


หน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยบรกิารประชาชนและบรกิารข้อมลูข่าวสารกรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นหน่วยบรกิาร

ร่วมซึ่งมีภารกิจลักษณะงาน ดังนี้

1. รบัเรือ่งราวร้องทกุข์จากประชาชนและหน่วยงาน ทีเ่กีย่วกบัการขอความเป็นธรรมและ

ขอความช่วยเหลือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องทางอาญา ท่ีมาติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ 

และทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ

2. ท�าความเหน็เสนอผูอ้�านวยการศนูย์บรหิารคดพีเิศษเพือ่พจิารณาสัง่การเกีย่วกบัค�าร้อง

ทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ

3. ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ และทาง

เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ

4. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามเร่ืองร้องทุกข์ หรือความคืบหน้าเกี่ยวกับงานคดี

พิเศษแก่ประชาชนที่ได้ขอรับบริการต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

5. ประสานงานส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายในและภายนอกกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

และด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่อ�านวยความสะดวก หรอืแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนทีข่อความช่วยเหลอืจาก

กรมสอบสวนคดีพิเศษตามข้อ 1 และข้อ 3

6. บริการข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

การติดต่อ

โทรศัพท์  :   Call center 1202

จดหมาย  :   เรียนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

       128 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ 

       แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210

เว็บไซต์    :   www.dsi.go.th



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 1

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

วารสาร “DSI ไตรสาร”ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 

มาพบกนัในไตรมาสแรกของปีนีค่้ะ เริม่ต้นปีใหม่ ทิง้ความทกุข์ และส่ิงไม่ดี

ให้หมดไป และยิม้ให้กนัมากขึน้ หวงัว่าประเทศไทยของเราจะกลับมาเป็นสยาม

เมืองยิ้มได้เช่นเดิม อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงใช้ความพยายาม

มากขึน้กว่าเดมิในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประชาชนและประเทศชาต ิดงัจะเหน็ได้

จากความคบืหน้าของการด�าเนนิงาน ในทกุๆ มติซิึง่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ท่านผูอ่้าน

ได้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นหลักการด�าเนินงานและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ในหลากหลายแง่มุม            

เริ่มต้นปีใหม่เปิดศักราชต้อนรับอธิบดีหญิงคนใหม่ ด้วยบทสัมภาษณ์

ท่านสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีหญิงดีเอสไอคนแรกที่เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กร

ของเราให้มคีวามก้าวหน้าด้วยแนวคดิ และนโยบายในการท�างานทีม่อบแก่ชาว 

ดีเอสไอทุกท่าน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและก้าวเดินต่อไปในแนวทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายบทความที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่ยังคงมีให้เห็นและส่งผลกระทบมากมายในสังคม

ปัจจุบัน 5 สิ่งที่ควรท�าและไม่ควรท�าในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นความรู้

ในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม ฯลฯ ติดตามอ่านได้ภายในเล่ม

หากท่านผู้อ่านมข้ีอเสนอแนะใดๆ เกีย่วกบัวารสารกรมสอบสวนคดพีเิศษ

สามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนช่วยอ�านวยการ

และประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

กองบรรณาธกิารยนิดทีีจ่ะรบัข้อเสนอแนะจากท่านเพือ่น�าไปปรบัปรงุการจัดท�า

วารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดง

ความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ

EDITER’S
 TALK

บก.ทักท
าย



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI2

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม
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.................................................................................................................................................
              สารบัญ
.................................................................................................................................................
              ประมวลภาพกิจกรรม
.................................................................................................................................................
             “ สุวณา สุวรรณจูฑะ” อธิบดีหญิงดีเอสไอคนแรก
.................................................................................................................................................
              การแสวงหาพยานหลักฐาน ด้วยวิธีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน
.................................................................................................................................................
              ลาภมิควรได้ ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
.................................................................................................................................................
              ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการก�าหนดราคากลาง
              จากประสบการณ์การท�างานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
.................................................................................................................................................
              แนวคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษทางทรัพยากรธรรมชาติ
.................................................................................................................................................
              Tier 3 ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่ต้องพัฒนา
.................................................................................................................................................
              ดัดฟันแฟชั่น โทษมหันต์ที่คุณควรรู้
.................................................................................................................................................
              พฤติการณ์ที่ชาวผิวสีมักใช้หลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต (ตอนที่ 1)
.................................................................................................................................................
              5 สิ่งที่ควรท�าและไม่ควรท�าในประเทศสมาชิกอาเซียน
.................................................................................................................................................
              สิ่งแวดล้อม อารยสถาปัตย์ (universal design)
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              ขอพูดด้วยคน กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
.................................................................................................................................................
              วาไรตี้เฮลท์ 7 โรคร้ายคนเมือง
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 3

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI4

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 				เมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2557	ส�านกับรหิารกลาง	ส่วนช่วยอ�านวยการ

และประชาสัมพันธ์	ได้ด�าเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่	1.2.4	“ระดับ

ความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่	ถ่วงน�า้หนกัของการด�าเนนิการตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557”	โดยมี	นางชุรีวรรณ	จินตกวีวัฒน์ 

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ	 รักษาราชการแทน	 ผู้บัญชาการ

ส�านักบริหารกลาง	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษน�าคณะข้าราชการ	

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	รวมจ�านวน	50	คน	เข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วยการบริจาคของ

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และประชาชน	รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน	54,925	บาท	(ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท)	และได้จัดสรร

เงนิจ�านวนดังกล่าวซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค	และมอบเงินที่เหลือให้กับ

เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด	(บ้านนนทภูมิ)	

โครงการ “สหวิชาชีพ ดีเอสไอ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” 

ในวันที่	1	ตุลาคมของทุกปี	ซึ่งเป็น

วนัทีร่ะลกึคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เป็นวนัรฐัพธิทีีร่ะลกึ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	

โดยกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้

กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมพิธีถวาย

ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ณ	พระบรมราชานุเสาวรีย์	 หน้า

พระราชวังสราญรมย	์กรุงเทพมหานคร



     

เมื่อวันท่ี	 6	 ตุลาคม	 2557	 เวลา	 09.30-12.00	 น. 

พ.ต.ต.สุริยา	 สิงหกมล	ผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ	และเภสัชกร	ประพนธ	์อางตระกูล	รองเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ณ	ห้อง

ประชุมชั้น	 3	 อาคาร	 1	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

โดยเน้นถึงอ�านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในการรับเรื่องไว้

เพือ่ด�าเนินการ	ตามมาตรา	21	แห่งพระราชบัญญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ	

พ.ศ.	2557	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในการนี้	 พ.ต.ต.สุริยา	 สิงหกมล	 ผู้บัญชาการส�านักคดี

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

ให้แก่ผู้แทนของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 5

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

	 				ในวันที่	7	ตุลาคม	2557	พ.ต.ท.วรรณพงษ์	

คชรักษ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ

ผูบ้รหิารกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมแสดงความยนิดี

กับกรมบัญชีกลางเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

กรมบญัชกีลางครบรอบ	124	ปี	ณ	กรมบญัชกีลาง	

ถนนพระราม	6	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลางเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา

กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี



DSI ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 99 ปี

	 เม่ือวันที่	13	ตุลาคม	2557	พ.ต.ท.กรวัชร์	ปานประภากร	ผู้บัญชาการส�านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

ร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากรมราชทณัฑ์ครบรอบ	99	ปี	ให้กบันายวทิยา	สรุยิะวงค์	อธบิดกีรมราชทณัฑ์ 

ณ	ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ	์ชั้น	3	อาคารกรมราชทัณฑ์	ถนนนนทบุรี	1	จังหวัดนนทบุรี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ร่วมแสดงความยินดีในวันชาติสาธารณรัฐจีนปีที่ 103 (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 2557	 เวลา	 18.30	 น.	

พ.ต.ท.วรรณพงษ	์คชรักษ	์รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ	 103	 ปี

แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	(ไต้หวัน)	

ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ	

กรงุเทพฯ		โดยมผีูแ้ทนส�านกังานเศรษฐกจิและวฒันธรรม

ไทเปประจ�าประเทศไทย	(ฯพณฯ	เฉนิ	หมงิ	เจิง้)	เป็นเจ้าภาพ 

ซ่ึงในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	

อาท	ิฯพณฯ	อดตีรองนายกรฐัมนตร	ีนายพชิยั	รตัตกุล	

และแขกผู้มีเกียรติ	 จากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐ

และเอกชนมาร่วมแสดงความยินดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI6

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



เม่ือวันท่ี	14	ตุลาคม	2557	พล.ต.อ.ชัชวาลย์	สุขสมจิตร์	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วยผู้บริหาร

และข้าราชการ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ	 ถวายแจกันดอกไม้	 พร้อมลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ณ	ศาลาศิรริาช	100	ปี	โรงพยาบาลศริริาช 

เพื่อให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร	 และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน	 ด้วยส�านึกใน	

พระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอประเทศชาตแิละปวงชนชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด้

DSI ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 7

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

ดีเอสไอ ออกหมายจับขบวนการรถจดประกอบ ชาวมาเลเซีย 2 ราย 

ตัวการใหญ่น�ารถยนต์เข้าแต่ส�าแดงเป็นนักท่องเที่ยว

เมือ่วนัที	่15	ตุลาคม	2557	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

ชัน้	8	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ	อาคารบี)	พ.ต.ท.กรวชัร์	

ปานประภากร	ผูบั้ญชาการส�านักปฏิบัตกิารคดพีเิศษภาค	แถลงความคบืหน้ากรณี

ตรวจสอบขบวนการน�าเข้ารถหรสู�าแดงเท็จจดประกอบเพือ่หนภีาษว่ีา	คดีดงักล่าว

มหีน่วยงานทีร่่วมกนัตรวจสอบประกอบด้วย	กรมสอบสวนคดพิีเศษ	กรมการขนส่งทางบก 

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กรมสรรพากร	กรมสรรพสามิต	กรมศลุกากร 

และสถาบนันติวิทิยาศาสตร์	โดยกรณกีารตรวจสอบรถยนต์จดประกอบราคาแพง	

จ�านวน	528	คัน	แบ่งเป็นรถยนต์ภาคสมัครใจ	215	คัน	และภาคบังคับ	163	คัน	

ซึ่งมีรถยนต์ที่ยังไม่เข้ารับการตรวจสอบ	จ�านวน	150	คัน	หลังจากนี้คณะท�างาน

จะมีมติให้แจ้งเตือนเจ้าของรถครั้งสุดท้ายเพื่อให้น�ารถเข้ารับการตรวจสอบ	

ซึ่งดีเอสไอจะก�าหนดวันเวลาและสถานที่อีกครั้ง



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI8

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

ทัง้นี	้ในทีป่ระชมุคณะกรรมการของกรมศลุกากรได้สรปุแนวทางการจดัเกบ็ภาษรีถยนต์จดประกอบว่า	ผลการตรวจสอบ
รถยนต์ทีด่เีอสไอส่งให้เพือ่ให้มกีารพจิารณาจดัเกบ็ภาษตีามมาตรา	6	แห่ง	พ.ร.บ.พกิดัอตัราภาษศีลุกากร	พ.ศ.	2530 
จะพจิารณาข้อมลูเพยีง	2	ส่วน	คือ	ข้อมูลเลขเครือ่งยนต์	และข้อมลูตวัถงัรถยนต์	โดยหากพบว่าข้อมลูทัง้สองส่วนตรงกบัข้อมูล
ท่ีปรากฏจากแหล่งผลิตที่ต่างประเทศ	 จะน�าเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อให้เรียกเก็บภาษีต่อไป	 ส่วนหมายเลขเกียร์
และผลการตรวจจะใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุ	ส�าหรบัมลูค่าความเสยีหายต่อรฐันัน้	ดีเอสไอประเมนิมลูค่าไว้ประมาณ	1,800	ล้านบาท

พ.ต.ท.กรวัชร	์กล่าวต่อว่า	ในระบบฐานข้อมูลกรมขนส่งทางบกมีข้อมูลว่า	มีรถยนต์จดประกอบทั้งหมด	6,575	คัน	
ดเีอสไอได้ตรวจสอบพบว่ามรีถยนต์จดประกอบหายไปจากระบบกรมขนส่งทางบก	1,350	คัน	อยูร่ะหว่างการตดิตาม	และเชือ่ว่า
เป็นรถยนต์จดประกอบที่ลักลอบน�าออกมาจากเขตฟรีโซน	หรือเขตปลอดอากร	กรมศุลกากร	ซึ่งพื้นที่ฟรีโซนมีไว้ให้กรณี
มกีารขนถ่ายรถยนต์	แต่ต้องมาพกัหรอืผ่านประเทศไทย	ก่อนน�าไปส่งปลายทางทีป่ระเทศอืน่ๆ	แต่รถยนต์ได้หลุดออกมาจากฟรโีซน	
จากนัน้เข้ากระบวนการปลอมแปลงเอกสารเป็นรถหรจูดประกอบ	เน่ืองจากรถจดประกอบเสยีภาษแีค่	70	เปอร์เซน็ต์	หากรถหรู
เข้ามาขายในประเทศทั้งคันต้องเสียภาษี	300	เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป	ท�าให้ราคาสูงมาก	สอดคล้องกับข้อมูลอธิบดีกรมศุลกากรที่
แถลงไปก่อนหน้านี้ว่ามีรถจ�านวน	 2,000	 คันหายออกมาจากพื้นที่ฟรีโซน	 โดยดีเอสไอได้ตั้งคณะท�างานฯ	ประสานไปยัง
กรมศลุกากรเพือ่สบืสวนสอบสวนคดีและติดตามรถยนต์ดงักล่าวมาด�าเนนิคดแีละเรยีกภาษคีนืให้รฐัตามกฎหมายต่อไป

ส�าหรับรถยนต์หร	ู Super	 Car	 6	 คนัทีถู่กเพลงิไหม้ระหว่างขนย้ายเพือ่น�าไปจดทะเบยีนทีต่่างจงัหวดั	 โดยเหตเุกดิที่	
อ.กลางดง	จ.นครราชสมีา	เมือ่วนัที	่29	พฤษภาคม	2556	น้ันไม่ใช่รถจดประกอบ	แต่ลกัลอบน�าเข้าทัง้คนั	โดยขบวนการนีน้�า
รถยนต์ทัง้คนัเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย	เพ่ือมาด�าเนนิการจดทะเบยีนเป็นรถยนต์จดประกอบเพือ่เลีย่งภาษี

ทั้งนี	้จากการสอบสวนพบว่ามีชาวมาเลเซีย	2	คนเป็นผู้น�ารถยนต์ยี่ห้อเบนท์ลีย	์และลัมบอร์กินี	สีขาว	เข้ามาในไทย
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง	อ.สะเดา	จ.สงขลา	โดยส�าแดงเป็นนกัท่องเทีย่วน�าเข้ามาขบัในไทย	แต่ขากลับไม่ได้น�ารถออกไปด้วย	
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษจงึขออ�านาจศาลอาญาออกหมายจบัผูต้้องหาชาวมาเลเซยีซึง่เป็นผูน้�าเข้ารถหรูดังกล่าวไว้แล้ว	 2	 ราย	
ได้แก่	Mr.Ng	Chee	Kiong	อาย	ุ30	ปี	หมายจบัเลขที	่1832/2557	ลงวนัที	่13	ตลุาคม	2557	และ	Mr.Poh	Boon	poy	อาย	ุ42	ปี	
หมายจับเลขที่	1828/2557	ลงวันที	่13	ตุลาคม	2557	ข้อหาร่วมกันน�าหรือพาของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรไทย	หรอืช่วยเหลอืด้วยประการใดๆ	ในการน�าของทีย่งัมไิด้ผ่านศลุกากรโดยถกูต้องเข้ามาในราชอาณาจกัรไทย	หรอื
เกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ	ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร	ตามมาตรา	27	ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	ส�าหรับ
รถเฟอร์รารสีแีดง	และรถเบนซ์	ก�าลงัอยูร่ะหว่างการสอบสวนหาผูน้�าเข้ามา	ส่วนรถยีห้่อบีเอม็ดับเบิลยู	ขณะนีต้รวจสอบยังไม่พบ
ทีม่าท่ีไปของรถ	และคนัสดุท้ายรถยนต์ยีห้่อเบนท์ลย์ี	จากการตรวจสอบเป็นรถท่ีน�าออกมาจากเขตปลอดอากรหรอืฟรโีซน	
ซึง่ดเีอสไอจะสบืสวนหาผูร่้วมขบวนการต่อไป



	 เมื่อวันที่	 15	 ตุลาคม	 2557	 ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	

โดย	 พ.ต.ต.สุริยา	 	 สิงหกมล	 ผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	

และส�านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 (สพธอ.) 

โดยมี	 ดร.ชัยชนะ	 มิตรพันธ์	 รองผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 ได้ประชุมร่วมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	ณ	ห้องประชุมชั้น	20	อาคารเดอะไนน์	ทาวเวอร	์แกรนด์	พระรามเก้า 

อาคารบี	ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแสดงความคิดเห็น	และแนวทาง

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์	 โดยเฉพาะปัญหาการหลอกลวงทาง

อเีมล์	หรอืการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อืน่ๆ	ซึง่	พ.ต.ต.สรุยิา		สงิหกมล	ได้เน้นถงึอ�านาจ

หน้าทีข่องกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในการรบัเรือ่งไว้เพือ่ด�าเนนิการ	ตามมาตรา	21	

แห่งพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ประชาชน

	 ในการนี้	 พ.ต.ต.สุริยา	 สิงหกมล	 ผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ	 ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนของส�านักพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์(องค์การมหาชน)

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สคท.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 9

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

นอกจากน้ี	ดีเอสไอสามารถตรวจยดึรถยีห้่อเบนซ์ต้องสงสยัว่าเลีย่งการเสยีภาษไีด้	2	คนั	คาดว่าอยู่ในขบวนการรถหรู
จดประกอบเลีย่งภาษ	ี จากน้ันทางประเทศมาเลเซยีได้ประสานมายงักรมสอบสวนคดพีเิศษประสงค์จะขอรบัรถยนต์ดงักล่าว
กลบัคนื	โดยระบุว่ารถทัง้	2	คันถกูขโมยมาจากประเทศมาเลเซยี	ทัง้นีด้เีอสไอก�าลังตรวจสอบข้อกฎหมายอยู่ว่าจะคนืได้หรอืไม่ 
และเมือ่ไหร่

“ทีผ่่านมามีบคุคลไม่ระบช่ืุอ-สกุลจรงิ	ท�าหนงัสอืร้องเรยีนถงึหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ (คสช.)	 เลขาธกิาร	
ป.ป.ช.	ปลดักระทรวงยติุธรรม	และอธิบดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ว่าหลังจากเกดิเหตรุถหร	ู6	คันถกูไฟไหม้ที	่จ.นครราชสมีา	
จากนัน้ดเีอสไอลงไปตรวจสอบตามเตน็ท์รถหรตู่างๆ	 ก่อนเรือ่งเงยีบหายไป	 เพราะมกีารเรยีกรบัเงนิเคลยีร์คนัละ	 500,000-
2,000,000	บาท	โดยให้ไปถามคีย์แมนระดับหัวหน้าพนักงานสอบสวน	คือ	พ.ต.ท.กรวัชร์	ปานประภากร	เรื่องนี้ท�าให้
หงดุหงดิและโมโหมาก	หากมกีารเรยีกรบัผลประโยชน์จรงิ	ไม่ว่าจะเป็นผมหรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชา	ให้คนทีก่ล่าวหาไปแจ้งความ
ด�าเนินคดีได้เลย	หากเป็นเรือ่งจรงิตนจะลาออกจากราชการทนัท	ีและคนของดีเอสไอมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รมีากพอ	ไม่หาเศษหาเลย
แบบนี	้คดนีีย้นืยนัว่าท�างานกนัมาตลอดและไม่ได้เงียบหาย	เพียงแต่การท�างานสอบสวนหาพยานหลักฐานต้องใช้เวลา 
รวมทัง้มกีารขอเอกสารจากหลายหน่วยงานในการหาข้อมลูทัง้หมด	อย่างไรกต็าม	 เรือ่งนีไ้ม่ได้ตรวจสอบเพยีงหน่วยงานเดยีว	
เราท�างานร่วมกันหลายหน่วยงาน”	พ.ต.ท.กรวชัร์กล่าว



DSI ร่วมถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานกระทรวงยตุธิรรม ประจ�าปี 2557

เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2557	พลเอกไพบูลย์	คุ้มฉายา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานในพธิถีวาย

ผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม	ประจ�าปี	2557	โดยมีนางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	รักษาราชการแทนอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา	เข้าร่วมพิธี	ณ	พระอุโบสถ	วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

แขวงชนะสงคราม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI10

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2557 

นางสาววรญัณภรณ์	วเิชียรโชติวตัร	ผูก่้อต้ัง

เพจ	Thai	Anti	Scam	(สาวไทยรูท้นักลลวง)	

และ	 Admin	 นางพรนภัส	 ชาติเผือก 

ยืน่หนงัสอืร้องขอให้กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิกรณีหญงิไทยตกเป็น

เหยื่อถูกแก๊งคนด�า	 หลอกให้โอนเงิน

เป็นจ�านวนมาก	โดยม	ีพ.ต.ต.วรณนั	ศรลี�า้	

ผู ้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ 

เป็นผู้รับเรื่อง

เว็ปมาสเตอร์ร้องดีเอสไอตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหญิงไทยตกเป็นเหยื่อ

ถูกแก๊งคนด�าหลอกให้โอนเงิน



	 								เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2557	

พลเอกไพบูลย์	 คุ้มฉายา	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	 เข้าตรวจเยี่ยมพร้อม

ประชุมนโยบายถึงแนวทางการด�าเนินงาน

ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดยมนีางสวุณา	

สุวรรณจูฑะ	 รักษาราชการแทนอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษและผู ้บริหารระดับสูง	

ให้การต้อนรบัและรายงานผลการปฏบัิติงาน	

ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ

รมว.ยธ.มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2557	นายสุรพงษ์	กองจันทึก	ประธานคณะท�างานช่วยเหลือคดีเกาะเต่า	พร้อมด้วย

ทมีทนายจากสภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์	ได้น�าพ่อแม่ผูต้้องหาชาวพม่าในคดสีงัหารนกัท่องเทีย่วชาวองักฤษ

ทีเ่กาะเต่า	รวมทัง้ตวัแทนจากสถานทตูพม่าประจ�าประเทศไทย	เข้าร้องเรยีนต่อกรมสอบสวนคดพีเิศษเพือ่ให้สอบสวน

ความจรงิให้ปรากฏ	ภายหลงัผูต้้องหาอ้างว่าถกูต�ารวจไทยท�าร้ายร่างกายเพือ่ให้รบัสารภาพ	ในเมือ่ต�ารวจทีส่อบสวน

คดดีงักล่าวเป็นคูก่รณแีละนายต�ารวจระดบัสงูออกมายนืยนัว่าไม่มกีารท�าร้ายจริง	ดังนัน้จึงต้องมาร้องต่อกรมสอบสวน

คดพิีเศษเพือ่ให้ตรวจสอบว่ามกีารท�าร้ายชาวพม่าทีเ่ป็นผูต้้องหาจรงิหรอืไม่	โดยม	ีพ.ต.อ.ไพศิษฐ์	วงศ์เมอืง	รองอธบิดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

พ่อแม่ผู้ต้องหาชาวพม่าร้องขอให้ DSI ตรวจสอบ คดสีงัหารนกัท่องเทีย่วเกาะเต่า

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 11

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



	 เมื่อวันที่	 13	พฤศจิกายน	2557	นายวิษณุ	 เครืองาม	รองนายกรัฐมนตร	ี เป็นประธานในการประชุมคณะ

กรรมการคดีพิเศษ	 (กคพ.)	ครั้งที่	1/2557	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	

กรุงเทพมหานคร

	 นายวษิณ	ุเครอืงาม	ได้มอบนโยบายเกีย่วกบัการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบญัญตัิ

การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องส�าคัญ	ดังนี้

	 (1)	 ประกาศพระบรมราชโองการ	ฉบับลงวนัที	่24	สิงหาคม	2557	ประกาศแต่งต้ัง	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	

เป็นนายกรฐัมนตรี

	 (2)	 ประกาศพระบรมราชโองการ	ฉบับลงวันที่	30	สิงหาคม	2557	ประกาศแต่งต้ัง	นายวิษณุ	เครืองาม	

เป็นรองนายกรัฐมนตรี	และพลเอกไพบูลย์	คุ้มฉายา	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 (3)	 ค�าสั่งนายกรัฐมนตรี	ที่	120/2557	ลงวันที่	30	กันยายน	2557	เรื่อง	มอบหมายและมอบอ�านาจให้

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และ

กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ	ตามกฎหมายและระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่มอบหมายและมอบอ�านาจให้

นายวิษณุ	เครืองาม	ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคดีพิเศษ	แทนนายกรัฐมนตรี

	 (4)	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	4	พฤศจกิายน	2557	เรือ่ง	แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิในคณะกรรมการคดีพเิศษ	

จ�านวน	9	ท่าน	แทนกรรมการผูท้รงคณุวฒุท่ิานเดมิทีค่รบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	นอกจากน้ัน	ทีป่ระชมุยงัพจิารณาและ

มมีตใิห้คดอีาญาอืน่เป็นคดพีเิศษตามมาตรา	21	วรรคหนึง่	(2)	แห่งพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	ตามท่ี

ฝ่ายเลขานกุารเสนอ	จ�านวน	3	เรือ่ง	ดงันี้

	 (4.1)	 กรณีกลุ่มบุคคลอ้างตนว่าเป็นผู้ด�าเนินการโครงการธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์

พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชด�าริ	หลอกลวงประชาชน

	 (4.2)	 กรณีการบุกรุกยึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา	 ต�าบลป่าตอง	

อ�าเภอกะทู	้จังหวัดภูเก็ต	โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ผลการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2557

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI12

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



 (4.3)	 กรณกีารบกุรกุพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตสิรินิาถ	ต�าบลสาค	ูและต�าบลเชงิทะเล	อ�าเภอถลาง	จงัหวดัภเูกต็ 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	และที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สมควรรับเป็นคดีพิเศษ	และไม่มีมติให้เป็น	

คดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าไม่อยู ่ในหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	

พ.ศ.	2547	จ�านวน	2	เรื่อง	ประกอบด้วย

	 (4.3.1)	 กรณีร้องเรียนร่วมกันตัดโค่นไม้พะยูงบริเวณป่าสาธารณะดอนปู่ตา	บ้านราชมุน	ี

ต�าบลโนนทราย	อ�าเภอมหาชนะชัย	จังหวัดยโสธร	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เสนอให้

ถอนกรณีร้องเรยีนเจ้าหน้าทีข่องรฐัร่วมกนัตดัโค่นไม้พะยงูบรเิวณป่าสาธารณะดอนปูต่า	บ้านราชมนุ	ีต�าบลโนนทราย	

อ�าเภอมหาชนะชัย	จังหวัดยโสธร	ไปด�าเนินการเพิ่มเติม	หากมีเหตุก็ให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่ในการประชุม

ครั้งต่อไป

	 (4.3.2)	 กรณี	พ.ต.อ.นิรันดร์	อดุลยาศักดิ์	ร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีอาญาเป็นคดีพิเศษ

