หน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
หน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสารกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นหน่วยบริการ
ร่วมซึ่งมีภารกิจลักษณะงาน ดังนี้
1. รับเรือ่ งราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วกับการขอความเป็นธรรมและ
ขอความช่วยเหลือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องทางอาญา ที่มาติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์
และทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. ท�ำความเห็นเสนอผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริหารคดีพเิ ศษเพือ่ พิจารณาสัง่ การเกีย่ วกับค�ำร้อง
ทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
3. ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ และทาง
เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามเรื่องร้องทุกข์ หรือความคืบหน้าเกี่ยวกับงานคดี
พิเศษแก่ประชาชนที่ได้ขอรับบริการต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
5. ประสานงานส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายในและภายนอกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก หรือแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนทีข่ อความช่วยเหลือจาก
กรมสอบสวนคดีพิเศษตามข้อ 1 และข้อ 3
6. บริการข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
การติดต่อ
โทรศัพท์ : 	
จดหมาย : 	
	   	
	   	
เว็บไซต์   : 	

Call center 1202
เรียนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
128 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
www.dsi.go.th

ACTIVITY
ประมวลภาพกิ จ กรรม
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ED
วารสาร “DSI ไตรสาร”ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557
มาพบกันในไตรมาสแรกของปีนคี้ ะ่ เริม่ ต้นปีใหม่ ทิง้ ความทุกข์ และสิง่ ไม่ดี
ให้หมดไป และยิม้ ให้กนั มากขึน้ หวังว่าประเทศไทยของเราจะกลับมาเป็นสยาม
เมืองยิ้มได้เช่นเดิม อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงใช้ความพยายาม
มากขึน้ กว่าเดิมในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประชาชนและประเทศชาติ ดังจะเห็นได้
จากความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน ในทุกๆ มิตซิ งึ่ ได้ถา่ ยทอดออกมาให้ทา่ นผูอ้ า่ น
ได้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นหลักการด�ำเนินงานและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
ในหลากหลายแง่มุม
เริ่มต้นปีใหม่เปิดศักราชต้อนรับอธิบดีหญิงคนใหม่ ด้วยบทสัมภาษณ์
ท่านสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีหญิงดีเอสไอคนแรกที่เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กร
ของเราให้มคี วามก้าวหน้าด้วยแนวคิด และนโยบายในการท�ำงานทีม่ อบแก่ชาว
ดีเอสไอทุกท่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและก้าวเดินต่อไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายบทความที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
เกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ยั ง คงมี ใ ห้ เ ห็ น และส่ ง ผลกระทบมากมายในสั ง คม
ปัจจุบัน 5 สิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นความรู้
ในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม ฯลฯ ติดตามอ่านได้ภายในเล่ม
หากท่านผูอ้ า่ นมีขอ้ เสนอแนะใดๆ เกีย่ วกับวารสารกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
สามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนช่วยอ�ำนวยการ
และประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหารกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
กองบรรณาธิการยินดีทจี่ ะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพือ่ น�ำไปปรับปรุงการจัดท�ำ
วารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดง
ความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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ประมวลภาพกิจ กรรม

สารบัญ

CONTENT

														
01 บก.ทักทาย
.................................................................................................................................................
														
02 สารบัญ
.................................................................................................................................................
														
03 ประมวลภาพกิจกรรม
.................................................................................................................................................
													“
28 สุวณา สุวรรณจูฑะ” อธิบดีหญิงดีเอสไอคนแรก
.................................................................................................................................................
														
35 การแสวงหาพยานหลักฐาน ด้วยวิธีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน
.................................................................................................................................................
														
39 ลาภมิควรได้ ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
.................................................................................................................................................
														
43 ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการก�ำหนดราคากลาง
														จากประสบการณ์การท�ำงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
.................................................................................................................................................
														
49 แนวคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษทางทรัพยากรธรรมชาติ
.................................................................................................................................................
														
55 Tier 3 ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่ต้องพัฒนา
.................................................................................................................................................
														
59 ดัดฟันแฟชั่น โทษมหันต์ที่คุณควรรู้
.................................................................................................................................................
														
63 พฤติการณ์ที่ชาวผิวสีมักใช้หลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต (ตอนที่ 1)
.................................................................................................................................................
														
69 5 สิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำในประเทศสมาชิกอาเซียน
.................................................................................................................................................
														
77 สิ่งแวดล้อม อารยสถาปัตย์ (universal design)
.................................................................................................................................................
														
81 ขอพูดด้วยคน กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
.................................................................................................................................................
														
85 วาไรตี้เฮลท์ 7 โรคร้ายคนเมือง
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ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการ “สหวิชาชีพ ดีเอสไอ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”
    เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2557 ส�ำนักบริหารกลาง ส่วนช่วยอ�ำนวยการ
และประชาสัมพันธ์ ได้ด�ำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 1.2.4 “ระดับ
ความส�ำเร็จของร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการด�ำเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” โดยมี นางชุรีวรรณ จินตกวีวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
ส�ำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษน�ำคณะข้าราชการ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมจ�ำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ ว ยการบริ จ าคของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 54,925 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท) และได้จัดสรร
เงินจ�ำนวนดังกล่าวซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค และมอบเงินที่เหลือให้กับ
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็น
วันทีร่ ะลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นวันรัฐพิธที รี่ ะลึก
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
โดยกระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ ม อบหมายให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ หน้า
พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
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ประมวลภาพกิ จ กรรม

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการส�ำนักคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และเภสัชกร ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 อาคาร 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยเน้นถึงอ�ำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการรับเรื่องไว้
เพือ่ ด�ำเนินการ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ศ. 2557 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในการนี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการส�ำนักคดี
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก
ให้แก่ผู้แทนของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลางเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี
    ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 พ.ต.ท.วรรณพงษ์
คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ผูบ้ ริหารกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมแสดงความยินดี
กับกรมบัญชีกลางเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี ณ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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ประมวลภาพกิจกรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมแสดงความยินดีในวันชาติสาธารณรัฐจีนปีที่ 103 (ไต้หวัน)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 18.30 น.
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษเข้ า ร่ ว มงานเฉลิ ม ฉลองครบรอบ 103 ปี
แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ
กรุงเทพฯ  โดยมีผแู้ ทนสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ไทเปประจาํ ประเทศไทย (ฯพณฯ เฉิน หมิง เจิง้ ) เป็นเจ้าภาพ
ซึ่งในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก
อาทิ ฯพณฯ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพิชยั รัตตกุล
และแขกผู้มีเกียรติ จากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐ
และเอกชนมาร่วมแสดงความยินดี

DSI ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 99 ปี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ผู้บัญชาการส�ำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
ร่วมแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ครบรอบ 99 ปี ให้กบั นายวิทยา สุรยิ ะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี
6
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ประมวลภาพกิ จ กรรม

DSI ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ณ ศาลาศิรริ าช 100 ปี โรงพยาบาลศิรริ าช
เพื่อให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน ด้วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาทีส่ ดุ มิได้

ดีเอสไอ ออกหมายจับขบวนการรถจดประกอบ ชาวมาเลเซีย 2 ราย
ตัวการใหญ่นำ� รถยนต์เข้าแต่สำ� แดงเป็นนักท่องเที่ยว
เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ชัน้ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี) พ.ต.ท.กรวัชร์
ปานประภากร ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักปฏิบตั กิ ารคดีพเิ ศษภาค แถลงความคืบหน้ากรณี
ตรวจสอบขบวนการน�ำเข้ารถหรูสำ� แดงเท็จจดประกอบเพือ่ หนีภาษีวา่ คดีดงั กล่าว
มีหน่วยงานทีร่ ว่ มกันตรวจสอบประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กรมการขนส่งทางบก
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร
และสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ โดยกรณีการตรวจสอบรถยนต์จดประกอบราคาแพง
จ�ำนวน 528 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ภาคสมัครใจ 215 คัน และภาคบังคับ 163 คัน
ซึ่งมีรถยนต์ที่ยังไม่เข้ารับการตรวจสอบ จ�ำนวน 150 คัน หลังจากนี้คณะท�ำงาน
จะมีมติให้แจ้งเตือนเจ้าของรถครั้งสุดท้ายเพื่อให้น�ำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ซึ่งดีเอสไอจะก�ำหนดวันเวลาและสถานที่อีกครั้ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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ทัง้ นี้ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการของกรมศุลกากรได้สรุปแนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์จดประกอบว่า ผลการตรวจสอบ
รถยนต์ทดี่ เี อสไอส่งให้เพือ่ ให้มกี ารพิจารณาจัดเก็บภาษีตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.พิกดั อัตราภาษีศลุ กากร พ.ศ. 2530
จะพิจารณาข้อมูลเพียง 2 ส่วน คือ ข้อมูลเลขเครือ่ งยนต์ และข้อมูลตัวถังรถยนต์ โดยหากพบว่าข้อมูลทัง้ สองส่วนตรงกับข้อมูล
ที่ปรากฏจากแหล่งผลิตที่ต่างประเทศ จะน�ำเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อให้เรียกเก็บภาษีต่อไป ส่วนหมายเลขเกียร์
และผลการตรวจจะใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน ส�ำหรับมูลค่าความเสียหายต่อรัฐนัน้ ดีเอสไอประเมินมูลค่าไว้ประมาณ 1,800 ล้านบาท
พ.ต.ท.กรวัชร์ กล่าวต่อว่า ในระบบฐานข้อมูลกรมขนส่งทางบกมีข้อมูลว่า มีรถยนต์จดประกอบทั้งหมด 6,575 คัน
ดีเอสไอได้ตรวจสอบพบว่ามีรถยนต์จดประกอบหายไปจากระบบกรมขนส่งทางบก 1,350 คัน อยูร่ ะหว่างการติดตาม และเชือ่ ว่า
เป็นรถยนต์จดประกอบที่ลักลอบน�ำออกมาจากเขตฟรีโซน หรือเขตปลอดอากร กรมศุลกากร ซึ่งพื้นที่ฟรีโซนมีไว้ให้กรณี
มีการขนถ่ายรถยนต์ แต่ตอ้ งมาพักหรือผ่านประเทศไทย ก่อนน�ำไปส่งปลายทางทีป่ ระเทศอืน่ ๆ แต่รถยนต์ได้หลุดออกมาจากฟรีโซน
จากนัน้ เข้ากระบวนการปลอมแปลงเอกสารเป็นรถหรูจดประกอบ เนือ่ งจากรถจดประกอบเสียภาษีแค่ 70 เปอร์เซ็นต์ หากรถหรู
เข้ามาขายในประเทศทั้งคันต้องเสียภาษี 300 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ท�ำให้ราคาสูงมาก สอดคล้องกับข้อมูลอธิบดีกรมศุลกากรที่
แถลงไปก่อนหน้านี้ว่ามีรถจ�ำนวน 2,000 คันหายออกมาจากพื้นที่ฟรีโซน โดยดีเอสไอได้ตั้งคณะท�ำงานฯ ประสานไปยัง
กรมศุลกากรเพือ่ สืบสวนสอบสวนคดีและติดตามรถยนต์ดงั กล่าวมาด�ำเนินคดีและเรียกภาษีคนื ให้รฐั ตามกฎหมายต่อไป
ส�ำหรับรถยนต์หรู Super Car 6 คันทีถ่ กู เพลิงไหม้ระหว่างขนย้ายเพือ่ น�ำไปจดทะเบียนทีต่ า่ งจังหวัด โดยเหตุเกิดที่
อ.กลางดง จ.นครราชสีมา เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นัน้ ไม่ใช่รถจดประกอบ แต่ลกั ลอบน�ำเข้าทัง้ คัน โดยขบวนการนีน้ ำ�
รถยนต์ทงั้ คันเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เพือ่ มาด�ำเนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์จดประกอบเพือ่ เลีย่ งภาษี
ทั้งนี้ จากการสอบสวนพบว่ามีชาวมาเลเซีย 2 คนเป็นผู้น�ำรถยนต์ยี่ห้อเบนท์ลีย์ และลัมบอร์กินี สีขาว เข้ามาในไทย
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา โดยส�ำแดงเป็นนักท่องเทีย่ วน�ำเข้ามาขับในไทย แต่ขากลับไม่ได้นำ� รถออกไปด้วย
พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษจึงขออ�ำนาจศาลอาญาออกหมายจับผูต้ อ้ งหาชาวมาเลเซียซึง่ เป็นผูน้ ำ� เข้ารถหรูดงั กล่าวไว้แล้ว 2 ราย
ได้แก่ Mr.Ng Chee Kiong อายุ 30 ปี หมายจับเลขที่ 1832/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และ Mr.Poh Boon poy อายุ 42 ปี
หมายจับเลขที่ 1828/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ข้อหาร่วมกันน�ำหรือพาของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ ในการน�ำของทีย่ งั มิได้ผา่ นศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือ
เกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร ตามมาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา ส�ำหรับ
รถเฟอร์รารีสแี ดง และรถเบนซ์ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการสอบสวนหาผูน้ ำ� เข้ามา ส่วนรถยีห่ อ้ บีเอ็มดับเบิลยู ขณะนีต้ รวจสอบยังไม่พบ
ทีม่ าทีไ่ ปของรถ และคันสุดท้ายรถยนต์ยหี่ อ้ เบนท์ลยี ์ จากการตรวจสอบเป็นรถทีน่ ำ� ออกมาจากเขตปลอดอากรหรือฟรีโซน
ซึง่ ดีเอสไอจะสืบสวนหาผูร้ ว่ มขบวนการต่อไป
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นอกจากนี้ ดีเอสไอสามารถตรวจยึดรถยีห่ อ้ เบนซ์ตอ้ งสงสัยว่าเลีย่ งการเสียภาษีได้ 2 คัน คาดว่าอยูใ่ นขบวนการรถหรู
จดประกอบเลีย่ งภาษี จากนัน้ ทางประเทศมาเลเซียได้ประสานมายังกรมสอบสวนคดีพเิ ศษประสงค์จะขอรับรถยนต์ดงั กล่าว
กลับคืน โดยระบุวา่ รถทัง้ 2 คันถูกขโมยมาจากประเทศมาเลเซีย ทัง้ นีด้ เี อสไอก�ำลังตรวจสอบข้อกฎหมายอยูว่ า่ จะคืนได้หรือไม่
และเมือ่ ไหร่
“ทีผ่ า่ นมามีบคุ คลไม่ระบุชอื่ -สกุลจริง ท�ำหนังสือร้องเรียนถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เลขาธิการ
ป.ป.ช. ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ว่าหลังจากเกิดเหตุรถหรู 6 คันถูกไฟไหม้ที่ จ.นครราชสีมา
จากนัน้ ดีเอสไอลงไปตรวจสอบตามเต็นท์รถหรูตา่ งๆ ก่อนเรือ่ งเงียบหายไป เพราะมีการเรียกรับเงินเคลียร์คนั ละ 500,0002,000,000 บาท โดยให้ไปถามคีย์แมนระดับหัวหน้าพนักงานสอบสวน คือ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร เรื่องนี้ท�ำให้
หงุดหงิดและโมโหมาก หากมีการเรียกรับผลประโยชน์จริง ไม่วา่ จะเป็นผมหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้คนทีก่ ล่าวหาไปแจ้งความ
ด�ำเนินคดีได้เลย หากเป็นเรือ่ งจริงตนจะลาออกจากราชการทันที และคนของดีเอสไอมีเกียรติและศักดิศ์ รีมากพอ ไม่หาเศษหาเลย
แบบนี้ คดีนยี้ นื ยันว่าท�ำงานกันมาตลอดและไม่ได้เงียบหาย เพียงแต่การท�ำงานสอบสวนหาพยานหลักฐานต้องใช้เวลา
รวมทัง้ มีการขอเอกสารจากหลายหน่วยงานในการหาข้อมูลทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม เรือ่ งนีไ้ ม่ได้ตรวจสอบเพียงหน่วยงานเดียว
เราท�ำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน” พ.ต.ท.กรวัชร์กล่าว

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สคท.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ส�ำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โดย พ.ต.ต.สุริยา   สิงหกมล ผู้บัญชาการส�ำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และส�ำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
โดยมี ดร.ชั ย ชนะ มิ ต รพั น ธ์ รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก พั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประชุมร่วมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า
อาคารบี ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแสดงความคิดเห็น และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะปัญหาการหลอกลวงทาง
อีเมล์ หรือการใช้สอื่ สังคมออนไลน์อนื่ ๆ ซึง่ พ.ต.ต.สุรยิ า  สงิ หกมล ได้เน้นถึงอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ในการรับเรือ่ งไว้เพือ่ ด�ำเนินการ ตามมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ประชาชน
ในการนี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการส�ำนักคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนของส�ำนักพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

9

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

เว็ปมาสเตอร์ร้องดีเอสไอตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหญิงไทยตกเป็นเหยื่อ
ถูกแก๊งคนด�ำหลอกให้โอนเงิน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557
นางสาววรัญณภรณ์ วิเชียรโชติวตั ร ผูก้ อ่ ตัง้
เพจ Thai Anti Scam (สาวไทยรูท้ นั กลลวง)
และ Admin นางพรนภัส ชาติเผือก
ยืน่ หนังสือร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหญิงไทยตกเป็น
เหยื่อถูกแก๊งคนด�ำ  หลอกให้โอนเงิน
เป็นจ�ำนวนมาก โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีลำ 
�้
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ห ารคดี พิ เ ศษ
เป็นผู้รับเรื่อง

DSI ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุตธิ รรม ประจ�ำปี 2557

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธถี วาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจ�ำปี 2557 โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10
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รมว.ยธ.มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
        เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมพร้อม
ประชุมนโยบายถึงแนวทางการด�ำเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ โดยมีนางสุวณา
สุ ว รรณจู ฑ ะ รั ก ษาราชการแทนอธิ บ ดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรม
สอบสวนคดี พิ เ ศษและผู ้ บ ริ ห ารระดับสูง
ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

พ่อแม่ผตู้ อ้ งหาชาวพม่าร้องขอให้ DSI ตรวจสอบ คดีสงั หารนักท่องเทีย่ วเกาะเต่า
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะท�ำงานช่วยเหลือคดีเกาะเต่า พร้อมด้วย
ทีมทนายจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำ� พ่อแม่ผตู้ อ้ งหาชาวพม่าในคดีสงั หารนักท่องเทีย่ วชาวอังกฤษ
ทีเ่ กาะเต่า รวมทัง้ ตัวแทนจากสถานทูตพม่าประจ�ำประเทศไทย เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเพือ่ ให้สอบสวน
ความจริงให้ปรากฏ ภายหลังผูต้ อ้ งหาอ้างว่าถูกต�ำรวจไทยท�ำร้ายร่างกายเพือ่ ให้รบั สารภาพ ในเมือ่ ต�ำรวจทีส่ อบสวน
คดีดงั กล่าวเป็นคูก่ รณีและนายต�ำรวจระดับสูงออกมายืนยันว่าไม่มกี ารท�ำร้ายจริง ดังนัน้ จึงต้องมาร้องต่อกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษเพือ่ ให้ตรวจสอบว่ามีการท�ำร้ายชาวพม่าทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งหาจริงหรือไม่ โดยมี พ.ต.อ.ไพศิษฐ์ วงศ์เมือง รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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ผลการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2557
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
นายวิษณุ เครืองาม ได้มอบนโยบายเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการคดีพเิ ศษตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องส�ำคัญ ดังนี้
(1) ประกาศพระบรมราชโองการ ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ประกาศแต่งตัง้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรี
(2) ประกาศพระบรมราชโองการ ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ประกาศแต่งตั้ง นายวิษณุ เครืองาม
เป็นรองนายกรัฐมนตรี และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(3) ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอ�ำนาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายและมอบอ�ำนาจให้
นายวิษณุ เครืองาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคดีพิเศษ แทนนายกรัฐมนตรี
(4) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เรือ่ ง แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคดีพเิ ศษ
จ�ำนวน 9 ท่าน แทนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ า่ นเดิมทีค่ รบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง นอกจากนัน้ ทีป่ ระชุมยังพิจารณาและ
มีมติให้คดีอาญาอืน่ เป็นคดีพเิ ศษตามมาตรา 21 วรรคหนึง่ (2) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 ตามที่
ฝ่ายเลขานุการเสนอ จ�ำนวน 3 เรือ่ ง ดังนี้
(4.1) กรณีกลุ่มบุคคลอ้างตนว่าเป็นผู้ด�ำเนินการโครงการธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์
พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชด�ำริ หลอกลวงประชาชน
(4.2) กรณีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา ต�ำบลป่าตอง
อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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(4.3) กรณีการบุกรุกพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติสริ นิ าถ ต�ำบลสาคู และต�ำบลเชิงทะเล อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สมควรรับเป็นคดีพิเศษ และไม่มีมติให้เป็น
คดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 จ�ำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย
(4.3.1) กรณีร้องเรียนร่วมกันตัดโค่นไม้พะยูงบริเวณป่าสาธารณะดอนปู่ตา บ้านราชมุนี
ต�ำบลโนนทราย อ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เสนอให้
ถอนกรณีรอ้ งเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐร่วมกันตัดโค่นไม้พะยูงบริเวณป่าสาธารณะดอนปูต่ า บ้านราชมุนี ต�ำบลโนนทราย
อ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปด�ำเนินการเพิ่มเติม หากมีเหตุก็ให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่ในการประชุม
ครั้งต่อไป
(4.3.2) กรณี พ.ต.อ.นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ ร้องทุกข์ให้ด�ำเนินคดีอาญาเป็นคดีพิเศษ
กับนางสาวประพีร์ อังกินันท์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการเห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะพิจารณาด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 จึงไม่รับเป็นคดีพิเศษ และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่

พิธีปิดและมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการท�ำส�ำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ” รุ่นที่ 1

เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒวิ รรธธาดา ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพเิ ศษ
กล่าวพิธีปิดและมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการท�ำส�ำนวน
การสอบสวนคดีพเิ ศษ” รุน่ ที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า ชัน้ 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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การประชุมทวิภาคีระหว่างหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์และพิทักษ์เยาวชน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติกมั พูชา กับ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ณ ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์
และพิทักษ์เยาวชน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติกัมพูชา กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
โดยฝ่ายต�ำรวจกัมพูชามี General Pol Phie They ผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์และพิทักษ์เยาวชน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติกมั พูชา เป็นหัวหน้าคณะการประชุมดังกล่าว จัดโดยโครงการความร่วมมือออสเตรเลีย-เอเชีย
เพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons หรือ AAPTIP) มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนและด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดในคดีค้ามนุษย์ ในที่ประชุม
ทัง้ สองหน่วยงานได้รว่ มกันก�ำหนดแนวทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับคดีคา้ มนุษย์ ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพือ่ ให้การป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
และที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือเพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุม
ในครัง้ ต่อไป ซึง่ จะจัดขึน้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศไทย โดย AAPTIP จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการประชุมดังกล่าว
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DSI พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์
    เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารเชิงกลยุทธ์กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์
คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะที่ปรึกษา
ผู้แทนส่วนราชการและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม
รามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวระหว่างการสัมมนาว่า สืบเนื่องจากการที่
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้จดั ท�ำและใช้แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกรอบทิศทางในการบริหาร
จัดการองค์กรตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะข้อจ�ำกัดของทรัพยากรทางการบริหารได้สง่ ผลท�ำให้การน�ำยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ม่บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามทีต่ งั้
เป้าไว้ ดังนัน้ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษจึงมีความพยายามแสวงหาเครือ่ งมือในการคิดแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้บคุ ลากรทุก
ระดับมองเป้าหมายองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความรูส้ กึ ร่วมของการเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ ตระหนักถึงความสัมพันธ์
และเชือ่ มโยงระหว่างภารกิจของทุกหน่วยงานภายใน สนับสนุนและรองรับการท�ำงานระหว่างกัน อันจะน�ำไปสูก่ ารร่วมกัน
ขับเคลือ่ นกรมสอบสวนคดีพเิ ศษให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “เป็นองค์กรชัน้ น�ำด้านการสืบสวนสอบสวนทีม่ มี าตรฐานในระดับสากล
และได้รบั ความเชือ่ มัน่ ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม”
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กล่าวว่า การด�ำเนินโครงการจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารเชิงกลยุทธ์กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนากรมสอบสวนคดีพเิ ศษ โดยเฉพาะการด�ำเนิน
การสัมมนาในวันนี้ ซึง่ นับเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะได้ทำ� ให้ผบู้ ริหารระดับกลางของกรม และหน่วยงานทีเ่ ป็นเครือข่ายการท�ำงาน
ที่ส�ำคัญของกรมได้เกิดความเข้าใจในทิศทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมกันคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม และเกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์ อันจะน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการ
ด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ด้วยการมีสว่ นร่วมจากทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะท�ำให้เกิดความเป็นหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง
ในโอกาสนีอ้ ธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ฝากประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ดังนี้
โครงสร้างการท�ำงาน ควรกระจายอ�ำนาจในการท�ำงาน มีอิสระ มีความเป็นกลาง
ก�ำหนดระบบคัดกรอง การรับเป็นคดีพิเศษให้รัดกุมขึ้น เน้นคดีที่เป็นคดีส�ำคัญอยู่ในเงื่อนไขตาม
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
ควรมีการเชือ่ มโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเน้นการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

•
•
•
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ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

(ต่อ) DSI พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์

• เน้นการท�ำงานในเชิงรุกมากขึน้ – รวมทัง้ งานเชิงป้องกัน
• มีหน่วยงานด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ทีม่ กี ารคิดค้นพัฒนาการท�ำงานในเรือ่ งใหม่ๆเพือ่ ให้เท่าทันและสามารถ
จัดการกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ได้
• พัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้มคี วามเป็นมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล :
• คลังสมอง (Knowledge Management) ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากคนรุน่ เก่าสูค่ นรุน่ ใหม่
• ฝึกและพัฒนาทักษะความเชีย่ วชาญอย่างสม�ำ่ เสมอให้เท่าทันความซับซ้อนของอาชญากรรมในโลกยุคใหม่
• สร้างคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ ตามแบบอย่างทีด่ ขี อง DSI ( มี DNA ของ DSI ) = DSI Academy
• การสนับสนุนการเติบโตของคนภายในองค์กร เพือ่ สร้างระบบคุณธรรม เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจให้คนท�ำงาน รวมถึง
กระบวนการคัดสรรบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• เปิดทัศนคติของคนในองค์กรจาก inside – out เป็น outside - in
• ปรับตัวชีว้ ดั เป็นเชิงคุณภาพมากขึน้ ไม่ใช่เพียงจ�ำนวนคดีทดี่ ำ� เนินการได้แล้วเท่านัน้
• ระบบควบคุมการใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์พเิ ศษทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้
• ก�ำหนดขอบเขตการประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวอย่างมีระบบ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินคดี และประโยชน์สาธารณะ
• สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้สอื่ และประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้
อย่างถูกต้อง

DSI ร่วมแสดงความยินดี 15 ปี ป.ป.ช.
เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี
กั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี ณ อาคาร 4 ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ในการนี้ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่
องค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กอ่อนพิการ
ทางสมองและปัญญา มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และ
มูลนิธิบ้านราชาวดี
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ACTIVITY
ประมวลภาพกิ จ กรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
โดยมีผบู้ ริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยคณะท�ำงาน
ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะท�ำงานการพัฒนาด้านเกียรติศักดิ์ คณะท�ำงานการพัฒนาด้านความเชีย่ วชาญ
และคณะท�ำงานการพัฒนาด้านวัฒนธรรมองค์การ ได้รายงานผลการด�ำเนินงานการสร้างวัฒนธรรมร่วมองค์การ ปี 2557
และร่วมพิจารณาแผนการด�ำเนินการสร้างวัฒนธรรมร่วมองค์การ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ในโอกาสนี้ พ.ต.ท.วรรณพงษ์
ได้ให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสาระส�ำคัญสรุปพอสังเขปได้ว่า การประชุมในวันนี้ มิได้เป็นการมอบนโยบาย
ให้ทุกคนปฏิบัติ แต่เป็นการน�ำเสนอความคิดในฐานะผู้ร่วมงานคนหนึ่งและขอให้การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็น
เวทีของทุกคนทีจ่ ะช่วยกันคิดอย่างเป็นระบบ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ตี่ อ่ เนือ่ ง และกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การทีด่ งี าม
คือ เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ อันจะน�ำไปพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ขององค์การต่อไป
ในช่วงบ่าย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมรับฟังการน�ำเสนอผลการระดม
ความคิดเห็นของคณะท�ำงานทั้ง 3 ด้าน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. ด้านเกียรติศักดิ์ เป็นค่านิยมที่สำ� คัญ เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดในสายตาสาธารณชน ซึ่งค�ำว่า "เกียรติศักดิ์"
นี้มีความหมายกว้างและครอบคลุมคติพจน์ขององค์การ อันเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ
ที่เข้ามาท�ำงานในองค์การแห่งนี้ ซึ่งจะต้องรักษาความมีเกียรติศักดิ์ให้ยั่งยืนต่อไป  
2. วัฒนธรรมองค์การ คือ ความเป็นหนึง่ เดียวทีจ่ ะหล่อหลอมให้บคุ ลากรของดีเอสไอซึง่ มาจากหลากหลาย
หน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียว และเป็นที่ยอมรับ โดยเริ่มจากการยอมรับจากบุคลากรภายในด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องมี
การส่งเสริมคนเก่งและคนดีในองค์การ
3. ด้านเชี่ยวชาญ จะต้องมีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และฝึกความเชี่ยวชาญ ความเป็น
มืออาชีพ เพราะดีเอสไอเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึง่ มีภารกิจ หน้าทีใ่ นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจในการบริหารของตน
ทีพ่ ร้อมจะท�ำหน้าทีโ่ ดยปราศจากอคติ และพร้อมสนับสนุนการท�ำงานของทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้องค์การก้าวไปข้างหน้า
เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อไป
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ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2557 ที่ ผ ่ า นมา
พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผู้บัญชาการส�ำนัก
คดีอาญาพิเศษ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งใน
วันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบณ
ั ฑิตยสภา

