิดพังผืดที่หนาตัวข้ึนบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือ 
และไปกดทับถูกเส้นประสาทมีเดียน (median nerve)  ซึ่งอยู่ผ่าน
ช่องข้อมอืแขนงไปยงันิว้หัวแม่มอื น้ิวชี ้นิว้กลาง นิว้นาง และนิว้หัวแม่มือ 
โดยเม่ือเส้นประสาทถูกกดทับ จะท�าให้มีอาการปวดและชาตามนิ้ว 
และถ้าเส้นประสาทถกูกดทับนานๆ กจ็ะท�าให้กล้ามเนือ้บริเวณฝ่ามือด้าน
นิ้วหัวแม่มือจะลีบเล็กลง

จากการวจิยัท้ังในและต่างประเทศพบว่า ผูท้ีม่คีวามเสีย่งในการเกดิโรคนีส้งูทีสุ่ด กค็อืกลุม่ผูท้ีใ่ช้คอมพวิเตอร์เป็น
เวลานานมากกว่า 7 ชัว่โมงต่อวนั ท้ังยงัพบมากในผูท้ีใ่ช้มอืท�างานมากๆ เช่น  กลุม่แม่บ้านทีท่�ากบัข้าว ซักผ้า และถกันิตติง้ 
อกีด้วย โรคนีจ้ะพบในเพศหญงิบ่อยกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในช่วงวยัประมาณ 35 - 40 ปี นอกจากนีผู้ท้ีม่ข้ีอมอืค่อนข้างกลม
กม็โีอกาสเกดิโรคสงู บางครัง้อาจจะพบได้ในสตรทีีก่�าลงัตัง้ครรภ์ แต่กส็ามารถหายได้เองหลงัจากทีค่ลอดแล้ว

สาเหตุของโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ เกิดจาก

1. การใช้งานข้อมอืในท่าเดมิๆ อย่างเช่น คนทีท่�างานกบัคอมพิวเตอร์ทีต้่องใช้เมาส์ โดยใช้ข้อมอืเป็นจดุหมุน 
การกดแป้นคีย์บอร์ด การเย็บผ้า การถักนิตติ้ง 

2. การใช้ข้อมือที่มีการงอมือเป็นเวลานาน เช่น การกวาดบ้านนานๆ การรีดผ้า การหิ้วถุงที่มีการงอข้อมือ 

3. การท�างานที่มีการใช้ข้อมือกระดกขึ้นและการสั่นกระแทก เช่น ช่างฝีมือประเภทต่างๆ พนักงานโรงงาน 
งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรืองานคอนกรีต

4. การที่พังผืดหนาตัวมากขึ้น จากสภาพร่างกายที่มีอายุมากขึ้น
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ส�าหรับอาการของโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนั้น นพ.ทวีพงษ์ จันทรเสโน ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาลเวชธานี ได้ชี้แจงดังนี้

1. มีอาการปวดมือ ปวดร้าวขึ้นไปที่แขน

2. มักจะมีอาการชาที่นิ้วมือ โดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลางและบางส่วนของนิ้วนางตามแนวของเส้น
ประสาท

3. อาการปวดจะมีมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานในลักษณะการเกร็งอยู่นานๆ ในท่าเดิม เช่น การจับมีด กรรไกร

4. การท�างานช่างที่ใช้ค้อนหรือใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือน

5. มักจะมีอาการปวดในเวลากลางคืนหรือเวลาตื่นนอนตอนเช้า และจะหายไปชั่วครู่หลังจากสะบัดมือ

6. บางรายท่ีถูกกดทับอยู่นานๆ จะเริ่มมีอาการอ่อนแรงของมือ เช่น จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเวลาก�ามือ 
โดยเฉพาะการใช้มือหยิบของเล็กๆ จะท�าได้ล�าบาก