กับนางสาวประพีร์	อังกินันท์	รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	คณะกรรมการเห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ที่จะพิจารณาด�าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	จึงไม่รับเป็นคดีพิเศษ	และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องให้คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

	 เมือ่วนัที	่14	พฤศจกิายน	2557	พ.ต.ท.ชินโชต	ิพฒุวิรรธธาดา	ผู้บญัชาการส�านกัพฒันาและสนบัสนนุคดีพเิศษ	

กล่าวพิธีปิดและมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการท�าส�านวน

การสอบสวนคดพีเิศษ”	รุน่ที	่1/2558	ณ	ห้องประชมุห้ากนัยา	สถาบนัพระปกเกล้า	ชัน้	5	อาคารจอดรถ	ศนูย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

พิธีปิดและมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการท�าส�านวนการสอบสวนคดีพิเศษ” รุ่นที่ 1

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 13

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



การประชุมทวิภาคีระหว่างหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์และพิทักษ์เยาวชน

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตกิมัพชูา กบั กรมสอบสวนคดพีเิศษ ณ ประเทศกมัพชูา

ระหว่างวันที่	17-18	พฤศจิกายน	2557	พ.ต.ท.ไพศิษฎ	์สังคหะพงศ	์ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	

เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง	ไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์

และพิทักษ์เยาวชน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติกัมพูชา	กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	

โดยฝ่ายต�ารวจกัมพูชามี	 General	 Pol	 Phie	 They	 ผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์และพิทักษ์เยาวชน	

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตกิมัพชูา	เป็นหัวหน้าคณะการประชมุดังกล่าว	จดัโดยโครงการความร่วมมอืออสเตรเลยี-เอเชยี	

เพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์	(Australia-Asia	Program	to	Combat	Trafficking	in	Persons	หรอื	AAPTIP)	มวีตัถปุระสงค์

เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการสืบสวนสอบสวนและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดในคดีค้ามนุษย์	 ในที่ประชุม	

ทัง้สองหน่วยงานได้ร่วมกนัก�าหนดแนวทางในการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัคดีค้ามนุษย์	ทัง้ในลักษณะท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ	เพือ่ให้การป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

และที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือน�าไปสู่การจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์	ทั้งนี้	ทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุม

ในครัง้ต่อไป	ซึง่จะจดัขึน้ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ์	2558	ณ	ประเทศไทย	โดย	AAPTIP	จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดการประชุมดังกล่าว

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI14
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ประมวลภาพกิจกรรม



	 	 				เมื่อวันอังคารที่	18	พฤศจิกายน	2557	
นางสุวณา	 สุวรรณจูฑะ	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการ
บรหิารเชงิกลยทุธ์กรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดยม	ีพ.ต.ท.วรรณพงษ์ 
คชรักษ	์รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	คณะที่ปรึกษา	
ผู้แทนส่วนราชการและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้	ณ	ห้องแกรนด์ฮอลล	์2	โรงแรม
รามาการ์เด้นท	์ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร

พ.ต.ท.วรรณพงษ์	คชรักษ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กล่าวระหว่างการสัมมนาว่า	สืบเนื่องจากการที่
กรมสอบสวนคดพีเิศษได้จดัท�าและใช้แผนยทุธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2555	–	2559	เป็นกรอบทศิทางในการบรหิาร
จัดการองค์กรตั้งแต่ปี	2555	เป็นต้นมา	แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	
โดยเฉพาะข้อจ�ากดัของทรพัยากรทางการบรหิารได้ส่งผลท�าให้การน�ายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิตัไิม่บรรลผุลสมัฤทธิต์ามทีต่ัง้
เป้าไว้	 ดงันัน้กรมสอบสวนคดีพิเศษจงึมคีวามพยายามแสวงหาเครือ่งมอืในการคดิแนวใหม่มาประยกุต์ใช้	 เพือ่ให้บคุลากรทุก
ระดบัมองเป้าหมายองค์กรให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	มคีวามรู้สกึร่วมของการเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์	ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์
และเชือ่มโยงระหว่างภารกจิของทกุหน่วยงานภายใน	สนับสนนุและรองรบัการท�างานระหว่างกนั	อนัจะน�าไปสูก่ารร่วมกนั
ขบัเคลือ่นกรมสอบสวนคดพีเิศษให้บรรลวุสิยัทศัน์	 “เป็นองค์กรช้ันน�าด้านการสบืสวนสอบสวนท่ีมมีาตรฐานในระดับสากล	
และได้รบัความเช่ือม่ันในการบงัคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม”

นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	กล่าวว่า	การด�าเนนิโครงการจ้างทีป่รกึษาพฒันาประสทิธภิาพ
การบรหิารเชงิกลยทุธ์กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มีความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันากรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดยเฉพาะการด�าเนนิ
การสมัมนาในวนัน้ี	 ซ่ึงนับเป็นโอกาสอันดีทีจ่ะได้ท�าให้ผูบ้รหิารระดบักลางของกรม	และหน่วยงานท่ีเป็นเครอืข่ายการท�างาน
ท่ีส�าคัญของกรมได้เกิดความเข้าใจในทิศทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมกันคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม	และเกิดการแลกเปลีย่นข้อมลูและประสบการณ์	อนัจะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุกลยุทธ์และแผนการ
ด�าเนนิงานทีช่ดัเจน	ด้วยการมีส่วนร่วมจากทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่จะท�าให้เกดิความเป็นหุน้ส่วนยทุธศาสตร์อย่างแท้จริง

ในโอกาสน้ีอธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ฝากประเดน็ส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาประสทิธิภาพการท�างานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ดังน้ี

• โครงสร้างการท�างาน	ควรกระจายอ�านาจในการท�างาน	มีอิสระ	มีความเป็นกลาง
• ก�าหนดระบบคัดกรอง	 การรับเป็นคดีพิเศษให้รัดกุมขึ้น	 เน้นคดีที่เป็นคดีส�าคัญอยู ่ในเงื่อนไขตาม	

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.2547
•	 ควรมกีารเช่ือมโยงข้อมูลของทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกนั	และเน้นการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างมี

ประสทิธภิาพ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 15

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

DSI พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์



•	 เน้นการท�างานในเชิงรกุมากข้ึน	–	รวมทัง้งานเชงิป้องกนั
•	 มหีน่วยงานด้านการวจิยัและพฒันา	(R&D)	ทีม่กีารคดิค้นพฒันาการท�างานในเรือ่งใหม่ๆเพือ่ให้เท่าทนัและสามารถ

จดัการกบัอาชญากรรมรปูแบบใหม่ๆ	ได้
•	 พฒันาคณุภาพบคุลากร	ให้มีความเป็นมืออาชพี	ได้มาตรฐานสากล	:
•	 คลงัสมอง	(Knowledge	Management)	ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากคนรุน่เก่าสูค่นรุน่ใหม่
•	 ฝึกและพฒันาทกัษะความเช่ียวชาญอย่างสม�า่เสมอให้เท่าทนัความซบัซ้อนของอาชญากรรมในโลกยคุใหม่
•	 สร้างคนรุน่ใหม่ทีมี่ความเช่ียวชาญ	ตามแบบอย่างทีด่ขีอง	DSI	(	ม	ีDNA	ของ	DSI	)	=	DSI	Academy
•	 การสนบัสนุนการเติบโตของคนภายในองค์กร	เพือ่สร้างระบบคณุธรรม	เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจให้คนท�างาน	รวมถงึ

กระบวนการคดัสรรบคุลากรทีมี่ประสทิธภิาพ
•	 เปิดทศันคติของคนในองค์กรจาก	inside	–	out	เป็น	outside	-	in
•	 ปรบัตวัชีว้ดัเป็นเชิงคุณภาพมากข้ึน	ไม่ใช่เพยีงจ�านวนคดทีีด่�าเนนิการได้แล้วเท่านัน้
•	 ระบบควบคุมการใช้เครือ่งมืออปุกรณ์พิเศษทีโ่ปร่งใส	ตรวจสอบได้
•	 ก�าหนดขอบเขตการประชาสมัพันธ์และแถลงข่าวอย่างมรีะบบ	เพือ่ประโยชน์ต่อการด�าเนนิคด	ีและประโยชน์สาธารณะ
•	 สร้างความรูค้วามเข้าใจให้สือ่และประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานในกรมสอบสวนคดพีเิศษได้

อย่างถกูต้อง

DSI ร่วมแสดงความยินดี 15 ปี ป.ป.ช.

เมือ่วนัที	่18	พฤศจิกายน	2557	พ.ต.อ.ไพสฐิ	วงศ์เมือง 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดี

กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 เน่ืองในโอกาสวันสถาปนา

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ครบรอบ	15	ปี	ณ	อาคาร	4	ส�านักงาน	

ป.ป.ช.	ถนนนนทบุรี	ต�าบลท่าทราย	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

นนทบุรี	 ในการน้ีได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่

องค์กรสาธารณกศุล	ได้แก่	มลูนธิสิงเคราะห์เด็กอ่อนพกิาร

ทางสมองและปัญญา	 มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ	 และ

มูลนิธิบ้านราชาวดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI16

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

(ต่อ) DSI พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 17

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ

เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2557	พ.ต.ท.วรรณพงษ์	คชรักษ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ	 กรมสอบสวนคดพีเิศษ	
โดยมผีูบ้รหิาร	ข้าราชการ	เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรยีงกนั	ณ	โรงแรมทเีค	พาเลซ	กรงุเทพมหานคร	โดยคณะท�างาน
ทั้ง	 3	 คณะ	 ประกอบด้วย	 คณะท�างานการพัฒนาด้านเกียรติศักด์ิ	 คณะท�างานการพัฒนาด้านความเชีย่วชาญ	
และคณะท�างานการพฒันาด้านวฒันธรรมองค์การ	ได้รายงานผลการด�าเนนิงานการสร้างวฒันธรรมร่วมองค์การ	ปี	2557	
และร่วมพจิารณาแผนการด�าเนนิการสร้างวฒันธรรมร่วมองค์การ	3	ปี	(พ.ศ.	2557-2559)	ในโอกาสนี	้พ.ต.ท.วรรณพงษ์	
ได้ให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมประชุม	ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปพอสังเขปได้ว่า	การประชุมในวันนี้	มิได้เป็นการมอบนโยบาย
ให้ทุกคนปฏิบัติ	 แต่เป็นการน�าเสนอความคิดในฐานะผู้ร่วมงานคนหนึ่งและขอให้การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็น
เวทขีองทกุคนทีจ่ะช่วยกนัคดิอย่างเป็นระบบ	 ซ่ึงน�าไปสู่การปฏบิติัทีต่่อเนือ่ง	 และกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การทีด่งีาม	
คือ	เกียรติศักดิ	์เชี่ยวชาญ	ซื่อสัตย์	อันจะน�าไปพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ขององค์การต่อไป

ในช่วงบ่าย	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมรับฟังการน�าเสนอผลการระดม
ความคิดเห็นของคณะท�างานทั้ง	3	ด้าน	และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	สรุปสาระส�าคัญ	ได้ดังนี้

1.	ด้านเกียรติศักดิ	์เป็นค่านิยมที่ส�าคัญ	เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดในสายตาสาธารณชน	ซึ่งค�าว่า	"เกียรติศักดิ์"	
นี้มีความหมายกว้างและครอบคลุมคติพจน์ขององค์การ	อันเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ	
ที่เข้ามาท�างานในองค์การแห่งนี้	ซึ่งจะต้องรักษาความมีเกียรติศักดิ์ให้ยั่งยืนต่อไป		

2.	วฒันธรรมองค์การ	คอื	ความเป็นหนึง่เดยีวทีจ่ะหล่อหลอมให้บคุลากรของดเีอสไอซึง่มาจากหลากหลาย
หน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียว	และเป็นที่ยอมรับ	โดยเริ่มจากการยอมรับจากบุคลากรภายในด้วยกันเอง	ซึ่งจะต้องมี
การส่งเสริมคนเก่งและคนดีในองค์การ

3.	 ด้านเชี่ยวชาญ	จะต้องมีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	และฝึกความเชี่ยวชาญ	ความเป็น
มอือาชพี	เพราะดีเอสไอเป็นหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายซึง่มภีารกจิ	หน้าท่ีในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	ความมั่นคงของประเทศ	ทั้งนี้	ขอให้มั่นใจในการบริหารของตน	
ทีพ่ร้อมจะท�าหน้าทีโ่ดยปราศจากอคต	ิและพร้อมสนบัสนนุการท�างานของทกุหน่วยงาน	เพ่ือให้องค์การก้าวไปข้างหน้า	
เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อไป



เมื่อวันท่ี	 25	 พฤศจิกายน	 2557	 ท่ีผ ่านมา	

พ.ต.ท.อนุรักษ์	 โรจนนิรันดร์กิจ	 ผู ้บัญชาการส�านัก

คดีอาญาพิเศษ	 2	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน

คดพีเิศษร่วมวางพวงมาลาถวายสกัการะพระราชานเุสาวรย์ี	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องใน

วนัมหาธรีราชเจ้า	ณ	บรเิวณหน้าอาคารเนติบณัฑติยสภา

DSI ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกายน	 2557	 นางสุวณา	 สุวรรณจูฑะ	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และพ.ต.ท.ไพศิษฎ	์

สังคหะพงศ์	ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์		ได้เข้าพบ	พ.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	(รมว.พม.)	เพือ่หารอืข้อราชการเกีย่วกบัการท�างานร่วมกนัในการป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนษุย์โดยเฉพาะ	ขณะนีก้รมสอบสวนคดพีเิศษ	(กสพ.)	รับคดพีเิศษคดค้ีามนษุย์บงัคบัใช้แรงงาน

ในเรอืประมงในน่านน�า้อนิโดนเีซยีหลายคด	ีซึง่คดอียูร่ะหว่างการสบืสวนสอบสวนเร่งออกหมายจบัผูก้ระท�าความผดิ

และขยายผลให้ถึงตัวการส�าคัญ	ซึ่ง	รมว.พม.	ขอให้	กสพ.	เร่งด�าเนินคดี	จะท�าให้นานาชาติเห็นความพยายาม

ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยหลุดจากบัญช	ี3	ในปีหน้า

DSI ร่วมหารือบูรณาการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI18

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



เมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกายน	 2557	 นายวิทยา 

วทิยพนัธ์	พนักงานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการ	ปฏบัิติหน้าท่ี

ผู ้อ�านวยการส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์	

เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	 ร่วมบรจิาครถจกัรยาน

จ�านวน	8	คัน	สมดุปกอ่อน	และปากกา	เพ่ือสนบัสนนุ

กจิกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่เดก็นกัเรยีน	ในวนัครบรอบ 

47	 ปี	 ของการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	

โดยมนีายณัฐภทัร	แจ่มจ�ารสั	บรรณาธกิารข่าวอาชญากรรม	

เป็นผูร้บัมอบ

DSI ร่วมบริจาครถจักรยาน เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน 

ในวันครบรอบ 47 ปี ของการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

เมื่อวันที	่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

คูร่่วมมอืภายใต้บนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	ท่ีมสีมัพนัธภาพใกล้ชดิทีส่ดุ	ณ	ห้องประชมุชัน้	27	โรงแรมเลอบวั	แอท	สเตท	

ทาวเวอร์	กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับมอบโล่แสดงความขอบคุณ จาก CPG

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 19

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



เม่ือวนัที	่28	พฤศจกิายน	2557	

พนัโทสทิธพิร	เจรญิพฒุ	รองผูบ้ญัชาการ

ส�านักปฏิบัติการพิเศษรักษาราชการ

แทนผูบ้ญัชาการส�านกัปฏบิตักิารพเิศษ	

เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

เนือ่งในวนัครบรอบ	40	ปี	การสถาปนา

กรมบงัคบัคด	ีณ	ท่ีท�าการกรมบงัคบัคด	ี

กรงุเทพมหานคร

DSI มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 40 ปี 

การสถาปนากรมบังคับคดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI20

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2557		มีตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสนามบินสุโขทัย	จ�านวน	9	คน	

มายื่นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้พิจารณาช่วยเหลือ	 เนื่องจากสนามบินก่อสร้างคันดินรอบสนามบิน	

ท�าให้ขวางทางน�้าไหลตามธรรมชาติ	 จนน�้าท่วมที่นาของชาวบ้าน	 มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	 รวมทัง้ศนูย์

ด�ารงธรรมจังหวัดสุโขทัย	แต่ไม่คืบหน้า	จนมีการประท้วงปิดสนามบินเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน	2557	ที่ผ่านมา		

ผู้ร้องประสงค์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยแก้ไขปัญหาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการตรวจเอกสารพบว่ามีการแก้ปัญหาไประดับหนึ่ง	โดยมีการท�าท่อระบายน�้า	แต่ต�าแหน่งท่อสูงเกินไป	

ท�าให้น�้าไม่ระบาย	 กรณีข้างต้น	 เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 อาจมอบหมายศูนย์ปฏิบัติ

การคดีพิเศษภาค	6	ไปตรวจสอบเบื้องต้นและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา	จะท�าให้ส่งเสริม

ภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกด้านหนึ่ง

ตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสนามบินสุโขทัย 

ยื่นเรื่องที่ DSI ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ



พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล 

และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมือ่วนัที	่4	ธนัวาคม	2557	ณ	บรเิวณหน้าหอพระพทุธวชิยั	อภยัมารนริาศ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	กระทรวงยุตธิรรม	
นางสวุณา	สุวรรณจฑูะ	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	น�าผู้บรหิาร	ข้าราชการ	พนกังานราชการ	และลูกจ้าง	จ�านวน	1009	คน	
ประกอบพธิถีวายราชสกัการะ	ถวายพระพรชัยมงคล	ถวายสตัย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลังของแผ่นดนิ	เนือ่งใน
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	5	ธนัวาคม	พุทธศกัราช	2557	และเพือ่เป็นการด�ารงไว้ซึง่
เกยีรตยิศ	และเกยีรตศัิกดิข์องข้าราชการและบคุลากรของกรมสอบสวนคดพีเิศษ

พ.ต.ท.วรรณพงษ์	 คชรักษ์	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในฐานะประธานคณะท�างานด้านเกียรติศักดิ์และ
ซือ่สตัย์	น�าข้าราชการผูด้�ารงต�าแหน่งพนักงานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษ	ท่ีมหีน้าทีใ่นการอ�านวยความยตุธิรรม
แก่ประชาชนด้วยความซือ่สตัย์สจุริต	 ได้ปฏิญาณตนว่า	“จะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยเจตนาบรสุิทธิด้์วยความซ่ือสัตย์สุจรติเป็นทีต่ัง้	
ตามบทกฎหมาย	โดยมุง่ประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก	เหนอืประโยชน์ส่วนบคุคลหรอืหมู่คณะใดๆ	และจะ
เชดิชแูละรกัษาไว้ซึง่เกยีรตยิศ	เกียรตศิกัดิข์องพนกังานสอบสวนคดีพเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดีพเิศษ”	และได้มอบคูมื่อจริยธรรม
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษแก่ผู้บรหิารหน่วยงานในสังกดั	และมอบนโยบายการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
ตามหลกัจรยิธรรมและความซือ่สตัย์สจุริตแก่ข้าราชการ	พนกังานราชการ	และลูกจ้าง	ทีเ่ข้าร่วมพธิใีนวนันีท้กุคน

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วนัที	่5	ธนัวาคม	2557	พลเอกไพบูลย์	คุม้ฉายา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม		พล.ต.อ.ชัชวาลย์		สขุสมจิตร์	
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วยนางสุวณา	 สุวรรณจูฑะ	
อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	คณะผูบ้รหิาร	และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ร่วมลงนามถวายพระพร	เพือ่แสดง
ถงึความจงรกัภกัดแีด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	 เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ	
ณ	พระบรมมหาราชวัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 21

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกประชุมพนักงานสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่

เร่งรัด 24 คดีค้างเก่า

พล.ต.อ.ชัชวาลย์	สุขสมจิตร์	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตาม

การด�าเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง

ประชาชน	 ว่าได้เรียกประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดี

แชร์ลกูโซ่	จ�านวน	24	คด	ีอาทิ	แชร์น�า้มนั	/	แชร์น�า้มนัหอม

ระเหย	/	แชร์ลอตเตอรี	่/	แชร์อาหารเสรมิ	/	หลอกลงทนุซือ้

ขายรถ	และยางพารา	ซึง่มมีลูค่าความเสยีหายรวมกว่า	2	พนั

ล้านบาท

ส�าหรบัคดแีชร์ลกูโซ่แต่ละคดีมผีูเ้สยีหายจ�านวนมาก	

และอาจเกดิความล่าช้า		จงึให้แนวทางกับพนักงานสอบสวน	

ในศนูย์ปฏบิตักิารคดีพิเศษภาคต่างๆ	เข้าไปสอบปากค�าผูเ้สียหาย 

โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียเวลา	 และประหยัดค่าใช้จ่าย	

ในการเดินทางเข้าให้ปากค�า	 ซึ่งจะท�าให้กระบวนการต่างๆ

เป็นไปด้วยความรวดเรว็	และมีพยานหลกัฐานทีส่มบรูณ์	

ท้ังน้ี	 คดแีชร์ลกูโซ่แต่ละคดมีกีารก�าหนดกรอบระยะ

เวลาการท�างานไว้ไม่เกนิ	2	ปี	แต่หากคดีใดมผีูเ้สยีหายจ�านวน

มากกจ็ะขยายระยะเวลาออกไป	ซึง่คดแีชร์ลกูโซ่มอีายุความ

ไม่เกิน	 15	 ปี	 ส่วนการให้ความเป็นธรรมกับผู ้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในคดีแชร์ลูกโซ่	เช่น	การอายัดทรัพย์สิน	จะต้องมีหลักฐานชัดเจน	ขณะท่ีการคืนทรัพย์สินก็จะต้องมีหลักฐาน

เพียงพอเช่นกัน

นอกจากนี	้พล.ต.อ.ชัชวาลย์	ยังฝากเตอืนประชาชนว่าหากมผีูช้กัชวนให้ร่วมลงทนุต�า่	แต่ได้ผลตอบแทนสูง	และการขายตรง 

ทีมุ่ง่เน้นการท�ายอดและหาสมาชิก	อาจตกเป็นผูเ้สยีหายได้	

ด้านนางสุวณา	 สุวรรณจูฑะ	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เปิดเผยว่าถึงกรณีต�าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บอร์ดดีเอสไอ	ว่างลง	2	ต�าแหน่ง	เนือ่งจากนายสนัทดั	สมชวีติา	และนายวิรชั	ชนิวนิจิกลุ	ย่ืนหนงัสอืลาออกจากต�าแหน่งด้วย

เหตผุลส่วนตวัว่า	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการสรรหาบุคคลเพือ่เสนอรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	พิจารณาน�าเข้าทีป่ระชมุคณะ

รฐัมนตรี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI22

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



DSI ร่วมงานโครงการรวมพลังสร้างเครือข่าย

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เม่ือวันท่ี	12	ธันวาคม	2557	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วยข้าราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	(ป.ป.ท.)	ณ	ห้องจปิูเตอร์	4-7	อาคารชาเลนเจอร์	

อิมแพค	เมืองทองธานี

เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2557	ทีมงาน	DSI	MAP	

ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 และส�านัก

ปฏิบัติการพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าศึกษาดูงาน

ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	

เพือ่ดูงานและท�ากรอบความร่วมมอืพฒันางาน	DSI		MAP 

และรูปแบบจ�าลองการฝึกยิง	 ตลอดจนเพื่อสนับสนุน

งานคดีพิเศษ		น�าโดย	พ.ต.ท.ประวุธ	วงศ์สีนิล	ผู้บัญชาการ

ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	ณ	สถาบัน

เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	กระทรวงกลาโหม	เมืองทองธาน	ี 

โดยมี	 พลเอกชนินทร์	 จันทรโชติ	 ท่ีปรึกษาสถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	 ให้การ

ต้อนรับ

DSI เข้าศึกษาดูงานกลาโหม เพื่อพัฒนางาน DSI MAP

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 23

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



อธิบดี DSI ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ในโครงการก�าลังใจ

เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2557	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าคณะข้าราชการ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมรบัเสดจ็	และร่วมประชุมระดมความคดิเหน็เนือ่งในโอกาสครบรอบ	8	ปี	โครงการก�าลงัใจใน

พระด�าริ	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	และครบรอบ	5	ปี	ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	เรื่อง	“ญ	หญิง	มิใช่	

'เหยื่อ'	:	ก้าวข้าม	'ความเชื่อ'...สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง”	ณ	โรงแรมแชงกรีล่า	กรุงเทพมหานคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI24

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 25

ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

DSI แถลงผลการจับกุมกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด

พร้อมของกลางยาไอซ์ 20 กิโลกรัม

เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2557	พ.ต.อ.ดุษฎี		อารยวุฒิ	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	นางสุวณา		สุวรรณจูฑะ	อธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	 	 ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 ผูแ้ทนศนูย์รักษาความ
ปลอดภยั	 (ศรภ.)	 	และผู้แทนจากกองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อย	กองพลทหารราบที่	 9	ร่วมแถลงข่าวการสนธิก�าลัง	
เพื่อจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด	ได้ผู้ต้องหา	4	คน	พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่	1	(ไอซ์)	จ�านวน	20	
กิโลกรัม	ณ	ห้องประชุม	1	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สบืเน่ืองจากวนัที	่12	ธันวาคม	2557	เวลาประมาณ	19.40	น.	เจ้าหน้าทีส่�านกัปฏบัิตกิารพเิศษ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	
เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน	ป.ป.ส.,	เจ้าหน้าทีศ่นูย์รกัษาความปลอดภยั	(ศรภ.)	และเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร	โดยกองก�าลงัรกัษาความสงบ
เรยีบร้อย	กองพลทหารราบที	่ 9	ภายใต้การอ�านวยการของ	พ.ต.อ.ดษุฎ	ีอารยวุฒ	ิรองปลัดกระทรวงยตุธิรรม	 ได้สนธกิ�าลงั
ท�าการสบืสวนและใช้สายลบัแฝงตัวจนสามารถจบักมุผูต้้องหาจ�านวน	4	คน	ประกอบด้วย

1.	นายยุทธ	จันแก้ว	อายุ	60	ปี
2.	นายศักยศรณ์	บุญทรัพย์ทวีกุล	หรือ	นายประดิษฐ์	จันแปงเงิน	 อาย	ุ57	ปี
3.	นายเพ็ชร	มังคลาด	อาย	ุ60	ปี
4.	นายวิชิต	เทพอ�า	อายุ	31	ปี
พร้อมด้วยของกลาง	คือ
1.	ยาเสพติดให้โทษประเภทที	่1	(ไอซ์)	เครื่องหมายการค้า	SHENGTAICHA	น�้าหนัก	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�านวน	7	เครื่อง
5.	รถยนต์	TOYOTA	รุ่น	FORTUNER	สีขาว	ทะเบียน	3	กด	5963	กรุงเทพมหานคร
6.	รถยนต์	TOYOTA	รุ่น	Vios	สีบรอนซ์ทอง	ทะเบียน	3	กภ	6296	กรุงเทพมหานคร
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โดยกล่าวหาว่า	ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที	่ 1	 (ไอซ์)	 ไว้ในความครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	และจ�าหน่ายยา
เสพติดให้โทษประเภทที่	 1	 (ไอซ์)	 โดยผิดกฎหมาย	 น�าส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิด�าเนินคดีจับกุมที่โรงแรมและห้างสรรพสินค้า	ย่านถนนรัชดาพิเศษ	กรุงเทพมหานคร	และห้าง
สรรพสินค้า	ย่านถนนราชพฤกษ	์จังหวัดนนทบุรี	