DSI ร่วมหารือบูรณาการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพ.ต.ท.ไพศิษฎ์
สังคหะพงศ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์  ได้เข้าพบ พ.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพือ่ หารือข้อราชการเกีย่ วกับการท�ำงานร่วมกันในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ ขณะนีก้ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ (กสพ.) รับคดีพเิ ศษคดีคา้ มนุษย์บงั คับใช้แรงงาน
ในเรือประมงในน่านน�ำ้ อินโดนีเซียหลายคดี ซึง่ คดีอยูร่ ะหว่างการสืบสวนสอบสวนเร่งออกหมายจับผูก้ ระท�ำความผิด
และขยายผลให้ถึงตัวการส�ำคัญ ซึ่ง รมว.พม. ขอให้ กสพ. เร่งด�ำเนินคดี จะท�ำให้นานาชาติเห็นความพยายาม
ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชี 3 ในปีหน้า
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DSI ร่วมบริจาครถจักรยาน เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน
ในวันครบรอบ 47 ปี ของการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายวิทยา
วิทยพันธ์ พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษช�ำนาญการ ปฏิบตั หิ น้าที่
ผู้อ�ำนวยการส่วนช่วยอ�ำนวยการและประชาสัมพันธ์
เป็นผูแ้ ทนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมบริจาครถจักรยาน
จ�ำนวน 8 คัน สมุดปกอ่อน และปากกา เพือ่ สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน ในวันครบรอบ
47 ปี ของการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โดยมีนายณัฐภัทร แจ่มจ�ำรัส บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม
เป็นผูร้ บั มอบ

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับมอบโล่แสดงความขอบคุณ จาก CPG
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติจาก CPG
(The German-Southeast Asian Center of Excellent for Public Policy and Good Governance) หรือ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน - อุษาคเนย์ มอบโล่แสดงความขอบคุณในฐานะ
คูร่ ว่ มมือภายใต้บนั ทึกความเข้าใจ (MOU) ทีม่ สี มั พันธภาพใกล้ชดิ ทีส่ ดุ ณ ห้องประชุมชัน้ 27 โรงแรมเลอบัว แอท สเตท
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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DSI มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 40 ปี
การสถาปนากรมบังคับคดี
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
พันโทสิทธิพร เจริญพุฒ รองผูบ้ ญั ชาการ
ส�ำนักปฏิบัติการพิเศษรักษาราชการ
แทนผูบ้ ญั ชาการส�ำนักปฏิบตั กิ ารพิเศษ
เป็ น ตั ว แทนกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
เนือ่ งในวันครบรอบ 40 ปี การสถาปนา
กรมบังคับคดี ณ ทีท่ ำ� การกรมบังคับคดี
กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสนามบินสุโขทัย
ยื่นเรื่องที่ DSI ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557  มีตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสนามบินสุโขทัย จ�ำนวน 9 คน
มายื่นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้พิจารณาช่วยเหลือ เนื่องจากสนามบินก่อสร้างคันดินรอบสนามบิน
ท�ำให้ขวางทางน�้ำไหลตามธรรมชาติ จนน�ำ้ ท่วมที่นาของชาวบ้าน มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ ศูนย์
ด�ำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย แต่ไม่คืบหน้า จนมีการประท้วงปิดสนามบินเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  
ผู้ร้องประสงค์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยแก้ไขปัญหาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการตรวจเอกสารพบว่ามีการแก้ปัญหาไประดับหนึ่ง โดยมีการท�ำท่อระบายน�้ำ แต่ต�ำแหน่งท่อสูงเกินไป
ท�ำให้น�้ำไม่ระบาย กรณีข้างต้น เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาจมอบหมายศูนย์ปฏิบัติ
การคดีพิเศษภาค 6 ไปตรวจสอบเบื้องต้นและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา จะท�ำให้ส่งเสริม
ภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกด้านหนึ่ง
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พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธวิชยั อภัยมารนิราศ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ น�ำผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จ�ำนวน 1009 คน
ประกอบพิธถี วายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 และเพือ่ เป็นการด�ำรงไว้ซงึ่
เกียรติยศ และเกียรติศกั ดิข์ องข้าราชการและบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะประธานคณะท�ำงานด้านเกียรติศักดิ์และ
ซือ่ สัตย์ น�ำข้าราชการผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษและเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ได้ปฏิญาณตนว่า “จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยเจตนาบริสทุ ธิด์ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีต่ งั้
ตามบทกฎหมาย โดยมุง่ ประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก เหนือประโยชน์สว่ นบุคคลหรือหมูค่ ณะใดๆ และจะ
เชิดชูและรักษาไว้ซงึ่ เกียรติยศ เกียรติศกั ดิข์ องพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษและเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษ” และได้มอบคูม่ อื จริยธรรม
พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษและเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษแก่ผบู้ ริหารหน่วยงานในสังกัด และมอบนโยบายการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ตามหลักจริยธรรมและความซือ่ สัตย์สจุ ริตแก่ขา้ ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทีเ่ ข้าร่วมพิธใี นวันนีท้ กุ คน

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 พลเอกไพบูลย์ คุม้ ฉายา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม  พล.ต.อ.ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ คณะผูบ้ ริหาร และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมลงนามถวายพระพร เพือ่ แสดง
ถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ณ พระบรมมหาราชวัง
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ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกประชุมพนักงานสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่
เร่งรัด 24 คดีค้างเก่า
พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตาม
การด�ำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน ว่าได้เรียกประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดี
แชร์ลกู โซ่ จ�ำนวน 24 คดี อาทิ แชร์นำ�้ มัน / แชร์นำ�้ มันหอม
ระเหย / แชร์ลอตเตอรี่ / แชร์อาหารเสริม / หลอกลงทุนซือ้
ขายรถ และยางพารา ซึง่ มีมลู ค่าความเสียหายรวมกว่า 2 พัน
ล้านบาท
ส�ำหรับคดีแชร์ลกู โซ่แต่ละคดีมผี เู้ สียหายจ�ำนวนมาก
และอาจเกิดความล่าช้า  จึงให้แนวทางกับพนักงานสอบสวน
ในศูนย์ปฏิบตั กิ ารคดีพเิ ศษภาคต่างๆ เข้าไปสอบปากค�ำผูเ้ สียหาย
โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเข้าให้ปากค�ำ  ซึ่งจะท�ำให้กระบวนการต่างๆ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีพยานหลักฐานทีส่ มบูรณ์
ทัง้ นี้ คดีแชร์ลกู โซ่แต่ละคดีมกี ารก�ำหนดกรอบระยะ
เวลาการท�ำงานไว้ไม่เกิน 2 ปี แต่หากคดีใดมีผเู้ สียหายจ�ำนวน
มากก็จะขยายระยะเวลาออกไป ซึง่ คดีแชร์ลกู โซ่มอี ายุความ
ไม่เกิน 15 ปี ส่ ว นการให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องในคดีแชร์ลูกโซ่ เช่น การอายัดทรัพย์สิน จะต้องมีหลักฐานชัดเจน ขณะที่การคืนทรัพย์สินก็จะต้องมีหลักฐาน
เพียงพอเช่นกัน
นอกจากนี้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ ยังฝากเตือนประชาชนว่าหากมีผชู้ กั ชวนให้รว่ มลงทุนต�ำ ่ แต่ได้ผลตอบแทนสูง และการขายตรง
ทีม่ งุ่ เน้นการท�ำยอดและหาสมาชิก อาจตกเป็นผูเ้ สียหายได้
ด้านนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่าถึงกรณีตำ� แหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บอร์ดดีเอสไอ ว่างลง 2 ต�ำแหน่ง เนือ่ งจากนายสันทัด สมชีวติ า และนายวิรชั ชินวินจิ กุล ยืน่ หนังสือลาออกจากต�ำแหน่งด้วย
เหตุผลส่วนตัวว่า ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม พิจารณาน�ำเข้าทีป่ ระชุมคณะ
รัฐมนตรี
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DSI เข้าศึกษาดูงานกลาโหม เพื่อพัฒนางาน DSI MAP
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ทีมงาน DSI MAP
ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และส�ำนัก
ปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าศึกษาดูงาน
ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
เพือ่ ดูงานและท�ำกรอบความร่วมมือพัฒนางาน DSI  MAP
และรูปแบบจ�ำลองการฝึกยิง ตลอดจนเพื่อสนับสนุน
งานคดีพิเศษ  น�ำโดย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการ
ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบัน
เทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ กระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี
โดยมี พลเอกชนิ น ทร์ จั น ทรโชติ ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ให้การ
ต้อนรับ

DSI ร่วมงานโครงการรวมพลังสร้างเครือข่าย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ณ ห้องจูปเิ ตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพค เมืองทองธานี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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อธิบดี DSI ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในโครงการก�ำลังใจ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ น�ำคณะข้าราชการ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมรับเสด็จ และร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 8 ปี โครงการก�ำลังใจใน
พระด�ำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และครบรอบ 5 ปี ข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ เรื่อง “ญ หญิง มิใช่
'เหยื่อ' : ก้าวข้าม 'ความเชื่อ'...สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง” ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร
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ACTIVITY
ประมวลภาพกิ จ กรรม

DSI แถลงผลการจับกุมกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด
พร้อมของกลางยาไอซ์ 20 กิโลกรัม
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 พ.ต.อ.ดุษฎี  อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ  ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผูแ้ ทนศูนย์รกั ษาความ
ปลอดภัย (ศรภ.)  และผู้แทนจากกองก�ำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 9 ร่วมแถลงข่าวการสนธิกำ� ลัง
เพื่อจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด ได้ผู้ต้องหา 4 คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) จ�ำนวน 20
กิโลกรัม ณ ห้องประชุม 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สืบเนือ่ งจากวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 19.40 น. เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักปฏิบตั กิ ารพิเศษ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ส., เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รกั ษาความปลอดภัย (ศรภ.) และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร โดยกองก�ำลังรักษาความสงบ
เรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 9 ภายใต้การอ�ำนวยการของ พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ได้สนธิกำ� ลัง
ท�ำการสืบสวนและใช้สายลับแฝงตัวจนสามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาจ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายยุทธ จันแก้ว อายุ 60 ปี
2. นายศักยศรณ์ บุญทรัพย์ทวีกุล หรือ นายประดิษฐ์ จันแปงเงิน อายุ 57 ปี
3. นายเพ็ชร มังคลาด อายุ 60 ปี
4. นายวิชิต เทพอ�ำ อายุ 31 ปี
พร้อมด้วยของกลาง คือ
1. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) เครื่องหมายการค้า SHENGTAICHA น�้ำหนัก 20 กิโลกรัม (20,000 กรัม)
มูลค่าซื้อ 16 ล้านบาท
2. รถยนต์ TOYOTA รุ่น Vios สีขาว ทะเบียน 1 กฉ 3075 กรุงเทพมหานคร
3. รถกระบะ ISUZU ไม่ทราบรุ่น สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน บร 751 เชียงราย
4. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�ำนวน 7 เครื่อง
5. รถยนต์ TOYOTA รุ่น FORTUNER สีขาว ทะเบียน 3 กด 5963 กรุงเทพมหานคร
6. รถยนต์ TOYOTA รุ่น Vios สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน 3 กภ 6296 กรุงเทพมหานคร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย และจ�ำหน่ายยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) โดยผิดกฎหมาย น�ำส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ด�ำเนินคดีจับกุมที่โรงแรมและห้างสรรพสินค้า ย่านถนนรัชดาพิเศษ กรุงเทพมหานคร และห้าง
สรรพสินค้า ย่านถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
จากการที่รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการปราบปรามการค้ายาเสพติด กรมสอบสวน
คดีพิเศษจึงมีการจัดตั้งแหล่งข่าวเพื่อปฏิบัติการลับเกี่ยวกับงานด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนมีข้อมูลทางการข่าวว่า
ประมาณเดือนสิงหาคม 2557 ได้มีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและค้าอาวุธสงคราม ลักลอบน�ำยาเสพติดเข้ามาซุกซ่อนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรอจ�ำหน่ายเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำนักปฏิบัติการพิเศษจึงเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติ
ท�ำการสืบสวน และจัดสายลับเข้าแฝงตัวติดตามกลุ่มผู้ค้ามาระยะหนึ่งจนทราบว่าเป็นกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ มีการลักลอบน�ำ 
ยาเสพติด (ไอซ์) เข้ามาในกรุงเทพมหานคร ครั้งละประมาณ 100 – 200 กิโลกรัม และประสงค์จะระบายยาเสพติดออก
โดยเสนอขายในราคากิโลกรัมละ 800,000 บาท และขายอย่างต�ำ ่ 20 กิโลกรัมขึน้ ไป กรมสอบสวนคดีพเิ ศษจึงได้สนธิกำ� ลังกับ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ศรภ. และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร ร่วมกันสืบสวนจับกุมผูต้ อ้ งหาได้พร้อมของกลางดังกล่าว ขณะนีเ้ จ้าหน้าทีฯ่
ได้สบื สวนขยายผลเข้าตรวจค้นตามจุดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้ สามารถอายัดทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งหา
เพิ่มเติมที่อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นบ้านพร้อมที่ดิน 2 แปลง รถยนต์จ�ำนวน 2 คัน และรถจักรยานยนต์จำ� นวน
1 คัน  รวมทัง้ สืบสวนขยายผลว่าเป็นขบวนการเชือ่ มโยงกับกลุม่ ค้ายาเสพติดภายนอกประเทศกลุม่ ใด และจะด�ำเนินการยึด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท�ำความผิดต่อไป
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“สุวณา สุวรรณจูฑะ”

อธิบดีหญิงคนแรกแห่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นตาม
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 ปี
ในการท�ำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ เมื่อพลิกแฟ้ม
ผู้บริหารระดับอธิบดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งนี้พบว่า ที่ผ่านมา
กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ภายใต้การบริหารงานของสุภาพบุรุษมาโดยตลอด
แต่วันนี้ ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาการในต�ำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
พ้นจากต�ำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม และแต่งตัง้
ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ประกาศเมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 นับจากนีไ้ ป ประวัตศิ าสตร์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษจะต้องจารึก
ชื่ออธิบดีหญิงคนแรก “สุวณา สุวรรณจูฑะ”

จุดเริ่มต้นจากคนยุติธรรม
พื้นเพเดิมของดิฉันเป็นชาวนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะศึกษาต่อจนจบรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเริม่ ต้น
ชีวิตราชการในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับ 3 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อปี 2522 และต่อมา
ได้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน การคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จนกระทั่งปี 2538 ได้รับต�ำแหน่ง
ผู้อำ� นวยการกองคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ก่อนขึ้นเป็น
ผูต้ รวจราชการกระทรวงยุตธิ รรมระดับ 9 พร้อมกับต�ำแหน่งรักษาการรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษอีกหน้าทีห่ นึง่
ต่อมาในปี 2547 จึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมระดับ 10 พร้อมกับต�ำแหน่งที่ปรึกษา
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และในปี 2549 ดิฉนั ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะรัฐมนตรี ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอธิบดีกรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ และหลังจากนั้นอีก 5 ปี ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุตธิ รรม ก�ำกับดูแลกรมบังคับคดี และกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ในปี 2555 ได้รบั มอบหมายให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า กลุ ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรม ก� ำ กั บ ดู แ ลกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ และสถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น ได้รับมอบหมายให้ดูแลยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ
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กล่าวคือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบให้มาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ดิฉันมีความตั้งใจว่าจะ
ท�ำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและเต็มก�ำลังความสามารถ

ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
แม้วา่ ประสบการณ์การท�ำงานทีผ่ า่ นมา ดิฉนั จะมิได้ปฏิบตั งิ าน
ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง แต่การท�ำงานด้านการคลัง
และการตรวจสอบภายในก็มลี กั ษณะงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย
โดยตลอด ประกอบกับการท�ำงานในต�ำแหน่งอธิบดีกรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งที่เป็น
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยาน และจ�ำเลยในคดีอาญา เป็นภารกิจที่
ต้องใช้ตวั บทกฎหมายค่อนข้างมาก จึงถือเป็นประสบการณ์ทไี่ ด้
คลุ ก คลี กั บ ส� ำ นวนคดี แ ละเอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ การบริ ห ารงาน
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ กรณีที่มีนโยบายส�ำคัญซึ่งจะต้องขับเคลื่อน
เช่น การก�ำหนดลักษณะหรือหลักเกณฑ์ของคดีพเิ ศษ และกรอบ
อ�ำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ
คดีพิเศษซึ่งมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้คำ� ปรึกษาและมีการประชุมหารือร่วมกัน
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งท่านได้มอบนโยบายและข้อสั่งการการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไว้ 5 ข้อ เพื่อให้มี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน โปร่งใส เพื่อที่จะอ�ำนวยความยุติธรรมในเรื่องการสืบสวนสอบสวนให้เป็นธรรม
มากที่สุด คือ
1.			ให้พจิ ารณาว่า งานของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มีความซ�ำ้ ซ้อนและแตกต่างจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างไร
2.			ให้กำ� หนดกฎเกณฑ์ให้มคี วามชัดเจนว่า งานคดีในลักษณะแบบใดทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ ควรรับด�ำเนินการ
ทั้งนี้ มีความประสงค์จะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับด�ำเนินคดีที่เป็นคดีพิเศษจริงๆ โดยที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้
3.			ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการด�ำเนินงานที่คงค้างให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย
4.			กรมสอบสวนคดีพเิ ศษเป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจในด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรม เป็นทีส่ นใจของประชาชน
ดังนั้น ขอให้กำ� ชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีความยุติธรรม ไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น
5. จะไม่มีการแทรกแซงการปฏิบัติงาน แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องด�ำเนินการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน
ให้มีความถูกต้อง และมีความชัดเจน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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นับตัง้ แต่กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้กอ่ ตัง้ มาจวบจนวันนี้ ได้เข้าสูป่ ที ี่ 12 ซึง่ ทีผ่ า่ นมาผูบ้ ริหารในแต่ละยุค แต่ละสมัย
ได้วางแนวทางหรือหลักเกณฑ์ แนวคิด วิธกี ารอ�ำนวยความยุตธิ รรมในเรือ่ งการสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษให้มมี าตรฐาน
ซึ่งแนวคิดหรือวิธีการอ�ำนวยความยุติธรรมของผู้บริหารแต่ละท่านอาจแตกต่างกันออกไป แต่ดิฉันมีนโยบาย
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้
•			โครงสร้างการท�ำงาน ควรกระจายอ�ำนาจในการท�ำงาน มีอิสระ มีความเป็นกลาง
•			ก�ำหนดระบบคัดกรอง การรับเป็นคดีพิเศษให้รัดกุมขึ้น เน้นคดีที่เป็นคดีส�ำคัญอยู่ในเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
•			ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน และเน้นการประสานงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
•			เน้นการท�ำงานในเชิงรุกมากขึ้น – รวมทั้งงานเชิงป้องกัน
•			มีหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีการคิดค้นพัฒนาการท�ำงานในเรื่องใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทัน
และสามารถจัดการกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ได้
•			พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพได้มาตรฐานสากล :
		-			คลังสมอง (Knowledge Management) ถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่
		-			ฝึกและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญอย่างสม�่ำเสมอให้เท่าทันความซับซ้อน อาชญากรรมในโลกยุคใหม่
		-			สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญตามแบบอย่างที่ดีของ DSI (มี DNA ของ DSI) = DSI Academy
•			การสนับสนุนการเติบโตของคนภายในองค์กร เพื่อสร้างระบบคุณธรรม เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้คนท�ำงาน
รวมถึงกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
•			เปิดทัศนคติของคนในองค์กรจาก inside – out เป็น outside – in
•			ปรับตัวชี้วัดเป็นเชิงคุณภาพมากขึ้น ไม่ใช่เพียงจ�ำนวนคดีที่ด�ำเนินการได้แล้วเท่านั้น
•			ระบบควบคุมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
•			ก�ำหนดขอบเขตการประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวอย่างมีระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการด�ำเนินคดี
และประโยชน์ต่อสาธารณะ
•			สร้างความรู้ความเข้าใจให้สื่อและประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในกรมสอบสวน
คดีพิเศษได้อย่างถูกต้อง
ส่วนเรือ่ งโครงสร้าง ลักษณะหรือวิธกี ารท�ำงานนัน้ จุดแข็งของเราคือการท�ำงานเชิงบริหารและสนับสนุน กล่าวคือ
ยังคงเน้นภารกิจหลักในเรื่องการสืบสวนสอบสวน โดยมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในฐานะ
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องขับเคลื่อนการท�ำงานตามภารกิจหลัก ส่วนภารกิจรองคือภารกิจสนับสนุน
ให้ภารกิจหลักสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
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ขวัญและก�ำลังใจของบุคลากรส่งผลต่อประชาชน
ภารกิจส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นคือ การบริหารทรัพยากรบุคคล การทีไ่ ด้มาเป็นผูบ้ ริหารองค์กร
นี้ ดิฉนั มีความตัง้ ใจจะท�ำให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดในองค์กร เพือ่ ทีจ่ ะให้บคุ ลากรเกิดขวัญและก�ำลังใจในการอ�ำนวย
ความยุติธรรม และมีพละก�ำลังที่จะไปดูแลประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคมต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมา บุคลากร
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจในกฎระเบียบ
ทั้งหลาย หากเกิดจากความไม่เป็นธรรม ก็ต้องมาช่วยเหลือเยียวยา คนที่ทำ� งานต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามผลงาน
และได้รบั สิง่ ทีค่ วรได้รบั รวมถึงต้องมีแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตให้มคี วามเป็นธรรมมากยิง่ ขึน้

เร่งกอบกู้วิกฤตศรัทธา สร้างภาพลักษณ์องค์กร
ในฐานะผู้บริหารสูงสุด (CEO) จึงต้องก�ำกับดูแล เร่งรัดติดตามการสืบสวนสอบสวนหรือส�ำนวนคดีต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของดีเอสไอให้ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสังคมถึงสถานะของคดี และสาเหตุที่คดียังค้างอยู่
เพราะสังคมมีความคาดหวังต่อการท�ำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่อนข้างสูง เพระมีผลงานในการบริหารจัดการคดี
ไปได้หลายคดี แต่ยังมีคดีคงค้างจ�ำนวนเล็กน้อย ซึ่งจะต้องเร่งติดตามเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบต่อไป
นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งส�ำคัญอีกเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในฐานะทีบ่ คุ ลากรของดีเอสไอเป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ส�ำคัญต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษ และการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน เพราะฉะนัน้ บุคลากรของดีเอสไอจะต้อง
ท�ำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะต้องวางหลักเกณฑ์เพือ่ รักษามาตรฐานและวินยั ในการท�ำงาน เพือ่ เป็นมาตรการ
ปกป้องคุม้ ครองบุคลากรของดีเอสไอด้วยกัน และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อสังคมด้วย
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ดีเอสไอมีภาพลักษณ์ในเรือ่ งความเชือ่ มัน่ และความน่าเชือ่ ถือในการคลีค่ ลายคดีตา่ งๆ ในสังคม
ซึ่งเราต้องยอมรับในสภาพปัญหา และต้องหาสาเหตุของปัญหา โดยจะต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของดีเอสไอ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องจัดระบบกระบวนการ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้
มีความชัดเจน รวมถึงจะต้องบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้หมดสิ้นไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด หากพบว่าหน่วยงานใดมี
ปัญหาก็ต้องเข้าไปก�ำกับดูแลแล้ววางมาตรการแก้ไข ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมีเป้าหมายคือ การอ�ำนวย
ความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชนมากยิง่ ขึน้ ให้สงั คมเห็นประจักษ์ชดั ว่าดีเอสไอท�ำงานโปร่งใส หรือหากทีผ่ า่ นมา สังคมอาจมี
ความเคลือบแคลงสงสัย ก็สามารถตรวจสอบได้

ยืนยันพร้อมท�ำหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
การที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้ดิฉันเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ขับเคลื่อนดีเอสไอในภาวะเช่นนี้ ดิฉันขอยืนยันว่า
ดิฉันไม่ได้รับค�ำสั่งให้บริหารจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ แต่เป็นการมารับหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้องค์กร
เดินหน้าต่อไปได้ ส�ำหรับคดีการเมืองทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของดีเอสไอ ก็จะต้องด�ำเนินไปตามกฎหมายโดยให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งจะต้องมีการติดตามคดีต่างๆ ว่า
มีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ หรือไม่ อย่างไร
ซึ่งพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยินดีที่จะให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือให้การท�ำงานของ
ดีเอสไอเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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การท�ำให้สังคมมีความเชื่อมั่นว่าดีเอสไอเป็นองค์กรที่ปลอดการเมืองนั้น พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรมมีแนวนโยบายว่า ดีเอสไอจะต้องหารือร่วมกับปลัดกระทรวงยุตธิ รรม และรองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ�ำนวยความยุติธรรม ถึงวิธีการด�ำเนินการของดีเอสไอ โดยจะต้องมาก�ำหนด
กฎเกณฑ์กระบวนการและแนวทางในการรับเป็นคดีพเิ ศษให้มคี วามชัดเจน เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ให้บคุ ลากรยึดเป็นกรอบ
ในการท�ำงาน

เร่งกอบกูภ้ าพลักษณ์ DSI องค์กรทีท่ ำ� ได้
ในความเห็นส่วนตัวของดิฉัน ไม่รู้สึกว่าได้รับ
แรงกดดันในเรือ่ งของการท�ำงาน เพราะบุคลากรของดีเอสไอ
ล้วนเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กรอบของกฎหมาย แต่จะมีความกดดันอยู่บ้างในเรื่อง
ของภาพลักษณ์ขององค์กร เราจะต้องกอบกู้ภาพลักษณ์
การเป็นองค์กรทีป่ ระชาชนพึง่ พาได้ ก่อนอืน่ เราต้องเข้าใจว่า ความศรัทธาจากประชาชนเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาใน
การสร้าง ในทางกลับกัน ความศรัทธาจะลดลงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตมาบั่นทอน ภารกิจ
ทีด่ ฉิ นั ได้รบั มอบหมายจึงเป็นงานทีท่ า้ ทาย แต่เมือ่ ได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว ดิฉนั ก็พร้อมทีจ่ ะท�ำงาน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
การท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการไม่ได้หมายความว่า อธิบดีจะต้องเป็นผู้ลงลึกในรายละเอียดทุกเรื่อง
แต่จะท�ำหน้าทีก่ ำ� กับติดตามตามสายการบังคับบัญชา ซึง่ ดีเอสไอจะมีรองอธิบดีกำ� กับดูแลหน่วยงานในสังกัด โดยมีอธิบดี
ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตามล�ำดับชั้น ซึ่งจะท�ำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ต�ำรวจหรือนักกฎหมาย แต่มั่นใจว่าท�ำได้
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ผู้ที่มาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีดีเอสไอส่วนใหญ่คือ นายต�ำรวจและนักกฎหมายเป็นหลัก
ท�ำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจว่าดิฉันจะเข้ามาบริหารงานในองค์กรนี้อย่างไร
ประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมาของดิฉัน นอกจากเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ก�ำกับดูแล
กลุ่มภารกิจด้านอ�ำนวยความยุติธรรม และเคยรักษาราชการในต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งนี้
มาก่อน รวมไปถึงประสบการณ์ในต�ำแหน่งอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ก็ได้ทำ� งานในเรือ่ งของกฎหมายและ
กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนเคยท�ำงานร่วมกับดีเอสไออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคดีที่ประชาชนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม จึงถือว่ามีประสบการณ์ในกระบวนการยุตธิ รรมมาพอสมควร ดังนัน้ การมาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีดเี อสไอ
ก็จะใช้ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรทีม่ อี ยู่ และความไว้วางใจทีจ่ ะได้รบั จากผูร้ ว่ มงาน เป็นเครือ่ งมือในการท�ำงาน
รวมทั้งจะต้องติดตามประเมินการท�ำงานของตนเองเป็นระยะๆ โดยถึงแม้ว่าจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
แต่ดเี อสไอมีพนักงานสอบสวนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพียงพออยูแ่ ล้ว อธิบดีมหี น้าทีก่ ลัน่ กรองตรวจสอบการใช้เครือ่ งมือ
32