7. มีกล้ามเนื้อลีบที่ฝ่ามือ

ดงัจะเห็นได้ว่าโรคพงัผดืกดทับเส้นประสาททีข้่อมอืนี ้ไม่เพยีงแต่จะสร้างความเจบ็ปวดท่ีสร้างความทรมานและ
ความร�าคาญให้แก่ผู้ที่เป็นเท่านั้น แต่ยังส่งผลร้ายต่อประสิทธิภาพการท�างานของมืออย่างเห็นได้ชัด ในต่างประเทศได้มี
การพบว่า ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา มีคนท�างาน 3 คนจากทุกๆ 10,000 คน ที่ต้องเสียเวลาในการท�างานของพวกเขา
เพราะโรคน้ี พวกเขาต้องเสยีค่าใช้จ่ายไปกบัการรกัษาโรครวมกบัค่าใช้จ่ายทีส่ญูเสยีจากการท�างานสงูถงึ 30,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อคน

ส�าหรับผู้ที่มีอาการอยู่ในกลุ่มอาการของโรคดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เบื้องต้นแพทย์ได้แนะน�าให้ผู้ป่วยควรมา
พบแพทย์เพื่อท�าการวินิจฉัยก่อนว่าใช่โรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นโรคอื่น หรือการกดทับ
เส้นประสาททีต่�าแหน่งอืน่กไ็ด้ โดยแพทย์จะดูจากอาการปวดแปลบๆ เวลาเคาะทีเ่ส้นประสาท และอาจพบว่ามกีล้ามเนือ้ลีบ 
ในบางรายอาจต้องใช้การตรวจระบบไฟฟ้าของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้

ส�าหรบัการรกัษาโรคพงัผดืกดทบัเส้นประสาททีข้่อมอืนี ้กม็วีธิกีารรกัษาหลายวธิ ีทัง้การทานยา ปรบัพฤตกิรรม
ในการใช้มือ การท�ากายภาพบ�าบัด หรือแม้แต่การผ่าตัด โดยแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาตามระดับความรุนแรง
ของโรค โดยแบ่งเป็น การรักษาเบื้องต้น และการผ่าตัด

 การรักษาเบื้องต้น

1. หากพังผืดยังไม่หนามากนัก แพทย์จะท�าการลดความดันข้อมือโดยท�าการดามข้อมือของผู้ป่วย เพื่อให้
ข้อมืออยู่นิ่งๆ ท�าให้มีความดันในโพรงข้อมือต�่าที่สุด

2. ปรบัการใช้ข้อมอืในการท�างานและชวีติประจ�าวนั โดยการปรับอุปกรณ์การท�างานให้ถกูตามหลกัสขุลกัษณะ 
และหลีกเลี่ยงการใช้งานมือในลักษณะเกร็งนานๆ ในงานที่ต้องใช้ข้อมือกระดกขึ้น งอข้อมือนานๆ รวมถึงงานที่มีการสั่น
กระแทกจนท�าให้ความดันในโพรงข้อมือสูงขึ้นด้วย 
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3. การฉีดยาซึ่งท�าจากยาชาผสมกับยาสเตียรอยด์เข้าไปในโพรงข้อมือรอบๆ เส้นประสาท จะช่วยลดการ
อักเสบและบางรายอาจหายได้ วิธีน้ีพบว่าได้ผลดีเฉลี่ยประมาณ 40 - 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรค 
และปัจจัยอื่นๆ

แต่หากการรกัษาเบือ้งต้นไม่ประสบความส�าเร็จ และผู้ป่วยมอีาการชามากขึน้ รวมถงึในรายทีม่อีาการมากหรอื
กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงหรือลีบลง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา อาจจ�าเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ซึ่งจะ
รกัษาให้โรคนีห้ายขาดได้ โดยเข้าไปตดัพงัผดืทีพ่าดผ่านบรเิวณด้านหน้าข้อมอืออก ซึง่จะท�าให้ช่องว่างในโพรงข้อมอืเพิม่ขึน้ 
ท�าให้ความดันในโพรงข้อมือลดลง และเลือดสามารถมาเลี้ยงเส้นประสาทได้ดีขึ้น

วิธีการผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ แบ่งเป็น 3 วิธี คือ

1. การผ่าตัดแบบเปิด (Open carpal tunnel release) วิธีนี้จะเปิดให้เห็นเส้นประสาทได้โดยตรง โอกาสบาดเจ็บ
ต่อเส้นประสาทน้อยกว่า และสามารถท�าการผ่าตัดอื่นร่วมด้วยได้ เช่น ตัดเยื่อหุ้มเอ็นออกได้ด้วย  โดยแพทย์จะท�าการ
ผ่าตัง้แต่ข้อมอืถงึฝ่ามือ ซ่ึงจะท�าให้เกดิแผลยาวประมาณ  5 – 6  เซนตเิมตร และหลงัจากการผ่าตดัผูป่้วยมักจะมอีาการปวดแผล 
มือบวม ต้องใช้เวลาประมาณ  2 - 3 สัปดาห์ แผลจึงจะหายพอที่จะท�างานเบาๆ ได้ และใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 
แผลจึงจะหายกลับมาเป็นปกติ                         