จากการที่รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการปราบปรามการค้ายาเสพติด	กรมสอบสวน
คดีพิเศษจึงมีการจัดต้ังแหล่งข่าวเพื่อปฏิบัติการลับเกี่ยวกับงานด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	 จนมีข้อมูลทางการข่าวว่า
ประมาณเดือนสิงหาคม	2557	ได้มีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและค้าอาวุธสงคราม	ลักลอบน�ายาเสพติดเข้ามาซุกซ่อนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือรอจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก	 ส�านักปฏิบัติการพิเศษจึงเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัต	ิ
ท�าการสืบสวน	และจัดสายลับเข้าแฝงตัวติดตามกลุ่มผู้ค้ามาระยะหนึ่งจนทราบว่าเป็นกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่	มีการลักลอบน�า	
ยาเสพติด	(ไอซ์)	เข้ามาในกรุงเทพมหานคร	ครั้งละประมาณ	100	–	200	กิโลกรัม	และประสงค์จะระบายยาเสพติดออก	
โดยเสนอขายในราคากิโลกรมัละ	800,000	บาท	และขายอย่างต�า่	20	กโิลกรมัขึน้ไป	กรมสอบสวนคดีพเิศษจงึได้สนธกิ�าลงักบั
ส�านกังาน	ป.ป.ส.	ศรภ.	และเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร	ร่วมกนัสบืสวนจบักมุผูต้้องหาได้พร้อมของกลางดงักล่าว	ขณะนีเ้จ้าหน้าท่ีฯ	
ได้สบืสวนขยายผลเข้าตรวจค้นตามจดุต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัขบวนการค้ายาเสพติดรายน้ี	สามารถอายัดทรัพย์สนิของผูต้้องหา
เพิ่มเติมที่อ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	เป็นบ้านพร้อมที่ดิน	2	แปลง	รถยนต์จ�านวน	2	คัน	และรถจักรยานยนต์จ�านวน	
1	คนั		รวมท้ังสบืสวนขยายผลว่าเป็นขบวนการเชือ่มโยงกบักลุม่ค้ายาเสพตดิภายนอกประเทศกลุม่ใด	และจะด�าเนนิการยดึ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท�าความผิดต่อไป
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DSI



“สุวณา   สุวรรณจูฑะ” 
อธิบดีหญิงคนแรกแห่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

จุดเริ่มต้นจากคนยุติธรรม

พื้นเพเดิมของดิฉันเป็นชาวนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก่อนจะศึกษาต่อจนจบรฐัศาสตรมหาบณัฑติจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเริม่ต้น

ชีวิตราชการในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับ 3 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อปี 2522 และต่อมา

ได้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน การคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จนกระทั่งปี 2538 ได้รับต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการกองคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ก่อนขึ้นเป็น

ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรมระดบั 9 พร้อมกบัต�าแหน่งรกัษาการรองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษอกีหน้าทีห่นึง่

ต่อมาในปี 2547 จึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมระดับ 10 พร้อมกับต�าแหน่งที่ปรึกษา

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และในปี 2549 ดฉินัได้รบัแต่งตัง้จากคณะรฐัมนตร ีให้ด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพ และหลังจากน้ันอีก 5 ปี ก็ได้รับแต่งต้ังเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ด้านบรหิารความยตุธิรรม ก�ากบัดแูลกรมบงัคบัคด ีและกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ในปี 2555 ได้รบัมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ ่มภารกิจด้านอ�านวยความยุติธรรม ก�ากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น ได้รับมอบหมายให้ดูแลยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นตาม 

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงตลอดระยะเวลา 12 ปี 

ในการท�าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ เมื่อพลิกแฟ้ม

ผู้บริหารระดับอธิบดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งนี้พบว่า ที่ผ่านมา 

กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ภายใต้การบริหารงานของสุภาพบุรุษมาโดยตลอด 

แต่วันน้ี ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาการในต�าแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

และมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสวุณา สวุรรณจฑูะ 

พ้นจากต�าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส�านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม และแต่งตัง้

ให้ด�ารงต�าแหน่ง อธบิดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ ประกาศเมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2557 นบัจากนีไ้ป ประวติัศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องจารกึ

ชื่ออธิบดีหญิงคนแรก “สุวณา สุวรรณจูฑะ”
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แม้ว่าประสบการณ์การท�างานทีผ่่านมา  ดฉินัจะมไิด้ปฏบัิตงิาน

ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง แต่การท�างานด้านการคลัง

และการตรวจสอบภายในกม็ลีกัษณะงานทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย

โดยตลอด ประกอบกบัการท�างานในต�าแหน่งอธบิดกีรมคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งที่เป็น

ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยาน และจ�าเลยในคดีอาญา เป็นภารกิจที่

ต้องใช้ตวับทกฎหมายค่อนข้างมาก จงึถอืเป็นประสบการณ์ทีไ่ด้

คลุกคลีกับส�านวนคดีและเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กรณีที่มีนโยบายส�าคัญซึ่งจะต้องขับเคลื่อน 

เช่น การก�าหนดลกัษณะหรอืหลกัเกณฑ์ของคดพีเิศษ และกรอบ

อ�านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ

คดีพิเศษซึ่งมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ค�าปรึกษาและมีการประชุมหารือร่วมกัน

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งท่านได้มอบนโยบายและข้อสั่งการการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไว้ 5 ข้อ เพื่อให้มี

การก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน โปร่งใส เพื่อที่จะอ�านวยความยุติธรรมในเรื่องการสืบสวนสอบสวนให้เป็นธรรม

มากที่สุด คือ

1.   ให้พจิารณาว่า งานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มคีวามซ�า้ซ้อนและแตกต่างจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างไร

2.   ให้ก�าหนดกฎเกณฑ์ให้มคีวามชดัเจนว่า งานคดีในลักษณะแบบใดท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรรับด�าเนนิการ 

ทั้งน้ี มีความประสงค์จะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับด�าเนินคดีที่เป็นคดีพิเศษจริงๆ โดยที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถ

ด�าเนินการได้

3.   ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการด�าเนินงานที่คงค้างให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย

4.   กรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิในด้านการอ�านวยความยตุธิรรม เป็นทีส่นใจของประชาชน 

ดังนั้น ขอให้ก�าชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีความยุติธรรม ไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น

5.   จะไม่มีการแทรกแซงการปฏิบัติงาน แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องด�าเนินการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน

ให้มีความถูกต้อง และมีความชัดเจน

กล่าวคือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและคณะรัฐมนตรี

ได้ให้ความเห็นชอบให้มาด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ดิฉันมีความตั้งใจว่าจะ

ท�าหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและเต็มก�าลังความสามารถ

ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
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นบัตัง้แต่กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ก่อตัง้มาจวบจนวนันี ้ได้เข้าสูปี่ที ่12 ซึง่ทีผ่่านมาผูบ้รหิารในแต่ละยคุ แต่ละสมยั 
ได้วางแนวทางหรอืหลกัเกณฑ์ แนวคดิ วธิกีารอ�านวยความยตุธิรรมในเรือ่งการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษให้มมีาตรฐาน 
ซึ่งแนวคิดหรือวิธีการอ�านวยความยุติธรรมของผู้บริหารแต่ละท่านอาจแตกต่างกันออกไป แต่ดิฉันมีนโยบาย
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้

•   โครงสร้างการท�างาน ควรกระจายอ�านาจในการท�างาน มีอิสระ มีความเป็นกลาง
•   ก�าหนดระบบคัดกรอง การรับเป็นคดีพิเศษให้รัดกุมขึ้น เน้นคดีที่เป็นคดีส�าคัญอยู่ในเงื่อนไขตาม พ.ร.บ. 

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
•   ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน และเน้นการประสานงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ
•   เน้นการท�างานในเชิงรุกมากขึ้น – รวมทั้งงานเชิงป้องกัน
•   มีหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีการคิดค้นพัฒนาการท�างานในเรื่องใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทัน

และสามารถจัดการกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ได้
•   พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพได้มาตรฐานสากล :
  -   คลังสมอง (Knowledge Management) ถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่
  -   ฝึกและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญอย่างสม�่าเสมอให้เท่าทันความซับซ้อน อาชญากรรมในโลกยุคใหม่
  -   สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญตามแบบอย่างที่ดีของ DSI (มี DNA ของ DSI)  = DSI Academy
•   การสนับสนุนการเติบโตของคนภายในองค์กร เพื่อสร้างระบบคุณธรรม เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้คนท�างาน

รวมถึงกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
•   เปิดทัศนคติของคนในองค์กรจาก inside – out เป็น outside – in
•   ปรับตัวชี้วัดเป็นเชิงคุณภาพมากขึ้น ไม่ใช่เพียงจ�านวนคดีที่ด�าเนินการได้แล้วเท่านั้น
•   ระบบควบคุมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
•   ก�าหนดขอบเขตการประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวอย่างมีระบบ เพ่ือประโยชน์ต่อการด�าเนินคดี 

และประโยชน์ต่อสาธารณะ
•   สร้างความรู้ความเข้าใจให้สื่อและประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในกรมสอบสวน

คดีพิเศษได้อย่างถูกต้อง

ส่วนเรือ่งโครงสร้าง ลกัษณะหรอืวธิกีารท�างานน้ัน จุดแข็งของเราคอืการท�างานเชงิบริหารและสนับสนุน กล่าวคอื 
ยังคงเน้นภารกิจหลักในเรื่องการสืบสวนสอบสวน โดยมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในฐานะ
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องขับเคลื่อนการท�างานตามภารกิจหลัก ส่วนภารกิจรองคือภารกิจสนับสนุน
ให้ภารกิจหลักสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
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ขวัญและก�าลังใจของบุคลากรส่งผลต่อประชาชน

ภารกจิส�าคญัอกีประการหนึง่ทีต้่องขบัเคล่ือนคอื การบริหารทรัพยากรบคุคล การทีไ่ด้มาเป็นผู้บริหารองค์กร
นี ้ดฉินัมคีวามตัง้ใจจะท�าให้เกดิความเป็นธรรมสงูสดุในองค์กร เพือ่ทีจ่ะให้บคุลากรเกดิขวญัและก�าลงัใจในการอ�านวย
ความยุติธรรม และมีพละก�าลังที่จะไปดูแลประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคมต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมา บุคลากร
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจในกฎระเบียบ
ทั้งหลาย หากเกิดจากความไม่เป็นธรรม ก็ต้องมาช่วยเหลือเยียวยา คนที่ท�างานต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามผลงาน
และได้รบัสิง่ทีค่วรได้รบั รวมถงึต้องมแีนวทางในการบริหารทรัพยากรบคุคลในอนาคตให้มคีวามเป็นธรรมมากยิง่ขึน้

เร่งกอบกู้วิกฤตศรัทธา สร้างภาพลักษณ์องค์กร

ในฐานะผู้บริหารสูงสุด (CEO) จึงต้องก�ากับดูแล เร่งรัดติดตามการสืบสวนสอบสวนหรือส�านวนคดีต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของดีเอสไอให้ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสังคมถึงสถานะของคดี และสาเหตุที่คดียังค้างอยู่ 
เพราะสังคมมีความคาดหวังต่อการท�างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่อนข้างสูง เพระมีผลงานในการบริหารจัดการคดี
ไปได้หลายคดี แต่ยังมีคดีคงค้างจ�านวนเล็กน้อย ซึ่งจะต้องเร่งติดตามเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบต่อไป

นอกจากนีย้งัมเีรือ่งส�าคญัอกีเรือ่งหนึง่ซึง่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร ในฐานะท่ีบคุลากรของดีเอสไอเป็นผูท่ี้มบีทบาท
ส�าคญัต่อการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ และการอ�านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน เพราะฉะนัน้บุคลากรของดีเอสไอจะต้อง
ท�างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะต้องวางหลกัเกณฑ์เพือ่รกัษามาตรฐานและวนิยัในการท�างาน เพือ่เป็นมาตรการ
ปกป้องคุม้ครองบคุลากรของดเีอสไอด้วยกนั และในขณะเดียวกนักเ็ป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อสงัคมด้วย

ในช่วงท่ีผ่านมา ดเีอสไอมภีาพลกัษณ์ในเรือ่งความเชือ่มัน่และความน่าเชือ่ถอืในการคลีค่ลายคดต่ีางๆ ในสงัคม 
ซึ่งเราต้องยอมรับในสภาพปัญหา และต้องหาสาเหตุของปัญหา โดยจะต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของดีเอสไอ 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องจัดระบบกระบวนการ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้
มีความชัดเจน รวมถึงจะต้องบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้หมดสิ้นไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด หากพบว่าหน่วยงานใดมี
ปัญหาก็ต้องเข้าไปก�ากับดูแลแล้ววางมาตรการแก้ไข ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมีเป้าหมายคือ การอ�านวย
ความยตุธิรรมให้กบัประชาชนมากยิง่ขึน้ ให้สงัคมเหน็ประจกัษ์ชดัว่าดเีอสไอท�างานโปร่งใส หรอืหากทีผ่่านมา สงัคมอาจมี
ความเคลือบแคลงสงสัย ก็สามารถตรวจสอบได้

ยืนยันพร้อมท�าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

การที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้ดิฉันเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ขับเคลื่อนดีเอสไอในภาวะเช่นนี้ ดิฉันขอยืนยันว่า 
ดิฉันไม่ได้รับค�าสั่งให้บริหารจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ แต่เป็นการมารับหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้องค์กร
เดนิหน้าต่อไปได้ ส�าหรบัคดกีารเมอืงท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบของดเีอสไอ กจ็ะต้องด�าเนนิไปตามกฎหมายโดยให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ซ่ึงจะต้องมีการติดตามคดีต่างๆ ว่า 
มีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ หรือไม่ อย่างไร 
ซึ่งพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยินดีที่จะให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือให้การท�างานของ

ดีเอสไอเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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เร่งกอบกูภ้าพลกัษณ์ DSI องค์กรทีท่�าได้

ในความเห็นส่วนตัวของดิฉัน ไม่รู ้สึกว่าได้รับ
แรงกดดนัในเรือ่งของการท�างาน เพราะบคุลากรของดเีอสไอ
ล้วนเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีต่าม
กรอบของกฎหมาย แต่จะมีความกดดันอยู่บ้างในเร่ือง
ของภาพลักษณ์ขององค์กร เราจะต้องกอบกู้ภาพลักษณ์

การท�าให้สังคมมีความเชื่อมั่นว่าดีเอสไอเป็นองค์กรที่ปลอดการเมืองนั้น พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยติุธรรมมแีนวนโยบายว่า ดเีอสไอจะต้องหารอืร่วมกบัปลดักระทรวงยติุธรรม และรองปลดักระทรวง

ยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ�านวยความยุติธรรม ถึงวิธีการด�าเนินการของดีเอสไอ โดยจะต้องมาก�าหนด

กฎเกณฑ์กระบวนการและแนวทางในการรับเป็นคดพิีเศษให้มคีวามชดัเจน เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ให้บคุลากรยดึเป็นกรอบ

ในการท�างาน 

การเป็นองค์กรทีป่ระชาชนพึง่พาได้ ก่อนอืน่เราต้องเข้าใจว่า ความศรัทธาจากประชาชนเป็นส่ิงทีต้่องใช้ระยะเวลาใน
การสร้าง ในทางกลับกัน ความศรัทธาจะลดลงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตมาบั่นทอน ภารกิจ
ทีด่ฉินัได้รบัมอบหมายจงึเป็นงานทีท้่าทาย แต่เมือ่ได้รบัความไว้วางใจจากผูบ้งัคบับญัชาแล้ว ดฉินักพ็ร้อมทีจ่ะท�างาน
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

การท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าส่วนราชการไม่ได้หมายความว่า อธิบดีจะต้องเป็นผู้ลงลึกในรายละเอียดทุกเรื่อง 
แต่จะท�าหน้าทีก่�ากบัตดิตามตามสายการบงัคบับญัชา ซึง่ดเีอสไอจะมรีองอธบิดกี�ากบัดแูลหน่วยงานในสงักดั โดยมอีธบิดี
ท�าหน้าที่ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตามล�าดับชั้น ซึ่งจะท�าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ต�ารวจหรือนักกฎหมาย แต่มั่นใจว่าท�าได้

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ผู้ที่มาด�ารงต�าแหน่งอธิบดีดีเอสไอส่วนใหญ่คือ นายต�ารวจและนักกฎหมายเป็นหลัก 
ท�าให้หลายฝ่ายให้ความสนใจว่าดิฉันจะเข้ามาบริหารงานในองค์กรนี้อย่างไร

ประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมาของดิฉัน นอกจากเคยด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ก�ากับดูแล
กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยความยุติธรรม และเคยรักษาราชการในต�าแหน่งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งนี้
มาก่อน รวมไปถงึประสบการณ์ในต�าแหน่งอธบิดกีรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ กไ็ด้ท�างานในเร่ืองของกฎหมายและ
กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนเคยท�างานร่วมกับดีเอสไออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคดีที่ประชาชนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม จงึถอืว่ามปีระสบการณ์ในกระบวนการยตุธิรรมมาพอสมควร ดงันัน้การมาด�ารงต�าแหน่งอธบิดดีเีอสไอ 
กจ็ะใช้ความรูค้วามสามารถของบุคลากรท่ีมอียู ่และความไว้วางใจทีจ่ะได้รบัจากผูร่้วมงาน เป็นเครือ่งมอืในการท�างาน 
รวมทั้งจะต้องติดตามประเมินการท�างานของตนเองเป็นระยะๆ โดยถึงแม้ว่าจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย 
แต่ดเีอสไอมีพนักงานสอบสวนทีม่คีวามเชีย่วชาญเพยีงพออยูแ่ล้ว อธบิดมีหีน้าทีก่ลัน่กรองตรวจสอบการใช้เครือ่งมือ
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ทกุอย่างให้เตม็ศกัยภาพ เช่นเดยีวกบัการบรหิารบคุคลทีจ่ะต้องใช้คนเป็น และเลอืกใช้คนทีเ่หมาะสม ถกูต้อง ถูกเวลา 
ซึ่งจะท�าให้การบริหารงานของเราเดินหน้าไปได้

ทั้งหมดนี้คือภาระหน้าที่ของอธิบดีหญิงคนแรกแห่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่จะต้องเดินหน้าคลี่คลายคดี
ส�าคญัและสร้างภาพลกัษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ประชาชนเช่ือมัน่และศรัทธาในองค์กรแห่งกระบวนการ
ยุติธรรมแห่งนี้อีกครั้ง

นางสุวณา     สุวรรณจูฑะ

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ช่ือ               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�านักงานศาลยุติธรรม

      พ.ศ. 2548    หลักสูตร “วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.)” รุ่นที่ 48

                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

      พ.ศ. 2551    หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความส�าเร็จ” รุ่นที่ 4

                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      พ.ศ. 2551    หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

                นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

      พ.ศ. 2554    หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)” รุ่นที่ 1 ส�านักงาน คปภ. 

      พ.ศ. 2556    หลักสูตร “วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)” รุ่นที่ 16

      พ.ศ. 2556    หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (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     ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม (ระดบั 9) และรกัษาการรองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ   

                      (อีกหน้าที่หนึ่ง)

      พ.ศ. 2547     ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม (ระดบั 10) และทีป่รกึษาอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ   

                      (อีกหน้าที่หนึ่ง)

      พ.ศ. 2549     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

      พ.ศ. 2554     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

      พ.ศ. 2557     ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่ง อธิบดี

                 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์: 
      พ.ศ. 2527 – 2540   -  จ.ช. , ต.ม. , ต.ช. , ท.ม. , ท.ช.  

      พ.ศ. 2544          -  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

      พ.ศ. 2547          -  ประถมาภรณ์ช้างเผือก

      พ.ศ. 2550          -  มหาวชิรมงกุฎ 

      พ.ศ. 2555          -  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  

เกียรติประวัต ิ:  
      พ.ศ. 2519  - 2520   -  ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี            

                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      พ.ศ. 254 1          - สตรีตัวอย่างแห่งปี  สาขาการเงินและการคลัง  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

                       และ หนังสือพิมพ์   เส้นทางเศรษฐกิจ

      พ.ศ. 2545           - เกียรติบัตร “อนุรักษ์ผ้าไทย เทิดไท้ราชินี” 

                       ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งานด้านสังคม :   
      -  คณะอนุกรรมการบริหารส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

      -  คณะกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ ์

              สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

      -  คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
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การแสวงหาพยานหลักฐาน

ด้วยวิธีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน



1  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�านาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล 1

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การกระท�าความผิดของอาชญากรเกี่ยวกับคดีทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือ
ทรพัย์สนินัน้ ผูก้ระท�าความผดิ นยิมใช้การท�าธรุกรรมผ่านระบบธนาคารซึง่มคีวามสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั ดงันัน้ 
วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีพิเศษกับการที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจ�าเป็นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ถึงเทคนิคและวิธีการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางการเงิน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและน�ามาพิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหาในการพิจารณาคดีชั้นศาลด้วย

จากสภาพปัญหาพฒันาการของอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้อยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ยากต่อการแสวงหาพยานหลกัฐาน
มาด�าเนินคดี ประกอบกับการท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ให้ความส�าคัญ
ในการแสวงหาพยานหลกัฐานประเภทน้ี ท�าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนพยานหลกัฐานทีจ่ะยนืยนัการกระท�าผดิของ
ผูต้้องหา ดงันัน้พยานหลกัฐานทางการเงนิจงึมคีวามจ�าเป็นต่อภาระการพสิจูน์ของผูก้ล่าวหาในการพจิารณาคดชีัน้ศาล 
ผูเ้ผยแพร่ผลงานได้ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว ซึง่ในปีงบประมาณ 2551 ได้จดัท�าโครงการคูม่อืแนะน�าเทคนคิการตรวจสอบ
ร่องรอยทางการเงนิ โดยน�าเอกสารคูม่อืมาแจกจ่ายให้กบัส�านกัคดต่ีางๆ ภายในกรมสอบสวนคดพีเิศษและเป็นวทิยากร
บรรยายให้ความรูถ้งึเทคนคิในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าและประสานงานกบัพนกังาน
สอบสวนคดพีเิศษและเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางการเงนิตลอดมา

ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงินนั้น มีกรณีตัวอย่างของการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องการฉ้อโกง
ประชาชนด้วยการพิมพ์จดหมายหลอกลวง โดยปลอมลายมือชื่อและตราสัญลักษณ์ของผู้บริหารส�านักงานสลาก
กนิแบ่งรฐับาล มกีารใช้เทคนคิและวธิกีารในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานน�ามาพิสจูน์
การกระท�าความผิดของผู้ต้องหาจนกระทั่งได้รับโทษตามกฎหมาย

คดีนี้ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีหนังสือ 5671/2554 ลงวันที่ 1 กันยายน 2554 ร้องทุกข์ขอให้
กรมสอบสวนคดพีเิศษสอบสวนหาตวัคนร้ายท่ีแอบอ้างชือ่ตราสญัลกัษณ์ และชือ่ผูบ้รหิารของส�านกังานสลากกนิแบ่ง
รัฐบาล ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติให้สอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ
ตามมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยผู้เผยแพร่ผลงานในฐานะเป็นหัวหน้า
พนกังานสอบสวนคดนีีไ้ด้สอบสวนพบว่า กลุม่คนร้ายมพีฤตกิารณ์หลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็
และได้ไปซึ่งทรัพย์สินของประชาชนจ�านวนมาก ผลจากการหลอกลวงของคนร้ายนั้น ท�าให้ส�านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลได้รับความเสียหาย มีประชาชนทั้งข้าราชการทั่วประเทศถูกหลอกลวงได้รับความเสียหายจ�านวนมาก 
และกรณีดังกล่าว ผู้กระท�าความผิดมีการกระท�าเป็นกระบวนการ มีความสลับซับซ้อนกระท�าผิดต่อเนื่องยาวนาน 

การแสวงหาพยานหลักฐาน

ด้วยวิธีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน
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มานับ 10 ปี ยากต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีตามกฎหมาย ผลการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหา
ได้มีการกระท�าผิดด้วยกัน 6 ขั้นตอน ดังนี้

6.ผู้ต้องหา
ตระเวนกดเงนิทางตู้ 

ATM แล้วหลบหนีไป

1.ผู้ต้องหา
ว่าจ้างบุคคล
ให้เปิดบัญชี

2.ผู้ต้องหาว่า

จ้างบุคคล

ท�าจดหมาย

หลอกลวง

3.ผู้ต้องหาว่าจ้าง

บคุคลส่งจดหมาย

หลอกลวง

4.ผู้เสียหายติดต่อ

ผู้ต้องหาทาง

โทรศัพท์

5.ผู้เสียหายโอน

เงินเข้าบัญชีตาม

ข้อ 1 และขอ

หมายเลขจาก

ผู้ต้องหา

(1) ผู้ต้องหาได้ว่าจ้างให้บุคคลทั่วไปเพื่อให้เปิดบัญชี (บัญชีม้า) และท�าบัตรเอทีเอ็มส่งมาให้ โดยให้ค่าจ้างเปิด
บัญชีพร้อมท�าบัตรเอทีเอ็มรายละ 1,000 – 2,000 บาท

(2) ผูต้้องหาได้ว่าจ้างให้บุคคลท�าจดหมายหลอกลวงโดยมตีราสญัลกัษณ์และลายมอืชือ่ของผูบ้รหิารส�านกังาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล มีข้อความโน้มน้าวจูงใจว่าส�านักงานฯ จะท�าการล็อคเลขรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 
หากสนใจสมัครเป็นสมาชิกพร้อมโอนเงินมาให้ก่อนจึงจะให้หมายเลข โดยผู้ต้องหาให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ใน
จดหมายหลอกลวง (ผู้ต้องหาจะหาซื้อซิมหมายเลขโทรศัพท์ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและจะเปลี่ยนแปลงหมายเลข
ในแต่ละงวดที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล)

(3) ผู้ต้องหาว่าจ้างให้บุคคลน�าจดหมายหลอกลวงที่บรรจุในซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึง
ประชาชนหรือข้าราชการทั่วประเทศ ให้ผู้รับจ้างน�าจดหมายไปส่งตามตู้ไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดในบางครั้ง

(4) เมือ่ผูเ้สยีหายหรอืประชาชนทัว่ไปได้ติดต่อกลับมาหาผู้ต้องหาแล้ว ผู้ต้องหาจะอ้างตนว่าเป็นผู้บริหารหรอื
ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้บริหารของส�านักงานฯ พร้อมทั้งพูดจาโน้มน้าวว่าส�านักงานฯ 
สามารถล็อคเลขรางวัลที่จะออกรางวัลได้ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วให้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีที่
จ้างเปิดตาม (1) 