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ทุกอย่างให้เต็มศักยภาพ เช่นเดียวกับการบริหารบุคคลทีจ่ ะต้องใช้คนเป็น และเลือกใช้คนทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง ถูกเวลา
ซึ่งจะท�ำให้การบริหารงานของเราเดินหน้าไปได้
ทั้งหมดนี้คือภาระหน้าที่ของอธิบดีหญิงคนแรกแห่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่จะต้องเดินหน้าคลี่คลายคดี
ส�ำคัญและสร้างภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษให้ประชาชนเชือ่ มัน่ และศรัทธาในองค์กรแห่งกระบวนการ
ยุติธรรมแห่งนี้อีกครั้ง

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ชื่อ 													นางสุวณา			สุวรรณจูฑะ
วัน เดือน ปีเกิด			26 พฤศจิกายน 2498
อายุ													59 ปี
สถานภาพ									สมรส
ชื่อคู่สมรส									นายก่อพงศ์ สุวรรณจูฑะ

การศึกษา :

						พ.ศ. 2521				บัญชีบัญฑิต : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						พ.ศ. 2547				รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม :		

						พ.ศ. 2547				หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 8
																ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
						พ.ศ. 2548				หลักสูตร “วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.)” รุ่นที่ 48
																สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
						พ.ศ. 2551				หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จ” รุ่นที่ 4
																มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
						พ.ศ. 2551				หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
																นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
						พ.ศ. 2554				หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)” รุ่นที่ 1 ส�ำนักงาน คปภ.
						พ.ศ. 2556				หลักสูตร “วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)” รุ่นที่ 16
						พ.ศ. 2556				หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)” รุ่นที่ 1
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การศึกษาดูงานและประชุมต่างประเทศ :		

					-			ศึกษาดูงานศาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ สาธารณรัฐ				
											ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฝรั่งเศส ฮ่องกง เดนมาร์ก เกาหลี เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
											นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สเปน โปรตุเกส เบลเยี่ยม

ประวัติการรับราชการ :

						พ.ศ. 2544					ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
						พ.ศ. 2545					ผตู้ รวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม (ระดับ 9) และรักษาการรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ 		
																						(อีกหน้าที่หนึ่ง)
						พ.ศ. 2547					ผตู้ รวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม (ระดับ 10) และทีป่ รึกษาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
																						(อีกหน้าที่หนึ่ง)
						พ.ศ. 2549					คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
						พ.ศ. 2554					คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
						พ.ศ. 2557					ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง อธิบดี
																	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

						พ.ศ. 2527 – 2540									พ.ศ. 2544																พ.ศ. 2547																พ.ศ. 2550																พ.ศ. 2555										-

จ.ช. , ต.ม. , ต.ช. , ท.ม. , ท.ช.		
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก		

เกียรติประวัติ :

						พ.ศ. 2519 - 2520			-		ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 											
																												จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						พ.ศ. 2541										- สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาการเงินและการคลัง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
																							และหนังสือพิมพ์			เส้นทางเศรษฐกิจ
						พ.ศ. 2545 									- เกียรติบัตร “อนุรักษ์ผ้าไทย เทิดไท้ราชินี”
																							ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งานด้านสังคม :

						- คณะอนุกรรมการบริหารส�ำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
						- คณะกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์
													สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
						- คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
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การแสวงหาพยานหลักฐาน
ด้วยวิธีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน
พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การกระท�ำความผิดของอาชญากรเกี่ยวกับคดีทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สนิ นัน้ ผูก้ ระท�ำความผิด นิยมใช้การท�ำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารซึง่ มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ดังนัน้
วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีพิเศษกับการที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ถึงเทคนิคและวิธีการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางการเงิน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและน�ำมาพิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหาในการพิจารณาคดีชั้นศาลด้วย
จากสภาพปัญหาพัฒนาการของอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน
มาด�ำเนินคดี ประกอบกับการที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ให้ความส�ำคัญ
ในการแสวงหาพยานหลักฐานประเภทนี้ ท�ำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนพยานหลักฐานทีจ่ ะยืนยันการกระท�ำผิดของ
ผูต้ อ้ งหา ดังนัน้ พยานหลักฐานทางการเงินจึงมีความจ�ำเป็นต่อภาระการพิสจู น์ของผูก้ ล่าวหาในการพิจารณาคดีชนั้ ศาล
ผูเ้ ผยแพร่ผลงานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึง่ ในปีงบประมาณ 2551 ได้จดั ท�ำโครงการคูม่ อื แนะน�ำเทคนิคการตรวจสอบ
ร่องรอยทางการเงิน โดยน�ำเอกสารคูม่ อื มาแจกจ่ายให้กบั ส�ำนักคดีตา่ งๆ ภายในกรมสอบสวนคดีพเิ ศษและเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรูถ้ งึ เทคนิคในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำและประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนคดีพเิ ศษและเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษในการรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงินตลอดมา
ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงินนั้น มีกรณีตัวอย่างของการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องการฉ้อโกง
ประชาชนด้วยการพิมพ์จดหมายหลอกลวง โดยปลอมลายมือชื่อและตราสัญลักษณ์ของผู้บริหารส�ำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล มีการใช้เทคนิคและวิธกี ารในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินเพือ่ รวบรวมพยานหลักฐานน�ำมาพิสจู น์
การกระท�ำความผิดของผู้ต้องหาจนกระทั่งได้รับโทษตามกฎหมาย
คดีนี้สำ� นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีหนังสือ 5671/2554 ลงวันที่ 1 กันยายน 2554 ร้องทุกข์ขอให้
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษสอบสวนหาตัวคนร้ายทีแ่ อบอ้างชือ่ ตราสัญลักษณ์ และชือ่ ผูบ้ ริหารของส�ำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติให้สอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ
ตามมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยผู้เผยแพร่ผลงานในฐานะเป็นหัวหน้า
พนักงานสอบสวนคดีนไี้ ด้สอบสวนพบว่า กลุม่ คนร้ายมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
และได้ไปซึ่งทรัพย์สินของประชาชนจ�ำนวนมาก ผลจากการหลอกลวงของคนร้ายนั้น ท�ำให้ส�ำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลได้รับความเสียหาย มีประชาชนทั้งข้าราชการทั่วประเทศถูกหลอกลวงได้รับความเสียหายจ�ำนวนมาก
และกรณีดังกล่าว ผู้กระท�ำความผิดมีการกระท�ำเป็นกระบวนการ มีความสลับซับซ้อนกระท�ำผิดต่อเนื่องยาวนาน
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�ำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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มานับ 10 ปี ยากต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ผลการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหา
ได้มีการกระท�ำผิดด้วยกัน 6 ขั้นตอน ดังนี้
6.ผู้ต้องหา
ตระเวนกดเงินทางตู้
ATM แล้วหลบหนีไป
5.ผู้เสียหายโอน
เงินเข้าบัญชีตาม
ข้อ 1 และขอ
หมายเลขจาก
ผู้ต้องหา

4.ผู้เสียหายติดต่อ
ผู้ต้องหาทาง
โทรศัพท์

1.ผู้ต้องหา
ว่าจ้างบุคคล
ให้เปิดบัญชี

2.ผู้ต้องหาว่า
จ้างบุคคล
ท�ำจดหมาย
หลอกลวง
3.ผู้ต้องหาว่าจ้าง
บุคคลส่งจดหมาย
หลอกลวง

(1) ผู้ต้องหาได้ว่าจ้างให้บุคคลทั่วไปเพื่อให้เปิดบัญชี (บัญชีม้า) และท�ำบัตรเอทีเอ็มส่งมาให้ โดยให้ค่าจ้างเปิด
บัญชีพร้อมท�ำบัตรเอทีเอ็มรายละ 1,000 – 2,000 บาท
(2) ผูต้ อ้ งหาได้วา่ จ้างให้บคุ คลท�ำจดหมายหลอกลวงโดยมีตราสัญลักษณ์และลายมือชือ่ ของผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล มีข้อความโน้มน้าวจูงใจว่าส�ำนักงานฯ จะท�ำการล็อคเลขรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1
หากสนใจสมัครเป็นสมาชิกพร้อมโอนเงินมาให้ก่อนจึงจะให้หมายเลข โดยผู้ต้องหาให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ใน
จดหมายหลอกลวง (ผู้ต้องหาจะหาซื้อซิมหมายเลขโทรศัพท์ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและจะเปลี่ยนแปลงหมายเลข
ในแต่ละงวดที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล)
(3) ผู้ต้องหาว่าจ้างให้บุคคลน�ำจดหมายหลอกลวงที่บรรจุในซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึง
ประชาชนหรือข้าราชการทั่วประเทศ ให้ผู้รับจ้างน�ำจดหมายไปส่งตามตู้ไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดในบางครั้ง
(4) เมือ่ ผูเ้ สียหายหรือประชาชนทัว่ ไปได้ตดิ ต่อกลับมาหาผูต้ อ้ งหาแล้ว ผูต้ อ้ งหาจะอ้างตนว่าเป็นผูบ้ ริหารหรือ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้บริหารของส�ำนักงานฯ พร้อมทั้งพูดจาโน้มน้าวว่าส�ำนักงานฯ
สามารถล็อคเลขรางวัลที่จะออกรางวัลได้ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วให้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีที่
จ้างเปิดตาม (1)
(5) ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ต้องหาจ้างเปิดบัญชีตามข้อ (1) พร้อมกับติดต่อขอหมายเลขจากผู้ต้องหา
(6) ผูต้ อ้ งหารีบเดินทางไปถอนเงินตามตูเ้ อทีเอ็มธนาคารต่างๆ โดยใช้บตั รเอทีเอ็มทีไ่ ด้ตาม (1) แล้วหลบหนีไป
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ในการรวบรวมพยานหลักฐานใช้วธิ กี ารตรวจสอบร่องรอยทางการเงินของบัญชีตาม (1) ซึง่ จะต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชดิ กับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารให้สง่ ข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ถ้าหากเนิน่ ช้าพยานหลักฐานก็จะถูกท�ำลายหรือสูญหายไป
เมื่อได้ข้อมูลพยานหลักฐานน�ำเข้าสู่การขออนุมัติต่อศาลตรวจค้นและออกหมายจับผู้ต้องหาได้มีการตรวจยึดแหล่ง
ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตจดหมายหลอกลวงเป็นจ�ำนวนมาก ได้จับกุมตัวผู้ต้องหามาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหา ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ร่วมกันใช้เครือ่ งหมายครุฑพ่าห์โดยไม่ได้รบั อนุญาต และใช้ให้ผอู้ นื่ กระท�ำ
ความผิดตามข้อหาทัง้ 4 อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 342(1), 343, 264, 268, 269/5, 269/6
และ 269/7 ประกอบมาตรา 83, 84 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพาห์ พ.ศ. 2534 มาตรา 13 การสอบสวน
ผูต้ อ้ งหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้กระท�ำความผิดต่อเนือ่ งมานับ 10 ปี จนกระทัง่ ผูต้ อ้ งหาถูกจับกุมตัว
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556โดยผู้ต้องหาสั่งพิมพ์จดหมายหลอกลวงงวดละ 1,000 – 5,000 ฉบับ มีผู้เสียหายที่ถูก
หลอกลวงจ�ำนวนนับ 10,000 ราย รายละ 4,000 – 100,000 บาท ผู้ต้องหารับว่า ได้เงินทั้งหมดจ�ำนวนประมาณ
5,000,000 บาท คดีนพี้ นักงานสอบสวนคดีพเิ ศษได้สรุปส�ำนวนการสอบสวนมีความเห็นสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาตามข้อกล่าวหา
ข้างต้น โดยพนักงานอัยการคดีพเิ ศษได้ยนื่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาต่อศาลอาญา ซึง่ ต่อมาศาลอาญาได้มคี ำ� พิพากษาตัดสินลงโทษ
จ�ำคุกผู้ต้องหาเป็นเวลา 20 ปี
นอกจากการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดในคดีดงั กล่าวแล้ว การตรวจสอบร่องรอยทางการเงินสามารถขยายผล
จนพบเครือข่ายของผูต้ อ้ งหาทีก่ ระท�ำความผิดในลักษณะเดียวกันแต่แยกกลุม่ เป็นอิสระจากกันโดยพนักงานสอบสวน
คดีพเิ ศษได้รวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ขออนุมตั อิ อกหมายจับขับต่อศาลอาญา และจับกุมผูต้ อ้ งหาได้อกี จ�ำนวน 2 คดี
รวมผู้ต้องหาจ�ำนวน 4 คน น�ำตัวส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในการป้องกันอาชญากรรมประเภทนีน้ นั้ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มกี ารโฆษณาตามสือ่ ต่างๆ เพือ่ มิให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าทางส�ำนักงานฯ ไม่มีนโยบายออกหนังสือไปถึงประชาชน ดังที่กลุ่มผู้กระท�ำความผิดแอบอ้าง
และกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกครั้งที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ รวมทั้งได้มี
การประสานงานกับบริษทั ไปรษณียไ์ ทยจ�ำกัด ให้สกัดกัน้ ไม่ให้จดหมายหลอกลวงถูกส่งไปยังผูร้ บั ทัว่ ประเทศอันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ โดยสามารถสกัดกั้นจดหมายหลอกลวงจ�ำนวนนับ 10,000 ฉบับ น�ำมาใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการด�ำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้กระท�ำความผิดอีกส่วนหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ดแี ม้วา่ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มกี ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบ
วิธีการฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มผู้กระท�ำความผิด รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการจับกุมผู้กระท�ำความผิด
มาด�ำเนินคดีอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังคงปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนได้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้อีก
โดยค�ำนึงเพียงว่าตนเองจะร�่ำรวยจากการได้เลขล็อคหรือหลงเชื่อว่าส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถล็อคเลข
รางวัลออกสลากได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะท�ำให้อาชญากรรมประเภทนี้หมดสิ้นไปจากสังคม
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ลาภมิควรได้
ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 1
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 2
1.		ความทั่วไป
ทฤษฎีเรื่องลาภมิควรได้ (l’enrichissement sans cause) ในกฎหมายฝรั่งเศสเป็นการวางหลักของ
ศาลยุตธิ รรมทีม่ เี นือ้ หาสาระก�ำหนดให้โจทก์สามารถอ้างสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย (une indemnité) จากจ�ำเลย
ได้โดยอ้างเงื่อนไขว่าตนมีการลดน้อยถอยลง (appauvrir) ในขณะที่อีกฝ่ายได้รับสิ่งใดเพิ่มเติม (enrichir) ซึ่งการลดน้อย
ถอยลงและการได้รับสิ่งใดเพิ่มเติมนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การได้รับสิ่งใดเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปด้วย
ความชอบธรรมในการนั้นและส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเรียกร้องให้มีการชดใช้ความเสียหายจากการลดน้อย
ถอยลงของตนได้
กฎหมายปกครองฝรัง่ เศสถือว่า ลาภมิควรได้ถอื เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองในกลุม่ ความรับผิดชอบ
กึ่งสัญญา (la responsabilité quasi contractuelle)3 ซึ่งเป็นความรับผิดที่อยู่กำ�้ กึ่งระหว่างความรับผิดตามสัญญา

เผยแพร่ใน www.pub-law.net 2 กรกฎาคม 2555 07:23 น.
น.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.ม. กฎหมายเอกชนและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Master 2 Droits
fondamentaux มหาวิทยาลัย Auvergne แห่งประเทศฝรั่งเศส, Doctorat en droit public : mention tres honorable จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน,
พนักงานคดีปกครองช�ำนาญการ ส�ำนักวิจัยและวิชาการ ส�ำนักงานศาลปกครอง
3		
อาจแบ่งความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ความรับผิดเหนือสัญญา (la responsabilité extracontractuelle)
(2) ความรับผิดตามสัญญา (la responsabilité contractuelle) และ (3) ความรับผิดกึง่ สัญญา (la responsabilité quasi – contractuelle) ความรับผิด
ประเภท (1) และประเภท (2) มีเงือ่ นไขอย่างเดียวกัน กล่าวคือ จะต้องเป็นความรับผิดทีเ่ กิดจากสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างประเภทงานโยธาสาธารณะ (des travaux)
การบริการสาธารณะ (le service) และการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ (le fourniture) หากการปฏิบตั ติ ามสัญญาก่อให้เกิดความรับผิดอย่างใดๆ เช่น การช�ำระเงินไม่
ครบถ้วน จะถือเป็นความผิดประเภทที่ (2) ในขณะทีห่ ากไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามสัญญา กล่าวคือ ไม่มสี ญ
ั ญาเกิดขึน้ จะถือเป็นความผิดประเภท (1) ความรับผิดตาม
สัญญาถือเป็นความรับผิดบนพืน้ ฐานการกระท�ำความผิด โดยถือว่าการกระท�ำความผิด คือ การละเมิดภาระหน้าทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงกันไว้ในสัญญา แม้ภาระหน้าที่
บางประการมิได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาก็ตาม อาทิ ภาระหน้าทีใ่ นการขอค�ำแนะน�ำจากหัวหน้าโครงการโยธาสาธารณะระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น
หากพิจารณาตามทฤษฎีกฎหมายปกครองว่าด้วยสัญญาแล้ว จะเห็นว่าไม่สามารถอ้างให้มคี วามรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดได้ ดังนัน้ จึงไม่สามารถอ้าง
เหตุทไี่ ม่อาจคาดหมายได้ลว่ งหน้า (l’imprévision) หรือเหตุสดุ วิสยั (le fait du prince) มาเพือ่ ให้ตอ้ งรับผิดในกรณีดงั กล่าวได้ ความรับผิดตามสัญญานีถ้ อื
เป็นความผิดระหว่างคูส่ ญ
ั ญาแต่ไม่หมายรวมถึงความรับผิดของบุคคลทีส่ าม
1
2
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และความรับผิดเหนือสัญญา อนึ่ง ความรับผิดกึ่งสัญญานี้มีองค์ประกอบ คือ การมีข้อตกลงระหว่างคู่กรณี มีการ
แสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกัน มีการให้สัตยาบันแต่ไม่มีการแสดงอะไรออกมา อันอาจถือว่ามีการเกิดขึ้นของสัญญา
ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา 1376 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
ลาภมิควรได้เป็นทฤษฎีที่ศาลยุติธรรมวางหลักไว้ในค�ำพิพากษาปี ค.ศ. 1982 ต่อมาสภาแห่งรัฐได้น�ำทฤษฎี
ดังกล่าวมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยถือว่าหลักในเรือ่ งลาภมิควรได้นี้ ถือเป็น “หลักทัว่ ไปทีน่ ำ� มาปรับใช้
ในการพิจารณาพิพากษาคดีแม้จะไม่มลี ายลักษณ์อกั ษรก�ำหนดไว้”4 (ค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐคณะพิเศษ คดี Sud - Aviatation
ลงวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1961) และได้นำ� ทฤษฎีดงั กล่าวมาปรับใช้ในการให้ความเห็นในคดีประเภทงานโยธาสาธารณะ
เพื่อเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับงานโยธาสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ (les travaux utiles) ซึ่งไม่ได้กำ� หนดไว้
แต่เริม่ แรกในการท�ำสัญญา ซึง่ เป็นการก่อสร้างทีผ่ รู้ บั เหมากระท�ำลงไปเองหรือกระท�ำลงไปภายหลังจากทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่
ด้วยวาจาเป็นกรณีพเิ ศษ (ค�ำพิพากษาแห่งรัฐคณะพิเศษ คดี Commnue de Canari ลงวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1975)
หลักในเรื่องลาภมิควรได้นำ� มาปรับใช้ขณะที่มีการปฏิบัติตามสัญญา (กล่าวคือ ต้องมีการเกิดของสัญญาก่อน)
และผูป้ ระกอบการได้กระท�ำการก่อสร้างโดยทีไ่ ม่มขี อ้ ก�ำหนดของสัญญาก�ำหนดไว้ ดังนัน้ การน�ำทฤษฎีเรือ่ งลาภมิควรได้
มาปรับใช้ในทางกฎหมายปกครองนี้จะต้องพิจารณาเรื่องการมีอยู่ของสัญญาเป็นอันดับแรก ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสมี
ปัญหามากในเรือ่ งนี้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเข้าท�ำสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างของฝรัง่ เศสต้องถือตามข้อบังคับของกฎหมายสหภาพ
ยุโรปที่วางเงื่อนไขในเรื่องการประกาศและความโปร่งใสในการท�ำสัญญาไว้ด้วย
ฝ่ายปกครองจะน�ำหลักลาภมิควรได้มาใช้ตอ่ เมือ่ เคารพเงือ่ นไขบางประการนัน่ คือ เป็นข้อพิพาทในกรณีสญ
ั ญา
งานที่กระท�ำลงไปถือเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และการช�ำระเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการช�ำระเงินที่มีผู้ได้รับ
ประโยชน์เป็นกรณีพเิ ศษ อย่างไรก็ดฝี า่ ยปกครองอาจขอลดหย่อนเงินจ�ำนวนนีล้ งได้หากฝ่ายปกครองมีสว่ นผิดทีท่ ำ� ให้
ตนเกิดความลดน้อยถอยลงด้วย ค่าเสียหายดังกล่าวจะลดลงตามส่วน
โดยทัว่ ไปแล้วถือว่า สัญญาทางปกครองจะระงับลงได้กต็ อ่ เมือ่ มีการสิน้ สุดของปฏิบตั กิ ารตามสัญญา (ตัวอย่าง
เช่น การส่งมอบทรัพย์สินในกรณีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) หรือการปฏิบัติตามสัญญาจนมาถึงขั้นการสิ้นสุดของสัญญา
เช่น การสิน้ สุดของสัมปทานหรือการปิดกิจการ โดยในกรณีการสิน้ สุดของสัญญานีอ้ าจมาจากเหตุทคี่ าดการณ์ไว้ลว่ ง
หน้าได้ เช่น การตกลงระงับสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา หรือการทีฝ่ า่ ยปกครองเข้าไปปฏิบตั ติ ามสัญญานัน้ เสียเอง (le rachat
contractual) ซึ่งเป็นกรณีที่ก�ำหนดไว้แต่แรกแล้วในสัญญา หรือการที่ฝ่ายปกครองขอเลิกสัญญาฝ่ายเดียว
อันเนือ่ งมาจากสาเหตุประโยชน์ของบริการสาธารณะนัน้ หรือจากการถูกลงโทษ การเลิกสัญญาอาจเกิดจากค�ำพิพากษา
ของศาลที่เป็นการอนุญาตตามค�ำขอของคู่สัญญาอันมีสาเหตุมาจากการขอแก้สัญญาฝ่ายเดียวนั้นไม่อาจกระท�ำได้
หรืออาจเกิดจากความผิดร้ายแรงของฝ่ายปกครองหรือจากเหตุสดุ วิสยั หรือการเลิกสัญญาดังกล่าวอาจเกิดจากค�ำขอ
ของฝ่ายปกครองเองโดยอ้างเหตุความล้มเหลวในการจัดท�ำบริการสาธารณะและไม่มีข้อก�ำหนดใดในสัญญาที่ให้
สามารถอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อเป็นการเลิกสัญญาได้
2.		ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นที่ใกล้เคียง : การจัดการงานนอกสั่ง และการเรียกเงินคืนกรณีจ่ายเกิน
นอกจากทฤษฎีลาภมิควรได้แล้ว ยังมีทฤษฎีทอี่ ยูใ่ นกลุม่ ความรับผิดกึง่ สัญญาซึง่ ใกล้เคียงกับทฤษฎีลาภมิควร
ได้อกี 2 ประการคือ การจัดการงานนอกสัง่ (la gestion d’affaire) และการเรียกเงินคืนกรณีจา่ ยเกิน (la repetition
de l’indu) ซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลในการเลือกปรับใช้ทฤษฎี 3 ประการ ให้เข้ากับข้อเท็จจริงในคดี
4
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การจัดการงานนอกสัง่ หมายถึง การทีบ่ คุ คลใดเข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจการของบุคคลอืน่ โดยสมัครใจและก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ บุคคลนัน้ บุคคลทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินการดังกล่าวจึงมีหน้าทีใ่ นการชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ สียไปให้
บุคคลทีก่ ระท�ำการ ตัวอย่างทีป่ รากฏในการพิจารณาคดีปกครองคือ กรณีหน่วยงานทางปกครองทีป่ ราศจากอ�ำนาจได้
กระท�ำการให้เกิดนิตกิ รรมทางปกครองใดๆ (ซึง่ หมายความถึงกรณีทฤษฎีวา่ ด้วยสถานการณ์ทไี่ ม่ปกติทกี่ อ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อประเทศชาติหรือต่อการด�ำเนินการตามปกติของอ�ำนาจรัฐ [la circonstance exceptionnelle]5 ด้วย) หรือกรณี
ทีฝ่ า่ ยปกครองจะต้องรับผิดเนือ่ งมาจากการกระท�ำของผูอ้ ยูใ่ ต้อำ� นาจของตนทีก่ ระท�ำลงไปด้วยความสมัครใจ
การเรียกเงินคืนกรณีผรู้ บั ไม่มสี ทิ ธิ หมายถึง กรณีทมี่ กี ารชดใช้เงินคืนอันเนือ่ งมาจากผูร้ บั ไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินนัน้
ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 1235 และ 1376 ถึง 1381 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ทฤษฎีนี้เปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครอง
และบุคคลใดๆ สามารถหยิบยกขึน้ มาอ้างได้หากพบว่าผูร้ บั เงินไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงิน ทฤษฎีนเี้ ป็นการเปิดโอกาสให้บคุ คล
มีสิทธิในการเรียกเงินคืนจากบุคคลที่ได้รับประโยชน์ไปโดยไม่มีสิทธิ โดยการเรียกคืนดังกล่าวนั้นจะเป็นการเรียกให้
ส่งมอบทรัพย์สินหรือเรียกคืนเป็นตัวเงินก็ได้ อย่างไรก็ดี ศาลไม่ได้วางหลักไว้ว่าสามารถเรียกคืนเป็นการกระท�ำการ
อย่างใดๆ ได้ แต่ก็อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี
ศาลฎีกาแผนกคดีแพ่งได้วางหลักไว้ในค�ำพิพากษา ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005 ว่าการเรียกเงินคืนกรณีคิด
ดอกเบี้ยผิดพลาดถือเป็นเรื่องความรับผิดกึ่งสัญญาและอยู่ภายใต้บังคับอายุความสามสิบปี
การเรียกเงินคืนกรณีผู้รับไม่มีสิทธิอาจมีได้ด้วยกันหลายกรณี เช่น (1) ระหว่างบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้และ
บุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นลูกหนี้ (2) ระหว่างบุคคลทีเ่ ป็นลูกหนีแ้ ละบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นเจ้าหนี้ (3) ระหว่างบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นลูกหนี้
และบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ การเรียกเงินคืนกรณีผู้รับไม่มีสิทธิจะต้องมีการพิจารณาถึงความสุจริตของผู้รับเงินด้วย
3.		ค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐที่อ้างถึงทฤษฎีลาภมิควรได้
สภาแห่งรัฐได้หยิบยกทฤษฎีเรื่องลาภมิควรได้มาใช้ในคดีปกครองครั้งแรกในค�ำพิพากษาคดี Soc. Sud –
Aviation ลงวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1961 และได้ปรากฏหลักดังกล่าวในค�ำพิพากษาอื่นๆ อีก กล่าวคือ ค�ำพิพากษาคดี
Société – France – Reconstruction – Plan ลงวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1966 คดี Ministre de la Construction
c. Ville de Bordeaux ลงวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1966 และ La commune de Canari ลงวันที่ 17 ตุลาคม
ค.ศ. 1975 คดีทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทั้งสิ้น
ในทางต�ำรามักหยิบยกค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐ คดี La commune de Canari ลงวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1975
มาเป็นหลักในการอธิบายเรื่องการปรับใช้ทฤษฎีลาภมิควรได้ของสภาแห่งรัฐ คดีนี้มีข้อเท็จจริงในว่า เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งเมือง Bastia ได้กระท�ำการในนามของเทศบาลเมือง Canari ใน
การว่าจ้างให้บริษัท Société chimique routière et d’entreprise general ก่อสร้างทางสัญจรรอบเทศบาลโดย
มีวงเงินตามสัญญาเป็นจ�ำนวน 19,500 ฟรังก์ ต่อมาในชั้นปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสร้าง
ทางเสร็จไปเพียงแต่บางส่วนเท่านัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังก่อให้เกิดข้อตกลงใหม่ระหว่างเทศบาลและบริษทั ซึง่ การก่อสร้าง
ตามข้อตกลงใหม่นอี้ ยูน่ อกเหนือจากข้อสัญญาทีก่ ำ� หนดไว้แต่แรกอันปรากฏตามหลักฐานลงวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1964
ศาลปกครองชั้นต้นแห่งเมือง Nice ได้พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวโดยน�ำหลักเรื่องลาภมิควรได้มาปรับใช้ และ