2. การผ่าตัดแบบเปิดแผลจ�ากัด (Limited open carpal tunnel release) วิธีนี้จะเปิดแผลประมาณ 1.5 
เซนติเมตร และต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการตัดน�าพังผืดออกมา วิธีนี้จะมีแผลที่เล็กกว่า และผู้ป่วยกลับไปท�างานได้เร็วขึ้น 

3. การผ่าตัดผ่านกล้อง (Arthroscopic carpal tunnel release) วิธีนี้จะใช้กล้องส่องเข้าไปใต้พังผืดข้อมือ 
และตดัพงัผดืออกจากด้านใน วธินีีจ้ะท�าให้ผูป่้วยกลบัไปท�างานตามปกตไิด้เรว็ขึน้ โดยสามารถท�ากจิวตัรประจ�าวนัได้หลงั
จากผ่าตัดประมาณ 3 วัน และสามารถไปท�างานได้ภายใน 7 วัน เนื่องจากแผลมีขนาดเล็กมากและหายเร็วกว่า และเมื่อ
แผลหายสนิทดีแล้ว รอยแผลก็จะหายไปในรอยพับ ผู้ป่วยจึงไม่เกิดการปวดที่ฝ่ามือหลังผ่าตัด

ทั้งนี้ การรักษาทุกๆ แบบนั้นสามารถท�าการรักษาได้  โดยนอกจากแพทย์จะพิจารณาการรักษาจากระดับ
ความรุนแรงของโรคแล้ว ยังต้องพิจารณาเรื่องความสามารถของศัลยแพทย์ผู้ท�าการรักษาด้วย
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และส�าหรบัใครท่ีเริม่มอีาการปวด ชา บริเวณข้อมอืและนิว้มอื เนือ่งจากการใช้คอมพวิเตอร์เป็นเวลานาน ท้ังผู้ท่ี
ป่วยเป็นโรคพงัผดืทบัเส้นประสาททีข้่อมอื รวมถงึคนทีเ่พียงแค่ปวดเมือ่ยจากการใช้ข้อมอืนานเกินไป นีค่อืเคลด็ลบั ง่ายๆ 
เพื่อลดอาการปวดและสร้างเสริมข้อมือ ที่เราน�ามาฝากกันค่ะ

1. วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับช่วงแขน จับเมาส์และคีย์บอร์ดสบายๆ ไม่เหยียดหรืองอข้อมือ

2. จัดท่าทางขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้ทั้งท่อนแขน วางอยู่ในแนวขนานกับพื้น 

3. ใช้แผ่นรองข้อมือนุ่มๆ มารองที่ข้อมือ ขณะใช้เมาส์ 

4. ขณะใช้คอมพิวเตอร ์ควรผ่อนคลายอิริยาบถทุกๆ 15 - 20 นาที

5. บรหิารข้อมอื โดยการท�าฝ่ามอืให้ต้ังฉากกับแขนพร้อมออกแรงดึงฝ่ามอืเข้ามาหาตัว โดยท�าทัง้หงายมอืและ
คว�่ามือ หรืออาจใช้การดันฝ่ามือกับพื้นแทนได้ 

เป็นอย่างไรบ้างคะ เพยีงแค่เอาใจใส่กบัตัวเองสักนดิ ปรับท่าทางขณะทีท่�างานให้มลัีกษณะทีถ่กูต้อง บรหิารข้อ
มือเป็นพักๆ ผ่อนคลายตัวเองระหว่างท�างาน หรืออาจจะลดชั่วโมงในการท�างานหน้าคอมพิวเตอร์ลงบ้าง ก็ช่วยท�าให้
เราถนอมข้อมือของเราให้ห่างไกลจากโรคพังผืดทับเส้นประสาทอักเสบได้แล้วคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : http://health.kapook.com/view54414.html
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