(5) ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ต้องหาจ้างเปิดบัญชีตามข้อ (1) พร้อมกับติดต่อขอหมายเลขจากผู้ต้องหา
(6) ผูต้้องหารบีเดนิทางไปถอนเงนิตามตูเ้อทเีอม็ธนาคารต่างๆ โดยใช้บตัรเอทเีอม็ทีไ่ด้ตาม (1) แล้วหลบหนไีป
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ในการรวบรวมพยานหลกัฐานใช้วธิกีารตรวจสอบร่องรอยทางการเงนิของบญัชตีาม (1) ซึง่จะต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชดิกบัเจ้าหน้าท่ีธนาคารให้ส่งข้อมลูด้วยความรวดเรว็ ถ้าหากเนิน่ช้าพยานหลกัฐานกจ็ะถกูท�าลายหรอืสญูหายไป 
เมื่อได้ข้อมูลพยานหลักฐานน�าเข้าสู่การขออนุมัติต่อศาลตรวจค้นและออกหมายจับผู้ต้องหาได้มีการตรวจยึดแหล่ง
ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตจดหมายหลอกลวงเป็นจ�านวนมาก ได้จับกุมตัวผู้ต้องหามาด�าเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหา ร่วมกนัปลอมและใช้เอกสารปลอม ร่วมกนัใช้เครือ่งหมายครฑุพ่าห์โดยไม่ได้รบัอนญุาต และใช้ให้ผูอ้ืน่กระท�า
ความผดิตามข้อหาทัง้ 4 อนัเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 342(1), 343, 264, 268, 269/5, 269/6 
และ 269/7 ประกอบมาตรา 83, 84 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพาห์ พ.ศ. 2534 มาตรา 13 การสอบสวน
ผูต้้องหาให้การรบัสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้กระท�าความผดิต่อเนือ่งมานบั 10 ปี จนกระทัง่ผูต้้องหาถกูจบักมุตวั
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556โดยผู้ต้องหาสั่งพิมพ์จดหมายหลอกลวงงวดละ 1,000 – 5,000 ฉบับ  มีผู้เสียหายที่ถูก
หลอกลวงจ�านวนนับ 10,000 ราย รายละ 4,000 – 100,000 บาท ผู้ต้องหารับว่า ได้เงินทั้งหมดจ�านวนประมาณ 
5,000,000 บาท คดนีีพ้นกังานสอบสวนคดพีเิศษได้สรปุส�านวนการสอบสวนมคีวามเหน็สัง่ฟ้องผูต้้องหาตามข้อกล่าวหา
ข้างต้น โดยพนกังานอยัการคดพีเิศษได้ยืน่ฟ้องผูต้้องหาต่อศาลอาญา ซ่ึงต่อมาศาลอาญาได้มคี�าพิพากษาตัดสินลงโทษ
จ�าคุกผู้ต้องหาเป็นเวลา 20 ปี 

นอกจากการด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิในคดดีงักล่าวแล้ว การตรวจสอบร่องรอยทางการเงนิสามารถขยายผล
จนพบเครอืข่ายของผูต้้องหาทีก่ระท�าความผดิในลกัษณะเดยีวกนัแต่แยกกลุม่เป็นอสิระจากกนัโดยพนกังานสอบสวน
คดพีเิศษได้รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ขออนมุตัอิอกหมายจบัขบัต่อศาลอาญา และจบักมุผูต้้องหาได้อกีจ�านวน 2 คดี 
รวมผู้ต้องหาจ�านวน 4 คน น�าตัวส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ในการป้องกนัอาชญากรรมประเภทนีน้ัน้ ส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลได้มกีารโฆษณาตามสือ่ต่างๆ เพือ่มใิห้
ประชาชนหลงเชื่อว่าทางส�านักงานฯ ไม่มีนโยบายออกหนังสือไปถึงประชาชน ดังที่กลุ่มผู้กระท�าความผิดแอบอ้าง 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกครั้งที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ รวมทั้งได้มี
การประสานงานกบับริษัทไปรษณย์ีไทยจ�ากดั ให้สกดัก้ันไม่ให้จดหมายหลอกลวงถกูส่งไปยงัผู้รบัทัว่ประเทศอนัจะก่อให้เกดิ
ความเสียหายได้  โดยสามารถสกัดกั้นจดหมายหลอกลวงจ�านวนนับ 10,000 ฉบับ น�ามาใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการด�าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดอีกส่วนหนึ่งด้วย

อย่างไรกด็แีม้ว่าส�านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลได้มกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ
วิธีการฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มผู้กระท�าความผิด รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการจับกุมผู้กระท�าความผิด
มาด�าเนินคดีอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังคงปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนได้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้อีก 
โดยค�านึงเพียงว่าตนเองจะร�่ารวยจากการได้เลขล็อคหรือหลงเชื่อว่าส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถล็อคเลข
รางวัลออกสลากได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะท�าให้อาชญากรรมประเภทนี้หมดสิ้นไปจากสังคม
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ลาภมิควรได้
ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 1

ปาลีรัฐ   ศรีวรรณพฤกษ์ 2

1.  ความทั่วไป
ทฤษฎีเรื่องลาภมิควรได้ (l’enrichissement sans cause) ในกฎหมายฝรั่งเศสเป็นการวางหลักของ

ศาลยตุธิรรมทีมี่เน้ือหาสาระก�าหนดให้โจทก์สามารถอ้างสทิธใินการเรียกร้องค่าเสยีหาย (une indemnité) จากจ�าเลย
ได้โดยอ้างเงื่อนไขว่าตนมีการลดน้อยถอยลง (appauvrir) ในขณะที่อีกฝ่ายได้รับสิ่งใดเพิ่มเติม (enrichir) ซึ่งการลดน้อย
ถอยลงและการได้รับสิ่งใดเพิ่มเติมนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การได้รับสิ่งใดเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปด้วย
ความชอบธรรมในการนั้นและส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเรียกร้องให้มีการชดใช้ความเสียหายจากการลดน้อย
ถอยลงของตนได้

กฎหมายปกครองฝรัง่เศสถอืว่า ลาภมคิวรได้ถอืเป็นความรบัผดิชอบของฝ่ายปกครองในกลุม่ความรบัผดิชอบ
กึ่งสัญญา (la responsabilité quasi contractuelle)3 ซึ่งเป็นความรับผิดที่อยู่ก�า้กึ่งระหว่างความรับผิดตามสัญญา

1 เผยแพร่ใน www.pub-law.net 2 กรกฎาคม 2555 07:23 น.
2 น.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.ม. กฎหมายเอกชนและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Master 2 Droits 

fondamentaux มหาวิทยาลัย Auvergne แห่งประเทศฝรั่งเศส, Doctorat en droit public : mention tres honorable จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน, 

พนักงานคดีปกครองช�านาญการ ส�านักวิจัยและวิชาการ ส�านักงานศาลปกครอง
3  อาจแบ่งความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ความรับผิดเหนือสัญญา (la responsabilité extracontractuelle)   

(2) ความรบัผดิตามสัญญา (la responsabilité contractuelle) และ (3) ความรับผดิกึง่สญัญา (la responsabilité quasi – contractuelle) ความรบัผดิ

ประเภท (1) และประเภท (2) มีเงือ่นไขอย่างเดยีวกัน กล่าวคือ จะต้องเป็นความรับผดิทีเ่กดิจากสญัญาจดัซือ้จดัจ้างประเภทงานโยธาสาธารณะ (des travaux) 

การบรกิารสาธารณะ (le service) และการจัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ (le fourniture) หากการปฏบิตัติามสญัญาก่อให้เกดิความรับผดิอย่างใดๆ เช่น การช�าระเงนิไม่

ครบถ้วน จะถอืเป็นความผิดประเภทท่ี (2) ในขณะท่ีหากไม่มีการปฏบิตัติามสญัญา กล่าวคอื ไม่มสีญัญาเกดิข้ึนจะถือเป็นความผดิประเภท (1) ความรับผดิตาม

สญัญาถอืเป็นความรบัผิดบนพืน้ฐานการกระท�าความผิด โดยถอืว่าการกระท�าความผดิ คอื การละเมดิภาระหน้าทีคู่ส่ญัญาตกลงกนัไว้ในสญัญา แม้ภาระหน้าที่

บางประการมไิด้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนในสัญญาก็ตาม อาทิ ภาระหน้าทีใ่นการขอค�าแนะน�าจากหวัหน้าโครงการโยธาสาธารณะระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น 

หากพจิารณาตามทฤษฎกีฎหมายปกครองว่าด้วยสญัญาแล้ว จะเหน็ว่าไม่สามารถอ้างให้มคีวามรบัผดิชอบโดยปราศจากความผดิได้ ดงันัน้ จงึไม่สามารถอ้าง

เหตทุีไ่ม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า (l’imprévision) หรอืเหตสุุดวสิยั (le fait du prince) มาเพ่ือให้ต้องรับผดิในกรณดีงักล่าวได้ ความรับผดิตามสญัญานีถ้อื

เป็นความผดิระหว่างคู่สัญญาแต่ไม่หมายรวมถงึความรบัผิดของบคุคลทีส่าม
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และความรับผิดเหนือสัญญา อนึ่ง ความรับผิดกึ่งสัญญานี้มีองค์ประกอบ คือ การมีข้อตกลงระหว่างคู่กรณี มีการ
แสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกัน มีการให้สัตยาบันแต่ไม่มีการแสดงอะไรออกมา อันอาจถือว่ามีการเกิดขึ้นของสัญญา 
ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา 1376 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส

ลาภมคิวรได้เป็นทฤษฎีที่ศาลยุติธรรมวางหลักไว้ในค�าพิพากษาปี ค.ศ. 1982 ต่อมาสภาแห่งรัฐได้น�าทฤษฎี
ดงักล่าวมาปรบัใช้ในการพจิารณาพพิากษาคด ีโดยถอืว่าหลกัในเรือ่งลาภมคิวรได้นี ้ถอืเป็น “หลกัทัว่ไปทีน่�ามาปรบัใช้
ในการพจิารณาพพิากษาคดแีม้จะไม่มลีายลกัษณ์อักษรก�าหนดไว้”4 (ค�าพพิากษาสภาแห่งรฐัคณะพเิศษ คด ีSud - Aviatation 
ลงวนัที ่14 มีนาคม ค.ศ. 1961) และได้น�าทฤษฎดีงักล่าวมาปรบัใช้ในการให้ความเหน็ในคดปีระเภทงานโยธาสาธารณะ
เพื่อเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับงานโยธาสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ (les travaux utiles) ซึ่งไม่ได้ก�าหนดไว้
แต่เริม่แรกในการท�าสญัญา ซึง่เป็นการก่อสร้างท่ีผูร้บัเหมากระท�าลงไปเองหรอืกระท�าลงไปภายหลงัจากทีไ่ด้รบัค�าสัง่
ด้วยวาจาเป็นกรณพีเิศษ (ค�าพพิากษาแห่งรฐัคณะพิเศษ คดี Commnue de Canari ลงวนัที ่17 ตุลาคม ค.ศ. 1975)

หลักในเรื่องลาภมิควรได้น�ามาปรับใช้ขณะที่มีการปฏิบัติตามสัญญา (กล่าวคือ ต้องมีการเกิดของสัญญาก่อน) 
และผูป้ระกอบการได้กระท�าการก่อสร้างโดยทีไ่ม่มข้ีอก�าหนดของสญัญาก�าหนดไว้ ดังน้ัน การน�าทฤษฎเีร่ืองลาภมคิวรได้
มาปรับใช้ในทางกฎหมายปกครองนี้จะต้องพิจารณาเรื่องการมีอยู่ของสัญญาเป็นอันดับแรก ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสมี
ปัญหามากในเรือ่งนี ้ท้ังนีเ้นือ่งจากการเข้าท�าสญัญาจดัซือ้จดัจ้างของฝรัง่เศสต้องถอืตามข้อบงัคบัของกฎหมายสหภาพ
ยุโรปที่วางเงื่อนไขในเรื่องการประกาศและความโปร่งใสในการท�าสัญญาไว้ด้วย

ฝ่ายปกครองจะน�าหลกัลาภมคิวรได้มาใช้ต่อเมือ่เคารพเง่ือนไขบางประการนัน่คอื เป็นข้อพิพาทในกรณสัีญญา 
งานที่กระท�าลงไปถือเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และการช�าระเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการช�าระเงินท่ีมีผู้ได้รับ
ประโยชน์เป็นกรณพีเิศษ อย่างไรกด็ฝ่ีายปกครองอาจขอลดหย่อนเงินจ�านวนนีล้งได้หากฝ่ายปกครองมส่ีวนผิดท่ีท�าให้
ตนเกิดความลดน้อยถอยลงด้วย ค่าเสียหายดังกล่าวจะลดลงตามส่วน

โดยทัว่ไปแล้วถอืว่า สญัญาทางปกครองจะระงบัลงได้กต่็อเมือ่มกีารสิน้สดุของปฏบิตักิารตามสญัญา (ตวัอย่าง
เช่น การส่งมอบทรัพย์สินในกรณีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) หรือการปฏิบัติตามสัญญาจนมาถึงข้ันการส้ินสุดของสัญญา 
เช่น การสิน้สดุของสมัปทานหรอืการปิดกจิการ โดยในกรณกีารส้ินสุดของสัญญานีอ้าจมาจากเหตุทีค่าดการณ์ไว้ล่วง
หน้าได้ เช่น การตกลงระงบัสญัญาของคูส่ญัญา หรอืการทีฝ่่ายปกครองเข้าไปปฏบิตัติามสญัญานัน้เสยีเอง (le rachat 
contractual) ซึ่งเป็นกรณีที่ก�าหนดไว้แต่แรกแล้วในสัญญา หรือการท่ีฝ่ายปกครองขอเลิกสัญญาฝ่ายเดียว
อนัเนือ่งมาจากสาเหตปุระโยชน์ของบรกิารสาธารณะน้ันหรือจากการถูกลงโทษ การเลิกสัญญาอาจเกดิจากค�าพิพากษา
ของศาลที่เป็นการอนุญาตตามค�าขอของคู่สัญญาอันมีสาเหตุมาจากการขอแก้สัญญาฝ่ายเดียวนั้นไม่อาจกระท�าได้ 
หรอือาจเกดิจากความผดิร้ายแรงของฝ่ายปกครองหรอืจากเหตุสดุวสิยั หรอืการเลกิสญัญาดังกล่าวอาจเกดิจากค�าขอ
ของฝ่ายปกครองเองโดยอ้างเหตุความล้มเหลวในการจัดท�าบริการสาธารณะและไม่มีข้อก�าหนดใดในสัญญาที่ให้
สามารถอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อเป็นการเลิกสัญญาได้

2.  ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นที่ใกล้เคียง : การจัดการงานนอกสั่ง และการเรียกเงินคืนกรณีจ่ายเกิน
นอกจากทฤษฎลีาภมคิวรได้แล้ว ยงัมทีฤษฎทีีอ่ยูใ่นกลุ่มความรับผิดกึง่สัญญาซ่ึงใกล้เคยีงกบัทฤษฎลีาภมคิวร

ได้อีก 2 ประการคอื การจดัการงานนอกสัง่ (la gestion d’affaire) และการเรยีกเงนิคนืกรณจ่ีายเกนิ (la repetition 
de l’indu) ซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลในการเลือกปรับใช้ทฤษฎี 3 ประการ ให้เข้ากับข้อเท็จจริงในคดี

4 << principe general applicable, meme sans texte >>
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5  เดมิเรยีกกันว่า “ทฤษฎีว่าด้วยอ�านาจในยามสงคราม” (la théorie es pouvoirs de guerre) แต่ในปัจจบุนัได้รวมเหตอ่ืุนนอกจากสงครามไว้ด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ ทฤษฎีนี้มีขึ้นเพื่อให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้อ�านาจของตนได้อย่างเต็มที่

การจดัการงานนอกสัง่ หมายถงึ การทีบ่คุคลใดเข้าไปเกีย่วข้องกบักจิการของบคุคลอืน่โดยสมคัรใจและก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อบคุคลนัน้ บคุคลทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิการดังกล่าวจึงมหีน้าท่ีในการชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปให้
บคุคลทีก่ระท�าการ ตวัอย่างทีป่รากฏในการพจิารณาคดปีกครองคอื กรณหีน่วยงานทางปกครองทีป่ราศจากอ�านาจได้
กระท�าการให้เกิดนิตกิรรมทางปกครองใดๆ (ซ่ึงหมายความถงึกรณทีฤษฎว่ีาด้วยสถานการณ์ทีไ่ม่ปกตทิีก่่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อประเทศชาตหิรอืต่อการด�าเนนิการตามปกตขิองอ�านาจรฐั [la circonstance exceptionnelle]5 ด้วย) หรอืกรณี
ทีฝ่่ายปกครองจะต้องรบัผดิเนือ่งมาจากการกระท�าของผูอ้ยูใ่ต้อ�านาจของตนทีก่ระท�าลงไปด้วยความสมคัรใจ

การเรยีกเงนิคนืกรณผีูร้บัไม่มสีทิธ ิหมายถงึ กรณทีีม่กีารชดใช้เงนิคนือนัเนือ่งมาจากผูร้บัไม่มสีทิธไิด้รบัเงนินัน้ 
ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 1235 และ 1376 ถึง 1381 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ทฤษฎีนี้เปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครอง
และบคุคลใดๆ สามารถหยบิยกขึน้มาอ้างได้หากพบว่าผู้รับเงินไม่มสิีทธไิด้รับเงิน ทฤษฎนีีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้บคุคล
มีสิทธิในการเรียกเงินคืนจากบุคคลท่ีได้รับประโยชน์ไปโดยไม่มีสิทธิ โดยการเรียกคืนดังกล่าวนั้นจะเป็นการเรียกให้
ส่งมอบทรัพย์สินหรือเรียกคืนเป็นตัวเงินก็ได้ อย่างไรก็ดี ศาลไม่ได้วางหลักไว้ว่าสามารถเรียกคืนเป็นการกระท�าการ
อย่างใดๆ ได้ แต่ก็อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี

ศาลฎีกาแผนกคดีแพ่งได้วางหลักไว้ในค�าพิพากษา ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005 ว่าการเรียกเงินคืนกรณีคิด
ดอกเบี้ยผิดพลาดถือเป็นเรื่องความรับผิดกึ่งสัญญาและอยู่ภายใต้บังคับอายุความสามสิบปี

การเรียกเงินคืนกรณีผู้รับไม่มีสิทธิอาจมีได้ด้วยกันหลายกรณี เช่น (1) ระหว่างบุคคลท่ีไม่ได้เป็นเจ้าหนี้และ
บคุคลทีไ่ม่ได้เป็นลกูหนี ้(2) ระหว่างบคุคลทีเ่ป็นลกูหนีแ้ละบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นเจ้าหนี ้(3) ระหว่างบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นลูกหนี้
และบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ การเรียกเงินคืนกรณีผู้รับไม่มีสิทธิจะต้องมีการพิจารณาถึงความสุจริตของผู้รับเงินด้วย

3.  ค�าพิพากษาสภาแห่งรัฐที่อ้างถึงทฤษฎีลาภมิควรได้
สภาแห่งรัฐได้หยิบยกทฤษฎีเรื่องลาภมิควรได้มาใช้ในคดีปกครองครั้งแรกในค�าพิพากษาคดี Soc. Sud – 

Aviation ลงวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1961 และได้ปรากฏหลักดังกล่าวในค�าพิพากษาอื่นๆ อีก กล่าวคือ ค�าพิพากษาคด ี
Société – France – Reconstruction – Plan ลงวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1966 คดี Ministre de la Construction 
c. Ville de Bordeaux ลงวันท่ี 14 ตุลาคม ค.ศ. 1966 และ La commune de Canari ลงวันที่ 17 ตุลาคม 
ค.ศ. 1975 คดีทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทั้งสิ้น

ในทางต�ารามักหยิบยกค�าพิพากษาสภาแห่งรัฐ คดี La commune de Canari ลงวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1975 
มาเป็นหลักในการอธิบายเรื่องการปรับใช้ทฤษฎีลาภมิควรได้ของสภาแห่งรัฐ คดีนี้มีข้อเท็จจริงในว่า เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งเมือง Bastia ได้กระท�าการในนามของเทศบาลเมือง Canari ใน
การว่าจ้างให้บริษัท Société chimique routière et d’entreprise general ก่อสร้างทางสัญจรรอบเทศบาลโดย
มีวงเงินตามสัญญาเป็นจ�านวน 19,500 ฟรังก์ ต่อมาในชั้นปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการสร้าง
ทางเสรจ็ไปเพยีงแต่บางส่วนเท่านัน้ ยิง่ไปกว่านัน้ยงัก่อให้เกดิข้อตกลงใหม่ระหว่างเทศบาลและบรษิทั ซ่ึงการก่อสร้าง
ตามข้อตกลงใหม่นีอ้ยูน่อกเหนอืจากข้อสญัญาท่ีก�าหนดไว้แต่แรกอนัปรากฏตามหลักฐานลงวนัท่ี 20 มนีาคม ค.ศ. 1964 
ศาลปกครองชั้นต้นแห่งเมือง Nice ได้พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวโดยน�าหลักเร่ืองลาภมิควรได้มาปรับใช้ และ
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มีค�าพพิากษาให้เทศบาลแห่งเมือง Canari ช�าระเงนิให้แก่บรษิทั Société chimique routière et d’entreprise general 
เป็นจ�านวน 15,000 ฟรงัก์ เพ่ือเป็นการช�าระค่าใช้จ่ายทีบ่รษิทัดงักล่าวได้ก่อสร้าง แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการก่อสร้างทีม่กีารตกลง
ไว้ในสญัญาแต่เริม่แรกก็ตาม ต่อมาเทศบาลแห่งเมือง Canari ได้ยืน่อทุธรณ์ ศาลอทุธรณ์พจิารณาแล้วเหน็ว่าในเอกสารทีร่ะบุ
ไว้ในสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาไม่มีข้อใดระบุว่าจะต้องมีการช�าระเงินในกรณีดังกล่าว ประกอบกับพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การก่อสร้างทางดงักล่าวของบรษิทัไม่ได้เป็นการด�าเนนิการตามการส่ังการด้วยปากเปล่าหรอืด้วยลายลกัษณ์อักษรแต่ประการใด 
ยิง่ไปกว่านัน้ งานทีท่�าเสรมิข้ึนมาน้ีไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณทีีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัติามสญัญาตามทีค่าดการณ์ไว้แต่ต้น แม้ว่า
การก่อสร้างดงักล่าวน้ันจะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลกต็าม แต่กไ็ม่ถือว่าเทศบาลจะต้องช�าระเงนิแก่บรษัิทฯ อนัเนือ่งมาจาก
ค่าใช้จ่ายท่ีเสยีไปในการนัน้ การทีศ่าลอทุธรณ์มีค�าพิพากษาให้บรษิทัช�าระค่าใช้จ่ายในการนัน้เอง จงึเป็นการชอบแล้ว สภาแห่งรัฐ 
มคี�าพพิากษายนืตามศาลช้ันต้น

4.  บทสรุป
การหยบิยกทฤษฎีเรือ่งลาภมิควรได้มาปรบัใช้กบัคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครองย่อมเป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็อย่าง

ชัดเจนถงึความเป็นอสิระของตลุาการ ศาลปกครองในการหยบิยกหลกักฎหมายมาปรบัใช้ในคดพีพิาทซึง่สอดรบักบัแนวคดิใน
เร่ืองอ�านาจของตลุาการในการสร้างและพจิารณาหลกักฎหมายท่ัวไป6 ท่ีองค์กรวินจิฉัยข้อพพิาททางปกครองสามารถสร้าง
หลกักฎหมายเองได้ (prétorien) ซึง่สภาแห่งรฐัได้ยนืยนับทบาทของตลุาการศาลปกครองในด้านนีม้าตัง้แต่ปี ค.ศ. 1945 ส�าหรบั
การหยบิยกทฤษฎเีรือ่งลาภมคิวรได้มาปรบัใช้กบัคดปีกครองนัน้ สภาแห่งรฐัถอืว่าหลกัดงักล่าวมคีณุค่าเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป
เกีย่วกบัสญัญาสาธารณะ (le principe general du droit applicable meme sans texte à la matière des contrats 
publics)7 และได้น�าทฤษฎีดังกล่าวมาปรบัใช้โดยมกีฎเกณฑ์เฉพาะ โดยค�านงึถงึเขตอ�านาจในการพจิารณาพพิากษาคดขีอง
ศาลและความจ�าเป็นของการรกัษารปูแบบกฎเกณฑ์ทางปกครอง

การน�าทฤษฎีเร่ืองลาภมคิวรได้มาใช้ในคดีปกครองจงึมไิด้เป็นไปในทางเดยีวกบัทฤษฎตีามกฎหมายแพ่งอย่างครบถ้วนนกั 
กล่าวคอื สภาแห่งรฐัจ�ากดัว่าจะน�าทฤษฎดีงักล่าวมาปรับใช้เพียงในคดีพิพาทท่ีเป็นการชดใช้ความเสยีหายท่ีเกีย่วกบัสญัญา
เท่านัน้ ในขณะทีก่ฎหมายแพ่งน�าเรือ่งลาภมิควรได้มาปรบัใช้ในทกุกรณ ีการทีส่ภาแห่งรฐัหยบิยกทฤษฎลีาภมคิวรได้มาปรับ
ใช้ในคดปีกครองจงึเป็นการเน้นย�า้ให้มกีารพจิารณาถงึความมอียูข่องสญัญาทางปกครอง การบงัคบัตามสญัญาทางปกครอง 
ตลอดจนการพิจารณาถงึความไม่มผีลของสญัญาทางปกครอง อนัส่งผลอย่างต่อเนือ่งถึงพฒันาการและการวางหลกัในเรือ่ง
สญัญาทางปกครองด้วย จงึอาจกล่าวได้ว่า การน�าเรือ่งลาภมคิวรได้มาใช้ในกฎหมายปกครองจะก่อให้เกดิความสมดลุทาง
กฎหมายและก่อให้เกิดบรรยากาศทีน่่าไว้วางใจระหว่างฝ่ายปกครองและคูส่ญัญามากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ เนือ่งมาจากแนวคดิในเร่ือง
ลาภมิควรได้ ซึง่หากพจิารณาตามแนวคดินีแ้ล้วจะพบว่าเป็นการยากอย่างย่ิงท่ีฝ่ายปกครองซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่การบริการ
สาธารณะจะอ้างว่าตนไม่ได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิการของผูร้บัเหมา อย่างไรกด็ ี การน�าทฤษฎเีรือ่งลาภมคิวรได้มาปรับ
ใช้ในกฎหมายปกครองของฝรัง่เศสน้ันก็มีข้อจ�ากัดคือ การท่ีสญัญาทางปกครองจะต้องท�าในรูปค�าสัง่ทางปกครองฝ่ายเดยีว 
ข้อจ�ากัดนี้ส่งผลให้การกระท�าใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากที่สัญญาก�าหนดไว้จะถือเป็นความเสี่ยงภัยของคู่สัญญาเองจนกว่าที่
ฝ่ายปกครองจะให้สัตยาบนัรบัรองการกระท�าดังกล่าว จงึอาจสรปุได้ว่าการน�าทฤษฎเีรือ่งลาภมคิวรได้มาใช้ในกฎหมายปกครอง
ต้องอยู่บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่าจะต้องมีสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นแล้ว หากไม่มีสัญญาเกิดขึ้นแต่แรก ก็ไม่อาจยกเรื่องลาภ
มคิวรได้มาเป็นเหตใุห้ฝ่ายปกครองต้องรบัผดิได้ ทัง้น้ี ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น