เดิมเรียกกันว่า “ทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจในยามสงคราม” (la théorie es pouvoirs de guerre) แต่ในปัจจุบนั ได้รวมเหตุอนื่ นอกจากสงครามไว้ดว้ ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ ทฤษฎีนี้มีขึ้นเพื่อให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้อำ� นาจของตนได้อย่างเต็มที่
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มีคำ� พิพากษาให้เทศบาลแห่งเมือง Canari ช�ำระเงินให้แก่บริษทั Société chimique routière et d’entreprise general
เป็นจ�ำนวน 15,000 ฟรังก์ เพือ่ เป็นการช�ำระค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั ดังกล่าวได้กอ่ สร้าง แม้วา่ จะไม่ได้เป็นการก่อสร้างทีม่ กี ารตกลง
ไว้ในสัญญาแต่เริม่ แรกก็ตาม ต่อมาเทศบาลแห่งเมือง Canari ได้ยนื่ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พจิ ารณาแล้วเห็นว่าในเอกสารทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาไม่มีข้อใดระบุว่าจะต้องมีการช�ำระเงินในกรณีดังกล่าว ประกอบกับพิจารณาแล้วเห็นว่า
การก่อสร้างทางดังกล่าวของบริษทั ไม่ได้เป็นการด�ำเนินการตามการสัง่ การด้วยปากเปล่าหรือด้วยลายลักษณ์อกั ษรแต่ประการใด
ยิง่ ไปกว่านัน้ งานทีท่ ำ� เสริมขึน้ มานีไ้ ม่อาจถือได้วา่ เป็นกรณีทจี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาตามทีค่ าดการณ์ไว้แต่ตน้ แม้วา่
การก่อสร้างดังกล่าวนัน้ จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลก็ตาม แต่กไ็ ม่ถอื ว่าเทศบาลจะต้องช�ำระเงินแก่บริษทั ฯ อันเนือ่ งมาจาก
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ สียไปในการนัน้ การทีศ่ าลอุทธรณ์มคี ำ� พิพากษาให้บริษทั ช�ำระค่าใช้จา่ ยในการนัน้ เอง จึงเป็นการชอบแล้ว สภาแห่งรัฐ
มีคำ� พิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้น
4.		บทสรุป
การหยิบยกทฤษฎีเรือ่ งลาภมิควรได้มาปรับใช้กบั คดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครองย่อมเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงความเป็นอิสระของตุลาการ ศาลปกครองในการหยิบยกหลักกฎหมายมาปรับใช้ในคดีพพิ าทซึง่ สอดรับกับแนวคิดใน
เรือ่ งอ�ำนาจของตุลาการในการสร้างและพิจารณาหลักกฎหมายทัว่ ไป6 ทีอ่ งค์กรวินจิ ฉัยข้อพิพาททางปกครองสามารถสร้าง
หลักกฎหมายเองได้ (prétorien) ซึง่ สภาแห่งรัฐได้ยนื ยันบทบาทของตุลาการศาลปกครองในด้านนีม้ าตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1945 ส�ำหรับ
การหยิบยกทฤษฎีเรือ่ งลาภมิควรได้มาปรับใช้กบั คดีปกครองนัน้ สภาแห่งรัฐถือว่าหลักดังกล่าวมีคณ
ุ ค่าเป็นหลักกฎหมายทัว่ ไป
เกีย่ วกับสัญญาสาธารณะ (le principe general du droit applicable meme sans texte à la matière des contrats
publics)7 และได้นำ� ทฤษฎีดงั กล่าวมาปรับใช้โดยมีกฎเกณฑ์เฉพาะ โดยค�ำนึงถึงเขตอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลและความจ�ำเป็นของการรักษารูปแบบกฎเกณฑ์ทางปกครอง
การน�ำทฤษฎีเรือ่ งลาภมิควรได้มาใช้ในคดีปกครองจึงมิได้เป็นไปในทางเดียวกับทฤษฎีตามกฎหมายแพ่งอย่างครบถ้วนนัก
กล่าวคือ สภาแห่งรัฐจ�ำกัดว่าจะน�ำทฤษฎีดงั กล่าวมาปรับใช้เพียงในคดีพพิ าททีเ่ ป็นการชดใช้ความเสียหายทีเ่ กีย่ วกับสัญญา
เท่านัน้ ในขณะทีก่ ฎหมายแพ่งน�ำเรือ่ งลาภมิควรได้มาปรับใช้ในทุกกรณี การทีส่ ภาแห่งรัฐหยิบยกทฤษฎีลาภมิควรได้มาปรับ
ใช้ในคดีปกครองจึงเป็นการเน้นย�ำ้ ให้มกี ารพิจารณาถึงความมีอยูข่ องสัญญาทางปกครอง การบังคับตามสัญญาทางปกครอง
ตลอดจนการพิจารณาถึงความไม่มผี ลของสัญญาทางปกครอง อันส่งผลอย่างต่อเนือ่ งถึงพัฒนาการและการวางหลักในเรือ่ ง
สัญญาทางปกครองด้วย จึงอาจกล่าวได้วา่ การน�ำเรือ่ งลาภมิควรได้มาใช้ในกฎหมายปกครองจะก่อให้เกิดความสมดุลทาง
กฎหมายและก่อให้เกิดบรรยากาศทีน่ า่ ไว้วางใจระหว่างฝ่ายปกครองและคูส่ ญั ญามากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เนือ่ งมาจากแนวคิดในเรือ่ ง
ลาภมิควรได้ ซึง่ หากพิจารณาตามแนวคิดนีแ้ ล้วจะพบว่าเป็นการยากอย่างยิง่ ทีฝ่ า่ ยปกครองซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การบริการ
สาธารณะจะอ้างว่าตนไม่ได้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินการของผูร้ บั เหมา อย่างไรก็ดี การน�ำทฤษฎีเรือ่ งลาภมิควรได้มาปรับ
ใช้ในกฎหมายปกครองของฝรัง่ เศสนัน้ ก็มขี อ้ จ�ำกัดคือ การทีส่ ญั ญาทางปกครองจะต้องท�ำในรูปค�ำสัง่ ทางปกครองฝ่ายเดียว
ข้อจ�ำกัดนี้ส่งผลให้การกระท�ำใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากที่สัญญาก�ำหนดไว้จะถือเป็นความเสี่ยงภัยของคู่สัญญาเองจนกว่าที่
ฝ่ายปกครองจะให้สตั ยาบันรับรองการกระท�ำดังกล่าว จึงอาจสรุปได้วา่ การน�ำทฤษฎีเรือ่ งลาภมิควรได้มาใช้ในกฎหมายปกครอง
ต้องอยู่บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่าจะต้องมีสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นแล้ว หากไม่มีสัญญาเกิดขึ้นแต่แรก ก็ไม่อาจยกเรื่องลาภ
มิควรได้มาเป็นเหตุให้ฝา่ ยปกครองต้องรับผิดได้ ทัง้ นี้ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
		โปรดดูเพิ่มเติมใน ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์, “ตุลาการศาลปกครองกับบทบาทในการสร้างและพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไป”, วารสารวิชาการ
ศาลปกครอง, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) 2554 : 38 – 52.
7
ซึ่งมีสถานะต�ำ่ กว่ากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ แต่สูงกว่ากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระดับรัฐกฤษฎีกา
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การศึกษา: ปัญหาการทุจริตเกีย่ วกับการก�ำหนดราคากลาง
จากประสบการณ์การท�ำงานในกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ต.ท. อมฤต บูรณะกิจเจริญ1

ความส�ำคัญของการก�ำหนดราคากลาง
ก่อนอืน่ ค�ำว่าราคากลาง หมายความว่าอย่างไร ซึง่ ในความหมายค�ำว่าราคากลางตามคูม่ อื แนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ได้ให้คำ� นิยามไว้คอื ราคากลาง หมายความว่า รายละเอียดราคา
มาตรฐานหรือราคาทีใ่ กล้เคียงความเป็นจริงเพือ่ ใช้เป็นฐานส�ำหรับเปรียบเทียบราคาทีผ่ เู้ สนอราคาได้ยนื่ เสนอไว้
ซึง่ สามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้จริง กับค�ำว่า การค�ำนวณราคากลาง หมายความว่า วิธกี ารค�ำนวณราคาการจัดซือ้ จัดจ้างใน
แต่ละรายการตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร ทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนด หรือปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้มาซึง่ ราคากลาง

ความเป็นมาของราคากลาง

การก�ำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับนโยบาย
ราคากลางงานก่อสร้าง ซึง่ แต่งตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2548 เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2548 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
เดิมหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 รวมทัง้ หลักเกณฑ์
รายละเอียดประกอบ แนวทางและวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องตามประกาศและหนังสือเวียน ซึง่ ต่อมา กระทรวงการคลังได้มี
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวียนแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ โดยอ้างคณะรัฐมนตรีได้มกี ารประชุมเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2555 และมีมติเห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค.0421.3/ว.90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ เรือ่ งแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
แต่ดว้ ยเหตุผลทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 58 ให้เพิ่มความมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งซึ่งก�ำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ ต้องด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค�ำนวณราคา
กลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ รวมทัง้ เป็นการรายงานผลการด�ำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง) ได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค0421.5/21110 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เรียนเลขาธิการ
ค ณะรัฐมนตรี เรือ่ งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน) ได้มีหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่
นร0505/ว298 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เรือ่ งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยราคา
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กลางงานก่อสร้างของทางราชการ กราบเรียน/เรียน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเพือ่ โปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งใน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ของรัฐในก�ำกับดูแล ทราบต่อไป
ต่อมากระทรวงการคลัง เสนอและก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการเปิดเผย
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโดยให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ติ ามแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างประเภทอืน่ ทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง
โดยให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8 วรรคหนึง่ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2554
แนวทางและวิธกี ารการปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2556 เป็นมาตรการเชิงป้องปรามการทุจริต และให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึง่ มีผลบังคับใช้กบั การจัดซือ้
จัดจ้าง 7 ประเภท กล่าวคือ
1. ง านก่อสร้าง
2. ก ารจ้างควบคุมงาน
3. ก ารจ้างออกแบบ
4. ก ารจ้างทีป่ รึกษา
5. ก ารจ้างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ทนุ การวิจยั
6. ก ารจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
7. ก ารจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง รวมถึงการเช่า เช่าซือ้ แลกเปลีย่ นด้วย

โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างราคากลางและค�ำนวณราคากลางในการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงินเกินกว่า 100,000 บาท ไม่วา่ จะ
เป็นการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธใี ดก็ตาม โดยให้ประกาศในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และ
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนัน้ หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบตั จิ ะมีบทก�ำหนดโทษดังนี้
1. เจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างอาจมีความผิดทางวินยั เช่น คณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ำ� หนดราคา หรือเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างครัง้ ดังกล่าว
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2. เป็นเหตุทจี่ ะถูกถอดถอนจากต�ำแหน่งหรือต้องพ้นจากต�ำแหน่ง หากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณา
อนุมตั ิ หรือด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างดังกล่าว เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง หรือเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งซึง่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก�ำหนดให้สามารถถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้ หากบุคคลดังกล่าวได้จัดท�ำข้อมูล
รายละเอียดราคากลางและการค�ำนวณราคากลางไว้ ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการกระท�ำซึง่ เป็นเหตุให้ถกู
ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้ นอกจากนี้ แม้ผมู้ อี ำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณา อนุมตั หิ รือด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างดัง
กล่า ว จะไม่ใช่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง หากไม่จดั ท�ำข้อมูลรายละเอียดราคากลางและการค�ำนวณราคากลางไว้ในระบบ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กอ็ าจถูกสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่งได้ตามกฎหมายของหน่วยงานนัน้ เช่น ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นต้น
3. ความผิดทางอาญาแม้มาตรา 103/8 วรรคสอง มิได้กำ� หนดว่าการไม่จดั ท�ำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
การจัดซือ้ จัดจ้าง ราคากลางและการค�ำนวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว เป็นความผิดทาง
อาญาก็ตาม แต่การไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัตนิ นั้ อาจเป็นความผิดทางอาญาฐานละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
ปัญหาทีพ่ บเกีย่ วกับราคากลางในแง่ของความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
ปัญหาทีพ่ บเกีย่ วกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนเกีย่ วกับการกระท�ำความผิด การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
เนือ่ งจากการก�ำหนดราคากลาง ถือว่าเป็นจุดหรือหัวใจส�ำคัญของการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและถือเป็นองค์ประกอบ
ส่วนหนึง่ ในการวินจิ ฉัยว่าการกระท�ำของบุคคลใดๆจะเข้าข่ายการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมาตรา 4, 5, 8 หรือมาตรา 11 ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กล่าวคือ
มาตรา 4 ผูใ้ ดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพือ่ วัตถุประสงค์ทจี่ ะให้ประโยชน์แก่ผใู้ ดผูห้ นึง่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิทำ� สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลีย่ งการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มกี ารเสนอสินค้าหรือบริการ
อื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สามปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนเงินทีม่ กี ารเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผูร้ ว่ ม
กระท�ำความผิดนัน้ หรือของจ�ำนวนเงินทีม่ กี ารท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า
ผูใ้ ดเป็นธุระในการชักชวนให้ผอู้ นื่ ร่วมตกลงกันในการกระท�ำความผิดตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในวรรคหนึง่ ผูน้ นั้ ต้องระวาง
โทษตามวรรคหนึง่
มาตรา 5 ผูใ้ ดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดแก่ผอู้ นื่ เพือ่ ประโยชน์ในการเสนอ
ราคา โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะจูงใจให้ผนู้ นั้ ร่วมด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผใู้ ดผูห้ นึง่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิทำ� สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ หรือเพือ่ จูงใจให้ผนู้ นั้ ท�ำการเสนอราคาสูงหรือต�ำ่ จนเห็นได้ชดั ว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้า บริการ
หรือสิทธิทจี่ ะได้รบั หรือเพือ่ จูงใจให้ผนู้ นั้ ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่
หนึง่ ปีถงึ ห้าปีและปรับร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนเงินทีม่ กี ารเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผูร้ ว่ มกระท�ำความผิดนัน้ หรือของ
จ�ำนวนเงินทีม่ กี ารท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า
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ผู้ใดเรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็น
ผูร้ ว่ มกระท�ำความผิดด้วย
มาตรา 8 ผูใ้ ดโดยทุจริตท�ำการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรูว้ า่ ราคาทีเ่ สนอนัน้ ต�ำ่ มากเกินกว่าปกติจนเห็น
ได้ชดั ว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความเป็น
จริงตามสิทธิที่จะได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและการกระท�ำเช่นว่านั้น
เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามสัญญาได้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สามปี และปรับร้อยละห้าสิบของ
จ�ำนวนเงินทีม่ กี ารเสนอราคา หรือของจ�ำนวนเงินทีม่ กี ารท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามสัญญาได้ตามวรรคหนึง่ เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จา่ ย
เพิ่มขึ้นในการด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าว ผู้กระท�ำผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่
หน่วยงานของรัฐนัน้ ด้วย
ในการพิจารณาคดีความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีการร้องขอ ให้ศาลพิจารณาก�ำหนด
ค่าใช้จา่ ยทีร่ ฐั ต้องรับภาระเพิม่ ขึน้ ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองด้วย
มาตรา 11 เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของรัฐผูใ้ ด หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผูใ้ ด โดยทุจริตท�ำการ
ออกแบบ ก�ำหนดราคา ก�ำหนดเงือ่ นไข หรือก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุง่ หมาย
มิให้มกี ารแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพือ่ ช่วยเหลือให้ผเู้ สนอราคารายใดได้มสี ทิ ธิเข้าท�ำสัญญากับหน่วย
งานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่าง
เป็นธรรม ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หา้ ปีถงึ ยีส่ บิ ปี หรือจ�ำคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แต่หนึง่ แสนบาทถึงสีแ่ สนบาท
หากพิจารณาเกีย่ วกับการก�ำหนดราคากลาง ถือเป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะพิจารณาถึงการกระท�ำของ
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องรวมทัง้ บุคคลภายนอกทีเ่ สนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐในเรือ่ งนัน้ ๆ
ประเด็นทีจ่ ะต้องพิจารณาจะพบว่า การก�ำหนดราคากลาง มีองค์ประกอบหลายอย่างซึง่ สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะขาดไม่ได้คอื
มาตรฐานวิชาชีพในเรือ่ งนัน้ ๆ ของแต่ละสาขา แม้วา่ ปัจจุบนั คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับคณะรัฐมนตรีจะได้มมี ติกำ� หนดการ
ก�ำหนดราคากลางของทางราชการเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง 7 ประเภทของการจัดซือ้ ซึง่ แต่ละอย่างย่อมมีความสลับ
ซับซ้อน และมีวชิ าชีพแตกต่างกันไป ดังนัน้ จึงจะเกิดปัญหาอยูบ่ อ่ ยๆ เกีย่ วกับหน่วยงานทางราชการได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานก่อสร้าง เมือ่ ก�ำหนดราคากลางจากหน่วยงานนัน้ ๆ แล้ว และประกาศ
ประกวดราคาจัดจ้างก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จในการหาผู้ชนะการประกวดราคา กล่าวคือ ไม่มีผู้เข้ายื่นประกวดราคา เป็น
ให้การจัดการประกวดราคานัน้ ต้องยกเลิก หากสอบถามถึงผูม้ าซือ้ ซองประกวดราคาและไม่ยอมยืน่ เสนอราคา ก็มกั จะได้
ค�ำตอบว่า ราคากลางต�ำ่ เกินไปไม่สามารถด�ำเนินการได้ เกรงจะขาดทุน หรืออาจถูกปรับตามสัญญาภายหลังทีเ่ ข้าด�ำเนินงาน
ตัวอย่างเช่น กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จัดประกวดราคาด�ำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
ผลปรากฏว่า มีแต่ผู้มายื่นซื้อซองประกวดราคาแต่ไม่มีผู้ใดหรือบริษัทใดยื่นเข้าแข่งขันราคา จึงเกิดปัญหาว่า มาตรฐาน
การก�ำหนดราคากลางของหน่วยงานนัน้ ๆ ถูกต้องหรือไม่ และเมือ่ มีการตรวจสอบภายหลังว่าการก�ำหนดราคากลางนัน้ ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงหรือไม่ ใครจะเป็นผู้ให้ความเห็นได้ โดยปกติทั่วไป ส่วนราชการด้วยกันก็มักจะขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานของรัฐด้วยกัน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เพือ่ ช่วยตรวจสอบแบบการก่อสร้าง ในการถอดแบบก�ำหนดราคา
ค่าก่อสร้างในภาวการณ์ของปีนนั้ ๆ ซึง่ จะต้องใช้เวลายาวนานและไม่ทนั ต่อเหตุการณ์เกีย่ วกับกระบวนการสืบสวนสอบสวน
เพือ่ ให้ทราบความจริงในเรือ่ งนัน้
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แต่หากเป็นเรือ่ งก�ำหนดราคากลางทีส่ งู เกินความเป็นจริง (งบประมาณมากกว่าความเป็นจริง) ก็มกั จะเกีย่ วข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการเช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนด้วย ซึ่งเกิดจากหน่วยงานนั้นๆ เสนอขอ
จัดตัง้ งบประมาณสูงเกินความจ�ำเป็น ตัวอย่างเช่น การตัง้ งบประมาณจัดซือ้ เครือ่ งวัดคลืน่ สัน่ สะเทือนพืน้ ดินของ
กรมทรัพยากรธรณี ซึง่ มีเรือ่ งร้องเรียนมายังกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเพือ่ ตรวจสอบเกีย่ วกับการใช้งบประมาณ รวมทัง้ ความ
ไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับการจัดร่างเอกสารการประกวดราคา
ดังนัน้ มุมมองในแง่ของพนักงานสอบสวน เมือ่ ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเข้ามา หรือจากหน่วยงานราชการทีม่ เี หตุสงสัย
และประสงค์ให้หน่วยงานราชการ เช่น กรมสอบสวนคดีพเิ ศษเข้าตรวจสอบ จึงมักพบอุปสรรคเกีย่ วกับการตรวจสอบใน
เรือ่ งราคากลางในเรือ่ งนัน้ ๆ คือ
1. หน่วยงานกลางทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบแบบแปลน การถอดแบบ การประเมินราคาสิง่ ก่อสร้าง
จะเป็นหน่วยงานใดทีใ่ ห้ความร่วมมือและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเป็นกลาง เป็นธรรมอย่างแท้จริง หากเป็นหน่วยงานราชการ
เช่ น กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึง่ มีงานประจ�ำอยูม่ าก ก็ตอ้ งใช้เวลานานมากและเป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือหรือ
ความอนุเคราะห์ในการถอดแบบและแจ้งราคากลาง แต่หากเป็นหน่วยงานเอกชนหรือสมาคม สภาวิชาชีพ ก็มคี วามขัดข้อง
ในอีกหลายเรือ่ ง เช่น อาจจ�ำเป็นต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการถอดแบบ รวมทัง้ ระยะเวลาและทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ผูท้ ใี่ ห้ความเห็นและ
รายงานผลต้องยอมให้พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบบันทึกปากค�ำประกอบเอกสารการสรุปในเรือ่ งนัน้ ๆ ซึง่ เป็นปัญหาอย่างยิง่
เพราะบางท่านไม่ยนิ ยอมทีจ่ ะให้ปากค�ำ เกรงกลัวจะต้องไปเป็นพยานในคดีทมี่ คี วามผิดต่ออาญาแผ่นดิน
2. ความรูค้ วามเข้าใจของพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ เพราะเรือ่ งทีจ่ ะท�ำการบันทึกปากค�ำเกีย่ วเนือ่ งกับ
การวิเคราะห์เชิงวิชาชีพของแต่ละด้าน ดังนัน้ ในเรือ่ งนีถ้ อื เป็นอุปสรรคค่อนข้างมากเพราะประเด็นทีจ่ ะท�ำการสืบสวน
สอบสวน หากพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบไม่เข้าใจดีพอก็ยอ่ มเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะพิสจู น์เกีย่ วกับองค์ประกอบการกระท�ำ
ของเจ้าหน้าทีห่ รือของบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับการเสนอราคาหรือจัดการประกวดราคาในเรือ่ งนัน้ ๆ
3. ความรูค้ วามเชีย่ วชาญในวิชาชีพของแต่ละสาขาโดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับการจัดซือ้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ใน
ความรูแ้ ต่ละด้านทีห่ น่วยงานของรัฐขอจัดซือ้ จัดจ้าง รวมทัง้ ระบบการท�ำงานของเครือ่ งมือและประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องตรวจสอบและเข้าใจเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ดงั กล่าว โดยปกติผทู้ จี่ ะให้
รายละเอียดได้ดมี กั จะเป็นคูก่ รณีของผูเ้ ข้าแข่งขันซึง่ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น การจัดซือ้ เครือ่ งวัดคลืน่ สัน่ สะเทือน
พื้ นดิน หากผูร้ อ้ งเรียนร้องเกีย่ วกับการล็อคสเปก เพือ่ ให้เครือ่ งมือยีห่ อ้ หนึง่ ยีห่ อ้ ใดเข้าแข่งขันได้เพียงบริษทั เดียวและ
กีดกันเครือ่ งมือยีห่ อ้ อืน่ ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษจ�ำต้องรูค้ ณ
ุ สมบัตแิ ละประสิทธิภาพ
ของเครือ่ งมือดังกล่าวด้วย จึงจะทราบว่ามีการกีดกันเกีย่ วกับการออกคุณลักษณะของเครือ่ งมือดังกล่าวจริงหรือไม่ (TOR)
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แนวคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษทางทรัพยากรธ รรมชาติ
นายธนันท์พงศ์ ปิยะวรรณะกูล1