6  โปรดดูเพิ่มเติมใน ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์, “ตุลาการศาลปกครองกับบทบาทในการสร้างและพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไป”, วารสารวิชาการ

ศาลปกครอง, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) 2554 : 38 – 52.
7  ซึ่งมีสถานะต�า่กว่ากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ แต่สูงกว่ากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระดับรัฐกฤษฎีกา
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การศกึษา: ปัญหาการทจุรติเกีย่วกบัการก�าหนดราคากลาง

จากประสบการณ์การท�างานในกรมสอบสวนคดพีเิศษ

พ.ต.ท. อมฤต บรูณะกจิเจรญิ1

 

 ความส�าคญัของการก�าหนดราคากลาง
ก่อนอืน่ค�าว่าราคากลาง หมายความว่าอย่างไร ซึง่ในความหมายค�าว่าราคากลางตามคูม่อืแนวทางการเปิดเผย

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั ได้ให้ค�านยิามไว้คอื ราคากลาง หมายความว่า รายละเอยีดราคา

มาตรฐานหรอืราคาทีใ่กล้เคยีงความเป็นจรงิเพือ่ใช้เป็นฐานส�าหรบัเปรยีบเทยีบราคาทีผู่เ้สนอราคาได้ยืน่เสนอไว้ 

ซึง่สามารถจดัซือ้จดัจ้างได้จรงิ กบัค�าว่า การค�านวณราคากลาง หมายความว่า วธิกีารค�านวณราคาการจดัซือ้จดัจ้างใน

แต่ละรายการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนด หรอืปฏบิตัเิพือ่ให้ได้มาซึง่ราคากลาง

ความเป็นมาของราคากลาง
การก�าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการก�ากบันโยบาย

ราคากลางงานก่อสร้าง ซึง่แต่งตัง้โดยมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่26 เมษายน 2548 เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2548 และมติ

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2553

เดมิหลกัเกณฑ์การค�านวณราคากลางงานก่อสร้างตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2550 รวมทัง้หลกัเกณฑ์ 

รายละเอยีดประกอบ แนวทางและวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องตามประกาศและหนงัสอืเวยีน ซึง่ต่อมา กระทรวงการคลงัได้มี

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวียนแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการ โดยอ้างคณะรฐัมนตรไีด้มกีารประชมุเมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2555 และมมีตเิหน็ชอบตามท่ี

กระทรวงการคลงัเสนอ และเมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2555 กระทรวงการคลงัได้มหีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่กค.0421.3/ว.90 

ลงวนัที ่22 สงิหาคม 2555 เวยีนแจ้งหน่วยงานต่างๆ เรือ่งแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

แต่ด้วยเหตผุลทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 58 ให้เพิ่มความมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของ

รฐั ต้องด�าเนนิการจดัท�าข้อมลูรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค�านวณราคา

กลางไว้ในระบบข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ รวมทัง้เป็นการรายงานผลการด�าเนนิการตาม

มติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายกติตริตัน์ ณ ระนอง) ได้มหีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่กค0421.5/21110 ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2555 เรยีนเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตร ี เรือ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวธิกีารปฏบิตัใินการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทาง

ราชการ ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอ�าพน กิตติอ�าพน) ได้มีหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ 

นร0505/ว298 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2555 เรือ่งการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ แนวทางและวธิกีารปฏบิตัใินการเปิดเผยราคา

1 ผู้อ�านวยการส่วนคดีพิเศษ 1 ส่วนคดีพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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กลางงานก่อสร้างของทางราชการ กราบเรยีน/เรยีน รองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรเีพือ่โปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งใน

ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ของรฐัในก�ากบัดแูล ทราบต่อไป 
ต่อมากระทรวงการคลงั เสนอและก�าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวธิกีารปฏบิติัในการเปิดเผย

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซึ่งเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโดยให้
ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอืน่ของรฐั รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถอืปฏบิตัติามแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างประเภทอืน่ท่ีมใิช่งานก่อสร้าง 
โดยให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8 วรรคหนึง่ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2554 

แนวทางและวธิกีารการปฏบัิตใินการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่12 
กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นมาตรการเชงิป้องปรามการทจุรติ และให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ ซึง่มผีลบงัคบัใช้กบัการจดัซือ้ 
จดัจ้าง 7 ประเภท กล่าวคอื

1.  งานก่อสร้าง
2.  การจ้างควบคมุงาน
3.  การจ้างออกแบบ
4.  การจ้างทีป่รกึษา
5.  การจ้างงานวจิยัหรอืเงนิสนบัสนนุให้ทนุการวจิยั
6.  การจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์
7.  การจดัซือ้จดัจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง  รวมถงึการเช่า เช่าซือ้ แลกเปลีย่นด้วย

 

โดยมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่ 11 สงิหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานของรฐัประกาศรายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างราคากลางและค�านวณราคากลางในการจัดซือ้จัดจ้างทีม่วีงเงนิเกนิกว่า 100,000 บาท ไม่ว่าจะ

เป็นการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวธิใีดกต็าม โดยให้ประกาศในระบบฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ของกรมบญัชกีลาง (e-GP) และ

ในเวบ็ไซต์ของหน่วยงานนัน้ หากหน่วยงานของรฐัไม่ปฏบิตัจิะมบีทก�าหนดโทษดงันี้

1.  เจ้าหน้าทีผู่ม้หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัซ้ือจัดจ้างอาจมคีวามผิดทางวนิยั เช่น คณะกรรมการก�าหนดราคากลาง 

เจ้าหน้าทีผู่ก้�าหนดราคา หรอืเจ้าหน้าทีท่ีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างครัง้ดงักล่าว
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2.  เป็นเหตทุีจ่ะถกูถอดถอนจากต�าแหน่งหรอืต้องพ้นจากต�าแหน่ง หากเจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณา 

อนมัุต ิหรอืด�าเนินการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างดงักล่าว เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู หรอืเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งซึง่กฎหมาย

รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก�าหนดให้สามารถถูกถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้ หากบุคคลดังกล่าวได้จัดท�าข้อมูล

รายละเอยีดราคากลางและการค�านวณราคากลางไว้ ในระบบข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ ถอืเป็นการกระท�าซึง่เป็นเหตใุห้ถกู

ถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้ นอกจากนี ้แม้ผูม้อี�านาจหน้าทีพ่จิารณา อนมุตัหิรอืด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างดงั

กล่าว จะไม่ใช่ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู หากไม่จดัท�าข้อมลูรายละเอยีดราคากลางและการค�านวณราคากลางไว้ในระบบ

ข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์กอ็าจถูกสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งได้ตามกฎหมายของหน่วยงานนัน้ เช่น ผูบ้รหิารท้องถิน่ เป็นต้น

3.  ความผดิทางอาญาแม้มาตรา 103/8 วรรคสอง มไิด้ก�าหนดว่าการไม่จดัท�าข้อมลูรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ

การจดัซือ้จดัจ้าง ราคากลางและการค�านวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ดงักล่าว เป็นความผดิทาง

อาญากต็าม แต่การไม่ปฏิบัตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตันิัน้ อาจเป็นความผดิทางอาญาฐานละเว้นการปฏบิตัิ

หน้าทีโ่ดยมชิอบได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อเทจ็จรงิในแต่ละกรณี
 
 ปัญหาทีพ่บเกีย่วกบัราคากลางในแง่ของความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั
 
ปัญหาทีพ่บเกีย่วกบักระบวนการสบืสวนสอบสวนเกีย่วกบัการกระท�าความผดิ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั 

เนือ่งจากการก�าหนดราคากลาง ถอืว่าเป็นจดุหรอืหวัใจส�าคญัของการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมและถอืเป็นองค์ประกอบ
ส่วนหน่ึงในการวนิิจฉัยว่าการกระท�าของบคุคลใดๆจะเข้าข่ายการกระท�าความผิดเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั 
หรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมาตรา 4, 5, 8 หรอืมาตรา 11 ของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2542 กล่าวคอื

มาตรา 4  ผูใ้ดตกลงร่วมกนัในการเสนอราคา เพือ่วตัถปุระสงค์ทีจ่ะให้ประโยชน์แก่ผูใ้ดผูห้นึง่เป็นผูม้สีทิธทิ�าสญัญา
กบัหน่วยงานของรฐั โดยหลกีเลีย่งการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืโดยการกดีกนัมใิห้มกีารเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร
อื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถงึสามปี และปรบัร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินท่ีมกีารเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วม
กระท�าความผดินัน้ หรอืของจ�านวนเงนิทีม่กีารท�าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า

ผูใ้ดเป็นธรุะในการชกัชวนให้ผูอ้ืน่ร่วมตกลงกนัในการกระท�าความผิดตามทีบ่ญัญติัไว้ในวรรคหนึง่ ผู้นัน้ต้องระวาง
โทษตามวรรคหนึง่

มาตรา 5  ผูใ้ดให้ ขอให้ หรอืรบัว่าจะให้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดแก่ผูอ้ืน่เพือ่ประโยชน์ในการเสนอ
ราคา โดยมวีตัถปุระสงค์ท่ีจะจงูใจให้ผูน้ัน้ร่วมด�าเนนิการใดๆ อนัเป็นการให้ประโยชน์แก่ผูใ้ดผูห้นึง่เป็นผูม้สีทิธทิ�าสญัญา
กบัหน่วยงานของรฐั หรอืเพือ่จงูใจให้ผูน้ัน้ท�าการเสนอราคาสงูหรอืต�า่จนเหน็ได้ชดัว่าไม่เป็นไปตามลกัษณะสนิค้า บรกิาร 
หรอืสทิธทิีจ่ะได้รบั หรอืเพือ่จงูใจให้ผูน้ัน้ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรอืถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจ�าคกุต้ังแต่
หนึง่ปีถงึห้าปีและปรบัร้อยละห้าสบิของจ�านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท�าความผิดน้ัน หรือของ
จ�านวนเงนิทีม่กีารท�าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า
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ผู้ใดเรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระท�าการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็น

ผูร่้วมกระท�าความผดิด้วย

มาตรา 8  ผูใ้ดโดยทุจรติท�าการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐัโดยรูว่้าราคาทีเ่สนอนัน้ต�า่มากเกนิกว่าปกตจินเหน็

ได้ชดัว่าไม่เป็นไปตามลกัษณะสนิค้าหรอืบรกิาร หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความเป็น

จริงตามสิทธิที่จะได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและการกระท�าเช่นว่านั้น 

เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามสญัญาได้ ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถงึสามปี และปรบัร้อยละห้าสิบของ

จ�านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคา หรอืของจ�านวนเงนิทีม่กีารท�าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า

ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามสัญญาได้ตามวรรคหน่ึง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรฐัต้องรบัภาระค่าใช้จ่าย

เพิ่มข้ึนในการด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าว ผู้กระท�าผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่

หน่วยงานของรฐันัน้ด้วย

ในการพจิารณาคดคีวามผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั ถ้ามกีารร้องขอ ให้ศาลพจิารณาก�าหนด

ค่าใช้จ่ายทีร่ฐัต้องรบัภาระเพิม่ขึน้ให้แก่หน่วยงานของรฐัตามวรรคสองด้วย

มาตรา 11  เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐัผูใ้ด หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายจากหน่วยงานของรฐัผูใ้ด โดยทจุรติท�าการ

ออกแบบ ก�าหนดราคา ก�าหนดเง่ือนไข หรือก�าหนดผลประโยชน์ตอบแทน อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุง่หมาย

มใิห้มกีารแข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มสิีทธเิข้าท�าสัญญากบัหน่วย

งานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่าง

เป็นธรรม ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ห้าปีถงึยีส่บิปี หรอืจ�าคกุตลอดชวีติและปรบัตัง้แต่หนึง่แสนบาทถงึสีแ่สนบาท 

หากพจิารณาเกีย่วกบัการก�าหนดราคากลาง ถอืเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคญัทีจ่ะพจิารณาถงึการกระท�าของ

เจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องรวมทัง้บคุคลภายนอกทีเ่สนอราคาต่อหน่วยงานของรฐัในเรือ่งนัน้ๆ

ประเดน็ทีจ่ะต้องพจิารณาจะพบว่า การก�าหนดราคากลาง มีองค์ประกอบหลายอย่างซึง่ส่ิงหนึง่ทีจ่ะขาดไม่ได้คอื

มาตรฐานวชิาชพีในเรือ่งนัน้ๆ ของแต่ละสาขา แม้ว่าปัจจบุนัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกบัคณะรฐัมนตรจีะได้มมีตกิ�าหนดการ

ก�าหนดราคากลางของทางราชการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้าง 7 ประเภทของการจดัซือ้ ซึง่แต่ละอย่างย่อมมคีวามสลับ

ซบัซ้อน และมวีชิาชพีแตกต่างกนัไป ดงันัน้จงึจะเกดิปัญหาอยู่บ่อยๆ เกีย่วกบัหน่วยงานทางราชการได้รับการจดัสรรงบประมาณ

เกีย่วกบัการจดัซือ้จัดจ้างโดยเฉพาะอย่างย่ิงงานก่อสร้าง เมือ่ก�าหนดราคากลางจากหน่วยงานนัน้ๆ แล้ว และประกาศ

ประกวดราคาจัดจ้างก็ไม่ประสบผลส�าเร็จในการหาผู้ชนะการประกวดราคา กล่าวคือ ไม่มีผู้เข้ายื่นประกวดราคา เป็น

ให้การจดัการประกวดราคานัน้ต้องยกเลกิ หากสอบถามถงึผูม้าซือ้ซองประกวดราคาและไม่ยอมยืน่เสนอราคา กม็กัจะได้

ค�าตอบว่า ราคากลางต�า่เกนิไปไม่สามารถด�าเนนิการได้ เกรงจะขาดทนุ หรืออาจถูกปรับตามสัญญาภายหลังทีเ่ข้าด�าเนนิงาน 

ตวัอย่างเช่น กรณมีหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ (จงัหวดัฉะเชงิเทรา) จดัประกวดราคาด�าเนนิการก่อสร้างอาคารเรยีน 

ผลปรากฏว่า มีแต่ผู้มายื่นซื้อซองประกวดราคาแต่ไม่มีผู้ใดหรือบริษัทใดยื่นเข้าแข่งขันราคา จึงเกิดปัญหาว่า มาตรฐาน

การก�าหนดราคากลางของหน่วยงานนัน้ๆ ถกูต้องหรอืไม่ และเมือ่มกีารตรวจสอบภายหลงัว่าการก�าหนดราคากลางนัน้ถูกต้อง

ตามความเป็นจริงหรือไม่ ใครจะเป็นผู้ให้ความเห็นได้ โดยปกติทั่วไป ส่วนราชการด้วยกันก็มักจะขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานของรฐัด้วยกนั เช่น กรมโยธาธกิารและผังเมือง เพ่ือช่วยตรวจสอบแบบการก่อสร้าง ในการถอดแบบก�าหนดราคา

ค่าก่อสร้างในภาวการณ์ของปีนัน้ๆ ซึง่จะต้องใช้เวลายาวนานและไม่ทนัต่อเหตุการณ์เก่ียวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวน

เพือ่ให้ทราบความจรงิในเรือ่งนัน้
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แต่หากเป็นเรือ่งก�าหนดราคากลางทีส่งูเกนิความเป็นจรงิ (งบประมาณมากกว่าความเป็นจรงิ) กม็กัจะเกีย่วข้อง

กับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการเช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนด้วย ซึ่งเกิดจากหน่วยงานนั้นๆ เสนอขอ

จดัตัง้งบประมาณสงูเกนิความจ�าเป็น ตวัอย่างเช่น การตัง้งบประมาณจดัซือ้เครือ่งวดัคลืน่สัน่สะเทอืนพืน้ดนิของ

กรมทรพัยากรธรณ ีซึง่มเีรือ่งร้องเรยีนมายงักรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือตรวจสอบเกีย่วกบัการใช้งบประมาณ รวมทัง้ความ

ไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการจดัร่างเอกสารการประกวดราคา 

ดงันัน้ มมุมองในแง่ของพนกังานสอบสวน เมือ่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนเข้ามา หรอืจากหน่วยงานราชการทีม่เีหตุสงสยั

และประสงค์ให้หน่วยงานราชการ เช่น กรมสอบสวนคดพีเิศษเข้าตรวจสอบ จงึมกัพบอปุสรรคเกีย่วกบัการตรวจสอบใน

เรือ่งราคากลางในเรือ่งนัน้ๆ คอื
 

1.  หน่วยงานกลางท่ีจะให้ความช่วยเหลอืในการตรวจสอบแบบแปลน การถอดแบบ การประเมนิราคาสิง่ก่อสร้าง 

จะเป็นหน่วยงานใดทีใ่ห้ความร่วมมือและมีประสทิธิภาพรวดเรว็ และเป็นกลาง เป็นธรรมอย่างแท้จรงิ หากเป็นหน่วยงานราชการ 

เช่น กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ซึง่มงีานประจ�าอยู่มาก กต้็องใช้เวลานานมากและเป็นไปในลกัษณะขอความร่วมมอืหรอื

ความอนเุคราะห์ในการถอดแบบและแจ้งราคากลาง แต่หากเป็นหน่วยงานเอกชนหรอืสมาคม สภาวชิาชพี กม็คีวามขดัข้อง

ในอกีหลายเรือ่ง เช่น อาจจ�าเป็นต้องมค่ีาใช้จ่ายในการถอดแบบ รวมทัง้ระยะเวลาและทีส่�าคญัทีส่ดุคอื ผูท้ีใ่ห้ความเหน็และ

รายงานผลต้องยอมให้พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบบนัทกึปากค�าประกอบเอกสารการสรปุในเรือ่งนัน้ ๆ  ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างยิง่

เพราะบางท่านไม่ยนิยอมทีจ่ะให้ปากค�า เกรงกลวัจะต้องไปเป็นพยานในคดทีีม่คีวามผดิต่ออาญาแผ่นดนิ

2.  ความรู้ความเข้าใจของพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ เพราะเรือ่งทีจ่ะท�าการบนัทกึปากค�าเกีย่วเนือ่งกบั

การวเิคราะห์เชงิวชิาชพีของแต่ละด้าน ดงันัน้ ในเรือ่งนีถ้อืเป็นอปุสรรคค่อนข้างมากเพราะประเดน็ทีจ่ะท�าการสบืสวน

สอบสวน หากพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบไม่เข้าใจดพีอกย่็อมเป็นเรือ่งยากทีจ่ะพสิจูน์เกีย่วกบัองค์ประกอบการกระท�า

ของเจ้าหน้าทีห่รอืของบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องกบัการเสนอราคาหรอืจดัการประกวดราคาในเรือ่งนัน้ๆ 

3.  ความรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาชพีของแต่ละสาขาโดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบัการจดัซือ้เครือ่งมอืเครือ่งใช้ใน

ความรูแ้ต่ละด้านทีห่น่วยงานของรัฐขอจดัซือ้จดัจ้าง รวมทัง้ระบบการท�างานของเครือ่งมอืและประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 

พนกังานสอบสวนคดพีเิศษจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องตรวจสอบและเข้าใจเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ดังกล่าว โดยปกติผู้ทีจ่ะให้

รายละเอียดได้ดีมักจะเป็นคูก่รณขีองผูเ้ข้าแข่งขนัซึง่ไม่ได้รบัความเป็นธรรม ตวัอย่างเช่น การจดัซือ้เครือ่งวดัคลืน่สัน่สะเทอืน

พื้ นดนิ หากผูร้้องเรยีนร้องเกีย่วกบัการลอ็คสเปก เพือ่ให้เครือ่งมอืยีห้่อหนึง่ยีห้่อใดเข้าแข่งขนัได้เพยีงบรษิทัเดยีวและ

กดีกนัเครือ่งมอืยีห้่ออืน่   ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขนัได้ พนกังานสอบสวนคดพีเิศษจ�าต้องรูค้ณุสมบตัแิละประสทิธภิาพ

ของเครือ่งมอืดงักล่าวด้วย จงึจะทราบว่ามกีารกดีกนัเกีย่วกบัการออกคณุลกัษณะของเครือ่งมอืดงักล่าวจรงิหรอืไม่ (TOR)
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แนวคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                  



แนวคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษทางทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                 
นายธนันท์พงศ์ ปิยะวรรณะกูล1

 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบ พบว่า ในช่วงหลังประเทศในกลุ่มซีวิลลอว์ เช่น ประเทศ
เยอรมนัได้เริม่บงัคับค่าเสยีหายเชิงลงโทษในคดแีพ่งทีตั่ดสินโดยศาลสหรฐัแล้ว นอกจากนี ้ศาลเยอรมนัมคีวามโน้มเอยีง
ที่จะใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษในบางคดีมากขึ้น โดยเฉพาะคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างงาน ในขณะที่ฝรั่งเศสเริ่มมีความเคลื่อนไหวของนักวิชาการในการเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ใช้ค่าเสยีหายเชงิลงโทษ โดยให้เหตผุลว่าการไม่ใช้ค่าเสยีหายเชงิลงโทษอาจท�าให้ระบบกฎหมายฝรัง่เศส
ถูกโดดเดี่ยวจากระบบกฎหมายของประชาคมโลก

 ส่วนในกลุ่มคอมมอนลอว์ เช่น กรณีสหรัฐอเมริกา มีการถกเถียงกันเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษที่สูงเกินไปใน
บางคดี อาจมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยมีแนวโน้มว่าหากค่าเสียหายไม่เกิน 4 เท่าของค่าเสียหายจริง
กจ็ะถือว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยในกระบวนการปฏิรูปกฎหมายละเมิดของสหรัฐ มลรัฐต่างๆ พยายามก�าหนด
ค่าเสยีหายเชงิลงโทษสงูสดุไว้ เช่น รฐัอาร์คนัซอ ให้ไม่เกนิ 3 เท่า รฐัเทก็ซสัไม่เกนิ 2 เท่า เป็นต้น แนวโน้มในการให้คดิ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษในสหรัฐ อาจพิจารณาได้จากการที่ศาลฎีกาแห่งสหรัฐตัดสินคดี Exxon Shipping Co. V. Baker 
เมื่อปี 2008 ก�าหนดให้บริษัท Exxon Valdex ซึ่งท�าน�้ามันหกในทะเลชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่เกิน 507 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับค่าเสียหายเชิงชดเชยที่ Exxon จ่ายให้ผู้เสียหาย (1:1) จากเดิมที่ศาลชั้นต้นก�าหนดไว้ถึง 2.5 
พนัล้านดอลลาร์สหรฐั โดยศาลฎกีาให้ความเหน็ว่าค่าเสียหายเชงิลงโทษในสหรัฐในหลายกรณเีกนิไปและค่าเสียหาย
ในระดับสูงที่ไม่อาจท�านายได้ขัดแย้งกับบทบาทของค่าเสียหายในการเป็นเครื่องมือเพื่อการลงโทษเพราะควรจะ
คาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล

 ในประเทศไทยแม้จะไม่มีการบัญญัติเรื่อง “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แต่ศาลฎกีาไทยเคยใช้ดลุยพนิจิพพิากษาก�าหนดค่าเสียหายในระดับสูงจนอาจเข้าข่ายว่าเป็น “การลงโทษ” 
มาแล้วหลายคดี เพราะมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปิดช่องให้ศาลตีความในการก�าหนด 
“ค่าเสยีหายเชิงลงโทษ” ได้โดยอาศยัพฤตกิารณ์และความร้ายแรงแห่งละเมดิเป็นหลกัในการพจิารณา เช่น ค�าพพิากษา
ศาลอุทธรณ์ท่ี 8115/2550 ผู้ขับรถโดยสารประมาทท�าให้นักศึกษาเอแบคพลัดตกจากรถเสียชีวิต ศาลพิพากษาให้
โจทก์ได้รับค่าขาดไร้อุปการะสูงมากถึงเดือนละ 46,000 บาท ตามที่โจทก์ขอ และก�าหนดให้ 20 ปี ท�าให้ค่าเสียหาย
ทั้งหมดน่าจะสูงเกินกว่าค่าเสียหายเชิงชดเชยโดยทั่วไป  

1  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�านาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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ศาลฎีกาพิพากษาว่า จ�าเลยที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 มีความผิดละเมิด 
จากการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จึงให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
และค่ารกัษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อปุการะเป็นเวลา 20 ปี รวมทัง้สิน้ 
9,856,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันละเมิด และให้
ออกหมายบงัคบัคด ีค�าบงัคบัคด ีไปยดึทรพัย์จ�าเลยมาช�าระหนีแ้ก่โจทก์ต่อไป 
ดังนั้น ค่าเสียหายท่ีก�าหนดในคดีนี้อาจเข้าข่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษ เหตุผล
ทีศ่าลก�าหนดค่าเสยีหายในระดบัสงู คอื จ�าเลยท�าประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
โดยไม่น�าพาต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ และกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพ อันเป็นหลักการเดียวกับที่กฎหมายพิเศษ
บางฉบบั อาท ิพระราชบญัญติัวธิพิีจารณาคดีผูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 ทีก่�าหนดให้น�า
ค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักค่าเสียหายของ
ประเทศเยอรมนั ทีเ่ป็นข้อยกเว้นทีก่�าลงัเกดิขึน้ในประเทศเยอรมนัทีไ่ม่มหีลกั
กฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายเชิงลงโทษ และหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษของ
สหรัฐอเมริกาที่ได้วางหลักการประเมินจากพฤติกรรมท่ีชั่วร้ายของจ�าเลย 
ในการกระท�าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่ใส่ใจ
ว่าจะเกดิอนัตรายใดๆ และอนัตรายทีเ่กดิขึน้กบัโจทก์และผลกระทบทีเ่กดิขึน้

 ค�าสัง่ศาลปกครองเชยีงใหม่ท่ี 60-77/2552 คดีแม่เมาะ พพิาทเกีย่วกบั
การกระท�าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามกฎหมาย ผูถ้กูฟ้องคดไีด้ตัง้โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าทีต่�าบลแม่เมาะ ท�าให้
เกิดการแพร่กระจายของฝุน่หนิ ขีเ้ถ้าของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ จนเกนิกว่า
มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดให้มีได้ ท�าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย 

 ศาลวินิจฉัยว่า “...นอกจากเป็นกรณีที่ท�าให้ผู ้ฟ้องคดีได้รับความ
เสียหายแล้ว ยงัเป็นการละเมดิซึง่มพีฤตกิารณ์ร้ายแรง และไม่ปรากฏว่าผูถ้กูฟ้อง
คดีต้องได้รับโทษใดๆ จึงเห็นควรก�าหนดค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษ 
เพือ่ให้ผูถ้กูฟ้องคดใีช้ความระมดัระวงัในการด�าเนนิการมากขึน้ เหน็ควรก�าหนด
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ 1,200 บาทต่อครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีรายใดจะได้
ค่าสินไหมทดแทนในส่วนน้ีเป็นจ�านวนเท่าใด ต้องพิจารณาจากระยะเวลาที่
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจริงเป็นส�าคัญ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 33,600 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 3 ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 174,300 บาท...” ซึ่งเป็นไปตามหลักประเมินจากพฤติกรรมที่
ชั่วร้ายของจ�าเลย เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
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 หลักนิติเศรษฐศาสตร์ ในการคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษควรคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษกี่เท่าของค่าเสียหายเชิง