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบ พบว่า ในช่วงหลังประเทศในกลุ่มซีวิลลอว์ เช่น ประเทศ
เยอรมันได้เริม่ บังคับค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีแพ่งทีต่ ดั สินโดยศาลสหรัฐแล้ว นอกจากนี้ ศาลเยอรมันมีความโน้มเอียง
ที่จะใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษในบางคดีมากขึ้น โดยเฉพาะคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างงาน ในขณะที่ฝรั่งเศสเริ่มมีความเคลื่อนไหวของนักวิชาการในการเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อ
เปิดโอกาสให้ใช้คา่ เสียหายเชิงลงโทษ โดยให้เหตุผลว่าการไม่ใช้คา่ เสียหายเชิงลงโทษอาจท�ำให้ระบบกฎหมายฝรัง่ เศส
ถูกโดดเดี่ยวจากระบบกฎหมายของประชาคมโลก
ส่วนในกลุ่มคอมมอนลอว์ เช่น กรณีสหรัฐอเมริกา มีการถกเถียงกันเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษที่สูงเกินไปใน
บางคดี อาจมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยมีแนวโน้มว่าหากค่าเสียหายไม่เกิน 4 เท่าของค่าเสียหายจริง
ก็จะถือว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยในกระบวนการปฏิรูปกฎหมายละเมิดของสหรัฐ มลรัฐต่างๆ พยายามก�ำหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษสูงสุดไว้ เช่น รัฐอาร์คนั ซอ ให้ไม่เกิน 3 เท่า รัฐเท็กซัสไม่เกิน 2 เท่า เป็นต้น แนวโน้มในการให้คดิ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษในสหรัฐ อาจพิจารณาได้จากการที่ศาลฎีกาแห่งสหรัฐตัดสินคดี Exxon Shipping Co. V. Baker
เมื่อปี 2008 ก�ำหนดให้บริษัท Exxon Valdex ซึ่งท�ำน�้ำมันหกในทะเลชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่เกิน 507 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับค่าเสียหายเชิงชดเชยที่ Exxon จ่ายให้ผู้เสียหาย (1:1) จากเดิมที่ศาลชั้นต้นก�ำหนดไว้ถึง 2.5
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยศาลฎีกาให้ความเห็นว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษในสหรัฐในหลายกรณีเกินไปและค่าเสียหาย
ในระดับสูงที่ไม่อาจท�ำนายได้ขัดแย้งกับบทบาทของค่าเสียหายในการเป็นเครื่องมือเพื่อการลงโทษเพราะควรจะ
คาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล
ในประเทศไทยแม้จะไม่มีการบัญญัติเรื่อง “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แต่ศาลฎีกาไทยเคยใช้ดลุ ยพินจิ พิพากษาก�ำหนดค่าเสียหายในระดับสูงจนอาจเข้าข่ายว่าเป็น “การลงโทษ”
มาแล้วหลายคดี เพราะมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปิดช่องให้ศาลตีความในการก�ำหนด
“ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” ได้โดยอาศัยพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นหลักในการพิจารณา เช่น ค�ำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ที่ 8115/2550 ผู้ขับรถโดยสารประมาทท�ำให้นักศึกษาเอแบคพลัดตกจากรถเสียชีวิต ศาลพิพากษาให้
โจทก์ได้รับค่าขาดไร้อุปการะสูงมากถึงเดือนละ 46,000 บาท ตามที่โจทก์ขอ และก�ำหนดให้ 20 ปี ท�ำให้ค่าเสียหาย
ทั้งหมดน่าจะสูงเกินกว่าค่าเสียหายเชิงชดเชยโดยทั่วไป
1
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ศาลฎีกาพิพากษาว่า จ�ำเลยที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 มีความผิดละเมิด
จากการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จึงให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
และค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อปุ การะเป็นเวลา 20 ปี รวมทัง้ สิน้
9,856,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันละเมิด และให้
ออกหมายบังคับคดี ค�ำบังคับคดี ไปยึดทรัพย์จำ� เลยมาช�ำระหนีแ้ ก่โจทก์ตอ่ ไป
ดังนั้น ค่าเสียหายที่ก�ำหนดในคดีนี้อาจเข้าข่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษ เหตุผล
ทีศ่ าลก�ำหนดค่าเสียหายในระดับสูง คือ จ�ำเลยท�ำประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
โดยไม่นำ� พาต่อความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ และกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพ อันเป็นหลักการเดียวกับที่กฎหมายพิเศษ
บางฉบับ อาทิ พระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค พ.ศ. 2551 ทีก่ ำ� หนดให้นำ�
ค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักค่าเสียหายของ
ประเทศเยอรมัน ทีเ่ ป็นข้อยกเว้นทีก่ �ำลังเกิดขึน้ ในประเทศเยอรมันทีไ่ ม่มหี ลัก
กฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายเชิงลงโทษ และหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษของ
สหรัฐอเมริกาที่ได้วางหลักการประเมินจากพฤติกรรมที่ชั่วร้ายของจ� ำเลย
ในการกระท�ำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่ใส่ใจ
ว่าจะเกิดอันตรายใดๆ และอันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับโจทก์และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ค�ำสัง่ ศาลปกครองเชียงใหม่ที่ 60-77/2552 คดีแม่เมาะ พิพาทเกีย่ วกับ
การกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามกฎหมาย ผูถ้ กู ฟ้องคดีได้ตงั้ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าทีต่ �ำบลแม่เมาะ ท�ำให้
เกิดการแพร่กระจายของฝุน่ หิน ขีเ้ ถ้าของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จนเกินกว่า
มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดให้มีได้ ท�ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
ศาลวินิจฉัยว่า “...นอกจากเป็นกรณีที่ท�ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความ
เสียหายแล้ว ยังเป็นการละเมิดซึง่ มีพฤติการณ์รา้ ยแรง และไม่ปรากฏว่าผูถ้ กู ฟ้อง
คดีต้องได้รับโทษใดๆ จึงเห็นควรก�ำหนดค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษ
เพือ่ ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังในการด�ำเนินการมากขึน้ เห็นควรก�ำหนด
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ 1,200 บาทต่อครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีรายใดจะได้
ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้เป็นจ�ำนวนเท่าใด ต้องพิจารณาจากระยะเวลาที่
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจริงเป็นส�ำคัญ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 33,600 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 3 ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 174,300 บาท...” ซึ่งเป็นไปตามหลักประเมินจากพฤติกรรมที่
ชั่วร้ายของจ�ำเลย เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
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หลักนิติเศรษฐศาสตร์ ในการคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษควรคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษกี่เท่าของค่าเสียหายเชิง
ชดเชย แต่ถ้าอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์อาจช่วยตอบค�ำถามดังกล่าวได้ และอาจช่วยให้แนวคิดเพิ่มเติมว่าควรคิด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษในสถานการณ์ใด “ค่าเสียหายที่เหมาะสมที่สุด ควรเท่ากับความเสียหายจริง เพราะจะช่วยให้
ป้องปรามการละเมิดสัญญาได้อย่างเหมาะสม” ซึง่ แนวคิดตามหลักนิตเิ ศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ควรก�ำหนดเท่ากับความเสียหาย (harm) ทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ จูงใจให้บคุ คลมีระดับความระมัดระวังไว้กอ่ น และมีระดับ
การท�ำกิจกรรมเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพราะการก�ำหนดค่าเสียหายเท่ากับความเสียหาย ช่วยป้องปรามการกระท�ำ
ละเมิดและช่วยลดคดีที่จะเข้าสู่ศาลระดับหนึ่ง
ในขณะเดียวกันตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มิได้บัญญัติเกี่ยวกับความเสียหายทางแพ่งกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ
การตัดไม้ท�ำลายป่าหรือการแผ้วถางป่า การล่าสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างไร ดังนั้นในการด�ำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และพนักงานสอบสวน จึงด�ำเนินคดีได้เฉพาะความผิดทางอาญาทีม่ โี ทษปรับหรือจ�ำเท่านัน้ จึงเป็นเหตุให้กลุม่ นายทุน
หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลขาดความเกรงกลัว และในการด�ำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานสอบสวนขณะเข้า
จับกุมผู้กระท�ำผิดก็มักจะจับกุมได้เฉพาะตัวแทน ลูกจ้าง และเครื่องมือในการกระท�ำผิดเท่านั้น ไม่ค่อยจะจับตัวการ
หรือผู้มีอิทธิพลได้ ท�ำให้ตัวการผู้กระท�ำผิดไม่เกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แต่จากการศึกษาพบว่า
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายได้ตาม
มาตรา 972 ผู้กระท�ำผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ถูกท�ำลาย
สูญหายหรือเสียหายไป ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มาตรา 97 เป็นมาตรา
ที่เป็นก�ำหนดโทษเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐโดยแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่ดินของรัฐ การตัดไม้
ท�ำลายป่า หรือการแผ้วถางป่า ซึง่ ผูก้ ระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำผิดต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายให้แก่รฐั ตามมูลค่า
ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท�ำลาย สูญหายหรือหายไป ซึ่งเป็นไปตามหลักค่าเสียหายในเชิงลงโทษที่
กล่าวมาแล้ว แต่การคิดค่าเสียหายกับผูก้ ระท�ำความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ไม่ได้มกี ารบัญญัติ
หลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน จึงควรต้องศึกษาแนวทางในการคิดค่าเสียหายทางแพ่งในหลักนิติเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมคุณภาพและสิง่ แวดล้อม มาตรา 97 “ผูใ้ ดกระท�ำการหรือละเว้นการกระท�ำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท�ำลาย
หรือท�ำให้สญ
ู หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน มีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายให้แก่รฐั ตาม
มูลค่าทัง้ หมดของทรัพยากรธรรมชาติ ทีถ่ กู ท�ำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนัน้
2
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แนวคิดในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกิดมาจากผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ ที่พบว่า
การท�ำลายทรัพยากรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และการบุกรุกท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติได้ก่อความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของทรัพยากร
โดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นทัง้
ปัจจัยการผลิตและสร้างอรรถประโยชน์โดยตรงให้กบั ประชาชน จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องประเมินคุณค่าหรือมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ตี อ่ สังคมทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคต เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนต่อ
ส่วนรวมให้มากทีส่ ดุ การประเมินมูลค่าทรัพยากรให้เป็นตัวเงิน จัดได้วา่ เป็นส่วนหนึง่
ของการวัดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อคุณภาพทรัพยากร ด้วยการประเมินค่าคุณประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อประชาชนในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งในปัจจุบันหรือ
อนาคตก็ได้ โดยจะมีคา่ มากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขและระบบทีส่ ร้างขึน้
เป็นส�ำคัญ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปมูลค่าที่ประเมินได้จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นค่าระดับเดียวกันตลอดไปแม้จะใช้หลักการเดียวกัน
ก็ตาม และหากความปรารถนาหรือความพอใจเกิดขึน้ มาก ย่อมก่อให้เกิดมูลค่า
ในสิง่ นัน้ มากตามไปด้วย โดยมูลค่าจะมีความแตกต่างไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของสิง่ ของนัน้ การประเมินมูลค่าทรัพยากรจึงเป็นการค�ำนวณตัวเลขเพือ่ มา
ทดแทนราคาหรือมูลค่าทีต่ ลาดไม่สามารถท�ำได้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์โดย
สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ กิดผลกระทบ และการท�ำลาย
ทรัพยากรทีท่ ำ� ให้สภาพแวดล้อมเสือ่ มโทรมลง จะท�ำให้เกิดต้นทุนทางสังคมต่อ
ส่วนรวมขึน้ ซึง่ อาจน�ำไปสูค่ วามไม่ยงั่ ยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ นอกจากนัน้
ยังช่วยให้การก�ำหนดงบประมาณของรัฐบาลด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ช่วยในการปรับบัญชีรายได้ประชาชาติให้สะท้อน
ถึงความเสือ่ มโทรมด้านสิง่ แวดล้อม และช่วยในการก�ำหนดค่าชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก
การด�ำเนินของกลุม่ บุคคลทีบ่ กุ รุกท�ำลายสิง่ แวดล้อม3 ไม่วา่ จะเป็นการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ การตัดไม้ทำ� ลายป่า อย่างเป็น
ธรรม โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่า เป็นการประเมินค่า
เพือ่ สร้างความตระหนักในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบั ประชาชน และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การพิสจู น์คา่
เสียหายในการด�ำเนินคดีทางด้านสิง่ แวดล้อมด้วย			 				

ทรงธรรม สุขสว่าง, “แนวคิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ค่าเสียหายด้าน
สิ่งแวดล้อม”, ในโครงการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม, สุนทรียา เหมือนพะวงศ์,
บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2550), หน้า 215-216.
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แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ก่อนที่จะใช้ค�ำว่าการประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้นั้น ต้องมาท�ำ
ความเข้าใจค�ำว่า การประเมินคุณค่าทรัพยากรทีด่ นิ เสียก่อน การประเมินคุณค่าทรัพยากรทีด่ นิ ในทีน่ เี้ ป็นการพิจารณา
คุณค่าของตัวทรัพยากรที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในกรณีของพื้นที่ป่าอนุรักษ์องค์ประกอบของทรัพยากรใน
ลักษณะดินและทีด่ นิ คุณค่าของทรัพยากรดินอยูต่ รงทีเ่ ป็นตัวสร้างป่าไม้ทมี่ คี ณ
ุ ค่าได้ในทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับ
การใช้ทดี่ นิ เพือ่ ปลูกพืชท�ำการเกษตร ในท�ำนองเดียวกันการใช้ทดี่ นิ ผืนนีใ้ นรูปของป่าไม้ ก็ถอื ได้วา่ เป็นการใช้ทรัพยากร
ที่ดินที่มีอยู่ในลักษณะของการลงทุนด้านการป่าไม้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น
การประเมินมูลค่าของทรัพยากรดินและที่ดินในส่วนนี้จะสามารถกระท�ำรวมกันไปได้ การตีคุณค่าของดินและที่ดิน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงเป็นการประเมินในลักษณะของมูลค่ารวมของทรัพยากรป่าไม้อันเป็นผลผลิตของที่ดินซึ่งอยู่ใน
รูปของป่าไม้ ซึง่ อาจจะค�ำนวณผลผลิตของพืน้ ทีข่ องทีด่ นิ ในรูปของทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละประเภท ผลผลิตดังกล่าว
ได้แก่ ผลผลิตในรูปของเนือ้ ไม้ ผลผลิตในรูปของป่า แล้วคิดมูลค่าออกมาในรูปของตัวเงินจ�ำนวนหนึง่ และในส่วนของ
การประเมินมูลค่าทีด่ นิ อาจจะเริม่ จากการสืบราคาทีด่ นิ บริเวณพืน้ ทีร่ อบป่าอนุรกั ษ์แล้วท�ำการพิจารณาศักยภาพของ
พืน้ ที่ โดยการพิจารณาเป็นส่วนๆ ว่าบริเวณใดของอุทยานแห่งชาติจะมีศกั ยภาพสูงเมือ่ เปรียบกับพืน้ ทีล่ กั ษณะเดียวกัน
ภายนอกเพื่อที่จะได้ประเมินมูลค่าของที่ดินในส่วนนั้นๆ ออกมาได้เป็นตัวเงินเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
หรือพนักงานสอบสวนได้ดำ� เนินคดีกับกลุ่มผู้บุกรุกหรือกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลในข้อหาบุกรุก แผ้วถางป่า หรือ
น�ำพื้นที่ป่าไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ หากอธิบดีกรมที่ดิน หรือศาลยุติธรรม ได้มี
ค�ำสัง่ เพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูก้ ระท�ำความผิด โดยอาจคิดค่าเสียหาย
จากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มูลค่าของป่า ที่ดิน มูลค่าของแร่ธาตุในดิน
ทรัพยากรน�ำ้ และมูลค่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการพื้นที่ เป็นต้น 			การประเมินมูลค่า ผูเ้ ขียนเห็นว่า
ในการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์
ค่าเสียหายด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์มคี ณ
ุ ค่าทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่
มูลค่าของทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ อย่างไรก็ตามจึงเป็นการยากยิ่งที่จะประเมินมูลค่ารวมของทรัพยากร
ต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อใช้ในการพิสูจน์ค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดมากมาย ดังนั้นในการใช้แนวคิดในการประเมินมูลค่าของทรัพยากรเพื่อใช้พิสูจน์ค่าเสียหาย
ด้านสิง่ แวดล้อมในเบือ้ งต้นอาจจะใช้คณ
ุ ค่าการประเมินทีเ่ ป็นมูลค่าขัน้ ต�่ำของทรัพยากรธรรมชาติตา่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่
ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในส่วนที่สามารถเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้ก่อน ซึ่งถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด�ำเนินการประเมินคุณค่าทรัพยากรได้ทุกพื้นที่อนุรักษ์
ในประเทศไทย ก็สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการยุตธิ รรมได้ตอ่ ไปในอนาคต โดยอาศัยพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมคุณภาพและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา
97 เป็นเกณฑ์ในการคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษ (ทางแพ่ง) ควบคู่กับทางอาญา ซึ่งถือว่าเป็นการคิดค่าเสียหายในเชิง
ลงโทษควบคู่กันไปในคราวเดียวกันตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์
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Tier 3 ปัญหาการค้ามนุษย์ ในประเทศไทยที่ต้องพัฒนา
นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์1
“ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคเอเชียและประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ และยิง่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึน้ เมือ่ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้ใช้ประเทศไทย
เป็นที่แสวงหาผลประโยชน์จ�ำนวนมหาศาลจากการค้ามนุษย์ ซึ่งท�ำรายได้เป็นรองจากการค้ายาเสพติดและอาวุธ
เท่านัน้ โดยประเทศไทยถูกใช้ใน 3 สถานะ คือ เป็นประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของเหยือ่
จากการค้ามนุษย์ การทีป่ ระเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงทีด่ กี ว่าประเทศเพือ่ นบ้าน ท�ำให้ประชากร
ทัง้ ชาย หญิง และเด็กจากประเทศเพือ่ นบ้าน (แรงงานต่างด้าว) เช่น จีน, เวียดนาม, กัมพูชา, เมียนมาร์, รัสเซีย, อุซเบกิสถาน,
อินเดีย อพยพเข้ามาประเทศไทยเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ในจ�ำนวนนี้หลายคนมาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และผิดกฎหมายในภาคแรงงาน ตัง้ แต่ทำ� งานบ้าน เกษตร ประมง ไปจนถึงธุรกิจการขายบริการทางเพศ และการขอทาน
ในหัวเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น ฯลฯ เส้นทางของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
จะมีหลากหลาย ทั้งการลักลอบเข้าทาง อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือทาง อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เส้นทาง
แม่สายนี้ยังเป็นเส้นทางที่ขบวนการค้ามนุษย์ชาวจีนเข้าสู่ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย บางครั้งก็จะลักลอบมากับ
รถขนผักหรือขนข้าวสาร รวมทัง้ รถน�ำ้ มัน จากหัวข้อดังกล่าวเราต้องเข้าใจบทนิยาม ค�ำว่าการค้ามนุษย์ หมายถึงอะไร
การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ
หรือด้วยการใช้ก�ำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง
ด้วยการใช้อำ� นาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับ
เงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�ำนาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ใน
การแสวงประโยชน์ อย่างน้อยทีส่ ดุ ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอืน่ หรือการแสวงประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท�ำ อื่นเสมือนการเอาคน
ลงเป็นทาส การท�ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ
การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มี
การใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้”
       		จากปัญหาที่ประเทศไทยอยู่ใน 3 สถานะ ท�ำให้ในปี 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดล�ำดับความพยายาม
ตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลงไปอยู่ในกลุ่มที่ 3 โดยพิจารณาจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
หรือ ทีไอพี ประจ�ำปี 2014 TIP Report (ข้อมูลสถานการณ์ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2557) เป็นรายงานที่
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดท�ำขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์
(Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) เพื่อรายงานต่อรัฐสภาสหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั่วโลกกับมาตรฐานของสหรัฐฯ และจัดล�ำดับประเทศต่างๆ ซึ่งบางคนไม่เข้าใจว่า
การจัดล�ำดับดังกล่าวมีผลต่อประเทศไทยอย่างไร
เจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษช�ำนาญการ ศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม นบ.,นม.(กฎหมายอาญาฯ),ป.บัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
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ผู้เขียนจึงขออธิบายว่า Tier (เทียร์) มาจากอะไร Tier มาจากรายงาน ส�ำนักงานเพื่อการติดตามและ
การต่อสู้กับการค้ามนุษย์แห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (ทีวีพีเอ) เป็นผู้จัดท�ำรายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์ โดยรายงานจะมีรายละเอียดเกีย่ วกับความพยายามของนานาชาติและประเทศสหรัฐฯ และการตอบสนองต่อ
ปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อยุติการค้ามนุษย์ ปกป้องและช่วยเหลือเหยื่อ และด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด โดยระดับ
การตอบสนองของปัญหาดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มเทียร์ 1 หมายถึง ประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่ำของกฎหมายปกป้องเหยื่อ
การค้ามนุษย์ (ทีวีพีเอ) อย่างครบถ้วน
กลุ่มเทียร์ 2 หมายถึง ประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�ำ่ ของทีวีพีเอ ไม่ครบถ้วน แต่มี
ความพยายามอย่างมีนัยส�ำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น ส่วนประเทศที่การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น, ล้มเหลวใน
การแสดงหลักฐานการเพิม่ ความพยายามในการต่อสูก้ บั การค้ามนุษย์ในปีทผี่ า่ นมา และถูกพิจารณาว่าก�ำลังพยายาม
อย่างมีนัยส�ำคัญเพื่อให้สามารถท�ำตามมาตรฐานขั้นต�่ำของทีวีพีเอ โดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคต
ภายในปีถัดไป
กลุม่ เทียร์ 3 ซึง่ ประเทศไทย ในปี 2557 ถูกลดระดับลงมาอยูก่ ลุม่ นี้ ซึง่ เป็นกลุม่ ประเทศทีม่ สี ถานการณ์
ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด ในปี 2557 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้มีทั้งหมด 23 ประเทศ คือ แอลจีเรีย, แอฟริกากลาง,
คองโก, คิวบา, อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, แกมเบีย, กินี-บิซเซา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, คูเวต, ลิเบีย, มาเลเซีย,
มอริเตเนีย, ปาปัวนิวกินี, รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย, ไทย, อุซเบกิสถาน, เยเมน, เวเนซุเอลา, ซิมบับเว ซึ่งเมื่อ
ดูจากรายชือ่ ของแต่ละประเทศ ผูเ้ ขียนคิดว่า ท�ำไมประเทศไทยถึงถูกลดระดับลงมาเท่ากับประเทศทีผ่ เู้ ขียนคิดว่าไม่มี
เสรีภาพเลย มันเกิดขึน้ ได้อย่างไร Tier 3 หมายถึง ประเทศทีด่ ำ� เนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมาย
ด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งการตกสู่
กลุ่มที่ 3 เกิดผลตามมาหลายมิติ ท�ำให้ไทยสูญเสียความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในด้านต่างๆ เช่น ในด้าน
การช่วยเหลือทางการเงิน อาจถูกประเทศสหรัฐอเมริกา คัดค้านความช่วยเหลือจากสถาบันส�ำคัญระหว่างประเทศ อาทิ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และเวิลด์ แบงก์ (ธนาคารโลก) รวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) ระหว่างประเทศซึ่งการคัดค้านดังกล่าวมีผลอย่างมากในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
จากการรวบรวมข้อมูลในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ ทีไอพี ประจ�ำปี 2014 ระบุว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านส�ำหรับการค้าผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็ก เพือ่ การบังคับใช้แรงงาน
และการบังคับค้าประเวณี เหยือ่ ทัง้ หลายมาจากประเทศเพือ่ บ้านรวมทัง้ จีน, เมียนมาร์, เวียดนาม, รัสเซีย, อุซเบกิสถาน,
อินเดีย และฟิจิ ซึ่งมาไทยเพื่อหางานท�ำ จากรายงานมีแรงงานอพยพประมาณสองถึงสามล้านคนในประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาร์ เหยือ่ ค้ามนุษย์ทพี่ บในไทยส่วนใหญ่ถกู บังคับ ขูเ่ ข็ญหรือล่อลวงมาบังคับใช้แรงงานหรือ
ในธุรกิจทางเพศหรือค้าประเวณี เหยือ่ การค้ามนุษย์เพือ่ การบังคับใช้แรงงานในไทยจ�ำนวนมากมักถูกแสวงประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมประมง การผลิตเสื้อผ้าราคาถูก โรงงานต่างๆ และงานรับใช้ตามบ้าน และบางคนถูกบังคับให้ขอทาน
ตามถนน รายงานดังกล่าวยังระบุต่อไปว่า รัฐบาลไทยไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ แม้จะมีการพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูลการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยในปี 2013 มีผถู้ กู ตัดสินว่ามีความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ปี 2008 (พ.ศ. 2551) 225 ราย แต่ความพยายามของการบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ยังถือว่าไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาในไทย
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ปัญหาการทุจริตคอรัปชันในทุกระดับเป็นตัวขัดขวางความส�ำเร็จของความพยายามนี้ นอกจากนี้ไทย
ยังประสบปัญหาการขาดแคลนล่ามอย่างหนักในหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้การระบุสัญชาติและการปกป้องเหยื่อ
การค้ามนุษย์ถกู จ�ำกัดในด้านของการด�ำเนินคดี รายงานทีไอพีระบุวา่ รัฐบาลไทยพัฒนาการเก็บข้อมูลการต่อต้านการค้า
มนุษย์ เพิ่มความแม่นย�ำของการด�ำเนินคดีและการพิสูจน์การกระท�ำผิด ในปี 2013 รัฐบาลไทยรายงานว่ามี
การสืบสวนคดีการค้ามนุษย์ 674 คดี เพิม่ ขึน้ จากปี 2012 ทีม่ เี พียง 306 คดี แต่มเี พียง 80 คดีทเี่ กีย่ วข้องกับผูต้ อ้ งสงสัย
บังคับใช้แรงงานคนงานอพยพ ทั้งที่มีรายงานกรณีเช่นนี้ในไทยสูงมาก รัฐบาลไทยยังไม่จับกุมเจ้าของเรือ, ไต้ก๋งเรือ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมกระท�ำผิดของการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง และไม่มีรายงาน
การสืบสวน, ด�ำเนินคดี หรือการตัดสินความผิดการปกป้องเหยือ่ ค้ามนุษย์ ความพยายามของรัฐบาลไทยในการพิสจู น์
ตัวตนและปกป้องเหยือ่ การค้ามนุษย์ยงั คงไม่เพียงพอ จากรายงานของหน่วยงานเอ็นจีโอ ระบุวา่ รัฐบาลไทยไม่ให้บริการ
ด้านการแปลภาษา หรือความเป็นส่วนตัวอย่างเพียงพอเพือ่ การคัดกรองเหยือ่ ค้ามนุษย์ โดยในช่วงปีทผี่ า่ นมา รัฐบาล
ฝึกฝนล่ามรุน่ ใหม่ 95 คน ขณะทีต่ อ้ งรับมือกับผูล้ ภี้ ยั ชาวโรฮิงญาและผูอ้ พยพชาวบังกลาเทศถึง 2,985 คน นอกจากนี้
กฎหมายของไทยยังไม่ให้ทางเลือกทีถ่ กู กฎหมายในการโยกย้ายออกนอกประเทศส�ำหรับเหยือ่ ค้ามนุษย์ชาวต่างชาติ
ซึ่งอาจต้องเผชิญบทลงโทษรุนแรงหรือความยากล�ำบากในประเทศบ้านเกิด ขณะเดียวกัน แม้จะพบว่ากว่า 3 ใน 4
ของเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนแล้วเป็นเด็ก แต่ไทยก็ไม่มีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับ
เด็กเหล่านี้ การด�ำเนินคดีในบางกรณีซงึ่ มีเด็กเหยือ่ ค้ามนุษย์ชาวต่างชาติยงั ต้องใช้เวลาพิจารณาคดีถงึ 2 ปีหรือนานกว่านัน้
และเจ้าหน้าที่ศาลก็ไม่ได้ด�ำเนินตามขั้นตอนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพยาน, เหยื่อ และเด็กเสมอไป
พวกเขาต้องขึน้ ให้การต่อศาลต่อหน้าผูถ้ กู กล่าวหา และบางครัง้ ก็ตอ้ งเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะ เช่น ทีอ่ ยู่ ท�ำให้
พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการแก้แค้น
รายงาน TIP Report ยังมีคำ� แนะน�ำถึงรัฐบาลไทยด้วยหลายประการ อาทิ ไทยควรสืบสวนรายงาน
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมกระท�ำผิดอย่างทั่วถึงและทันท่วงที เพิ่มความพยายามโดยเฉพาะใน
ส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการด�ำเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่
ที่กระท�ำการทุจริตอันเกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ และเพิ่มความพยายามในการด�ำเนินคดีและตัดสินความผิดของ
ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ รวมถึงผู้ที่บังคับใช้แรงงานเหยื่อในไทย
ซึ่งในทางเป็นจริง ถ้าเรายอมรับในรายงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเด็นการค้ามนุษย์ (การบังคับใช้
แรงงาน) ในเรือประมงสัญชาติไทยที่รับลูกเรือประมงจากนายหน้าชาวไทย หรือนายหน้าที่มีสัญชาติเดียวกับเหยื่อ
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยได้มีโอกาสได้ร่วมท�ำคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานลูกเรือประมงที่อ�ำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี จากการสอบถามลูกเรือประมงบางคนต้องอยู่ในทะเลหลายเดือนติดต่อกัน โดยไม่ได้รับค่าแรงในช่วง
3–6 เดือนแรก ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของเรือจ่ายให้กับนายหน้า รูปแบบการท�ำงาน ต้องท�ำงาน
วันละไม่นอ้ ยกว่า 12 ชัว่ โมง และบางคนยังถูกท�ำร้ายร่างกาย หากลูกเรือไม่อยากอยูบ่ นเรือจะต้องให้ญาตินำ� เงินมาไถ่
ตัวคืนจากนายหน้า และอีกปัญหาหนึง่ ทีค่ นไทยต้องยอมรับและเห็นกันเป็นเรือ่ งปกติคอื การค้าประเวณี เหยือ่ ค้ามนุษย์
เพื่อการค้าประเวณีโดยทั่วไปเป็นผู้หญิงและเด็กหญิง ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อซื้อบริการทางเพศยังคงเป็นปัญหาใน
ประเทศไทย และอุปสงค์ดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งผลักดันให้มีการค้ามนุษย์มากขึ้น
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จัดฟันแฟชั่น … โทษมหันต์ที่คุณควรรู้
นายวรรณชัย พรหมรักษ์1

หากยังจ�ำกันได้ กรณีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดัง
นักเรียนชัน้ ม.5 ใน จังหวัดขอนแก่น ฮิตตามเพือ่ น ขอเงินแม่
2,000 บาท เข้าคลินิกเสริมความงามใส่เหล็กจัดฟันแฟชั่น
กลับมาปวดฟันจนเหงือกบวม ทนปวดอยู่ 10 วัน สุดท้าย
ไม่ไหว ต้องส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบเป็นโรคหัวใจ
ไทรอยด์ ติดเชื้อ แพทย์ให้ยากลับไปรับประทานที่บ้าน
ตกดึกปวดฟัน แน่นหน้าอก จนต้องส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง
หลังจากนั้น 3 วันก็เสียชีวิต ซึ่งสาเหตุมาจากติดเชื้อ
ในกระแสเลือดเพราะเหล็กดัดฟันไม่สะอาด
อีกกรณีหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นเป็นอุทาหรณ์จากการจัดฟันแฟชัน่ คือ ถ้าย้อนกลับไปเมือ่ ปี พ.ศ. 2552 นักเรียนชัน้ ม.3
แอบไปจัดฟันแฟชั่น หลังจากนั้น 1–2 เดือน ก็เกิดอาการซึมเศร้า ไม่พูดจา และในที่สุดก็เสียชีวิตขณะนอนหลับ ซึ่งมารดา
ของผูเ้ สียชีวติ เชือ่ ว่าสาเหตุการเสียชีวติ น่าจะมาจากการจัดฟันแฟชัน่
จัดฟันแฟชัน่ ฟังแค่ชอื่ ก็คงรูแ้ ล้วว่าเป็นเรือ่ งของ “แฟชัน่ ” ทีท่ ำ� ให้ฟนั ของเราดูมสี สี นั ขึน้ ดูนา่ รัก ซึง่ ได้รบั ความนิยม
อย่างมากในกลุม่ วัยรุน่ ด้วยค่านิยมว่าการจัดฟันแฟชัน่ ถือเป็นการเพิม่ เสน่ห์ เพิม่ ความสวยงามให้กบั ตัวเองทางหนึง่ ซึง่ ถือเป็น
ค่านิยมทีผ่ ดิ และมีอนั ตรายเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ มีแม่คา้ บางรายหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยการหยิบยืน่
อันตรายให้กบั ผูบ้ ริโภคซึง่ หลงสัง่ ซือ้ อุปกรณ์จดั ฟันแฟชัน่ ไปท�ำเองทีบ่ า้ นเป็นจ�ำนวนมาก โดยแม่คา้ เหล่านีม้ กั จะขายออนไลน์
ตามเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก และถึงแม้จะมีการออกมาเตือนกันหลายครั้งถึงอันตรายที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีวัยรุ่นจ�ำนวนมากนิยม
จัดฟันแฟชัน่ โดยไม่สนใจค�ำเตือนเหล่านัน้
การจัดฟันแต่เดิมนัน้ เป็นการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึง่ ซึง่ มุง่ เน้นไปทีก่ ารแก้ไขปัญหาการสบฟันและการเรียงตัว
ของฟัน เพือ่ ให้ฟนั เรียงตัวกันสวยงาม มีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ขี นึ้ ช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั ผูท้ ที่ ำ� การรักษา และยังช่วยในเรือ่ ง
การเคีย้ วอาหารอีกด้วย โดยการจัดฟันควรได้รบั การรักษาจากทันตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเท่านัน้ ต้องมีทนั ตแพทย์ดแู ลอย่างใกล้ชดิ
ทุกขัน้ ตอน เนือ่ งจากการจัดฟันจะท�ำให้เกิดการเคลือ่ นทีข่ องฟันซึง่ ส่งผลต่อตัวฟันและอวัยวะโดยรอบของฟัน เช่น เหงือก
กระดูกทีห่ อ่ หุม้ ฟัน นอกจากนัน้ ก่อนจะท�ำการจัดฟันต้องมีการเตรียมช่องปากของคนไข้เพือ่ ให้มคี วามพร้อมก่อนการจัดฟัน
ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยถึงความจ�ำเป็นในการจัดฟันของคนไข้แต่ละราย โดยถ้าคนไข้มีการจัดเรียงตัวของฟันและ
ความสัมพันธ์ของฟันทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การรักษา
1
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การจัดฟันแฟชัน่ เป็นการเลียนแบบการจัดฟันของทันตแพทย์ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีคนจัดฟันเพิม่ มากขึน้ บวกกับจัดฟัน
ไปแล้วรูปหน้ามักเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ดังนัน้ วัยรุน่ จึงอาจรูส้ กึ ว่าเป็นแฟชัน่ และหันไปพึง่ การจัดฟันแฟชัน่ ทีร่ าคาถูก
และหาซือ้ ง่าย ซึง่ ในต่างประเทศนัน้ ไม่มกี ารจัดฟันแฟชัน่ แบบประเทศไทย เนือ่ งจากการจัดฟันในต่างประเทศหรือประเทศที่
เจริญแล้ว จะท�ำเพือ่ สุขภาพฟันและช่องปากเท่านัน้
ในปัจจุบัน การจัดฟันแฟชั่น อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.		ลวดร้อยลูกปัด เป็นการใช้ลวดเส้นเล็กๆ ร้อยลูกปัดสีต่างๆ มีวางจ�ำหน่ายในตลาดนัดและแหล่งชุมชนต่างๆ
ราคาเส้นละ 50–120 บาท วัยรุ่นนิยมซื้อมาใส่เอง
2.		จดั ฟันแฟชัน่ แบบติดแน่น เป็นการเลียนแบบการจัดฟันของทันตแพทย์ให้เหมือนมากขึน้ โดยจะมีการติดเครือ่ งมือ
“แบ๊กเกต” ซึง่ เป็นโลหะรูปสีเ่ หลีย่ มทีม่ รี อ่ งใส่ลวดจัดฟันและมีสว่ นยืน่ ออกมาส�ำหรับคล้องยางทีส่ ามารถเลือกสีและรูปร่าง
ของยางได้
3.		จัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ เป็นการใช้เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ “รีเทนเนอร์” ที่เหมือนกับทันตแพทย์ใช้ โดยมี
การดัดแปลงเพิ่มแบ๊กเกตให้ติดอยู่บนลวด ซึ่งขั้นตอนการท�ำจะต้องมีการพิมพ์ฟัน สามารถเลือกสี ลายของแผ่นพลาสติก
และลวดได้
การจัดฟันแฟชัน่ นัน้ จะใช้เวลาในการติดเครือ่ งมือจัดฟันประมาณ 20–30 นาที ค่าใช้จา่ ยอยูท่ ปี่ ระมาณ 800-1,200 บาท
อาจมีบริการเปลี่ยนสียางให้ฟรี 1 ครั้ง หากถอดออกจะต้องเสียค่าบริการ 200 บาท ผู้จัดฟันสามารถเลือกสีของลวด ยาง
รวมถึงรูปร่างของยาง เช่น ดอกไม้ ดาว มิกกีเ้ ม้าส์ ฯลฯ ได้ตามใจชอบ การติดเหล็กดัดฟันแฟชัน่ เป็นค่านิยมในหมูว่ ยั รุน่
เนือ่ งจากเห็นว่าติดแล้วจะดูดี น่ารัก ไฮโซ แต่ทงั้ นี้ พบว่าเหล็กดัดฟันแฟชัน่ มีอนั ตรายอยูห่ ลายประการ กล่าวคือ
1.		ลวดจัดฟัน เป็นลวดทีใ่ ช้ในการร้อยดอกไม้ มีสารปนเปือ้ นหลายชนิด เช่น สารหนู โครเมียม ตะกัว่ เป็นต้น
2.		ยางจัดฟันสี เป็นยางทีย่ อ้ มโดยสีเคลือบลูกปัด เมือ่ เข้าไปอยูใ่ นปากเป็นเวลานาน สีของยางจะซีด เนือ่ งจากท�ำปฏิกริ ยิ า
กับน�ำ้ ลาย ท�ำให้สารทีอ่ ยูใ่ นยางเหล่านัน้ เข้าสูร่ า่ งกาย
3.		กาวทีใ่ ช้จดั ฟันแฟชัน่ ไม่ใช่กาวทีใ่ ช้จดั ฟันจริง เมือ่ รับประทานอาหารทีม่ กี รดมากจะท�ำให้กาวละลายและเข้าสูร่ า่ งกาย
4.		เมือ่ ติดเหล็กจัดฟันแล้ว จะท�ำความสะอาดฟันยาก ก่อให้เกิดฟันผุและมีกลิน่ ปาก รวมทัง้ เมือ่ ถูกลวดเกีย่ วแก้มหรือ
เหงือกจะท�ำให้เกิดแผลติดเชือ้ หรือแผลเรือ้ รัง เป็นต้น
การใช้ลวดจัดฟันแฟชัน่ จัดเป็นสินค้าอันตรายทีม่ คี ำ� สัง่ ห้ามขายตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 แต่กย็ งั มีผลู้ กั ลอบจ�ำหน่ายทัง้ โดย
การเปิดร้านผิดกฎหมายและจ�ำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ จัดส่งให้ลกู ค้าทางไปรษณียแ์ ล้วให้ผซู้ อื้ ไปติดเอง ซึง่ ล่าสุดส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตรวจพบว่า มีขบวนการจ�ำหน่ายลวดจัดฟันในลักษณะของแฟรนไชส์ ซึง่ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีอ่ นั ตราย
อย่างมาก จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ที่ถูกจับได้เป็นพนักงานติดอุปกรณ์จัดฟันที่จบแค่ ม.3 หรือ ม.6 ไม่มี
ความรูด้ า้ นทันตกรรม เครือ่ งมือทีใ่ ช้กไ็ ม่ได้มาตรฐาน วิธตี ดิ ตัง้ ไม่ถกู สุขลักษณะ จนเป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ ดังทีป่ รากฏเป็นข่าว
ในปัจจุบนั มีความเข้าใจผิดว่าการจัดฟันเป็นแฟชัน่ เพราะมีการเพิม่ รูปแบบและสีสนั ให้ดแู ปลกและสะดุดตา จากการ
รักษาจึงกลายเป็นแฟชัน่ และกระแสนิยมในกลุม่ เด็กและเยาวชนทีอ่ ยากจะจัดฟันหรือมีพฤติกรรมเอาอย่างตามๆ กัน ประกอบ
กับการจัดฟันทีถ่ กู วิธโี ดยทันตแพทย์นนั้ มีคา่ ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง จึงท�ำให้ธรุ กิจการจ�ำหน่ายลวดจัดฟันแฟชัน่ ทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
เฟื่องฟู ซึ่งการจัดฟันแฟชั่นนั้นมีอันตรายอย่างมาก มีทั้งอันตรายจากขั้นตอนการท�ำ อาทิ เครื่องมือที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน
ไม่สะอาดเพียงพอ อุปกรณ์ไม่ได้ผา่ นการฆ่าเชือ้ ท�ำให้มโี อกาสได้รบั เชือ้ โรคจากน�ำ้ ลายของผูใ้ ช้บริการก่อนหน้า หรือผูท้ ำ� หน้าที่
ติดอุปกรณ์จดั ฟันไม่ได้สวมถุงมือ จึงอาจติดโรคต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ โปลิโอได้
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นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากวัสดุ ลวดจัดฟันแฟชั่นที่ขายส่วนใหญ่มีคุณภาพต�่ำ มักท�ำมาจากลวดร้อยดอกไม้ จึงอาจมีสาร
ปนเปือ้ นทีเ่ ป็นโลหะหนัก เช่น ตะกัว่ พลวง ซีลเี นียม โครเมียม และสารหนู หากสะสมในร่างกายปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อไต
อาจท�ำให้ไตวายได้ และยังท�ำให้เนื้อเยื่อต่างๆ ของเซลล์ตาย รวมถึงอาจท�ำให้เกิดมะเร็ง การใช้ลวดที่เป็นสี ไม่ได้มาตรฐาน
เมือ่ ใส่ไว้ในปากสักระยะหนึง่ มีการสัมผัสอาหาร ของเย็น ของร้อน และน�ำ้ ลายของเราซึง่ มีความเป็นกรด–ด่าง อาจท�ำปฏิกริ ยิ า
กับสีเคลือบลูกปัด ท�ำให้สารเคลือบละลายออกมาและสีจะจางลง ส่วนประกอบของสีจะเข้าสูร่ า่ งกายผ่านเข้ากระเพาะอาหาร
และดูดซึมไปสะสมไว้ในร่างกาย เป็นการสะสมสารพิษไว้ในร่างกาย
นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจ�ำนวนมากมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขหรือรักษาอาการแทรกซ้อนจากการไปติดลวดจัดฟันที่
ไม่ได้มาตรฐานมา เช่น เครือ่ งมืออาจหลุดลงคอหรือหลอดลมท�ำให้เป็นอันตรายถึงชีวติ การใส่เครือ่ งมือจัดฟันแฟชัน่ มักท�ำให้
เกิดการบาดกระพุง้ แก้ม ทิม่ เหงือก หรือเนือ้ เยือ่ ในช่องปากกลายเป็นแผล อาจท�ำให้เกิดบาดทะยักได้เพราะช่องปากเป็นแหล่ง
สะสมของเชือ้ แบคทีเรีย และการติดเครือ่ งมือจัดฟันจะส่งผลต่อการท�ำความสะอาดช่องปาก ถ้าไม่ได้รบั การดูแลอย่างถูกวิธี
อาจก่อให้เกิดฟันผุ มีกลิน่ ปาก โรคเหงือกอักเสบ บวมแดง และเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งเนือ้ เยือ่ ในปากด้วย รวมถึงในขัน้ ตอน
การท�ำจะมีการใช้หวั กรอ กรอเอาเคลือบฟันทีด่ อี อกไป และมีการใช้กรดกัดฟัน ซึง่ จะท�ำให้เคลือบฟันบางลง ท�ำให้ความแข็งแรง
ของฟันลดลง และท�ำให้เสียวฟันได้งา่ ย
อันตรายประการหนึ่งของการจัดฟันแฟชั่น คือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จัดฟันแฟชั่นไม่มีคุณภาพ ไม่มีการรับรอง
ความปลอดภัย และการติดเหล็กดัดฟันเองโดยทีไ่ ม่มคี วามรูด้ า้ น ทันตกรรม จะท�ำให้ตดิ ไม่ถกู ต�ำแหน่ง ซึง่ จะท�ำให้เกิดแรงกดไปที่
ตัวฟันและฟันเคลือ่ นไปจากเดิม การเรียงตัวของฟันผิดรูปร่าง อาจท�ำให้ใบหน้าผิดรูปไปจากปกติ การสบฟันผิดปกติ ส่งผลต่อ
การเคีย้ วอาหาร และท�ำให้มอี าการปวดฟันหรือฟันซีน่ นั้ อาจกลายเป็นฟันตาย รากฟันละลาย จนต้องถอนฟันซีน่ นั้ ทิง้ ไป และใน
ระยะยาวอาจมีผลต่อสุขภาพ ทัง้ นีท้ นั ตแพทย์จะไม่ทำ� การจัดฟันแฟชัน่ ทุกกรณี เพราะการจัดฟันแฟชัน่ เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ
กฎหมาย พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ หากจัดฟันโดยไม่มขี อ้ บ่งชี้ อาจต้องถูกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะและผูท้ ไี่ ปท�ำอาจ
เกิดอันตรายโดยไม่คาดคิดได้

ข้อมูล : ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ

เพราะฉะนัน้ หากฟันไม่ได้มปี ญั หา ก็ไม่ควรไปจัดฟันแฟชัน่ เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยใช่เหตุแล้ว ยังอาจได้รบั อันตราย
จากวัสดุจดั ฟันทีไ่ ม่ได้มาตรฐานจนอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ แต่หากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดฟัน ก็ควรไปพบทันตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เพือ่ ความปลอดภัย
จากอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดฟันแฟชัน่ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เห็นว่าลวดจัดฟันแฟชัน่ อาจเป็นอันตราย
แก่ผบู้ ริโภค จึงได้มคี ำ� สัง่ ห้ามขายลวดจัดฟันแฟชัน่ โดยผูใ้ ดทีข่ ายลวดจัดฟันแฟชัน่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย หรือเป็นผู้สั่งหรือน�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อจ�ำหน่าย ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 มาตรา 36 โดยหากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน
สคบ. หมายเลข 1166 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือส�ำนักคดีคมุ้ ครองผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2142 2952 เพือ่ ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
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พฤติการณ์ที่ชาวผิวสี
มักใช้หลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ตอนที่1)
ปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธศิริวัชรไพบูลย์1
นับตัง้ แต่หา้ ปีกอ่ นจวบจนถึงปัจจุบนั ทีพ่ วก scammer (เบือ้ งหลังเป็นกลุม่ คนด�ำสัญชาติ ไนจีเรีย กานา คองโก
ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย) ได้ใช้ชอ่ งทาง Facebook skype และ E-mail ในการหลอกลวง
หญิงไทย เพจใน Facebook ของพวก scammer จะเป็นเพจที่แทบจะไม่มีข้อมูลอะไร และรูปที่ปรากฏมักจะเอา
รูปบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นดารา นักธุรกิจ หน้าตาดี ผิวขาว มาโพสต์ใน Facebook แล้วจะ add เข้ามาเป็นเพื่อน
พร้อมทัง้ เข้ามาพูดคุยสร้างความสนิทสนมและอ้างว่าเป็นวิศวกรท�ำงานอยูท่ ปี่ ระเทศอังกฤษ ค�ำถามทีพ่ วก scammer
มักจะถามเหยื่อก่อนนั่นคือ มีอายุเท่าไหร่ มีอาชีพอะไร และเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมายคือ หญิงไทยวัยกลางคนมี
อาชีพการงานดี ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด หย่าร้าง สมรส ตามล�ำดับ เหยือ่ เหล่านีม้ กั จะหลงเชือ่ และโอนเงินให้
แต่ละรายสูญเงินตั้งแต่หลักแสน-หลักล้านบาท เว็บไซต์ที่มักจะพบพวก scammer ได้แก่ www.facebook.com
www.tagged.com, www.WAYN.com, www.Thailovelink.com, www.Thaikiss.com, www.Baboo.com,
www.Thaifriendly.com, www.Asiandating.com, www.Twoo.com และ www.Quepasa.com

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�ำนาญการ ส�ำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
-วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความผิดฉ้อโกงศึกษากรณีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
1
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รูปแบบพฤติการณ์ของชาวผิวสีที่ใช้หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
1.การหลอกลวงทางอีเมล์ (E-mail ) ได้มีการส่งอีเมล์ให้แก่เหยื่อ

1.1 หลอกลวงโดยจะส่งของมาให้
พวก scammer อ้างตัวเป็นชายชาวต่างชาติผิวขาว มาขอเพิ่มเป็นเพื่อนใน Facebook ของเหยื่อ และคุยกัน
ในกล่องข้อความเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-2 ปีแล้วแต่ละกรณี เบอร์โทรที่ใช้มักเป็นเบอร์โทรต่างประเทศ เช่น
+14046471339 โดย scammer อ้างตัวเป็นคนสัญชาติอเมริกา มีอาชีพเป็นวิศวกร ท�ำงานที่บริษัทน�ำ้ มันซึ่งท�ำอยู่
กลางทะเล จนเริ่มคุยและสนิทกันมากขึ้น scammer จะคุยในลักษณะของชายจีบหญิง แล้วอ้างว่าคุยกับเหยื่อแล้ว
รูส้ กึ ดีและอยากจะมาอยูป่ ระเทศไทยกับเหยือ่ แต่กอ่ นมาประเทศไทยจะส่งของมาให้ และช่วยหาบ้านให้ scammer
สัก 1 หลัง โดยจะส่งเงินมาให้ ประมาณ $750,000 ซึง่ scammer จะส่งของพร้อมเงินมาให้ในกล่องพัสดุ ซึง่ ประกอบด้วย
เงินจ�ำนวน $750,000, สร้อยทอง, นาฬิกา, น�้ำหอม, มาให้เหยื่อ จากนั้นจะขอที่อยู่ของเหยื่อ พร้อมอีเมล์ของเหยื่อ
เพื่อแจ้งการส่งพัสดุ

จากนั้นประมาณ 3 วัน จะมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งชื่อว่า xxxx โทรมาหาเหยื่อ อ้างว่าขณะนี้ของได้มาถึงที่บริษัท
ขนส่งแล้ว ให้เหยื่อจ่ายค่าธรรมเนียมรับสินค้า $1,500 หรือคิดเป็นเงินไทย ประมาณ 45,000 บาทโดยในอีเมล์ของ
เหยื่อก็จะมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการส่งของมาจากบริษัทดังกล่าวจริง ตามเอกสารดังนี้

ตัวอย่างเอกสารการส่งของ
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1.2 หลอกลวงว่าได้รับเงินจ�ำนวนหนึ่ง
ในกล่องข้อความในอีเมล์ของเหยือ่ ก็จะมีจดหมายแปลกส่งมา โดยไม่ทราบแหล่งทีม่ า ซึง่ ตัวอย่างนีจ้ ะเป็นอีเมล์
ทีส่ ง่ มาจาก patrick.delaney@alrahjibank.org ว่าคุณ ปรีชพร มีแก้ว ได้รบั เงินจ�ำนวน $30,000 แล้วให้เซ็นเอกสาร
เพื่อรับเงิน พร้อมกับโอนเงินค่าธรรมเนียมไปยังบัญชีที่ระบุไว้
TO
Prechapornmeekaew,
We have prepared your transfer document which is attached to this email,
please kindly print it out and check the transfer document before you sign it and
scan it back to us.
The Malaysia LAW require that all transfer of US$30,000.00 and above must
be signed and accept by the receiver in order to cub money laundry. Please feel
free to contact me directly on +601123716994 ,ext 225.
Regards,
PATRICK DELANEY
(PP) Disclaimer:This message is intended only for the use of the person to
whom it is expressly addressed and may contain information that is confidential
and legally privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, reliance on, reference to, review, disclosure or copying of the
message and the information it contains for any purpose is prohibited. If you
have received this message in error, please notify the sender by reply
e-mail of the redelivery and delete all its contents.

ภายหลังได้มีจดหมายมาถึงโดยให้โอนเงินค่าธรรมเนียม
TO
Prechapornmeekaew,
The cost of your transfer is MYR10,000.00 payable
through our local agent account details below:
BANK NAME: CIMB BANK, MALAYSIA
ACCOUNT NAME: SARINA BINTI ABDUL MAJID
ACCOUNT NUMBER: 13020156096520 AMOUNT TO PAY:
MYR 10,000.00
Once you make your payment, then your money will be
transfer into your account immediately.
Regards,
PATRICK DELANEY +601123716994 ,ext 225.
พร้อมแนบเอกสารให้ลงลายมือชื่อตอบกลับไป
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1.3 หลอกลวงโดยการหลอกลวงทางอีเมล์ (Fake Mail)
ส่วนใหญ่จะเกิดในกรณีที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศทางอีเมล์ (E-mail) ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย
ซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคล และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา โดยในระหว่างการโต้ตอบทางอีเมล์
เหยื่อจะไม่ทราบว่ามีบุคคลไม่ประสงค์ดีเข้ามาแอบแฝงปลอมตัวเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และท�ำการโต้ตอบแทนเหยื่อ
เมื่อถึงขั้นตอนที่จะต้องโอนเงินค่าสินค้าหรือเงินอื่น จึงเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินเดิมมาเป็นบัญชีใหม่
โดยที่เหยื่อไม่ทันระวัง ดังตัวอย่างพฤติการณ์ต่อไปนี้

บริษัทส่งออกปลอม
Scammer

หาอีเมล์เป้าหมาย
เช่น บริษัทน�ำเข้าสินค้า

เหยื่อ
บริษัทน�ำเข้า

สร้างอีเมล์ปลอมเป็นบริษัทส่งออก
ที่มีชื่อเสียงจริง
ติดต่อธุรกิจตามปกติ

โอนเงิน

เหยื่อสั่งสินค้าและได้รับใบ Invoice
scammer
แจ้งบัญชีธนาคารของตน
เหยื่อโอนเงินค่าสินค้า
เหยือ่ ได้ไปลงทะเบียนไปท�ำงานต่างประเทศทีศ่ นู ย์ทะเบียนคนหางาน กรมการจัดหางาน ในการลงทะเบียนนัน้
เหยื่อได้ให้รายละเอียด ชื่อ สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะไปท�ำงาน
ที่ต่างประเทศ เช่น เยอรมัน เกาหลีใต้ อังกฤษ เป็นต้น ในต�ำแหน่งที่ต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วเหยื่อจะ
ได้รับบัตรประจ�ำตัวผู้ต้องการไปท�ำงานต่างประเทศ (ศท.1) ซึ่งเป็นขั้นตอนของทางราชการ
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ต่อมาจะมีหญิงไทยติดต่อชักชวนให้ไปท�ำงานต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษ) โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจาก
กรมการจัดหางานแจ้งว่าต้องการคนไปท�ำงานโรงแรมจ�ำนวน 16 ต�ำแหน่ง เมือ่ เหยือ่ สนใจทีจ่ ะไปท�ำงานต่างประเทศตามที่
ต้องการ จึงแจ้งให้เหยื่อติดต่อกับคนไทยอีกคนหนึ่งชื่อ นาย A (นามสมมติ) ที่อ้างว่าท�ำงานอยู่ที่สถานทูตอังกฤษ
จะเป็นผู้เดินเรื่องเอกสารในการขอวีซ่า นาย A (นามสมมติ) จึงให้เบอร์ติดต่อพร้อมอีเมล์ไว้แก่เหยื่อคือ อีเมล์ :
diplomat-travelagency@london.com จากนั้นจึงส่งเอกสารให้เหยื่อกรอกข้อมูลเรื่องขอวีซ่า (เป็นแบบ Visa
Application from และ Registration Form)
ต่อมา นาย A (นามสมมติ) จึงแจ้งให้เหยื่อส่งเงินช�ำระค่ายื่นขอวีซ่า คนละ 40,000 บาท โดยให้น�ำเงินฝากเข้า
บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 7362832xxx ชื่อบัญชี Ms.Jaruwanxxx ซึ่งเป็นบัญชีของคนไทย
เมื่อช�ำระค่าขอวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ) จึงส่งแบบฟอร์มสัญญาการว่าจ้างมาทางอีเมล์เหยื่อ
(Appointment Letter)
จากนัน้ ประมาณ 2-3 วัน นาย A (นามสมมติ) แจ้งว่าให้สง่ เงินค่าตัว๋ เครือ่ งบิน คนละ 65,000 บาท โดยแจ้งว่า
ส่ง SMS หมายเลขบัญชีธนาคารใหม่มาให้เพื่อใช้ในการโอนเงิน
ภายหลังจากด�ำเนินการช�ำระค่าตัว๋ เครือ่ งบินเรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ) แจ้งว่าจะต้องมีการเปิดบัญชี
ธนาคารที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 48,000 บาท) โดยอ้างว่าจะต้องใช้ใน
การขอผ่าน ตม.เข้าประเทศอังกฤษ แล้วส่งเอกสารการเปิดบัญชีธนาคารมาทางอีเมล์ของเหยือ่ เมือ่ เหยือ่ ด�ำเนินการ
กรอกข้อความตามเอกสารและโอนเงินตามทีเ่ รียกร้องเรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ) แจ้งว่าจะมีการส่งเอกสาร
ยืนยันการท�ำงานจากประเทศอังกฤษเพือ่ ใช้ในการติดต่อกับสถานทูตอังกฤษในไทยมาให้
จากนัน้ ประมาณ 2-3 สัปดาห์
เหยื่อได้รับอีเมล์ที่อ้างว่าเป็นบริษัท
ขนส่งพัสดุแจ้งว่า พัสดุที่จะส่งมา
เกีย่ วกับเอกสารทีจ่ ะใช้ในการเดินทาง
ออกวี ซ ่ า เพื่ อ ไปท� ำ งานที่ อั ง กฤษ
ติดอยูท่ ปี่ ระเทศอินโดนีเซีย ถ้าต้องการ
เอกสารจะต้ อ งจ่ า ยเงิ น อี ก จ� ำ นวน
7,500 ยูโร (ประมาณสามแสนกว่า
บาท) สุดท้ายเหยือ่ จึงไม่ได้รบั เงินคืน
และไม่ สามารถติดต่อกับหญิงไทย
และนาย A (นามสมมติ) ได้อกี เลย
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5 สิ่งที่ควรและไม่ควรท�ำ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
“5 Do and Don’t in ASEAN Member States”
โดย กลุ่มงานวิชาการ
							กองพัฒนาระบบการบังคับคดี
							และประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี

ความตื่นตัวในการเป็นประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community อย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2558 ท�ำให้
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ให้ความสนใจกับเรือ่ งของอาเซียนเพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งหลายคนคงรู้แล้วว่าประชาคมอาเซียนนั้นประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก
คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม โดยหน่วยงานของภาครัฐ
ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ มากมาย มีการติดต่อกันมากขึ้นระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่วา่ จะเป็นในรูปแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี ทัง้ ในการประชุมและการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน อีกทั้งประชาชนเองก็ได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

การรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำ”
ในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ผู้เขียนขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทสังคมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ สิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญไม่วา่ จะเป็นการเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ในต่างประเทศ คือ การรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิ่งที่ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ” ดังนั้น
เราลองมาดูกนั ดีกว่าว่าในประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ เมือ่ เราไปเยือน ทัง้ การติดต่อธุรกิจ การเดินทางไปศึกษาดูงาน
การประชุม หรือแม้แต่เดินทางไปท่องเที่ยวส่วนตัวนั้น มีอะไรที่เราควรหรือไม่ควรท�ำกันบ้าง
70
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บรูไน
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

√

ควรสังเกตมารยาทในการแต่งกายในการเดินทางไป
ในแต่ละที่ และแต่งตัวให้สุภาพเหมาะสมกับสถานที่
นั้นๆ
√ เวลาจับมือให้จับอย่างเบาๆ แล้ว หลังจากนั้นน�ำมือ
ที่จับมาแตะหน้าอก ซึ่งเป็นการจับมือแบบมาเลย์ดั้งเดิม
ทีเ่ รียกว่า “ซาลาม” ส�ำหรับในการจับมือกับเพศตรงข้าม
ต้องรอให้อกี ฝ่ายยืน่ มือมาจับก่อน
√ ถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าไปยังมัสยิด
√ ในการชี้ทางหรือสิ่งของ ให้ใช้นิ้วโป้งขวาชี้บอกโดย
นิ้วอื่นๆ ก�ำหุบไว้
√ ส่งของขวัญหรืออาหารด้วยมือขวาเท่านั้น

x

ไม่สง่ ของผ่านหน้าบุคคลทีก่ ำ� ลังสวดมนต์อยู่ ไม่ควร
แตะต้องคัมภีร์อัลกุรอานเวลาเดินทางเข้าไปในมัสยิด
x ไม่กนิ อาหารหรือดืม่ น�ำ้ ต่อหน้าชาวบรูไนมุสลิม
ในช่วงพิธถี อื ศีลอด
x ไม่แตะต้องเนื้อตัว โดยเฉพาะผู้ชายไม่ควรแตะต้อง
เนื้อตัวผู้หญิงในที่สาธารณะ
x ไม่สนทนาเรือ่ งเพศ ศาสนา และการเมือง โดยเฉพาะ
การพูดถึงกษัตริย์และราชวงศ์บรูไนในทางไม่ดี
x ไม่นั่งก่อนเจ้าภาพหรือเจ้าบ้านเชิญให้นั่ง

กัมพูชา
ควรท�ำ

√

เมือ่ จะส่งของให้ผอู้ นื่ ควรส่งด้วยสองมือ หรือไม่กส็ ง่
ของด้วยมือขวา ถือว่าเป็นมารยาทที่ดี
√ ในการรับประทานอาหาร ควรให้เจ้าของบ้านหรือผู้
อาวุโสทีส่ ดุ ของโต๊ะรับประทานอาหารก่อน แล้วจึงเริม่ รับ
ประทานได้
√ เมือ่ เดินผ่านบุคคลทีก่ �ำลังสนทนากันอยู่ ควรก้มศีรษะ
เล็กน้อยเมื่อเดินผ่าน (ถ้าเดินผ่านตรงๆ จะถือว่าไม่มี
มารยาท)
√ ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปยังบ้านของผู้อื่นหรือ
สถานที่ส�ำคัญทางศาสนา เช่น เจดีย์ หรือวัด
√ ในการถ่ายรูปชาวกัมพูชา ควรขออนุญาตก่อนเสมอ