ชดเชย แต่ถ้าอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์อาจช่วยตอบค�าถามดังกล่าวได้ และอาจช่วยให้แนวคิดเพิ่มเติมว่าควรคิด

ค่าเสียหายเชิงลงโทษในสถานการณ์ใด “ค่าเสียหายที่เหมาะสมที่สุด ควรเท่ากับความเสียหายจริง เพราะจะช่วยให้

ป้องปรามการละเมดิสญัญาได้อย่างเหมาะสม” ซึง่แนวคดิตามหลกันติเิศรษฐศาสตร์ การคดิค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

ควรก�าหนดเท่ากับความเสยีหาย (harm) ทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่จงูใจให้บคุคลมรีะดบัความระมดัระวงัไว้ก่อน และมรีะดบั

การท�ากิจกรรมเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพราะการก�าหนดค่าเสียหายเท่ากับความเสียหาย ช่วยป้องปรามการกระท�า

ละเมิดและช่วยลดคดีที่จะเข้าสู่ศาลระดับหนึ่ง 

 ในขณะเดียวกันตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ

พระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มิได้บัญญัติเกี่ยวกับความเสียหายทางแพ่งกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ 

การตัดไม้ท�าลายป่าหรือการแผ้วถางป่า การล่าสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างไร ดังนั้นในการด�าเนินคดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และพนกังานสอบสวน จงึด�าเนนิคดไีด้เฉพาะความผดิทางอาญาทีม่โีทษปรบัหรอืจ�าเท่านัน้ จงึเป็นเหตุให้กลุม่นายทนุ

หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลขาดความเกรงกลัว และในการด�าเนินคดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานสอบสวนขณะเข้า

จับกุมผู้กระท�าผิดก็มักจะจับกุมได้เฉพาะตัวแทน ลูกจ้าง และเครื่องมือในการกระท�าผิดเท่านั้น ไม่ค่อยจะจับตัวการ

หรือผู้มีอิทธิพลได้ ท�าให้ตัวการผู้กระท�าผิดไม่เกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แต่จากการศึกษาพบว่า

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายได้ตาม 

มาตรา 972 ผู้กระท�าผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ถูกท�าลาย 

สูญหายหรือเสียหายไป ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มาตรา 97 เป็นมาตรา

ที่เป็นก�าหนดโทษเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐโดยแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่ดินของรัฐ การตัดไม้

ท�าลายป่า หรอืการแผ้วถางป่า ซึง่ผูก้ระท�าหรอืละเว้นการกระท�าผดิต้องรบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่รฐัตามมลูค่า

ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท�าลาย สูญหายหรือหายไป ซ่ึงเป็นไปตามหลักค่าเสียหายในเชิงลงโทษที่

กล่าวมาแล้ว แต่การคดิค่าเสยีหายกบัผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ไม่ได้มกีารบญัญตัิ

หลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน จึงควรต้องศึกษาแนวทางในการคิดค่าเสียหายทางแพ่งในหลักนิติเศรษฐศาสตร์ ดังนี้  

2  พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิคุณภาพและส่ิงแวดล้อม มาตรา 97 “ผู้ใดกระท�าการหรือละเว้นการกระท�าด้วยประการใด โดยมชิอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท�าลาย

หรือท�าให้สญูหายหรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรธรรมชาตซิึง่เป็นของรฐัหรือเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ มหีน้าทีต้่องรับผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่รัฐตาม

มลูค่าทัง้หมดของทรพัยากรธรรมชาต ิท่ีถกูท�าลาย สูญหาย หรอืเสียหายไปนัน้ 
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 แนวคดิในการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกิดมาจากผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ ที่พบว่า 
การท�าลายทรพัยากรก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และการบกุรุกท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติได้ก่อความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของทรัพยากร 
โดยเฉพาะทรพัยากรชวีภาพเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากทรพัยากรธรรมชาตเิป็นทัง้
ปัจจยัการผลติและสร้างอรรถประโยชน์โดยตรงให้กบัประชาชน จงึจ�าเป็นทีจ่ะ
ต้องประเมนิคณุค่าหรอืมลูค่าของทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ต่ีอสงัคมทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนต่อ
ส่วนรวมให้มากทีส่ดุ การประเมนิมลูค่าทรพัยากรให้เป็นตัวเงิน จดัได้ว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของการวัดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อคุณภาพทรัพยากร ด้วยการประเมินค่าคุณประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีต่อประชาชนในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งในปัจจุบันหรือ
อนาคตกไ็ด้ โดยจะมค่ีามากหรอืน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัเงือ่นไขและระบบท่ีสร้างขึน้
เป็นส�าคัญ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปมูลค่าที่ประเมินได้จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นค่าระดบัเดยีวกนัตลอดไปแม้จะใช้หลกัการเดียวกนั
กต็าม และหากความปรารถนาหรอืความพอใจเกดิข้ึนมาก ย่อมก่อให้เกดิมลูค่า
ในสิง่นัน้มากตามไปด้วย โดยมลูค่าจะมคีวามแตกต่างไปตามคณุลกัษณะเฉพาะ
ของส่ิงของน้ัน การประเมนิมลูค่าทรพัยากรจงึเป็นการค�านวณตวัเลขเพือ่มา
ทดแทนราคาหรอืมลูค่าทีต่ลาดไม่สามารถท�าได้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์โดย
สะท้อนให้เหน็ว่ากจิกรรมการพฒันาเศรษฐกจิท่ีเกดิผลกระทบ และการท�าลาย
ทรพัยากรทีท่�าให้สภาพแวดล้อมเสือ่มโทรมลง จะท�าให้เกดิต้นทนุทางสงัคมต่อ
ส่วนรวมขึน้ ซึง่อาจน�าไปสูค่วามไม่ยัง่ยนืในการพฒันาเศรษฐกจิได้ นอกจากนัน้ 

3 ทรงธรรม สุขสว่าง, “แนวคิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ค่าเสียหายด้าน

สิ่งแวดล้อม”, ในโครงการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม,  สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2550), หน้า 215-216.

ยงัช่วยให้การก�าหนดงบประมาณของรฐับาลด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ช่วยในการปรับบญัชรีายได้ประชาชาติให้สะท้อน
ถงึความเสือ่มโทรมด้านสิง่แวดล้อม และช่วยในการก�าหนดค่าชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ให้แก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก
การด�าเนนิของกลุม่บคุคลทีบ่กุรกุท�าลายสิง่แวดล้อม3 ไม่ว่าจะเป็นการบกุรกุทีด่นิของรฐั การตดัไม้ท�าลายป่า อย่างเป็น
ธรรม โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่า เป็นการประเมินค่า
เพือ่สร้างความตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตกิบัประชาชน และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการพสิจูน์ค่า
เสยีหายในการด�าเนนิคดทีางด้านสิง่แวดล้อมด้วย       

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 53



 แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ ก่อนท่ีจะใช้ค�าว่าการประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้นั้น ต้องมาท�า 
ความเข้าใจค�าว่า การประเมนิคณุค่าทรพัยากรทีด่นิเสยีก่อน การประเมนิคณุค่าทรพัยากรทีด่นิในทีน่ีเ้ป็นการพจิารณา
คุณค่าของตัวทรัพยากรที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในกรณีของพื้นที่ป่าอนุรักษ์องค์ประกอบของทรัพยากรใน
ลกัษณะดนิและทีด่นิ คณุค่าของทรพัยากรดนิอยูต่รงทีเ่ป็นตวัสร้างป่าไม้ทีม่คีณุค่าได้ในทางเศรษฐกจิเช่นเดยีวกนักับ
การใช้ทีด่นิเพือ่ปลกูพชืท�าการเกษตร ในท�านองเดยีวกนัการใช้ทีดิ่นผืนนีใ้นรูปของป่าไม้ กถ็อืได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากร
ที่ดินที่มีอยู่ในลักษณะของการลงทุนด้านการป่าไม้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น 
การประเมินมูลค่าของทรัพยากรดินและที่ดินในส่วนนี้จะสามารถกระท�ารวมกันไปได้ การตีคุณค่าของดินและท่ีดิน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงเป็นการประเมินในลักษณะของมูลค่ารวมของทรัพยากรป่าไม้อันเป็นผลผลิตของที่ดินซึ่งอยู่ใน
รปูของป่าไม้ ซึง่อาจจะค�านวณผลผลติของพืน้ทีข่องทีดิ่นในรูปของทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละประเภท ผลผลิตดังกล่าว
ได้แก่ ผลผลติในรปูของเนือ้ไม้ ผลผลติในรปูของป่า แล้วคดิมลูค่าออกมาในรปูของตวัเงนิจ�านวนหนึง่ และในส่วนของ
การประเมนิมลูค่าท่ีดนิอาจจะเริม่จากการสบืราคาทีดิ่นบรเิวณพืน้ทีร่อบป่าอนรุกัษ์แล้วท�าการพจิารณาศกัยภาพของ
พืน้ที ่โดยการพจิารณาเป็นส่วนๆ ว่าบรเิวณใดของอทุยานแห่งชาตจิะมศีกัยภาพสงูเมือ่เปรยีบกบัพืน้ทีล่กัษณะเดยีวกัน
ภายนอกเพื่อที่จะได้ประเมินมูลค่าของที่ดินในส่วนนั้นๆ ออกมาได้เป็นตัวเงินเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
หรือพนักงานสอบสวนได้ด�าเนินคดีกับกลุ่มผู้บุกรุกหรือกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลในข้อหาบุกรุก แผ้วถางป่า หรือ
น�าพ้ืนที่ป่าไปขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ หากอธิบดีกรมที่ดิน หรือศาลยุติธรรม ได้มี
ค�าสัง่เพกิถอนเอกสารสทิธิแล้ว หน่วยงานของรฐัจะต้องฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากผูก้ระท�าความผดิ โดยอาจคดิค่าเสยีหาย
จากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มูลค่าของป่า ที่ดิน มูลค่าของแร่ธาตุในดิน 
ทรัพยากรน�า้ และมูลค่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการพื้นที่ เป็นต้น    การประเมนิมลูค่า ผูเ้ขยีนเหน็ว่า
ในการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์
ค่าเสยีหายด้านสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะในพืน้ทีป่่าอนรัุกษ์มคีณุค่าทัง้ทางตรงและทางอ้อมมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่
มูลค่าของทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ อย่างไรก็ตามจึงเป็นการยากยิ่งที่จะประเมินมูลค่ารวมของทรัพยากร
ต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อใช้ในการพิสูจน์ค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดมากมาย ดังนั้นในการใช้แนวคิดในการประเมินมูลค่าของทรัพยากรเพื่อใช้พิสูจน์ค่าเสียหาย
ด้านสิง่แวดล้อมในเบือ้งต้นอาจจะใช้คณุค่าการประเมนิท่ีเป็นมลูค่าข้ันต�่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ท่ีมอียูใ่นพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในส่วนที่สามารถเอื้ออ�านวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้ก่อน ซึ่งถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการประเมินคุณค่าทรัพยากรได้ทุกพื้นที่อนุรักษ์
ในประเทศไทย ก็สามารถใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการยตุธิรรมได้ต่อไปในอนาคต โดยอาศยัพระราชบญัญติัส่งเสริมคณุภาพและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 
97 เป็นเกณฑ์ในการคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษ (ทางแพ่ง) ควบคู่กับทางอาญา ซึ่งถือว่าเป็นการคิดค่าเสียหายในเชิง
ลงโทษควบคู่กันไปในคราวเดียวกันตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์
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Tier 3 ปัญหาการค้ามนุษย์ ในประเทศไทยที่ต้องพัฒนา
นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์1

“ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ในภมูภิาคเอเชยีและประเทศลุม่แม่น�า้โขงทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากปัญหาการค้ามนษุย์ และยิง่ได้ทวคีวามรนุแรงมากขึน้เมือ่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิได้ใช้ประเทศไทย
เป็นที่แสวงหาผลประโยชน์จ�านวนมหาศาลจากการค้ามนุษย์ ซึ่งท�ารายได้เป็นรองจากการค้ายาเสพติดและอาวุธ
เท่าน้ัน โดยประเทศไทยถกูใช้ใน 3 สถานะ คอื เป็นประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของเหยือ่
จากการค้ามนษุย์ การทีป่ระเทศไทยมฐีานะทางเศรษฐกจิและความมัน่คงทีด่กีว่าประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้ประชากร
ทัง้ชาย หญงิ และเด็กจากประเทศเพ่ือนบ้าน (แรงงานต่างด้าว) เช่น จนี, เวยีดนาม, กมัพชูา, เมยีนมาร์, รสัเซยี, อซุเบกสิถาน, 
อินเดีย อพยพเข้ามาประเทศไทยเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ในจ�านวนนี้หลายคนมาท�างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และผดิกฎหมายในภาคแรงงาน ตัง้แต่ท�างานบ้าน เกษตร ประมง ไปจนถึงธรุกจิการขายบริการทางเพศ และการขอทาน
ในหัวเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่,  ภูเก็ต, ขอนแก่น ฯลฯ เส้นทางของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
จะมีหลากหลาย ทั้งการลักลอบเข้าทาง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือทาง อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เส้นทาง
แม่สายนี้ยังเป็นเส้นทางที่ขบวนการค้ามนุษย์ชาวจีนเข้าสู่ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย บางครั้งก็จะลักลอบมากับ
รถขนผกัหรือขนข้าวสาร รวมทัง้รถน�า้มนั จากหวัข้อดงักล่าวเราต้องเข้าใจบทนยิาม ค�าว่าการค้ามนษุย์ หมายถงึอะไร 
การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ 
หรือด้วยการใช้ก�าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง 
ด้วยการใช้อ�านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับ
เงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�านาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ใน
การแสวงประโยชน์  อย่างน้อยท่ีสดุให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณขีองบคุคลอืน่ หรอืการแสวงประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท�า อื่นเสมือนการเอาคน
ลงเป็นทาส การท�าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ 
การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มี
การใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้”

 
         จากปัญหาที่ประเทศไทยอยู่ใน 3 สถานะ ท�าให้ในปี 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดล�าดับความพยายาม
ตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลงไปอยู่ในกลุ่มที่ 3 โดยพิจารณาจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
หรอื ทไีอพ ีประจ�าปี 2014 TIP Report (ข้อมลูสถานการณ์ระหว่างวนัที ่1 เม.ย. 2556 - 31 ม.ีค. 2557) เป็นรายงานท่ี
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดท�าข้ึนเป็นประจ�าทุกปี ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ 
(Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) เพื่อรายงานต่อรัฐสภาสหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของท่ัวโลกกับมาตรฐานของสหรัฐฯ และจัดล�าดับประเทศต่างๆ ซ่ึงบางคนไม่เข้าใจว่า 
การจัดล�าดับดังกล่าวมีผลต่อประเทศไทยอย่างไร 

1  เจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษช�านาญการ ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดพิีเศษ กระทรวงยตุธิรรม นบ.,นม.(กฎหมายอาญาฯ),ป.บณัฑิต (กฎหมายธรุกิจ)
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ผู้เขียนจึงขออธิบายว่า Tier (เทียร์) มาจากอะไร Tier มาจากรายงาน ส�านักงานเพื่อการติดตามและ
การต่อสู้กับการค้ามนุษย์แห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (ทีวีพีเอ) เป็นผู้จัดท�ารายงานสถานการณ์การค้า
มนษุย์ โดยรายงานจะมรีายละเอยีดเกีย่วกบัความพยายามของนานาชาติและประเทศสหรัฐฯ และการตอบสนองต่อ
ปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อยุติการค้ามนุษย์ ปกป้องและช่วยเหลือเหยื่อ และด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด โดยระดับ 
การตอบสนองของปัญหาดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มเทียร์ 1 หมายถึง ประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมายปกป้องเหยื่อ
การค้ามนุษย์ (ทีวีพีเอ) อย่างครบถ้วน  

กลุ่มเทียร์ 2 หมายถึง ประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�า่ของทีวีพีเอ ไม่ครบถ้วน แต่มี
ความพยายามอย่างมีนัยส�าคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น ส่วนประเทศที่การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น, ล้มเหลวใน
การแสดงหลกัฐานการเพิม่ความพยายามในการต่อสูก้บัการค้ามนษุย์ในปีทีผ่่านมา และถกูพจิารณาว่าก�าลงัพยายาม
อย่างมีนัยส�าคัญเพื่อให้สามารถท�าตามมาตรฐานขั้นต�่าของทีวีพีเอ โดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคต
ภายในปีถัดไป 

กลุม่เทยีร์ 3 ซึง่ประเทศไทย ในปี 2557 ถกูลดระดบัลงมาอยูก่ลุม่นี ้ซึง่เป็นกลุม่ประเทศทีม่สีถานการณ์
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
ดจูากรายชือ่ของแต่ละประเทศ ผูเ้ขียนคดิว่า ท�าไมประเทศไทยถงึถกูลดระดับลงมาเท่ากบัประเทศทีผู่เ้ขยีนคดิว่าไม่มี
เสรภีาพเลย มนัเกดิขึน้ได้อย่างไร Tier 3 หมายถงึ ประเทศทีด่�าเนนิการไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานขัน้ต�า่ตามกฎหมาย
ด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส�าคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งการตกสู่
กลุ่มที่ 3 เกิดผลตามมาหลายมิติ ท�าให้ไทยสูญเสียความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในด้านต่างๆ เช่น ในด้าน
การช่วยเหลอืทางการเงนิ อาจถกูประเทศสหรฐัอเมรกิา คดัค้านความช่วยเหลอืจากสถาบนัส�าคญัระหว่างประเทศ อาทิ 
กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอม็เอฟ) และเวลิด์ แบงก์ (ธนาคารโลก) รวมถงึความช่วยเหลอืจากองค์กรพฒันา
เอกชน (เอ็นจีโอ) ระหว่างประเทศซึ่งการคัดค้านดังกล่าวมีผลอย่างมากในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

จากการรวบรวมข้อมูลในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ ทีไอพี ประจ�าปี 2014 ระบุว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านส�าหรบัการค้าผูช้าย ผูห้ญงิและเด็ก เพือ่การบงัคบัใช้แรงงาน
และการบงัคบัค้าประเวณ ีเหยือ่ทัง้หลายมาจากประเทศเพ่ือ บ้านรวมท้ังจีน, เมยีนมาร์, เวยีดนาม, รัสเซีย, อซุเบกสิถาน, 
อินเดีย และฟิจิ ซึ่งมาไทยเพื่อหางานท�า จากรายงานมีแรงงานอพยพประมาณสองถึงสามล้านคนในประเทศไทย 
โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเมยีนมาร์ เหยือ่ค้ามนษุย์ทีพ่บในไทยส่วนใหญ่ถกูบงัคบั ขูเ่ขญ็หรอืล่อลวงมาบงัคบัใช้แรงงานหรอื
ในธรุกจิทางเพศหรอืค้าประเวณ ีเหยือ่การค้ามนษุย์เพือ่การบงัคบัใช้แรงงานในไทยจ�านวนมากมกัถกูแสวงประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมประมง การผลิตเสื้อผ้าราคาถูก โรงงานต่างๆ และงานรับใช้ตามบ้าน และบางคนถูกบังคับให้ขอทาน
ตามถนน รายงานดังกล่าวยังระบุต่อไปว่า รัฐบาลไทยไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส�าคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้า
มนษุย์ แม้จะมกีารพฒันาด้านการจดัเกบ็ข้อมลูการต่อต้านการค้ามนษุย์ โดยในปี 2013 มผีูถ้กูตดัสนิว่ามคีวามผิดฐาน
ค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ปี 2008 (พ.ศ. 2551) 225 ราย แต่ความพยายามของการบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ยังถือว่าไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาในไทย 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 57



ปัญหาการทุจริตคอรัปชันในทุกระดับเป็นตัวขัดขวางความส�าเร็จของความพยายามนี้ นอกจากนี้ไทย
ยังประสบปัญหาการขาดแคลนล่ามอย่างหนักในหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้การระบุสัญชาติและการปกป้องเหยื่อ
การค้ามนษุย์ถกูจ�ากดัในด้านของการด�าเนนิคด ีรายงานทไีอพรีะบวุ่า รัฐบาลไทยพฒันาการเกบ็ข้อมลูการต่อต้านการค้า
มนุษย์ เพิ่มความแม่นย�าของการด�าเนินคดีและการพิสูจน์การกระท�าผิด ในปี 2013 รัฐบาลไทยรายงานว่าม ี
การสบืสวนคดกีารค้ามนษุย์ 674 คด ีเพิม่ขึน้จากปี 2012 ทีม่เีพยีง 306 คด ีแต่มเีพยีง 80 คดทีีเ่กีย่วข้องกบัผูต้้องสงสัย
บังคับใช้แรงงานคนงานอพยพ ทั้งที่มีรายงานกรณีเช่นนี้ในไทยสูงมาก รัฐบาลไทยยังไม่จับกุมเจ้าของเรือ, ไต้ก๋งเรือ 
หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมกระท�าผิดของการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง และไม่มีรายงาน
การสบืสวน, ด�าเนนิคด ีหรอืการตดัสนิความผดิการปกป้องเหยือ่ค้ามนษุย์ ความพยายามของรัฐบาลไทยในการพิสูจน์
ตัวตนและปกป้องเหยือ่การค้ามนษุย์ยงัคงไม่เพยีงพอ จากรายงานของหน่วยงานเอน็จโีอ ระบวุ่ารฐับาลไทยไม่ให้บรกิาร
ด้านการแปลภาษา หรอืความเป็นส่วนตวัอย่างเพยีงพอเพือ่การคดักรองเหยือ่ค้ามนษุย์ โดยในช่วงปีทีผ่่านมา รฐับาล
ฝึกฝนล่ามรุน่ใหม่ 95 คน ขณะทีต้่องรบัมอืกบัผูล้ีภ้ยัชาวโรฮงิญาและผูอ้พยพชาวบงักลาเทศถงึ 2,985 คน นอกจากนี้ 
กฎหมายของไทยยงัไม่ให้ทางเลอืกทีถ่กูกฎหมายในการโยกย้ายออกนอกประเทศส�าหรับเหยือ่ค้ามนษุย์ชาวต่างชาติ 
ซึ่งอาจต้องเผชิญบทลงโทษรุนแรงหรือความยากล�าบากในประเทศบ้านเกิด ขณะเดียวกัน แม้จะพบว่ากว่า 3 ใน 4 
ของเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนแล้วเป็นเด็ก แต่ไทยก็ไม่มีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับ
เดก็เหล่าน้ี การด�าเนนิคดใีนบางกรณซีึง่มเีดก็เหยือ่ค้ามนษุย์ชาวต่างชาตยิงัต้องใช้เวลาพจิารณาคดถีงึ 2 ปีหรอืนานกว่านัน้ 
และเจ้าหน้าที่ศาลก็ไม่ได้ด�าเนินตามข้ันตอนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพยาน, เหยื่อ และเด็กเสมอไป 
พวกเขาต้องขึน้ให้การต่อศาลต่อหน้าผูถ้กูกล่าวหา และบางครัง้กต้็องเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัต่อสาธารณะ เช่น ทีอ่ยู ่ท�าให้
พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการแก้แค้น

รายงาน TIP Report ยังมีค�าแนะน�าถึงรัฐบาลไทยด้วยหลายประการ อาทิ ไทยควรสืบสวนรายงาน
เกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมกระท�าผิดอย่างทั่วถึงและทันท่วงที เพิ่มความพยายามโดยเฉพาะใน
ส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการด�าเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่
ท่ีกระท�าการทุจริตอันเกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ และเพ่ิมความพยายามในการด�าเนินคดีและตัดสินความผิดของ
ผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ รวมถึงผู้ที่บังคับใช้แรงงานเหยื่อในไทย

ซึ่งในทางเป็นจริง ถ้าเรายอมรับในรายงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเด็นการค้ามนุษย์ (การบังคับใช้
แรงงาน) ในเรือประมงสัญชาติไทยท่ีรับลูกเรือประมงจากนายหน้าชาวไทย หรือนายหน้าที่มีสัญชาติเดียวกับเหยื่อ 
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยได้มีโอกาสได้ร่วมท�าคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานลูกเรือประมงที่อ�าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี จากการสอบถามลูกเรือประมงบางคนต้องอยู่ในทะเลหลายเดือนติดต่อกัน โดยไม่ได้รับค่าแรงในช่วง 
3–6 เดือนแรก ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของเรือจ่ายให้กับนายหน้า รูปแบบการท�างาน ต้องท�างาน
วนัละไม่น้อยกว่า 12 ชัว่โมง และบางคนยงัถกูท�าร้ายร่างกาย หากลกูเรอืไม่อยากอยูบ่นเรอืจะต้องให้ญาตนิ�าเงนิมาไถ่ 
ตวัคนืจากนายหน้า และอกีปัญหาหนึง่ทีค่นไทยต้องยอมรบัและเหน็กนัเป็นเรือ่งปกตคิอื การค้าประเวณ ีเหยือ่ค้ามนษุย์
เพื่อการค้าประเวณีโดยทั่วไปเป็นผู้หญิงและเด็กหญิง ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อซื้อบริการทางเพศยังคงเป็นปัญหาใน
ประเทศไทย และอุปสงค์ดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งผลักดันให้มีการค้ามนุษย์มากขึ้น 
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หากยังจ�ากันได้ กรณีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดัง 

นกัเรยีนช้ัน ม.5 ใน จงัหวดัขอนแก่น ฮติตามเพือ่น ขอเงินแม่ 

2,000 บาท เข้าคลินิกเสริมความงามใส่เหล็กจัดฟันแฟชั่น 

กลับมาปวดฟันจนเหงือกบวม ทนปวดอยู่ 10 วัน สุดท้าย

ไม่ไหว ต้องส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบเป็นโรคหัวใจ  

ไทรอยด์ ติดเชื้อ แพทย์ให้ยากลับไปรับประทานที่บ้าน 

ตกดึกปวดฟัน แน่นหน้าอก จนต้องส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง 

หลังจากนั้น 3 วันก็เสียชีวิต ซึ่งสาเหตุมาจากติดเชื้อ

ในกระแสเลือดเพราะเหล็กดัดฟันไม่สะอาด
อกีกรณหีนึง่ทีแ่สดงให้เห็นเป็นอุทาหรณ์จากการจดัฟันแฟชัน่ คอื ถ้าย้อนกลบัไปเมือ่ปี พ.ศ. 2552 นกัเรยีนชัน้ ม.3 

แอบไปจัดฟันแฟชั่น หลังจากนั้น 1–2 เดือน ก็เกิดอาการซึมเศร้า ไม่พูดจา และในที่สุดก็เสียชีวิตขณะนอนหลับ ซึ่งมารดา
ของผูเ้สยีชวีติเชือ่ว่าสาเหตุการเสยีชีวติน่าจะมาจากการจดัฟันแฟชัน่