ไม่ควรท�ำ

x

ไม่ควรห่อกระดาษของขวัญด้วยสีขาว เพราะถือว่า
เป็นสีของการไว้ทกุ ข์ ควรใช้กระดาษทีม่ สี สี นั และเมือ่ ได้
รับของขวัญแล้ว ยังไม่ควรเปิดออกทันที
x ไม่ควรวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับการเมืองของกัมพูชา
x ห้ามถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางทหาร
x ห้ามถูหรือสัมผัสศีรษะของคนอืน่ แม้วา่ บุคคลนัน้ จะ
เด็กกว่าก็ตาม เพราะกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่สุดของร่างกาย
x ไม่ควรซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นวัตถุโบราณในกัมพูชา เนือ่ งจาก
บ่อยครัง้ มีการลักลอบน�ำมาขาย ท�ำให้ชาวกัมพูชาสูญเสีย
วัตถุทางวัฒนธรรม
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อินโดนีเซีย
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

√

ในการติดต่อธุรกิจหรือประชุม ควรเตรียมของทีร่ ะลึก
ให้กับคู่เจรจาเสมอ
√ ในการติดต่อธุรกิจหรือราชการ ควรพกนามบัตรไป
ให้มาก และยื่นนามบัตรด้วยมือขวาเท่านั้น และในการ
รับนามบัตร ควรกระท�ำด้วยความสุภาพ
√ ในจดหมายทางการ ควรระบุชื่อเต็มของผู้รับชาว
อินโดนีเซีย เช่น Mr.Sudjana Santosa ในกรณีทผี่ ตู้ ดิ ต่อ
ด้วยมีคำ� น�ำหน้านาม เช่น Dr. ก็ให้ระบุดว้ ย
√ ในการสนทนา ควรเรียกชือ่ เต็มหรือเรียกชือ่ ต้นของ
คู่สนทนาเช่น Mr.Sudjana Santosa หรือ Mr.Sudjana
ต่อเมือ่ มีความคุน้ เคยกันมากขึน้ ก็อาจเรียกชือ่ ต้นโดยไม่มี
ค�ำน�ำหน้าได้ เช่น Sudjana
√ ควรจับมือท�ำความรูจ้ กั กันด้วยมือทัง้ สองมือ โดยไม่
ก� ำมื อ แน่ น แล้ ว หลังจากนั้นจึงน� ำ มือทั้งสองมาแตะที่
หน้าอก ส�ำหรับในกรณีผู้หญิงจะเพียงแค่แนะน�ำตัวและ
ก้มหัวหรือยิ้มให้เท่านั้น

x

ไม่ควรรบเร้าให้คเู่ จรจาชาวอินโดนีเซียตัดสินใจในทันที
เพราะจะไม่เป็นผลดีตอ่ การเจรจา เนือ่ งจากชาวอินโดนีเซีย
มักจะตัดสินใจตามมติเอกฉันท์
x ไม่ควรดืม่ ชาหรือกาแฟก่อนเจ้าภาพชาวอินโดนีเซีย
ในกรณีทมี่ กี ารเสิรฟ์ ชาหรือกาแฟ และในกรณีการประชุม
จะไม่มีการแตะต้องเครื่องดื่มหรือของว่างที่จัดเตรียมไว้
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม
x ไม่ท�ำกิรยาที่ไม่สุภาพส�ำหรับชาวอินโดนีเซีย ได้แก่
การยกมือชีน้ วิ้ การแตะศีรษะผูอ้ นื่ หรือยกมือกอดอก บ่งบอก
อาการโกรธหรือไม่พอใจ
x ไม่ใช้มือซ้ายในการจับมือ ส่งของ หรือรับมอบของ
เนื่องจากชาวอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
x หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อไม่มีแขนหรือกางเกงขาสั้น
ส�ำหรับผู้หญิง

ลาว
ควรท�ำ

√

ก่อนจะถ่ายรูปใคร หรือบุคคลใด ต้องขออนุญาต และ
ได้รับอนุญาตเสียก่อน
√ ควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าบ้านชาวลาว หรือ
บริเวณทีก่ ำ� หนดให้ถอดรองเท้าก่อนเข้า เช่น โบสถ์ วิหาร
√ ให้ความเคารพต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของชาวลาว ด้วยความสุภาพและมี
มารยาท

72

ไม่ควรท�ำ

x

หลีกเลีย่ งการพูดจาส่อเสียดหรือล้อเลียนภาษาค�ำพูด
หรือเล่าเรื่องเชิงตลกขบขันที่ส่อไปในทางที่ให้เกิดความ
ไม่เข้าใจระหว่างกัน เนือ่ งจากภาษาไทยและภาษาลาวมี
ความใกล้เคียงและฟังเข้าใจกันได้
x หลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์ และการ
แสดงออกที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดการโต้เถียงใน
ประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมือง การปกครอง
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ลาว (ต่อ)
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

√

ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายทีส่ ภุ าพในการ x ห้ามตบหัวหรือจับหัว เพราะถือเป็นมารยาทที่ไม่
เข้าเที่ยวชมและถ่ายภาพสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะ สุภาพอย่างยิง่ เนือ่ งจากชาวลาวถือว่าศีรษะเป็นสิง่ สูงสุด
และไม่ควรแตะต้อง หรือเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ในบริเวณที่ x ห้ามแจกจ่ายใบปลิว หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
หวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต
โดยไม่ได้รับอนุญาต
√ ควรก้มศีรษะหรือย่อตัวเวลาเดินผ่านบุคคลอืน่ ทีน่ งั่ อยู่ x หลีกเลี่ยงการพูดจาแบบส่งเสียงดังและก้าวร้าว
เนื่องจากชาวลาวเป็นคนที่รักความสงบสุข

มาเลเซีย
ควรท�ำ

√

เวลามอบนามบัตร ให้ใช้สองมือถือนามบัตรยื่นให้
เพือ่ เป็นการให้เกียรติผรู้ บั เวลารับมอบนามบัตรจากชาว
มาเลเซีย ควรอ่านรายละเอียดสักครูก่ อ่ นเก็บ
√ ข้าราชการหรือนักธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียงมักมีคำ� น�ำหน้าชือ่
เช่น Tan Sri (ตันศรี) หรือ Dato (ดาโต๊ะ) เวลาเรียกชื่อ
บุคคลเหล่านี้ ควรเรียกนามสกุลและค�ำน�ำหน้าชื่อ เช่น
Tan Sri หรือ Dato Lim หรือเรียกแบบตะวันตกก็ได้ เช่น
Mr./Miss/Mrs. Lim
√ ถอดรองเท้าเวลาเข้าไปในศาสนสถาน หรือบ้านของ
ชาวมาเลเซีย
√ ในการชี้ทางหรือสิ่งของ ให้ใช้นิ้วโป้งขวาชี้บอก โดย
นิ้วอื่นๆ ก�ำหุบไว้
√ ในการพบปะกับชาวมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ให้
แนะน�ำผู้อาวุโสที่สุดในคณะก่อน และจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
รู้ว่าบุคคลใดอาวุโสสูงสุดในคณะของมาเลเซียด้วย

ไม่ควรท�ำ

x

ไม่ใช้มอื ซ้ายในการหยิบของหรือส่งของ/นามบัตรให้
แก่ชาวมาเลย์มสุ ลิม เพราะถือว่าไม่สภุ าพ แต่ให้ใช้มอื ขวา
เท่านั้น
x ห้ามแตะศีรษะชาวมาเลย์โดยเด็ดขาด เพราะถือ
เป็นการหยาบคาย
x ไม่จับมือเพศตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงเวลาทักทายกัน
เว้นแต่ว่าฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ยื่นมือมาก่อน
x ไม่สนทนาหรือวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างเชื้อชาติต่างๆ ในมาเลเซีย หรือระบบการเมือง
เนื่องจากเป็นเรื่องที่อ่อนไหว
x ไม่เปิดของขวัญทันทีเมือ่ ได้รบั มอบ เนือ่ งจากเป็นการ
ไม่สภุ าพ แต่ให้เปิดได้เมือ่ ผูม้ อบได้กลับไปแล้ว หรือไม่อยู่
ต่อหน้า
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พม่า
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

√

ต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถาน
ตัง้ แต่รวั้ ด้านนอก แม้แต่ถงุ เท้าหรือถุงน่องก็หา้ มใส่ เข้าไป
ต้องเดินเท้าเปล่า หากฝ่าฝืนชาวพม่าจะเข้ามาตักเตือน
ด้วยความไม่พอใจ
√ ต้องแต่งกายสุภาพเมือ่ เข้าไปยังศาสนสถาน โดยต้อง
ไม่ใส่เสื้อไม่มีแขน และไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นเกิน
หัวเข่าขึ้นไป
√ ควรรับและยื่นสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยมือขวาเท่านั้น
√ ควรก้มหัวเล็กน้อยเวลาเดินผ่านหรือเดินเข้าไปหา
ผู้ใหญ่
√ ในการสนทนากับผู้ชายพม่าที่มีอาวุโสหรือต�ำแหน่ง
สูงกว่า ให้ใช้คำ� น�ำหน้าชือ่ บุคคลทีเ่ ราสนทนาด้วยว่า “อู”
(U) ส�ำหรับผู้หญิงที่มีอาวุโสหรือต�ำแหน่งสูงกว่า ให้ใช้
ค�ำน�ำหน้าบุคคลทีเ่ ราสนทนาว่า “ดอร์” (Daw)

x

ไม่ควรสัมผัสมือผูห้ ญิงในการทักทาย นอกเสียจาก
ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเริ่มเองและผู้ชายห้ามแตะต้อง เนื้อตัว
ร่างกายของผู้หญิงโดยเด็ดขาด
x ไม่ควรพูดจา หรือส่งเสียงดัง เพราะถือว่าเป็นมารยาท
ที่ไม่สุภาพ
x ไม่ยกนิว้ ชีข้ นึ้ ฟ้าเพือ่ เรียกชาวพม่า เพราะถือว่าเป็นการ
ท้าทายให้ทะเลาะวิวาท แต่เวลาเรียกชาวพม่าให้ใช้นิ้วชี้
ชี้ลงพื้นซึ่งถือเป็นการเรียกอย่างสุภาพ
x ห้ามแตะศีรษะของผู้ที่มีอาวุโสกว่า
x ไม่ควรนัง่ หันหลังให้กบั พระพุทธรูป และไม่ควรวาง
พระพุทธรูปหรือวัตถุที่บูชาด้วยกิรยาที่ไม่เคารพ

ไม่ใช้นิ้วชี้ในการชี้หรือเรียกชาวฟิลิปปินส์
เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ
ฟิลิปปินส์
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

√ การมอบนามบัตรให้แก่กันในการติดต่อธุรกิจ หรือ x
ราชการเป็นเรื่องส�ำคัญ เมื่อได้รับนามบัตรแล้วควรอ่าน
และให้ความสนใจกับนามบัตรทันที
√ การติดต่อธุรกิจหรือการประชุม ผูช้ ายควรใส่เสือ้ แขน
ยาวและผูกเนคไท และใส่สทู ในกรณีประชุมเป็นทางการ
กั บ ผู ้ บ ริ ห าร ส่ ว นผู ้ ห ญิ ง ในการประชุ ม ธุ ร กิ จ ควรใส่
กระโปรงชุด (สไตล์ smart casual) หรือชุดเสื้อกางเกง
พร้อมสูท (สไตล์ธุรกิจแบบประเทศตะวันตก)
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ไม่ควรกดดันหรือพยายามเร่งรัดให้ชาวฟิลปิ ปินส์ตอบ
รับข้อเสนอต่างๆ หรือตกลงในการเจรจาที่เป็นทางการ
เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลมาก ดังนัน้ การเร่งรัดแบบเป็นทางการอาจน�ำ
ไปสู่ความขัดแย้งได้
x ไม่สนทนาเรือ่ งการเมืองกับชาวฟิลปิ ปินส์ ทีไ่ ม่มคี วาม
สนิทและคุ้นเคยกัน
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ฟิลิปปินส์ (ต่อ)
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

√

ในการพบปะชาวฟิลปิ ปินส์ครัง้ แรกให้เรียกนามสกุล
ของผูน้ นั้ ต่อเมือ่ คุน้ เคยกันแล้วจึงเรียกชือ่ ตัว เช่น Mr.Antonio
Lopez เมื่อพบกันครั้งแรก ต้องเรียกชื่อ Mr.Lopez
ต่อเมื่อสนิทกันแล้วจึงเรียก “Antonio”
√ ควรกินอาหารที่เจ้าภาพเสนอหรือตักให้ ซึ่งการ
ปฏิเสธถือเป็นการไม่สภุ าพ แม้วา่ จะไม่ชอบรสชาติอาหาร
ก็ควรพยายามลองชิมเล็กน้อย
√ ในการแนะน�ำตัว ให้แนะน�ำผูม้ อี าวุโสสูงสุดก่อนและ
ให้แนะน�ำผูห้ ญิงก่อนผูช้ ายในกรณีทมี่ ลี ำ� ดับอาวุโสเท่ากัน

x

ไม่ตำ� หนิชาวฟิลปิ ปินส์ทมี่ าประชุมไม่ตรงเวลา
เนือ่ งจากชาวฟิลปิ ปินส์มที ศั นคติเกีย่ วกับการท�ำงานแบบ
ผ่อนคลาย และไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการตรงต่อเวลามาก
นักแต่จำ� เป็นทีช่ าวต่างชาติผไู้ ปพบกับชาวฟิลปิ ปินส์จะต้อง
ตรงต่อเวลาเสมอ จะใช้ขอ้ อ้างแบบชาวฟิลปิ ปินส์ไม่ได้
x ไม่ใช้นวิ้ ชีใ้ นการชีห้ รือเรียกชาวฟิลปิ ปินส์เพราะถือว่า
เป็นการไม่สุภาพ
x ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ชาวฟิลปิ ปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในที่สาธารณะ หรือไม่กล่าวชมหรือยกย่องในลักษณะที่
ไม่จริงใจ

“หลีกเลี่ยงการสนทนาในเรื่อง
ศาสนาและการเมืองของสิงคโปร์”
สิงคโปร์
ควรท�ำ

√

นามบัตรเป็นสิ่งส�ำคัญในการพบปะเจราจาธุรกิจ
ในการแลกเปลี่ยนนามบัตรควรกระท�ำด้วยท่าทีที่สุภาพ
โดยควรยื่นและมอบนามบัตรให้ด้วยมือทั้งสอง และเมื่อ
ได้รับมอบหมาย ควรอ่านรายละเอียดในนามบัตรสักครู่
แล้ววางไว้บนโต๊ะประชุม ไม่ควรเก็บเข้ากระเป๋าทันที
√ ในการสนทนาขอให้สังเกตอากัปกิริยาของคูส่ นทนา
เพราะชาวสิงคโปร์มกั ไม่พดู ออกมาตรงๆ เมื่อไม่เห็นด้วย
เนื่องจากความเกรงใจ

ไม่ควรท�ำ

x

ไม่จบั หรือแตะต้องศีรษะชาวสิงคโปร์ เนือ่ งจากถือว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
x ไม่ควรให้ของทีร่ ะลึกในการติดต่อกันอย่างเป็นทางการ
เนื่องจากการให้ของที่ระลึกไม่ใช่ธรรมเนียมในทางธุรกิจ
ของสิงคโปร์ อีกทัง้ การให้ของทีร่ ะลึกกับหน่วยงานราชการ
แม้เป็นของเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจถูกมองว่าเป็นการติดสินบน
ได้
x ไม่ควรพูดคุยหรือหยอกล้อในเรือ่ งตลกขบขัน เว้นแต่
เป็นคนที่มีความสนิทและคุ้นเคยกัน
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สิงคโปร์ (ต่อ)
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

ในการน�ำเสนอข้อมูล (presentation) ในการประชุม
ควรจัดเตรียมข้อมูลอย่างเรียบง่ายและกระชับส�ำหรับ
การน�ำเสนอไม่เกิน 20 – 30 นาทีและมีส�ำเนาแจก
√ จับมือทักทายทุกครัง้ ในการพบปะกันอย่างเป็น
ทางการและควรจับมืออย่างแน่น และก้มหัวเล็กน้อยใน
ระหว่างจับมือ
√ การประชุมต้องตรงต่อเวลาอย่างยิง่ ในกรณีทไี่ ม่
สามารถมาตรงเวลาได้ ให้รีบโทรมาแจ้งก่อนเสมอ

x หลีกเลีย่ งการสนทนาในเรือ่ งศาสนาและการเมืองของ
สิงคโปร์
x ไม่ควรปฏิเสธเวลาทีเ่ จ้าภาพหยิบยืน่ หรือเสนออาหาร

√

หรือเครื่องดื่มให้ในครั้งแรก เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
แต่ เ มื่ อ กิ น หรื อ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ สนอในครั้ ง แรกแล้ ว
ก็สามารถปฏิเสธสิ่งที่เสนอเพิ่มเติมมาได้

เวียดนาม
ควรท�ำ

ไม่ควรท�ำ

√ ควรมอบสิง่ ของด้วยสองมือ เช่น ยืน่ นามบัตรด้วยสองมือ x ไม่ควรปฏิเสธทีจ่ ะรับชา กาแฟ หรือของว่าง เพราะ
หรือมอบของที่ระลึกด้วยสองมือ
ถือว่าชา กาแฟ หรือของว่าง เป็นการแสดงมิตรไมตรีใน
√ ควรอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อได้รับค�ำชมเชยจากชาว การต้อนรับ
เวียดนาม
x ไม่ควรสนทนาเรือ่ งศาสนา ความเชือ่ การเมือง สงคราม
√ ในการจับมือทักทายกัน ควรใช้มือทั้งสองข้าง และ เวียดนาม การต่อต้านรัฐบาลเวียดนามหรือวิพากษ์วจิ ารณ์
ก้มหัวเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพโดยเฉพาะกับผู้ที่มี กฎหมายบ้านเมืองของเวียดนาม
อาวุโสหรือต�ำแหน่งสูงกว่า
x ไม่ควรพูดด้วยน�้ำเสียงดังและห้วน เพราะถือว่าเป็น
√ ควรตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุมหรือติดต่อกับ มารยาทที่หยาบคาย
ชาวเวียดนามอย่างเป็นทางการ
x ไม่ควรยืนเท้าสะโพก และยืนกอดอก เมื่อคุยหรือ
√ การติดต่อประชุมหรือนัดหมายกับทางราชการ ให้ เจรจากับบุคคลอื่น
ั ลักษณ์หรือข้อความทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นัดล่วงหน้าและให้เวลาพอควร เนือ่ งจากการตัดสินใจของ x ไม่ใส่เสือ้ ยืดทีม่ สี ญ
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หน่วยงานราชการมีลำ� ดับชัน้ ค่อนข้างสูง

สงครามเวียดนาม

การปฏิบัติให้ถูกต้องกับวัฒนธรรมและมารยาท
สั ง คมของประเทศต่ า งๆ นอกจากจะช่ ว ยสร้ า ง
ความประทับใจให้กบั คนในประเทศทีเ่ ราได้ตดิ ต่อหรือพูดคุย
ด้วยแล้ว ยังช่วยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่พอใจ
อันเกิดมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเรา อีกทั้งยังเป็น
ผลดีต่อความส�ำเร็จของการท�ำธุรกิจและการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าวัฒนธรรมและมารยาททางสังคม
ของประเทศอาเซียนจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างใน
รายละเอียด แต่ก็มีสิ่งที่ร่วมกันอยู่เป็นสากล นั่นก็คือ
การให้ เ กี ย รติ แ ละไม่ ดู ถู ก ซึ่ ง กั น และกั น การให้
ความเคารพกันอย่างเท่าเทียม และการไม่รื้อฟื้นปม
ประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างกัน
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อารยสถาปัตย์
(Universal Design)

คืออะไร
ท�ำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

77

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร
ท�ำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์
การออกแบบเพื่อมวลชนเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นของใช้ส่วนตัวของ Mr. Ronald L. Mace (Professor of
University of North Carolina USA) ซึ่งเป็นผู้พิการ Mr. Ronald ได้ทดลองดัดแปลงของใช้ส่วนตัวให้สามารถใช้กับ
ผู้พิการได้ หลังจากนั้นจึงได้นำ� หลักการนี้มาใช้ อารยสถาปัตย์มีหัวใจส�ำคัญอยู่ที่ความ “สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง
และเท่าเทียม” นั่นคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการ
สอดรับกับพฤติกรรมการใช้งาน เช่น ป้ายบอกทางทีม่ สี ญั ลักษณ์สำ� หรับผูพ้ กิ ารทางสายตา ท�ำทางลาดบนทางเท้าและห้องน�ำ้
สาธารณะส�ำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็น เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของโลก
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือนับวันจ�ำนวนผู้สูงอายุ
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ องค์การ
สหประชาชาติประเมินว่า ค.ศ. 2001-2100 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมี
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั่วโลก และจากงานวิจัย
ซึง่ การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
กับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า
ภายใน ค.ศ. 2025 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 14% และก็จะมีผู้พิการมากขึ้น
กล่าวคือ 10% ของผูส้ งู อายุจะเป็นผูพ้ กิ าร ตัวเลขดังกล่าวชีใ้ ห้เห็น
ว่ า มี ค วามจ� ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามส� ำคั ญ กั บ Universal
Design อย่างจริงจัง ส�ำหรับองค์ประกอบของ Universal Design
ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ประกอบไปด้วยหลัก 7 ประการ
ได้แก่ (การเคหะแห่งชาติ, 2555)
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1. Equitability : ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่าง Universal Design ในที่พักอาศัย
สมาชิกทุกคนในบ้านต้องใช้ประโยชน์ได้ เช่น พื้นหรือทางเดินภายในบ้านควรปรับให้ราบเรียบเสมอกัน หลีกเลี่ยงการเล่น
ระดับ ฯลฯ ส่วนการออกแบบในพื้นที่สาธารณะ เช่น ลิฟต์โดยสารต้องเหมาะส�ำหรับการใช้งานของทุกคน มีระดับปุ่มกด
ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถใช้งานได้ มีอักษรเบรลล์สำ� หรับผู้พิการทางสายตา ฯลฯ
2. Flexibility : มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถนัดซ้าย ถนัดขวา สูงหรือเตี้ย ก็สามารถใช้งานได้
หรือสามารถปรับเปลี่ยนไปตามผู้ใช้งาน อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้น�ำด้าน Universal Design ในเอเชีย
จะมีโทรศัพท์สาธารณะที่สามารถปรับระดับได้ตามความสูงของผู้ใช้งาน เป็นต้น
3. Simple and Intuitive : ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก โดยควรมีรูปภาพเป็นสัญลักษณ์สากล ซึ่งสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย
ก�ำกับไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าจะอ่านหนังสือออกหรือไม่ก็ตาม เช่น การใช้รูปภาพเพื่อการคัดแยกขยะ เป็นต้น
4. Perceptible Information : ข้อมูลชัดเจน สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ คือ มีข้อมูลส�ำหรับประกอบการใช้งาน
อย่างเพียงพอ เช่น รูปภาพแสดงวิธีการใช้สุขภัณฑ์ เป็นต้น
5. Tolerance for error : มีระบบป้องกันอันตราย กรณีที่มีการใช้งานที่ผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและ
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
6. Low Physical Effort : เบาแรงช่วยทุ่นแรงกายคือ ต้องออกแบบให้สะดวกและไม่ต้องออกแรงมาก เช่น
ใช้ประตูบานเลือ่ นแทนบานเปิดซึง่ ต้องออกแรงมากกว่า ก๊อกน�ำ้ ควรเป็นแบบก้านโยก หรือเป็นระบบเซ็นเซอร์ แทนก๊อกแบบ
หมุนที่ต้องออกแรงในการหมุน เป็นต้น
7. Size and Space : มีขนาดและพื้นที่ส�ำหรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับคนทุกรูปร่าง เช่น คนตัวใหญ่
คนทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (Wheel Chair) ควรออกแบบให้มขี นาดพืน้ ทีเ่ พียงพอส�ำหรับหมุนหรือกลับรถเข็นได้ภายในห้องน�ำ้ เป็นต้น
การออกแบบที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียม ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งมี
ให้เห็นอยู่ทั่วไป นอกจากจะเป็นการละเมิดและลิดรอนสิทธิผู้พิการ ต�ำรวจทหารผ่านศึก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้ที่มี
สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง (รวมถึงสตรีมคี รรภ์ และเด็กเล็กทีย่ งั ต้องใช้รถเข็นเด็กด้วย) อันเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลซึ่งขัดต่อทั้งกฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยเองแล้ว ยังเป็นการท�ำลายภาพลักษณ์
ที่ดีของชาติในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นน�ำของโลกอีกด้วย
แต่ดว้ ยความเจริญและการพัฒนา ตลอดจนความเปลีย่ นแปลงของโลกในด้านต่างๆ ทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
ยิ่งท�ำให้เราตระหนักว่า “อารยสถาปัตย์” เป็นสิ่งส�ำคัญจ�ำเป็นของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทำ� ในวันนี้ แต่วันข้างหน้า เราก็ต้องท�ำอยู่ดี ด้วยเหตุผล 5 ประการ ดังนี้
(1) ผูส้ งู อายุกำ� ลังจะล้นโลก ปัจจุบนั หลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยก�ำลังเดินไปสูค่ วามเป็นสังคมผูส้ งู อายุ
มนุษย์จะมีอายุยืนยาวขึ้นและต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย
ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุวา่ ปัจจุบนั ประชากรโลกมีจำ� นวนกว่า 7,000
ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 893 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.8% ในจ�ำนวนนี้ มีผู้ที่มีอายุเกิน 100 ปี
มากถึง 340,000 คน และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกราว 200 ล้านคน ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า
หมายความว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 จ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีมากกว่า 1,000 ล้านคน
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(2) ประชากรโลกจะมีผู้พิการมากขึ้น แปลกแต่จริง คนพิการหรือคนที่จำ� เป็นต้องใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตจะมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะความพิการส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากพิการโดยก�ำเนิดแล้ว แต่เป็น
ความพิการที่มาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุ รวมถึงความพิการที่มาจากสภาพความแก่ชรา
(3) กฎหมายบังคับให้ทำ� ในปัจจุบนั ประเทศทีเ่ จริญแล้วทัว่ โลก เช่น ญีป่ นุ่ อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฯลฯ มีการออก
กฎหมายบังคับให้สถานที่สาธารณะ และตึกอาคารต่างๆ จะต้องจัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยในช่วง 15 ปีมานี้ ก็ได้มีกฎหมายหลายฉบับออกมามีผลบังคับใช้ ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540
ถึงฉบับปัจจุบนั กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎกระทรวงมหาดไทย ปี 2548 และกฎกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ ปี 2556 เป็นต้น ซึง่ มีผลบังคับใช้ให้การออกแบบสร้างท�ำตึกอาคารและสถานทีส่ าธารณะทุกแห่ง จะต้อง
มีอารยสถาปัตย์ คือ ต้องจัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ส�ำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยแล้วเช่นกัน
(4) กติกาโลก ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design เป็นภาษาสากล และกติกาสากลของ
โลกยุคปัจจุบันและอนาคต ดังจะเห็นได้ว่าในทุกประเทศที่เจริญแล้ว พัฒนาแล้ว แม้แต่ในบางประเทศที่กำ� ลังพัฒนา ก็จะ
ต้องมีสงิ่ เหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ “อารยสถาปัตย์” จึงเป็นเสมือนดัชนีชวี้ ดั ความเจริญรุง่ เรืองของประเทศต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบนั
ได้อีกทางหนึ่ง ยิ่งตอนนี้ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า เรายิ่งต้องตระหนักถึง
เรื่องนี้ให้มาก เพราะถ้ายังไม่มีอารยสถาปัตย์ในการปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมือง เราก็จะไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก
เพราะนั่นเท่ากับว่าเราไม่ดูแลไม่ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยพักฟื้น ยังมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ซึ่งอาจท�ำให้เราถูกมองว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ยังล้าหลังป่าเถื่อน
(5) หลักแท้แก่นธรรมในพระพุทธศาสนา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า เกิดแก่เจ็บตาย เป็นของธรรมดา ไม่มีใคร
ล่วงพ้นไปได้ ไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นวรรณะใด จะยากดีมีจน หรือสูงต�ำ่ ด�ำขาว ดังนั้นการออกแบบบ้านเมืองให้มีอารยสถาปัตย์
จึงแสดงถึงความไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวติ และเป็นการออกแบบทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ คนทุกคนโดยแท้จริง เพราะวันหนึง่
เราเองนั่นแหละที่อาจต้องพึ่งพาอารยสถาปัตย์ ต้องใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพราะวันหนึ่งเราอาจต้องเจ็บไข้
ได้ป่วย เราอาจต้องแก่ชรา เราอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือไม่ก็อาจต้องมีครอบครัว มีภรรยาที่ตั้งครรภ์ มีลูกเล็กให้ต้อง
เลี้ยงดู หรือมีภาระหน้าที่ต้องดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าผู้มีพระคุณ
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ “ถึงกาลถึงเวลา” แล้ว ที่ทุกคน ทุกองค์กร จะต้องมาช่วยกันท�ำ “อารยสถาปัตย์” ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน เพือ่ ช่วยกันท�ำให้ทกุ ตึกทุกอาคาร ทุกบริการสาธารณะ มีการออกแบบทีเ่ ป็นธรรม+ทัว่ ถึง+เท่าเทียม
เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ ใช้งานง่าย ด้วยหลักการออกแบบที่เป็น “อารยสถาปัตย์” ซึ่งจะช่วยท�ำให้
บ้านเมืองของเราเป็นสถานทีท่ คี่ นทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายในสังคม สามารถ “เข้าถึง” และ “ใช้ประโยชน์ได้”
ตรงตามกฎหมาย และกติกาโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต
“อารยสถาปัตย์” ยังเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีขา้ งหน้า
และจะเป็นการตอกย�ำ้ ถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยในความเป็น “เมืองอารยประเทศ” เป็น “สยามเมืองยิม้ ”เป็น “เมืองท่องเทีย่ ว
ชั้นน�ำ” เป็น “เมืองน่าอยู่น่ามาเยือน” และน่ามาลงทุนท�ำธุรกิจต่างๆ ด้วย เพราะเป็นเมืองที่มีการออกแบบที่ก่อให้
เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับคนทั้งมวลโดยแท้จริงครับ
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กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ถ้าเทียบ
กับสังคมใหญ่ๆ วัฒนธรรมองค์กรอาจจะไม่แตกต่างอะไรไปจากจารีตประเพณีของสังคม ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด
ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติหรือแสดงออกจนสิ่งนั้นโดดเด่นกว่าพฤติกรรมของ
คนทั่วไป
องค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและอยู่คู่กับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางองค์กร วัฒนธรรมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของ
การอยู่ร่วมกัน ในขณะที่บางองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากการออกแบบและจงใจสร้างขึ้นมา ส�ำหรับองค์กรที่จงใจ
สร้างขึ้นมาคงจะไม่มีปัญหาใดๆ เพราะคงไม่มีใครสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการด�ำเนินงานขององค์กรขึ้นมา
แต่องค์กรทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทีเ่ กิดขึน้ มาเองมักจะประสบปัญหาเพราะวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ และมีอยูม่ กั จะมีทงั้ สิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ปัญหาใหญ่ส�ำหรับองค์กรที่มีอายุมาก (ตั้งมานาน) คือ ต้องการจะเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กรใหม่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
และคิดว่าคงจะเปลี่ยนได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้ ปฏิบัติกันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการท�ำงานไปแล้ว พูดง่ายๆ
ก็คือ ชีวิตการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว วัฒนธรรมองค์กรรวมเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้ว คนในองค์กรรู้สึกคุ้นเคยและสะดวกสบาย
กับการด�ำรงชีวติ อยูภ่ ายในวัฒนธรรมองค์กรเดิม ถ้าจะไปตัดแต่งหรือปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรเรือ่ งใดออกก็ยอ่ มกระทบ
ต่อชีวิตของคนท�ำงานนั้นอย่างแน่นอน อาจจะท�ำให้คนรู้สึกเจ็บปวด รับไม่ได้และสุดท้ายอาจจะเกิดการต่อต้านวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ที่จะน�ำเข้ามา ซึ่งก็มีองค์กรจ�ำนวนไม่น้อยที่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เพราะทนกระแสการต่อต้านไม่ได้
ผู้บริหารและคนท�ำงานในองค์กรต่างๆ ทราบว่าสิ่งไหนที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สิ่งไหนไม่ดี แต่จะให้เปลี่ยนใน
ทันทีย่อมเป็นไปได้ยาก เหมือนกับการที่เราอยู่บ้านที่มีหลังคารั่วเวลาฝนตก จากการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาแล้ว
พบว่าน�ำ้ รัว่ เกิดจากการออกแบบโครงหลังคาไม่ดี ส�ำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาสามารถท�ำได้วธิ เี ดียว คือ รือ้ และท�ำโครงหลังคา
ใหม่ทั้งหลัง ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน คนบางคนอาจจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนโครงหลังคาใหม่ปัญหานี้จะหายไป แต่ถามว่า
ยอมรับได้หรือไม่ทตี่ อ้ งเกิดความไม่สะดวกในการอยูอ่ าศัยในบ้านทีก่ ำ� ลังก่อสร้างเพือ่ รือ้ หลังคาใหม่ไปเป็นเดือนๆ หลายคนยอม
ทีอ่ ยูก่ บั บ้านหลังเก่าและเอากระป๋องมารองน�ำ้ เวลาหลังคารัว่ เพราะรูส้ กึ ว่าคุน้ เคยกว่าและยอมรับปัญหาเล็กๆ น้อยๆ นีไ้ ด้
ง่ายกว่าการที่จะต้องอาศัยอยู่กับบ้านที่ก�ำลังก่อสร้างหลังคาใหม่ ถ้าเปรียบวัฒนธรรมองค์กรเหมือนต้นไม้ใหญ่ จะพบว่า
วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องเปรียบเสมือนล�ำต้น บางเรื่องเหมือนราก บางเรื่องเหมือนกิ่งก้านสาขา บางเรื่องเป็นเปลือก และ
บางเรื่องเปรียบเสมือนใบ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น