จดัฟันแฟชัน่ ฟังแค่ช่ือก็คงรูแ้ล้วว่าเป็นเรือ่งของ “แฟชัน่” ทีท่�าให้ฟันของเราดมูสีสีนัขึน้ ดนู่ารกั ซึง่ได้รบัความนยิม
อย่างมากในกลุม่วยัรุน่ ด้วยค่านิยมว่าการจดัฟันแฟช่ันถอืเป็นการเพิม่เสน่ห์ เพิม่ความสวยงามให้กบัตวัเองทางหนึง่ ซึง่ถอืเป็น
ค่านยิมทีผ่ดิและมอีนัตรายเป็นอย่างมาก โดยในปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่ามแีม่ค้าบางรายหาเงนิเข้ากระเป๋าตวัเองด้วยการหยบิย่ืน
อนัตรายให้กบัผูบ้รโิภคซ่ึงหลงสัง่ซ้ืออปุกรณ์จดัฟันแฟชัน่ไปท�าเองทีบ้่านเป็นจ�านวนมาก โดยแม่ค้าเหล่านีม้กัจะขายออนไลน์
ตามเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก และถึงแม้จะมีการออกมาเตือนกันหลายครั้งถึงอันตรายที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีวัยรุ่นจ�านวนมากนิยม
จดัฟันแฟชัน่โดยไม่สนใจค�าเตือนเหล่าน้ัน

การจดัฟันแต่เดิมน้ัน เป็นการรกัษาทางทนัตกรรมแขนงหนึง่ ซึง่มุง่เน้นไปทีก่ารแก้ไขปัญหาการสบฟันและการเรยีงตวั
ของฟัน เพือ่ให้ฟันเรยีงตัวกันสวยงาม มีสขุภาพช่องปากทีด่ขีึน้ ช่วยเพิม่ความมัน่ใจให้กบัผูท้ีท่�าการรกัษา และยงัช่วยในเรือ่ง
การเคีย้วอาหารอกีด้วย โดยการจดัฟันควรได้รบัการรกัษาจากทนัตแพทย์ผู้เช่ียวชาญเท่านัน้ ต้องมทีนัตแพทย์ดแูลอย่างใกล้ชดิ
ทกุขัน้ตอน เน่ืองจากการจดัฟันจะท�าให้เกดิการเคลือ่นท่ีของฟันซึง่ส่งผลต่อตัวฟันและอวัยวะโดยรอบของฟัน เช่น เหงอืก 
กระดกูท่ีห่อหุ้มฟัน นอกจากนัน้ก่อนจะท�าการจดัฟันต้องมกีารเตรียมช่องปากของคนไข้เพือ่ให้มคีวามพร้อมก่อนการจดัฟัน 
ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยถึงความจ�าเป็นในการจัดฟันของคนไข้แต่ละราย โดยถ้าคนไข้มีการจัดเรียงตัวของฟันและ
ความสมัพนัธ์ของฟันทีดี่อยูแ่ล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการรกัษา

  1  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

จัดฟันแฟชั่น … โทษมหันต์ที่คุณควรรู้
นายวรรณชัย   พรหมรักษ์1
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การจดัฟันแฟช่ันเป็นการเลยีนแบบการจดัฟันของทนัตแพทย์ เนือ่งจากปัจจบุนัมคีนจดัฟันเพิม่มากขึน้ บวกกบัจัดฟัน
ไปแล้วรปูหน้ามกัเปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่ข้ึน ดังนัน้วยัรุน่จงึอาจรูส้กึว่าเป็นแฟชัน่ และหนัไปพึง่การจดัฟันแฟชัน่ทีร่าคาถกู
และหาซือ้ง่าย ซ่ึงในต่างประเทศน้ัน ไม่มีการจดัฟันแฟชัน่แบบประเทศไทย เนือ่งจากการจดัฟันในต่างประเทศหรอืประเทศท่ี
เจรญิแล้ว จะท�าเพ่ือสขุภาพฟันและช่องปากเท่านัน้

ในปัจจุบัน การจัดฟันแฟชั่น อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.  ลวดร้อยลูกปัด เป็นการใช้ลวดเส้นเล็กๆ ร้อยลูกปัดสีต่างๆ มีวางจ�าหน่ายในตลาดนัดและแหล่งชุมชนต่างๆ 

ราคาเส้นละ 50–120 บาท วัยรุ่นนิยมซื้อมาใส่เอง
2.  จดัฟันแฟช่ันแบบติดแน่น เป็นการเลยีนแบบการจดัฟันของทนัตแพทย์ให้เหมอืนมากขึน้ โดยจะมกีารตดิเครือ่งมือ 

“แบ๊กเกต” ซึง่เป็นโลหะรปูสีเ่หลีย่มทีมี่ร่องใส่ลวดจดัฟันและมส่ีวนย่ืนออกมาส�าหรับคล้องยางท่ีสามารถเลอืกสแีละรปูร่าง
ของยางได้

3.  จัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ เป็นการใช้เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ “รีเทนเนอร์” ที่เหมือนกับทันตแพทย์ใช้ โดยมี
การดัดแปลงเพิ่มแบ๊กเกตให้ติดอยู่บนลวด ซึ่งขั้นตอนการท�าจะต้องมีการพิมพ์ฟัน สามารถเลือกสี ลายของแผ่นพลาสติก 
และลวดได้

การจดัฟันแฟชัน่นัน้จะใช้เวลาในการตดิเคร่ืองมอืจดัฟันประมาณ 20–30 นาที ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 800-1,200 บาท 
อาจมีบริการเปลี่ยนสียางให้ฟรี 1 ครั้ง หากถอดออกจะต้องเสียค่าบริการ 200 บาท ผู้จัดฟันสามารถเลือกสีของลวด ยาง 
รวมถงึรปูร่างของยาง เช่น ดอกไม้ ดาว  มกิกีเ้ม้าส์ ฯลฯ ได้ตามใจชอบ การติดเหลก็ดัดฟันแฟชัน่เป็นค่านิยมในหมูว่ยัรุน่ 
เนือ่งจากเหน็ว่าติดแล้วจะดูดี น่ารกั ไฮโซ แต่ทัง้นี ้พบว่าเหลก็ดดัฟันแฟชัน่มอีนัตรายอยูห่ลายประการ กล่าวคอื

1.  ลวดจดัฟัน เป็นลวดทีใ่ช้ในการร้อยดอกไม้ มสีารปนเป้ือนหลายชนดิ เช่น สารหน ูโครเมยีม ตะกัว่ เป็นต้น
2.  ยางจดัฟันส ีเป็นยางทีย้่อมโดยสเีคลอืบลกูปัด เมือ่เข้าไปอยู่ในปากเป็นเวลานาน สขีองยางจะซดี เนือ่งจากท�าปฏกิริยิา

กบัน�า้ลาย ท�าให้สารทีอ่ยูใ่นยางเหล่าน้ันเข้าสูร่่างกาย
3.  กาวทีใ่ช้จดัฟันแฟชัน่ไม่ใช่กาวทีใ่ช้จดัฟันจรงิ เมือ่รบัประทานอาหารทีม่กีรดมากจะท�าให้กาวละลายและเข้าสูร่่างกาย
4.  เม่ือติดเหลก็จดัฟันแล้ว จะท�าความสะอาดฟันยาก ก่อให้เกดิฟันผแุละมกีลิน่ปาก รวมทัง้เมือ่ถกูลวดเกีย่วแก้มหรือ

เหงอืกจะท�าให้เกิดแผลติดเช้ือหรอืแผลเรือ้รงั เป็นต้น
การใช้ลวดจดัฟันแฟชัน่จดัเป็นสนิค้าอนัตรายทีม่คี�าสัง่ห้ามขายตัง้แต่ พ.ศ. 2552 แต่กย็งัมผีูล้กัลอบจ�าหน่ายทัง้โดย

การเปิดร้านผดิกฎหมายและจ�าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ จดัส่งให้ลกูค้าทางไปรษณย์ีแล้วให้ผูซ้ือ้ไปตดิเอง ซึง่ล่าสดุส�านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคตรวจพบว่า มขีบวนการจ�าหน่ายลวดจดัฟันในลกัษณะของแฟรนไชส์ ซึง่ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีอนัตราย
อย่างมาก จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ที่ถูกจับได้เป็นพนักงานติดอุปกรณ์จัดฟันที่จบแค่ ม.3 หรือ ม.6 ไม่มี
ความรูด้้านทนัตกรรม เครือ่งมือทีใ่ช้ก็ไม่ได้มาตรฐาน วธิตีดิตัง้ไม่ถกูสขุลกัษณะ จนเป็นเหตใุห้มผีูเ้สยีชวีติดงัทีป่รากฏเป็นข่าว

ในปัจจบัุนมีความเข้าใจผดิว่าการจดัฟันเป็นแฟชัน่ เพราะมกีารเพิม่รปูแบบและสสีนัให้ดแูปลกและสะดดุตา จากการ
รกัษาจงึกลายเป็นแฟชัน่และกระแสนยิมในกลุม่เดก็และเยาวชนทีอ่ยากจะจดัฟันหรอืมพีฤตกิรรมเอาอย่างตามๆ กนั ประกอบ
กับการจดัฟันทีถ่กูวธิโีดยทนัตแพทย์นัน้มค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างสงู จงึท�าให้ธุรกจิการจ�าหน่ายลวดจดัฟันแฟชัน่ท่ีไม่ได้มาตรฐาน
เฟื่องฟู ซึ่งการจัดฟันแฟชั่นนั้นมีอันตรายอย่างมาก มีท้ังอันตรายจากขั้นตอนการท�า อาทิ เคร่ืองมือท่ีใช้ไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่สะอาดเพียงพอ อปุกรณ์ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้ ท�าให้มโีอกาสได้รบัเชือ้โรคจากน�า้ลายของผูใ้ช้บรกิารก่อนหน้า หรอืผูท้�าหน้าท่ี
ตดิอปุกรณ์จดัฟันไม่ได้สวมถงุมอื จงึอาจตดิโรคต่างๆ เช่น ไวรสัตบัอกัเสบบ ี วณัโรค ไข้หวดั ไข้หวดัใหญ่ คอตบี โปลโิอได้ 
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นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากวัสดุ ลวดจัดฟันแฟชั่นที่ขายส่วนใหญ่มีคุณภาพต�่า มักท�ามาจากลวดร้อยดอกไม้ จึงอาจมีสาร
ปนเป้ือนทีเ่ป็นโลหะหนกั เช่น ตะกัว่ พลวง ซลีเีนยีม โครเมยีม และสารหน ูหากสะสมในร่างกายปรมิาณมากจะเป็นอนัตรายต่อไต 
อาจท�าให้ไตวายได้ และยังท�าให้เนื้อเยื่อต่างๆ ของเซลล์ตาย รวมถึงอาจท�าให้เกิดมะเร็ง การใช้ลวดที่เป็นสี ไม่ได้มาตรฐาน 
เมือ่ใส่ไว้ในปากสกัระยะหนึง่ มกีารสมัผสัอาหาร ของเยน็ ของร้อน และน�า้ลายของเราซึง่มคีวามเป็นกรด–ด่าง อาจท�าปฏกิริิยา
กบัสเีคลอืบลกูปัด ท�าให้สารเคลอืบละลายออกมาและสจีะจางลง ส่วนประกอบของสจีะเข้าสูร่่างกายผ่านเข้ากระเพาะอาหาร
และดดูซมึไปสะสมไว้ในร่างกาย เป็นการสะสมสารพิษไว้ในร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจ�านวนมากมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขหรือรักษาอาการแทรกซ้อนจากการไปติดลวดจัดฟันที่
ไม่ได้มาตรฐานมา เช่น เครือ่งมืออาจหลดุลงคอหรอืหลอดลมท�าให้เป็นอนัตรายถงึชวีติ การใส่เครือ่งมอืจดัฟันแฟชัน่มกัท�าให้
เกดิการบาดกระพุ้งแก้ม ทิม่เหงอืก หรอืเนือ้เยือ่ในช่องปากกลายเป็นแผล อาจท�าให้เกดิบาดทะยกัได้เพราะช่องปากเป็นแหล่ง
สะสมของเชือ้แบคทเีรยี และการตดิเครือ่งมอืจดัฟันจะส่งผลต่อการท�าความสะอาดช่องปาก ถ้าไม่ได้รบัการดแูลอย่างถกูวธิี 
อาจก่อให้เกิดฟันผ ุมกีลิน่ปาก โรคเหงอืกอกัเสบ บวมแดง และเสีย่งต่อการเป็นมะเรง็เนือ้เยือ่ในปากด้วย รวมถงึในขัน้ตอน
การท�าจะมกีารใช้หวักรอ กรอเอาเคลอืบฟันทีดี่ออกไป และมกีารใช้กรดกดัฟัน ซึง่จะท�าให้เคลือบฟันบางลง ท�าให้ความแขง็แรง
ของฟันลดลง และท�าให้เสยีวฟันได้ง่าย

อันตรายประการหนึ่งของการจัดฟันแฟชั่น คือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จัดฟันแฟช่ันไม่มีคุณภาพ ไม่มีการรับรอง
ความปลอดภยั และการตดิเหลก็ดดัฟันเองโดยทีไ่ม่มคีวามรูด้้าน ทนัตกรรม จะท�าให้ติดไม่ถกูต�าแหน่ง ซึง่จะท�าให้เกดิแรงกดไปที่
ตวัฟันและฟันเคลือ่นไปจากเดิม การเรยีงตัวของฟันผดิรปูร่าง อาจท�าให้ใบหน้าผดิรปูไปจากปกต ิการสบฟันผดิปกต ิส่งผลต่อ
การเคีย้วอาหาร และท�าให้มอีาการปวดฟันหรอืฟันซีน่ัน้อาจกลายเป็นฟันตาย รากฟันละลาย จนต้องถอนฟันซีน่ัน้ทิง้ไป และใน
ระยะยาวอาจมีผลต่อสขุภาพ ทัง้นีท้นัตแพทย์จะไม่ท�าการจดัฟันแฟชัน่ทกุกรณ ี เพราะการจดัฟันแฟชัน่เป็นการกระท�าทีผ่ดิ
กฎหมาย พ.ร.บ.ประกอบโรคศลิปะ หากจดัฟันโดยไม่มข้ีอบ่งชี ้อาจต้องถกูถอนใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะและผูท้ีไ่ปท�าอาจ
เกดิอนัตรายโดยไม่คาดคิดได้ 

ข้อมูล : ทพ.ธรณินทร์ จรสัจรงุเกียรติ

เพราะฉะน้ันหากฟันไม่ได้มปัีญหา กไ็ม่ควรไปจดัฟันแฟชัน่ เพราะนอกจากจะเสยีเงินโดยใช่เหตุแล้ว ยังอาจได้รับอนัตราย
จากวสัดจุดัฟันทีไ่ม่ได้มาตรฐานจนอาจถึงข้ันเสยีชวีติได้ แต่หากมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องจดัฟัน กค็วรไปพบทันตแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
เพือ่ความปลอดภยั

จากอนัตรายทีเ่กิดข้ึนจากการจดัฟันแฟช่ัน คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค เหน็ว่าลวดจดัฟันแฟชัน่อาจเป็นอนัตราย
แก่ผูบ้รโิภค จงึได้มคี�าสัง่ห้ามขายลวดจดัฟันแฟช่ัน โดยผูใ้ดทีข่ายลวดจดัฟันแฟชัน่ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบั
ไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเพื่อจ�าหน่าย หรือเป็นผู้สั่งหรือน�าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อจ�าหน่าย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตาม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้บรโิภค (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2556 มาตรา 36 โดยหากพบเหน็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที ่สายด่วน 
สคบ. หมายเลข 1166 ตลอด 24 ช่ัวโมง หรอืส�านักคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม กรมสอบสวนคดพีเิศษ หมายเลข
โทรศพัท์ 0 2142 2952 เพ่ือด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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พฤติการณ์ที่ชาวผิวสี
มักใช้หลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ต

(ตอนที่1)



พฤติการณ์ที่ชาวผิวสี
มักใช้หลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ตอนที่1)

ปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธศิริวัชรไพบูลย์1 

นบัตัง้แต่ห้าปีก่อนจวบจนถงึปัจจบุนั ทีพ่วก scammer (เบือ้งหลังเป็นกลุ่มคนด�าสัญชาติ ไนจีเรีย กานา คองโก 
ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี) ได้ใช้ช่องทาง Facebook  skype และ E-mail ในการหลอกลวง
หญิงไทย เพจใน Facebook ของพวก scammer จะเป็นเพจที่แทบจะไม่มีข้อมูลอะไร และรูปที่ปรากฏมักจะเอา
รูปบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นดารา นักธุรกิจ  หน้าตาดี ผิวขาว มาโพสต์ใน Facebook  แล้วจะ add เข้ามาเป็นเพื่อน
พร้อมทัง้เข้ามาพดูคยุสร้างความสนทิสนมและอ้างว่าเป็นวศิวกรท�างานอยูท่ีป่ระเทศองักฤษ  ค�าถามทีพ่วก scammer 
มักจะถามเหยื่อก่อนนั่นคือ มีอายุเท่าไหร่  มีอาชีพอะไร   และเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมายคือ หญิงไทยวัยกลางคนมี
อาชพีการงานด ี ส่วนใหญ่จะมสีถานภาพโสด  หย่าร้าง  สมรส  ตามล�าดบั  เหยือ่เหล่านีม้กัจะหลงเชือ่และโอนเงนิให้ 
แต่ละรายสูญเงินต้ังแต่หลักแสน-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

1 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�านาญการ  ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

-วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความผิดฉ้อโกงศึกษากรณีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
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ตัวอย่างเอกสารการส่งของ

 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�างานที่บริษัทน�า้มันซึ่งท�าอยู่
กลางทะเล  จนเริ่มคุยและสนิทกันมากขึ้น scammer จะคุยในลักษณะของชายจีบหญิง แล้วอ้างว่าคุยกับเหยื่อแล้ว
รูส้กึดแีละอยากจะมาอยูป่ระเทศไทยกบัเหยือ่ แต่ก่อนมาประเทศไทยจะส่งของมาให้ และช่วยหาบ้านให้ scammer 
สัก 1 หลัง  โดยจะส่งเงนิมาให้ ประมาณ $750,000  ซึง่ scammer จะส่งของพร้อมเงนิมาให้ในกล่องพสัด ุซึง่ประกอบด้วย 
เงินจ�านวน $750,000, สร้อยทอง, นาฬิกา, น�้าหอม,  มาให้เหยื่อ จากนั้นจะขอที่อยู่ของเหยื่อ  พร้อมอีเมล์ของเหยื่อ 
เพื่อแจ้งการส่งพัสดุ

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

เหยื่อก็จะมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการส่งของมาจากบริษัทดังกล่าวจริง ตามเอกสารดังนี้
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1.2 หลอกลวงว่าได้รับเงินจ�านวนหนึ่ง
 ในกล่องข้อความในอีเมล์ของเหยือ่กจ็ะมจีดหมายแปลกส่งมา โดยไม่ทราบแหล่งทีม่า ซึง่ตวัอย่างนีจ้ะเป็นอเีมล์

ทีส่่งมาจาก patrick.delaney@alrahjibank.org ว่าคณุ ปรชีพร มแีก้ว ได้รบัเงนิจ�านวน $30,000 แล้วให้เซ็นเอกสาร
เพื่อรับเงิน พร้อมกับโอนเงินค่าธรรมเนียมไปยังบัญชีที่ระบุไว้

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

ช

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 no-

tified 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.
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1.3 หลอกลวงโดยการหลอกลวงทางอีเมล์ (Fake Mail)
 ส่วนใหญ่จะเกิดในกรณีที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศทางอีเมล์ (E-mail) ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย

ซึ่งฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคล และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา โดยในระหว่างการโต้ตอบทางอีเมล์ 
เหยื่อจะไม่ทราบว่ามีบุคคลไม่ประสงค์ดีเข้ามาแอบแฝงปลอมตัวเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และท�าการโต้ตอบแทนเหยื่อ 
เม่ือถึงขั้นตอนที่จะต้องโอนเงินค่าสินค้าหรือเงินอื่น จึงเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินเดิมมาเป็นบัญชีใหม่ 

โดยที่เหยื่อไม่ทันระวัง ดังตัวอย่างพฤติการณ์ต่อไปนี้

เหยือ่ได้ไปลงทะเบยีนไปท�างานต่างประเทศทีศู่นย์ทะเบยีนคนหางาน  กรมการจัดหางาน ในการลงทะเบียนนัน้ 
เหยื่อได้ให้รายละเอียด  ชื่อ  สกุล  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์  พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะไปท�างาน
ที่ต่างประเทศ เช่น เยอรมัน เกาหลีใต้ อังกฤษ เป็นต้น ในต�าแหน่งที่ต่างกันออกไป  ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วเหยื่อจะ

ได้รับบัตรประจ�าตัวผู้ต้องการไปท�างานต่างประเทศ (ศท.1) ซึ่งเป็นขั้นตอนของทางราชการ

หาอีเมล์เป้าหมาย 

เช่น บริษัทน�าเข้าสินค้า

สร้างอีเมล์ปลอมเป็นบริษัทส่งออก

ที่มีชื่อเสียงจริง

ติดต่อธุรกิจตามปกติ

เหยื่อสั่งสินค้าและได้รับใบ Invoice

scammer 

แจ้งบัญชีธนาคารของตน

เหยื่อโอนเงินค่าสินค้า

บริษัทส่งออกปลอม
Scammer

เหยื่อ
บริษัทน�าเข้า

โอนเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 67



ต่อมาจะมีหญิงไทยติดต่อชักชวนให้ไปท�างานต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษ) โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจาก
กรมการจดัหางานแจ้งว่าต้องการคนไปท�างานโรงแรมจ�านวน  16 ต�าแหน่ง เม่ือเหยือ่สนใจทีจ่ะไปท�างานต่างประเทศตามที่
ต้องการ จึงแจ้งให้เหยื่อติดต่อกับคนไทยอีกคนหนึ่งชื่อ นาย A (นามสมมติ) ที่อ้างว่าท�างานอยู่ที่สถานทูตอังกฤษ
จะเป็นผู้เดินเรื่องเอกสารในการขอวีซ่า  นาย A (นามสมมติ) จึงให้เบอร์ติดต่อพร้อมอีเมล์ไว้แก่เหยื่อคือ อีเมล์ :  
diplomat-travelagency@london.com จากนั้นจึงส่งเอกสารให้เหยื่อกรอกข้อมูลเรื่องขอวีซ่า (เป็นแบบ Visa 
Application from และ Registration Form)

ต่อมา นาย A (นามสมมติ) จึงแจ้งให้เหยื่อส่งเงินช�าระค่ายื่นขอวีซ่า คนละ 40,000 บาท โดยให้น�าเงินฝากเข้า

บัญชีธนาคารกสิกรไทย  หมายเลขบัญชี 7362832xxx ช่ือบัญชี  Ms.Jaruwanxxx ซ่ึงเป็นบัญชีของคนไทย 

เมื่อช�าระค่าขอวีซ่าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ)  จึงส่งแบบฟอร์มสัญญาการว่าจ้างมาทางอีเมล์เหยื่อ  

(Appointment Letter)  

จากนัน้ประมาณ 2-3 วนั นาย A (นามสมมต)ิ  แจ้งว่าให้ส่งเงนิค่าตัว๋เครือ่งบนิ  คนละ 65,000 บาท  โดยแจ้งว่า

ส่ง SMS หมายเลขบัญชีธนาคารใหม่มาให้เพื่อใช้ในการโอนเงิน

ภายหลงัจากด�าเนนิการช�าระค่าตัว๋เครือ่งบินเรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ)  แจ้งว่าจะต้องมกีารเปิดบญัชี

ธนาคารที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 48,000 บาท)  โดยอ้างว่าจะต้องใช้ใน

การขอผ่าน ตม.เข้าประเทศองักฤษ   แล้วส่งเอกสารการเปิดบญัชธีนาคารมาทางอเีมล์ของเหยือ่ เมือ่เหยือ่ด�าเนนิการ 

กรอกข้อความตามเอกสารและโอนเงนิตามทีเ่รยีกร้องเรียบร้อยแล้ว  นาย A (นามสมมติ) แจ้งว่าจะมกีารส่งเอกสาร

ยนืยนัการท�างานจากประเทศองักฤษเพือ่ใช้ในการติดต่อกบัสถานทูตองักฤษในไทยมาให้      

 จากนัน้ประมาณ 2-3 สปัดาห์ 
เหยื่อได้รับอีเมล์ที่อ้างว่าเป็นบริษัท
ขนส่งพัสดุแจ้งว่า  พัสดุท่ีจะส่งมา
เกีย่วกบัเอกสารทีจ่ะใช้ในการเดนิทาง  
ออกวีซ ่าเพื่อไปท�างานที่ อังกฤษ  
ตดิอยูท่ีป่ระเทศอนิโดนเีซยี ถ้าต้องการ
เอกสารจะต้องจ่ายเงินอีกจ�านวน 
7,500 ยโูร  (ประมาณสามแสนกว่า
บาท) สดุท้ายเหยือ่จงึไม่ได้รบัเงนิคนื
และไม่สามารถติดต่อกับหญิงไทย

และนาย A (นามสมมต)ิ ได้อกีเลย 
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5 สิ่งที่ควรและไม่ควรท�าในประเทศสมาชิกอาเซียน

“5 Do and Don’t in ASEAN Member States”
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ความตื่นตัวในการเป็นประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community อย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2558 ท�าให้

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป ให้ความสนใจกบัเรือ่งของอาเซยีนเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งหลายคนคงรู้แล้วว่าประชาคมอาเซียนนั้นประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก 

คอื ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง ประชาคมเศรษฐกจิ และประชาคมสงัคมวฒันธรรม โดยหน่วยงานของภาครฐั

ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ มากมาย มีการติดต่อกันมากข้ึนระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ

และเอกชนของประเทศสมาชกิอาเซยีน ไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบทวภิาคหีรอืพหภุาค ีทัง้ในการประชมุและการเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน อีกทั้งประชาชนเองก็ได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

การรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิ่งที่ควรท�าและไม่ควรท�า”

ในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ผู้เขียนขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทสังคมของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีน เราคงปฏเิสธไม่ได้ว่า สิง่หนึง่ทีส่�าคญัไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางไปราชการหรอืเดนิทางไปท่องเทีย่ว

ในต่างประเทศ คือ การรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิ่งที่ควรท�าหรือไม่ควรท�า” ดังนั้น 

เราลองมาดกัูนดกีว่าว่าในประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ๆ เมือ่เราไปเยอืน ทัง้การตดิต่อธรุกจิ การเดนิทางไปศกึษาดงูาน 

การประชุม หรือแม้แต่เดินทางไปท่องเที่ยวส่วนตัวนั้น มีอะไรที่เราควรหรือไม่ควรท�ากันบ้าง

5 สิ่งที่ควรและไม่ควรท�า
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
“5 Do and Don’t in ASEAN Member States”

โดย   กลุ่มงานวิชาการ
       กอง พัฒนาระบบการบังคับคดี
       และประเมินราคาทรพัย์ กรมบงัคบัคดี
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บรูไน

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ ควรสงัเกตมารยาทในการแต่งกายในการเดินทางไป  