วัฒนธรรมองค์กรที่เปรียบเสมือนรากและล�ำต้นของต้นไม้
มักจะเป็นวัฒนธรรมทีต่ อ้ งใช้เวลาสัง่ สมมายาวนานพอๆ กับอายุขององค์กร เป็นวัฒนธรรมทีฝ่ งั ลึกลงไปในสายเลือด
ของคนในองค์กร เช่น ระบบอุปถัมภ์ขององค์กรแบบเถ้าแก่ที่เจ้าของคิดว่าพนักงานทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลาน ดุด่าว่า
กล่าวได้ทกุ เรือ่ ง ใช้งานได้ทกุ เรือ่ ง ช่วยเหลือได้ทกุ เรือ่ ง ในขณะทีพ่ นักงาน คนเก่าคนแก่กย็ อมรับสภาพได้และท�ำได้ทกุ เรือ่ ง
ที่เถ้าแก่สั่งเพราะเป็นคนที่มีบุญคุณกันมานานทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว คนท�ำงานส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ตามที่ดี ไม่กล้า
ตัดสินใจอะไรถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เพราะตั้งแต่ทำ� งานมาเป็นสิบยี่สิบปีไม่เคยได้คิดอะไรเองเลย วันดีคืนดีจะให้
มาคิดอะไรเอง ก็ไม่รู้จะเอาความมั่นใจมาจากไหน วัฒนธรรมองค์กรประเภทนี้แข็งมากมีแรงต้านทานสูง ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง ถ้าใช้กำ� ลังจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
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วัฒนธรรมองค์กรที่เปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้
มักจะเป็นวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ พ่วงมาจากวัฒนธรรมหลัก แต่เพิง่ เกิดขึน้ มาไม่นาน เช่น วัฒนธรรมการท�ำงานในระบบ
อาวุโสทีเ่ กิดต่อเนือ่ งมาจากระบบอุปถัมภ์ วัฒนธรรมการปล่อยเงินกูใ้ นทีท่ ำ� งาน วัฒนธรรมการเล่นพรรคเล่นพวกทีเ่ กิดพ่วง
มาจากวัฒนธรรมหลักขององค์กรคือ ระบบอุปถัมภ์ที่มักจะรับคนเข้าท�ำงานจากคนที่รู้จักหรือเครือญาติของคนเก่า
วัฒนธรรมในลักษณะนี้ยังไม่แข็งมาก เนื่องจากเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน เหมือนกับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ การปรับเปลี่ยนยังพอ
มีมาช่องทางที่จะท�ำได้เพราะใช้ก�ำลังเข้าไปดัดได้ หรือแม้ว่าจะตัดแต่งกิ่งออกไปบ้างก็ยังไม่กระทบต้นไม้ทั้งต้นมากนัก

วัฒนธรรมองค์กรที่เปรียบเสมือนเปลือกไม้และใบไม้
มักจะเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามกระแสและแฟชั่น เกิดขึ้นสักพักแล้วก็จางหายไป ลักษณะของวัฒนธรรมก็จะมี
หลากหลายรูปแบบ และบางเรือ่ งก็จำ� กัดวงแคบอยูเ่ พียงคนบางกลุม่ เท่านัน้ และในเวลาเดียวกันก็อาจจะมีวฒั นธรรมองค์กร
ในหลายรูปแบบ เช่น คนบางกลุ่มอาจจะชอบเปลี่ยนงาน
บ่อย คนบางกลุม่ ชอบพูดคุยโทรศัพท์มอื ถือในทีท่ ำ� งาน บาง
กลุ่มชอบดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมในเวลางาน บางกลุ่มชอบ
แอบซื้อขายสินค้ากันในที่ท�ำงาน คนบางกลุ่มที่เป็นวัยรุ่น
ชอบเทีย่ วดึกและมีผลกระทบต่อการท�ำงานในวันรุง่ ขึน้ ฯลฯ
วัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่สั่งสมอยู่ในสายเลือดของคน
ท�ำงาน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคมหรือเทคโนโลยี
วัฒนธรรมองค์กรเหล่านีบ้ างครัง้ ก็จางหายไปเองเหมือนกับ
เปลือกไม้หรือใบไม้ที่หลุดลอกและผลัดเปลี่ยนไปตามกาล
เวลา แต่ก็จะมีเรื่องอื่นๆ เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เรื่องเก่าหายไป
เรื่องใหม่เข้ามาทดแทนอยู่เรื่อยๆ
วัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี้ มักจะไม่ค่อยน่ากลัวมากเพราะมันมีอายุขัยของตัวเอง เกิดขึ้นและจางหายไป ถ้าจะ
ท�ำให้จางหายไปเร็วขึ้นก็สามารถท�ำได้ เหมือนกับการเด็ดใบไม้ที่หนอนชอนไชออกไป ถึงแม้ว่าใบไม้ใบนั้นจะยังเขียวอยู่
ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ทั้งต้น แต่ความยุ่งยากของการก�ำจัดวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี้คือ มีวัฒนธรรมหลายเรื่อง
หลายกลุ่มที่กระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กร
เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของการเกิดขึ้นและการคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ลองมาดูกันต่อว่าถ้าเราต้องการจะ
ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทดแทน หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ควรจะมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ใบไม้ร่วง
การทีต่ น้ ไม้ไม่เคยโดนพายุใหญ่ๆ พัดเลย อาจจะท�ำให้ใบไม้ทรี่ ว่ งติดคาต้น ติดคากิง่ คาใบ และเน่าเหม็นอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
เหมือนกับการที่องค์กรสงบนิ่งมานานไม่เคยมีอะไรเข้ามากระทบ วัฒนธรรมที่ไม่ดีก็จะหมักหมมสะสมอยู่มาก กลยุทธ์
หนึ่งที่น่าจะเริ่มน�ำมาใช้ในล�ำดับแรกๆ เพื่อเริ่มการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรคือ การน�ำเอากระแสจากภายนอกเข้ามา
กระทบองค์กรเพื่อให้เกิดการตื่นตัว และถือโอกาสปัดเป่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีออกไปได้บ้าง เช่น การน�ำเอาระบบการ
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ประเมินผลงานแบบใหม่ที่มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนเข้ามา จะช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพที่เดิมเคยเป็นพื้นที่เทาๆ (Gray
Area) ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมือนกับการที่ต้นไม้ใหญ่ถูกลมพายุพัดไปครั้งหนึ่งก็จะท�ำให้มองเห็นส่วนต่างๆ ของต้นไม้ได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะใบไม้เน่าและใบเหลืองๆ หลุดร่วงไป

กลยุทธ์ตัดตอน
บางครั้งเราไม่สามารถถอนต้นไม้ต้นเดิมซึ่งเป็นไม้ใหญ่ได้ แต่เราก็ยังไม่พอใจกับผลผลิตของต้นไม้ต้นนั้น วิธีการหนึ่ง
ที่สามารถท�ำได้คือ การตัดกิ่งและเอาพันธุ์ไม้ดีๆ มาทาบกิ่งใหม่ แต่อาศัยต้นไม้เดิมเป็นฐาน เหมือนกับการที่เราปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่องบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเดิม เช่น การน�ำเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้าใช้
โดยที่แต่งตั้งให้ผู้มีบารมีต่อคนในองค์กร (ซึ่งอาจจะไม่ใช่โดยต�ำแหน่ง) เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น�ำในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่อง เพราะคนกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลทางความคิดต่อพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กร บางองค์กรจะแต่ง
ตัง้ พนักงานอาวุโสทีม่ บี ารมีเป็นประธานคณะกรรมการในการพัฒนาองค์กร โดยมีพนักงานรุน่ ใหม่ทมี่ ตี ำ� แหน่งหน้าทีส่ งู เป็น
ที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยง

กลยุทธ์บดบังรัศมี
วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องที่ไม่ดีและเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม เราอาจจะใช้กลยุทธ์ดับรัศมีของวัฒนธรรมนั้นๆ
ซึง่ สามารถท�ำได้สองแนวทางหลักคือ หาอะไรมาบดบังแสงแดดเพือ่ ให้สว่ นนัน้ ๆ หยุดการเติบโตและแห้งเหีย่ วไปเอง (ลดบทบาท
ของคนที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ดีลง) หรือเพิ่มแสงแดดเพื่อการดูแลกิ่งใบของส่วนที่เราต้องการให้มากขึ้น (เพิ่มบทบาทของคนที่
มีวัฒนธรรมที่ดีให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น)

กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน
ในบางองค์กรอาจจะไม่สามารถใช้กลยุทธ์ดังที่ได้กล่าวมา เนื่องจากต้นไม้ทั้งต้นมีส่วนที่ไม่ดีมากกว่าส่วนที่ดี อาจจะ
เป็นโรครากและล�ำต้นเน่าจนไม่สามารถเยียวยาได้ องค์กรอาจจะต้องตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน เหมือนกับการตัด
ต้นไม้เดิมทิง้ เพือ่ ปลูกหรือหาต้นไม้ใหม่ทดแทน ส�ำหรับวิธนี สี้ ามารถท�ำได้สองทางคือ ไปซือ้ ต้นไม้ใหญ่ทเี่ ขาขายกันเป็นต้นๆ
ต้องใช้รถสิบล้อขนมา (การซือ้ ตัวบุคลากรจากองค์กรทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทีด่ เี ข้ามาทดแทนบุคลากรรุน่ เก่าๆ) หรือเริม่ จากการปลูก
ต้นไม้ใหม่จากต้นกล้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล (การสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเองแบบค่อยเป็นค่อยๆ ไป
ท�ำทีละเรื่องสองเรื่อง ไม่ได้เปลี่ยนครั้งใหญ่)
สรุป วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะเกี่ยวข้องกับจิตใจของคนในองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
ทั้งการสร้างและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากต่อการสร้างพลังร่วมของคนในองค์กร ถ้าบริหาร
จัดการไม่ดี พลังนี้ก็จะกลายเป็นพลังต้านความก้าวหน้าขององค์กร แต่ถ้าบริหารจัดการได้ดี พลังร่วมนี้ก็เปรียบเสมือน
ขุมพลังวิเศษทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะพลังงานนีไ้ ม่สามารถไปซือ้ หาจากทีไ่ หนได้
ต้องสร้างขึน้ มาเองเท่านัน้ สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูบ้ ริหารขององค์กรต่างๆ จะให้ความส�ำคัญกับการบริหารวัฒนธรรม
องค์กรกันมากยิ่งขึ้น
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โรคร้ายคนเมือง

ภัยคุกคามสุขภาพคนเมือง ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนเมืองใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาและภาระหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบ ท�ำงานหามรุง่ หามค�ำ่ เผชิญกับมลภาวะอยูท่ กุ วีว่ นั ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูค้ นเหล่านีโ้ ดยตรง
เป็นปัญหาสุขภาพแอบแฝงอยูใ่ นร่างกายคนเมืองโดยทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั แต่จะมีโรคอะไรบ้างนัน้ เรามาอัพเดตข้อมูลกัน
ดีกว่าค่ะ จะได้รู้เท่าทันและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. โรคเครียด
ปัจจุบนั คนไทยเป็นโรคนี้ เพิม่ ขึน้
ทุกๆ ปี หากเหลียวกลับไปมองชีวิต
ที่ผ่านมาสักนิดจะพบว่า ผู้คนในเมือง
ใหญ่มากมายมักมีพฤติกรรมหลายๆ
อย่างทีผ่ ดิ ๆ โดยเฉพาะเรือ่ งของอารมณ์
ไม่ว่าจะโกรธง่ายฉุนเฉียวง่าย อยู่กับ
ความเครียดตลอดเวลา
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จากผลการวิจยั ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2549 คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคเครียดใน
ระดับสูงมากถึง 8% เครียดระดับปานกลาง 33% และเครียดระดับน้อย 57% รวมทั้งคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี
ซึง่ เป็นวัยทีก่ ำ� ลังก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน มักเป็นโรคเครียดมากกว่าวัยอืน่ เรียกกันว่า โรคผูบ้ ริหาร เพราะอายุมากขึน้
ความรับผิดชอบงานก็หนักขึน้ เป็นเงาตามตัว การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า ความเครียดส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ
เช่น นอนไม่หลับเลย วิตกกังวล จนกระทัง่ อาเจียน เครียดลงกระเพาะอาหาร ปัสสาวะบ่อยจนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
เครียดแล้วเป็นไมเกรน หรือลุกลามถึงขัน้ เป็นโรคหัวใจ ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น เกิดความกังวลตลอดเวลา
ลนลานอย่างหนัก กังวลจนไม่มสี มาธิ อารมณ์เสีย หงุดหงิด ฯลฯ หากปล่อยทิง้ ไว้นานจะพัฒนาไปสูโ่ รคเครียดเรือ้ รังได้
การปฏิบตั ติ วั ทีจ่ ะช่วยลดอาการเครียดได้กค็ อื การผ่อนคลายความเครียดทางร่างกาย เริม่ ง่ายๆ ด้วยการออกก�ำลังกาย
ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จะช่วยให้การท�ำงานของระบบเลือดหัวใจและสมองดีขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ
ลดคาร์โบไฮเดรตและแอลกอฮอล์ หรือจัดสภาพแวดล้อมในทีท่ �ำงานใหม่ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานเริ่มให้ความส�ำคัญกับ
เรือ่ งนี้ เช่น จัดให้มมี มุ นัง่ เล่นในสวนสวย มุมท�ำสมาธิ มุมรับประทานอาหารว่าง มุมดูหนังฟังเพลง บริการนวดคลาย
เครียดในทีท่ ำ� งาน การเพิม่ เวลาพักทุกๆ ชัว่ โมง ฯลฯ แต่หากไม่ดขี นึ้ ควรพบจิตแพทย์สถานเดียว

2. โรคระบบทางเดินหายใจ
มลภาวะเป็นพิษ สาเหตุหลักของโรคทางเดินหายใจ เช่น โรค
ปอด ไซนัส หวัด ภูมแิ พ้ องค์การอนามัยโลกรายงานว่า โรคทีค่ ร่าชีวติ
คนท�ำงานมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั คือ โรคทางเดินหายใจเรือ้ รัง โดยมีอตั รา
เสี่ยงสูงถึง 10% ของคนทั้งโลก นอกจากนีร้ ายงานทางการแพทย์ของ
ไทยยังพบว่าคนกรุงเทพฯ มีอัตราผู้ป่วยภูมิแพ้สูงถึง 50% ต้นเหตุแห่งมลพิษก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมตามหัว
เมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกนี่แหละ ที่ปล่อยหมอกควันพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งไอเสียจากรถยนต์ที่มีปริมาณมากขึ้น
อาการเบื้องต้นของภูมิแพ้เริมจากเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย โดยไม่ได้มาจากการเจ็บป่วย หายใจไม่สะดวก ป่วย
กระเสาะกระแสะ เหมือนเป็นไข้หวัดตลอดเวลา คัดจมูก น�ำ้ มูก น�ำ้ ตาไหล แต่ไม่มไี ข้ เราสามารถป้องกันได้งา่ ยๆ ด้วยการ
หลีกเลีย่ งการเดินทางในช่วงเวลารถติด พักอาศัยอยูใ่ นทีอ่ ากาศถ่ายเทหรือไปสูดอากาศนอกเมืองบ้าง และออกก�ำลัง
กายเป็นประจ�ำ

3. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
 	ยุคไอทีแทบทุกคนในเมืองใหญ่ต้องนั่งท�ำงานกับคอมพิวเตอร์
การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ทงั้ วัน ท�ำให้ตาพร่ามัว รังสีจากหน้าจอท�ำให้
กล้ามเนื้อตาตึงเครียด อาการเหล่านี้หากทิ้งไว้นานจะมีอาการปวด
ศีรษะร่วมด้วย การพักสายตาด้วยการหลับตาหรือมองต้นไม้ใบหญ้าจะ
ช่วยลดความเมือ่ ยล้าของดวงตาได้ กล้ามเนื้อเมื่อยล้าเป็นอาการ
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เครียดของกล้ามเนือ้ เมือ่ ใช้งานต่อเนือ่ งนานๆ เช่น การกดแป้นคียบ์ อร์ด ท�ำให้ขอ้ กระดูกนิว้ เสือ่ ม กล้ามเนือ้ ไหล่ตงึ และเจ็บปวด
การขยับเม้าส์ไปมาท�ำให้ปวดกระดูกข้อมือ อาจเกิดพังผืดที่โพรงเส้นประสาทข้อมือหรืออุโมงค์ข้อมือ หากทิ้งไว้
นานอาจปวดเรือ้ รังถึงขัน้ พิการ อาการเหล่านีบ้ รรเทาด้วยการพักข้อมือ รับประทานยาแก้ปวด บางรายทีอ่ าการหนัก
อาจต้องสวมอุปกรณ์ประคองข้อมือ หรือฉีดยาเพือ่ ลดอาการเจ็บปวด อีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยลดปัญหาได้คอื ปรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสรีระ เช่น ใช้แผ่นป้องกันแสงเพื่อป้องกันรังสี หรือเลือกใช้จอถนอมสายตา ควรปรับ
แสงสว่างหน้าจอให้เหมาะกับช่วงแต่ละเวลาด้วย ขณะใช้คยี บ์ อร์ดและเม้าส์ให้วางท่อนแขนขนานกับพืน้ มีแผ่นรองข้อมือ
เพือ่ ช่วยลดการเคลือ่ นไหวและการเสียดสี ปรับระดับเก้าอีใ้ ห้นงั่ สบาย ขาตัง้ ฉากกับพืน้ ซึง่ ถือเป็นท่าทีถ่ กู ต้อง

4. โรคนอนไม่หลับ
คนทุกคนรู้ดีว่าการนอนหลับสนิทอย่างเพียงพอ มีความส�ำคัญ
ยิ่งยวดต่อความเข้มแข็งของสุขภาพและวิถีการด�ำเนินชีวิต แต่ปัจจุบันมี
คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยมีปญั หาการนอนไม่หลับ โดยเฉพาะคนเมืองทีม่ วี ถิ ชี วี ติ
การกินอยู่ผิดธรรมชาติ ผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่า ประชากร
ผู้ใหญ่ในเมืองใหญ่กว่าร้อยละ 30 ไม่ได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่าง
มีสุขภาพและเพียงพอ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันได้
อย่างมีคุณภาพ
การนอนไม่หลับเป็นการนอนหลับยาก นอนหลับๆ ตื่นๆ หรือสะดุ้งขึ้นมาและนอนหลับต่อไม่ได้ ท�ำให้พักผ่อน
ไม่เพียงพอ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อาหาร รูปแบบการใช้ชวี ติ การเจ็บป่วย การใช้ยา ความเครียด ความกังวล ฯลฯ
คนส่วนใหญ่มักเป็นอยู่ 2-3 วัน แล้วจะหายไปเอง แต่บางรายที่นอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานติดต่อกันเป็นสัปดาห์
ขึ้นไป หากปล่อยไว้นานๆ จะมีอาการเรื้อรัง กระทั่งส่งผลเสียร้ายแรงต่ออารมณ์ ความจ�ำ การตื่นตัว ท�ำให้รู้สึก
อ่อนเพลียตลอดเวลา และไม่มีแรง บางครั้งกลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีม่ อี าการนอนไม่หลับ ให้ลองเปลีย่ นพฤติกรรมดู เช่น พยายามนอนและตืน่ เวลาเดิมทุกเช้า
ไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนก็ตาม ออกก�ำลังกาย ผู้ที่วิ่งหรือออกก�ำลังกาย วันละ 40 นาที จะหลับลึกนานกว่าคนทั่วไป
แต่ถา้ หากเป็นนานกว่า 2 สัปดาห์ หาสาเหตุชดั เจนไม่ได้ และรูส้ กึ ง่วง อ่อนเพลีย จนไม่สามารถท�ำงานได้ หลับบ่อยครัง้
ในระหว่างวัน ควรไปพบแพทย์ได้แล้ว

5. โรคปลายประสาทอักเสบ
เกิดจากความผิดปกติของประสาทส่วนปลาย เป็นผลจากโรคเครียดและกล้าม
เนื้ออักเสบ การได้รับสารพิษหรือโลหะหนักอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนั่ง ยืน หรือท่า
ยกของอย่างไม่ถกู ต้องเป็นเวลานานๆ จนเกิดอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ตัง้ แต่บริเวณคอ
ลงไปที่ไหล่ เรื่อยถึงกระดูกสันหลัง และช่วงเอว ท�ำให้ทรงตัวไม่ได้ ร่างกายอ่อน
ปวกเปียก ชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้า หากปล่อยไว้กล้ามเนื้อจะลีบ เป็นอัมพฤกษ์
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อัมพาตได้ โรคนีพ้ บบ่อยในคนท�ำงานนัง่ โต๊ะ รวมทัง้ คนทีอ่ าศัยในเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบริเวณทีม่ มี ลพิษหนาแน่น
ป้องกันได้โดยการนัง่ ยืน เดิน ในท่าทีถ่ กู ต้อง นวดคลายกล้ามเนือ้ อยูส่ ม�ำ่ เสมอ อยูใ่ นทีท่ สี่ ภาพแวดล้อมดี อากาศดี

6. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 	ความรีบเร่งท�ำงาน รถติด ห้องน�้ำไม่สะอาด ท�ำให้คนส่วนใหญ่เลือก
ที่จะกลั้นปัสสาวะ โดยไม่รู้เลยว่าปริมาณน�้ำจะเพิ่มเป็นเท่าตัว ท�ำให้
กระเพาะปัสสาวะบวม ซึ่งผู้หญิงมีท่อน�ำปัสสาวะสั้นกว่าผู้ชาย เชื้อโรคจะ
ย้อนกลับเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะ ท�ำให้เกิดการติดเชื้อได้ อาการของโรค
นี้ จะท�ำให้คุณมีอาการปวดปัสสาวะมากกว่า 8 ครั้งใน 1 วัน หรือปวด
ปัสสาวะกระปริบกระปรอย ต้องเข้าห้องน�ำ้ บ่อย จนรบกวนการหลับนอน
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ในรายที่เพิ่งเริ่มเป็น รักษาให้หายขาดได้ ด้วยการรับ
ประทานยาเพียง 1 สัปดาห์

7. โรคไมเกรน
 	อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงบริเวณขมับ
หรือใกล้เบ้าตา ลักษณะการปวดจะรู้สึกปวดลึก
เป็ น จั ง หวะสอดคล้ อ งกั บ การเต้ น ของหั ว ใจ
เป็นสัญญาณเตือนของโรคไมเกรน เป็นโรคที่ก�ำลัง
คุกคามประชาชนในเมืองใหญ่อย่างน่าเป็นห่วง
ข้อมูลจากคณะกรรมการการอาหารและยา ระบุวา่
การปวดหั ว ไมเกรนส่ ว นใหญ่ จ ะพบในผู ้ ห ญิ ง
มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากช่วงอายุที่พบเป็นช่วงวัย
ท�ำงานมากกว่าผูส้ งู อายุ แต่เมือ่ อายุมากขึน้ อาการ
จะลดลง และผู้หญิงที่เป็นไมเกรนเมื่อถึงวัยหมด
ประจ�ำเดือน ก็จะหยุดปวดไมเกรนไปด้วย จึงเชือ่ กันว่า
น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาด การกินยาแก้ปวดเมื่อยเพียง
ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ หากกินยานานๆ จะเป็นพิษสะสมในตับ วิธีดูแลตัวเองนั้น เน้นนอนหลับให้เพียงพอ
เพราะการพักผ่อนน้อย จะกระตุ้นอาการปวดศีรษะ
นอกจากนีก้ ารออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ และการขจัดความเครียดจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้สว่ นเรือ่ งอาหาร
ควรหลีกเลี่ยงอาการกระตุ้นไมเกรน เช่น ชา กาแฟ ผงชูรส เนย นม กล้วยหอม ส้ม เป็นต้น
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โทร. 0-2141-51000 www.ops.moj.go.th
กรมคุมประพฤติ
โทร. 0-2411-2486-9, 0-2412-1306-7 www.probation.go.th
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โทร. 1111 กด 77 www.rlpd.go.th
กรมบังคับคดี
โทร. 0-2881-4999, 0-2433-6007-9 www.led.go.th
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โทร. 0-2141-6470 www.djop.moj.go.th
กรมราชทัณฑ์
โทร. 0-2967-2222 www.correct.go.th
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โทร. 1202 www.dsi.go.th
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
โทร. 0-2141-3666 www.oja.go.th
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2142-3475-7 www.cifs.moj.go.th
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โทร. 0-2247-0901-19 www.oncb.go.th
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
โทร. 1206 www.pacc.go.th
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โทร. 0-2219-3600 www.amlo.go.th