ในแต่ละที่ และแต่งตัวให้สุภาพเหมาะสมกับสถานท่ี  

นั้นๆ

√ เวลาจับมือให้จับอย่างเบาๆ แล้ว หลังจากนั้นน�ามือ

ที่จับมาแตะหน้าอก ซึ่งเป็นการจับมือแบบมาเลย์ดั้งเดิม

ทีเ่รยีกว่า “ซาลาม” ส�าหรบัในการจบัมอืกบัเพศตรงข้าม

ต้องรอให้อกีฝ่ายยืน่มอืมาจบัก่อน

√ ถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าไปยังมัสยิด

√ ในการช้ีทางหรือสิ่งของ ให้ใช้นิ้วโป้งขวาชี้บอกโดย

นิ้วอื่นๆ ก�าหุบไว้

√ ส่งของขวัญหรืออาหารด้วยมือขวาเท่านั้น

x ไม่ส่งของผ่านหน้าบคุคลทีก่�าลงัสวดมนต์อยู ่ไม่ควร

แตะต้องคัมภีร์อัลกุรอานเวลาเดินทางเข้าไปในมัสยิด

x ไม่กินอาหารหรือดืม่น�า้ต่อหน้าชาวบรูไนมสุลมิ

ในช่วงพธิถีอืศีลอด

x ไม่แตะต้องเนื้อตัว โดยเฉพาะผู้ชายไม่ควรแตะต้อง

เนื้อตัวผู้หญิงในที่สาธารณะ

x ไม่สนทนาเรือ่งเพศ ศาสนา และการเมอืง โดยเฉพาะ

การพูดถึงกษัตริย์และราชวงศ์บรูไนในทางไม่ดี

x ไม่นั่งก่อนเจ้าภาพหรือเจ้าบ้านเชิญให้นั่ง

กัมพูชา

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ เมือ่จะส่งของให้ผูอ้ืน่ ควรส่งด้วยสองมอื หรือไม่กส่็ง

ของด้วยมือขวา ถือว่าเป็นมารยาทที่ดี

√ ในการรับประทานอาหาร ควรให้เจ้าของบ้านหรือผู้

อาวโุสทีส่ดุของโต๊ะรบัประทานอาหารก่อน แล้วจงึเริม่รบั

ประทานได้

√ เมือ่เดนิผ่านบคุคลทีก่�าลงัสนทนากนัอยู ่ควรก้มศรีษะ

เล็กน้อยเมื่อเดินผ่าน (ถ้าเดินผ่านตรงๆ จะถือว่าไม่มี

มารยาท)

√ ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปยังบ้านของผู้อื่นหรือ

สถานที่ส�าคัญทางศาสนา เช่น เจดีย์ หรือวัด

√ ในการถ่ายรูปชาวกัมพูชา ควรขออนุญาตก่อนเสมอ

x ไม่ควรห่อกระดาษของขวัญด้วยสีขาว เพราะถือว่า

เป็นสีของการไว้ทกุข์ ควรใช้กระดาษทีม่สีีสัน และเม่ือได้

รับของขวัญแล้ว ยังไม่ควรเปิดออกทันที

x ไม่ควรวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัการเมอืงของกัมพชูา

x ห้ามถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางทหาร

x ห้ามถหูรอืสมัผสัศรีษะของคนอืน่ แม้ว่าบคุคลนัน้จะ

เด็กกว่าก็ตาม เพราะกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นส่วนส�าคัญ

ที่สุดของร่างกาย

x ไม่ควรซือ้สนิค้าทีเ่ป็นวตัถโุบราณในกมัพชูา เนือ่งจาก

บ่อยครัง้มกีารลกัลอบน�ามาขาย ท�าให้ชาวกมัพชูาสญูเสยี

วัตถุทางวัฒนธรรม
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อินโดนีเซีย

ควรท�า ไม่ควรท�า

√  ในการตดิต่อธรุกจิหรอืประชมุ ควรเตรยีมของทีร่ะลกึ

ให้กับคู่เจรจาเสมอ

√ ในการติดต่อธุรกิจหรือราชการ ควรพกนามบัตรไป

ให้มาก และยื่นนามบัตรด้วยมือขวาเท่าน้ัน และในการ

รับนามบัตร ควรกระท�าด้วยความสุภาพ

√ ในจดหมายทางการ ควรระบุชื่อเต็มของผู้รับชาว

อนิโดนเีซยี เช่น Mr.Sudjana Santosa ในกรณทีีผู่ต้ดิต่อ

ด้วยมคี�าน�าหน้านาม เช่น Dr. กใ็ห้ระบดุ้วย

√ ในการสนทนา ควรเรยีกชือ่เตม็หรอืเรยีกชือ่ต้นของ

คู่สนทนาเช่น Mr.Sudjana Santosa หรือ Mr.Sudjana 

ต่อเมือ่มคีวามคุน้เคยกนัมากขึน้ กอ็าจเรยีกชือ่ต้นโดยไม่มี

ค�าน�าหน้าได้ เช่น Sudjana

√ ควรจบัมอืท�าความรูจ้กักนัด้วยมอืท้ังสองมอื โดยไม่

ก�ามือแน่นแล้วหลังจากนั้นจึงน�ามือทั้งสองมาแตะท่ี

หน้าอก ส�าหรับในกรณีผู้หญิงจะเพียงแค่แนะน�าตัวและ

ก้มหัวหรือยิ้มให้เท่านั้น

x ไม่ควรรบเร้าให้คูเ่จรจาชาวอนิโดนเีซยีตดัสนิใจในทนัที 

เพราะจะไม่เป็นผลดต่ีอการเจรจา เนือ่งจากชาวอนิโดนเีซยี

มักจะตัดสินใจตามมติเอกฉันท์

x ไม่ควรดืม่ชาหรอืกาแฟก่อนเจ้าภาพชาวอนิโดนเีซยี 

ในกรณทีีม่กีารเสร์ิฟชาหรอืกาแฟ และในกรณกีารประชุม

จะไม่มีการแตะต้องเครื่องดื่มหรือของว่างที่จัดเตรียมไว้

จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม

x ไม่ท�ากิรยาที่ไม่สุภาพส�าหรับชาวอินโดนีเซีย ได้แก่ 

การยกมอืชีน้ิว้ การแตะศรีษะผู้อืน่หรือยกมอืกอดอก บ่งบอก

อาการโกรธหรือไม่พอใจ

x ไม่ใช้มือซ้ายในการจับมือ ส่งของ หรือรับมอบของ

เนื่องจากชาวอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ

x หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อไม่มีแขนหรือกางเกงขาสั้น

ส�าหรับผู้หญิง

ลาว

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ ก่อนจะถ่ายรปูใคร หรอืบคุคลใด ต้องขออนญุาต และ

ได้รับอนุญาตเสียก่อน

√ ควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าบ้านชาวลาว หรือ

บรเิวณทีก่�าหนดให้ถอดรองเท้าก่อนเข้า เช่น โบสถ์ วหิาร

√ ให้ความเคารพต่อระเบยีบ กฎหมาย วฒันธรรม และ

ประเพณีอันดีงามของชาวลาว ด้วยความสุภาพและมี

มารยาท

x หลีกเล่ียงการพูดจาส่อเสียดหรือล้อเลียนภาษาค�าพดู

หรือเล่าเรื่องเชิงตลกขบขันที่ส่อไปในทางที่ให้เกิดความ

ไม่เข้าใจระหว่างกนั เนือ่งจากภาษาไทยและภาษาลาวมี

ความใกล้เคียงและฟังเข้าใจกันได้

x หลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์ และการ

แสดงออกที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดการโต้เถียงใน

ประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมือง การปกครอง
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ลาว (ต่อ)

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายทีส่ภุาพในการ

เข้าเที่ยวชมและถ่ายภาพสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะ 

และไม่ควรแตะต้อง หรอืเข้าชมสถานทีต่่างๆ ในบริเวณที่

หวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต

√ ควรก้มศรีษะหรอืย่อตวัเวลาเดนิผ่านบคุคลอืน่ทีน่ัง่อยู่

x ห้ามตบหัวหรือจับหัว เพราะถือเป็นมารยาทที่ไม่

สภุาพอย่างยิง่ เนือ่งจากชาวลาวถอืว่าศรีษะเป็นสิง่สงูสดุ

x ห้ามแจกจ่ายใบปลิว หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

โดยไม่ได้รับอนุญาต

x หลีกเล่ียงการพูดจาแบบส่งเสียงดังและก้าวร้าว 

เนื่องจากชาวลาวเป็นคนที่รักความสงบสุข

มาเลเซีย

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ เวลามอบนามบัตร ให้ใช้สองมือถือนามบัตรยื่นให้ 

เพือ่เป็นการให้เกยีรตผิูร้บั เวลารบัมอบนามบัตรจากชาว

มาเลเซยี ควรอ่านรายละเอยีดสกัครูก่่อนเกบ็

√ ข้าราชการหรอืนกัธรุกจิท่ีมชีือ่เสยีงมกัมคี�าน�าหน้าชือ่ 

เช่น Tan Sri (ตันศรี) หรือ Dato (ดาโต๊ะ) เวลาเรียกชื่อ

บุคคลเหล่านี้ ควรเรียกนามสกุลและค�าน�าหน้าชื่อ เช่น 

Tan Sri หรือ Dato Lim  หรอืเรยีกแบบตะวนัตกกไ็ด้ เช่น 

Mr./Miss/Mrs. Lim

√ ถอดรองเท้าเวลาเข้าไปในศาสนสถาน  หรอืบ้านของ

ชาวมาเลเซีย

√ ในการชี้ทางหรือสิ่งของ ให้ใช้นิ้วโป้งขวาชี้บอก โดย

นิ้วอื่นๆ ก�าหุบไว้

√ ในการพบปะกับชาวมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ให้

แนะน�าผู้อาวุโสที่สุดในคณะก่อน และจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

รู้ว่าบุคคลใดอาวุโสสูงสุดในคณะของมาเลเซียด้วย

x ไม่ใช้มอืซ้ายในการหยบิของหรอืส่งของ/นามบตัรให้

แก่ชาวมาเลย์มสุลมิ เพราะถอืว่าไม่สภุาพ แต่ให้ใช้มอืขวา

เท่านั้น

x ห้ามแตะศีรษะชาวมาเลย์โดยเด็ดขาด เพราะถือ

เป็นการหยาบคาย

x ไม่จับมือเพศตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงเวลาทักทายกัน 

เว้นแต่ว่าฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ยื่นมือมาก่อน

x ไม่สนทนาหรือวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างเชื้อชาติต่างๆ ในมาเลเซีย หรือระบบการเมือง 

เนื่องจากเป็นเรื่องที่อ่อนไหว

x ไม่เปิดของขวญัทนัทเีมือ่ได้รบัมอบ เนือ่งจากเป็นการ

ไม่สภุาพ แต่ให้เปิดได้เมือ่ผูม้อบได้กลบัไปแล้ว หรือไม่อยู่

ต่อหน้า
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ไม่ใช้นิ้วชี้ในการชี้หรือเรียกชาวฟิลิปปินส์

เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ

พม่า

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ ต้องถอดรองเท้าทกุชนดิก่อนเข้าเขตศาสนสถาน 
ตัง้แต่รัว้ด้านนอก แม้แต่ถงุเท้าหรอืถงุน่องกห้็ามใส่ เข้าไป 
ต้องเดินเท้าเปล่า หากฝ่าฝืนชาวพม่าจะเข้ามาตักเตือน
ด้วยความไม่พอใจ

√ ต้องแต่งกายสภุาพเมือ่เข้าไปยงัศาสนสถาน โดยต้อง
ไม่ใส่เสื้อไม่มีแขน และไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นเกิน
หัวเข่าขึ้นไป
√ ควรรับและยื่นสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยมือขวาเท่านั้น
√ ควรก้มหวัเล็กน้อยเวลาเดินผ่านหรอืเดินเข้าไปหา
ผู้ใหญ่
√ ในการสนทนากับผู้ชายพม่าท่ีมีอาวุโสหรือต�าแหน่ง     
สงูกว่า ให้ใช้ค�าน�าหน้าชือ่บคุคลทีเ่ราสนทนาด้วยว่า “อ”ู 
(U) ส�าหรับผู้หญิงที่มีอาวุโสหรือต�าแหน่งสูงกว่า  ให้ใช้
ค�าน�าหน้าบคุคลทีเ่ราสนทนาว่า “ดอร์” (Daw)

x ไม่ควรสมัผสัมอืผูห้ญงิในการทกัทาย นอกเสยีจาก 
ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเริ่มเองและผู้ชายห้ามแตะต้อง เนื้อตัว
ร่างกายของผู้หญิงโดยเด็ดขาด

x ไม่ควรพดูจา หรอืส่งเสยีงดงั เพราะถอืว่าเป็นมารยาท
ที่ไม่สุภาพ

x ไม่ยกนิว้ชีข้ึน้ฟ้าเพือ่เรยีกชาวพม่า เพราะถอืว่าเป็นการ
ท้าทายให้ทะเลาะวิวาท แต่เวลาเรียกชาวพม่าให้ใช้นิ้วชี้
ชี้ลงพื้นซึ่งถือเป็นการเรียกอย่างสุภาพ

x ห้ามแตะศีรษะของผู้ที่มีอาวุโสกว่า

x ไม่ควรนัง่หนัหลงัให้กบัพระพทุธรปู และไม่ควรวาง 
พระพุทธรูปหรือวัตถุที่บูชาด้วยกิรยาที่ไม่เคารพ

ฟิลิปปินส์

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ การมอบนามบัตรให้แก่กันในการติดต่อธุรกิจ หรือ
ราชการเป็นเรื่องส�าคัญ เมื่อได้รับนามบัตรแล้วควรอ่าน
และให้ความสนใจกับนามบัตรทันที
√ การตดิต่อธรุกจิหรอืการประชมุ ผูช้ายควรใส่เสือ้แขน
ยาวและผกูเนคไท และใส่สทูในกรณปีระชมุเป็นทางการ
กับผู ้บริหาร ส่วนผู ้หญิงในการประชุมธุรกิจควรใส่
กระโปรงชุด (สไตล์ smart casual) หรือชุดเสื้อกางเกง
พร้อมสูท  (สไตล์ธุรกิจแบบประเทศตะวันตก)

x ไม่ควรกดดนัหรอืพยายามเร่งรดัให้ชาวฟิลปิปินส์ตอบ
รับข้อเสนอต่างๆ หรือตกลงในการเจรจาที่เป็นทางการ 
เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์
ส่วนบคุคลมาก ดังนัน้ การเร่งรัดแบบเป็นทางการอาจน�า
ไปสู่ความขัดแย้งได้

x ไม่สนทนาเรือ่งการเมอืงกบัชาวฟิลปิปินส์ ทีไ่ม่มคีวาม
สนิทและคุ้นเคยกัน
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ฟิลิปปินส์ (ต่อ)

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ ในการพบปะชาวฟิลปิปินส์ครัง้แรกให้เรยีกนามสกลุ

ของผูน้ัน้ ต่อเมือ่คุน้เคยกนัแล้วจงึเรยีกชือ่ตวั เช่น Mr.Antonio 

Lopez เมื่อพบกันครั้งแรก ต้องเรียกชื่อ Mr.Lopez 

ต่อเมื่อสนิทกันแล้วจึงเรียก “Antonio”

√ ควรกินอาหารที่เจ ้าภาพเสนอหรือตักให้ ซ่ึงการ

ปฏิเสธถอืเป็นการไม่สภุาพ แม้ว่าจะไม่ชอบรสชาตอิาหาร

ก็ควรพยายามลองชิมเล็กน้อย

√ ในการแนะน�าตวั ให้แนะน�าผูม้อีาวโุสสงูสดุก่อนและ

ให้แนะน�าผูห้ญงิก่อนผูช้ายในกรณทีีม่ลี�าดบัอาวโุสเท่ากนั

x ไม่ต�าหนชิาวฟิลปิปินส์ทีม่าประชมุไม่ตรงเวลา 

เนือ่งจากชาวฟิลิปปินส์มทีศันคติเกีย่วกบัการท�างานแบบ

ผ่อนคลาย และไม่ได้ให้ความส�าคญักบัการตรงต่อเวลามาก

นกัแต่จ�าเป็นทีช่าวต่างชาตผิูไ้ปพบกบัชาวฟิลปิปินส์จะต้อง

ตรงต่อเวลาเสมอ จะใช้ข้ออ้างแบบชาวฟิลปิปินส์ไม่ได้

x ไม่ใช้นิว้ชีใ้นการชีห้รือเรียกชาวฟิลิปปินส์เพราะถอืว่า

เป็นการไม่สุภาพ

x ไม่วพิากษ์วจิารณ์ชาวฟิลปิปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในที่สาธารณะ หรือไม่กล่าวชมหรือยกย่องในลักษณะที่

ไม่จริงใจ

“หลีกเลี่ยงการสนทนาในเรื่อง

ศาสนาและการเมืองของสิงคโปร์”

สิงคโปร์

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ นามบัตรเป็นสิ่งส�าคัญในการพบปะเจราจาธุรกิจ 

ในการแลกเปลี่ยนนามบัตรควรกระท�าด้วยท่าทีท่ีสุภาพ 

โดยควรยื่นและมอบนามบัตรให้ด้วยมือทั้งสอง และเมื่อ

ได้รับมอบหมาย ควรอ่านรายละเอียดในนามบัตรสักครู่ 

แล้ววางไว้บนโต๊ะประชมุ ไม่ควรเกบ็เข้ากระเป๋าทนัที

√ ในการสนทนาขอให้สังเกตอากัปกิริยาของคูส่นทนา 

เพราะชาวสงิคโปร์มกัไม่พดูออกมาตรงๆ เมื่อไม่เห็นด้วย 

เนื่องจากความเกรงใจ

x ไม่จับหรือแตะต้องศรีษะชาวสิงคโปร์ เนือ่งจากถอืว่า

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

x ไม่ควรให้ของท่ีระลึกในการติดต่อกนัอย่างเป็นทางการ 

เนื่องจากการให้ของที่ระลึกไม่ใช่ธรรมเนยีมในทางธรุกิจ

ของสงิคโปร์ อกีทัง้การให้ของทีร่ะลกึกบัหน่วยงานราชการ 

แม้เป็นของเล็กๆ น้อยๆ กอ็าจถกูมองว่าเป็นการติดสนิบน

ได้

x ไม่ควรพดูคยุหรอืหยอกล้อในเรือ่งตลกขบขนั เว้นแต่

เป็นคนที่มีความสนิทและคุ้นเคยกัน
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สิงคโปร์ (ต่อ)

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ ในการน�าเสนอข้อมลู (presentation) ในการประชมุ 
ควรจัดเตรียมข้อมูลอย่างเรียบง่ายและกระชับส�าหรับ
การน�าเสนอไม่เกิน 20 – 30 นาทีและมีส�าเนาแจก
√ จบัมอืทกัทายทกุคร้ังในการพบปะกนัอย่างเป็น
ทางการและควรจับมืออย่างแน่น และก้มหัวเล็กน้อยใน
ระหว่างจับมือ
√ การประชมุต้องตรงต่อเวลาอย่างยิง่ ในกรณทีีไ่ม่
สามารถมาตรงเวลาได้ ให้รีบโทรมาแจ้งก่อนเสมอ

x หลกีเลีย่งการสนทนาในเรือ่งศาสนาและการเมอืงของ
สิงคโปร์
x ไม่ควรปฏเิสธเวลาทีเ่จ้าภาพหยบิยืน่หรอืเสนออาหาร
หรือเครื่องดื่มให้ในครั้งแรก เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ 
แต่เมื่อกินหรือดื่มเครื่องดื่มที่ เสนอในครั้งแรกแล้ว 
ก็สามารถปฏิเสธสิ่งที่เสนอเพิ่มเติมมาได้

เวียดนาม

ควรท�า ไม่ควรท�า

√ ควรมอบสิง่ของด้วยสองมอื เช่น ยืน่นามบัตรด้วยสองมอื 
หรือมอบของที่ระลึกด้วยสองมือ
√ ควรอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อได้รับค�าชมเชยจากชาว
เวียดนาม
√ ในการจับมือทักทายกัน ควรใช้มือทั้งสองข้าง และ
ก้มหัวเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพโดยเฉพาะกับผู้ที่มี
อาวุโสหรือต�าแหน่งสูงกว่า
√ ควรตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุมหรือตดิต่อกบั
ชาวเวียดนามอย่างเป็นทางการ
√ การตดิต่อประชมุหรอืนดัหมายกบัทางราชการ ให้
นดัล่วงหน้าและให้เวลาพอควร เนือ่งจากการตดัสนิใจของ
หน่วยงานราชการมลี�าดบัชัน้ค่อนข้างสงู

x ไม่ควรปฏเิสธทีจ่ะรบัชา กาแฟ หรอืของว่าง เพราะ
ถือว่าชา กาแฟ หรือของว่าง เป็นการแสดงมิตรไมตรีใน
การต้อนรับ
x ไม่ควรสนทนาเรือ่งศาสนา ความเชือ่ การเมอืง สงคราม
เวยีดนาม การต่อต้านรัฐบาลเวยีดนามหรือวพิากษ์วจิารณ์
กฎหมายบ้านเมอืงของเวยีดนาม
x ไม่ควรพูดด้วยน�้าเสียงดังและห้วน เพราะถือว่าเป็น
มารยาทที่หยาบคาย
x ไม่ควรยืนเท้าสะโพก และยืนกอดอก เมื่อคุยหรือ
เจรจากับบุคคลอื่น
x ไม่ใส่เสือ้ยดืทีม่สีญัลกัษณ์หรอืข้อความทีเ่กีย่วข้องกบั
สงครามเวียดนาม

การปฏิบัติให้ถูกต้องกับวัฒนธรรมและมารยาท

สังคมของประเทศต่างๆ นอกจากจะช่วยสร้าง 

ความประทับใจให้กบัคนในประเทศทีเ่ราได้ติดต่อหรอืพดูคยุ 

ด้วยแล้ว ยังช่วยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่พอใจ

อันเกิดมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเรา อีกทั้งยังเป็น

ผลดีต่อความส�าเร็จของการท�าธุรกิจและการเสริมสร้าง

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าวัฒนธรรมและมารยาททางสังคม

ของประเทศอาเซียนจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างใน

รายละเอียด แต่ก็มีสิ่งที่ร่วมกันอยู่เป็นสากล นั่นก็คือ

การให้เกียรติและไม่ดูถูกซึ่งกันและกัน การให้

ความเคารพกันอย่างเท่าเทียม และการไม่รื้อฟื้นปม

ประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างกัน



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 77

อารยสถาปัตย์ 
(Universal Design) 

คืออะไร

ท�าไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์



การออกแบบเพื่อมวลชนเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นของใช้ส่วนตัวของ Mr. Ronald L. Mace (Professor of 
University of North Carolina USA) ซึ่งเป็นผู้พิการ Mr. Ronald ได้ทดลองดัดแปลงของใช้ส่วนตัวให้สามารถใช้กับ
ผู้พิการได้ หลังจากนั้นจึงได้น�าหลักการนี้มาใช้ อารยสถาปัตย์มีหัวใจส�าคัญอยู่ที่ความ “สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง 
และเท่าเทียม” น่ันคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการ 
สอดรบักบัพฤตกิรรมการใช้งาน เช่น ป้ายบอกทางทีม่สัีญลกัษณ์ส�าหรับผูพิ้การทางสายตา ท�าทางลาดบนทางเท้าและห้องน�า้
สาธารณะส�าหรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็น เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของโลก 
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือนับวันจ�านวนผู้สูงอายุ
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ องค์การ
สหประชาชาติประเมินว่า ค.ศ. 2001-2100 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมี
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท่ัวโลก และจากงานวิจัย
ซึง่การเคหะแห่งชาต ิร่วมกบัศนูย์บรกิารวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยหน่วยปฏบิตักิารวิจยัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
กับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า
ภายใน ค.ศ. 2025 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โดยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 14% และก็จะมีผู้พิการมากขึ้น 
กล่าวคอื 10% ของผูส้งูอายจุะเป็นผูพ้กิาร ตวัเลขดงักล่าวชีใ้ห้เห็น
ว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับ Universal 
Design อย่างจรงิจงั ส�าหรบัองค์ประกอบของ Universal Design 
ซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ประกอบไปด้วยหลกั 7 ประการ 
ได้แก่ (การเคหะแห่งชาติ, 2555)

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร

 ท�าไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์
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1. Equitability : ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่าง Universal Design ในที่พักอาศัย 
สมาชิกทุกคนในบ้านต้องใช้ประโยชน์ได้ เช่น พื้นหรือทางเดินภายในบ้านควรปรับให้ราบเรียบเสมอกัน หลีกเลี่ยงการเล่น
ระดับ ฯลฯ ส่วนการออกแบบในพื้นที่สาธารณะ เช่น ลิฟต์โดยสารต้องเหมาะส�าหรับการใช้งานของทุกคน มีระดับปุ่มกด 
ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถใช้งานได้ มีอักษรเบรลล์ส�าหรับผู้พิการทางสายตา ฯลฯ

2. Flexibility : มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถนัดซ้าย ถนัดขวา สูงหรือเตี้ย ก็สามารถใช้งานได้ 
หรือสามารถปรับเปลี่ยนไปตามผู้ใช้งาน อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้น�าด้าน Universal Design ในเอเชีย 
จะมีโทรศัพท์สาธารณะที่สามารถปรับระดับได้ตามความสูงของผู้ใช้งาน เป็นต้น

3. Simple and Intuitive : ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก โดยควรมีรูปภาพเป็นสัญลักษณ์สากล ซึ่งสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย
ก�ากับไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าจะอ่านหนังสือออกหรือไม่ก็ตาม เช่น การใช้รูปภาพเพื่อการคัดแยกขยะ เป็นต้น

4. Perceptible Information : ข้อมูลชัดเจน สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ คือ มีข้อมูลส�าหรับประกอบการใช้งาน
อย่างเพียงพอ เช่น รูปภาพแสดงวิธีการใช้สุขภัณฑ์ เป็นต้น

5. Tolerance for error : มีระบบป้องกันอันตราย กรณีที่มีการใช้งานที่ผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและ
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

6. Low Physical Effort : เบาแรงช่วยทุ่นแรงกายคือ ต้องออกแบบให้สะดวกและไม่ต้องออกแรงมาก เช่น 
ใช้ประตบูานเล่ือนแทนบานเปิดซ่ึงต้องออกแรงมากกว่า ก๊อกน�า้ควรเป็นแบบก้านโยก หรอืเป็นระบบเซน็เซอร์ แทนก๊อกแบบ
หมุนที่ต้องออกแรงในการหมุน เป็นต้น

7. Size and Space : มีขนาดและพื้นที่ส�าหรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับคนทุกรูปร่าง เช่น คนตัวใหญ่ 
คนทีต้่องใช้รถเขน็ (Wheel Chair) ควรออกแบบให้มขีนาดพืน้ทีเ่พยีงพอส�าหรบัหมนุหรอืกลบัรถเขน็ได้ภายในห้องน�า้ เป็นต้น

การออกแบบที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียม ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งมี
ให้เห็นอยู่ทั่วไป นอกจากจะเป็นการละเมิดและลิดรอนสิทธิผู้พิการ ต�ารวจทหารผ่านศึก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้ที่มี
สขุภาพไม่สมบรูณ์แข็งแรง (รวมถึงสตรมีีครรภ์ และเดก็เลก็ทีย่งัต้องใช้รถเขน็เดก็ด้วย) อนัเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลซึ่งขัดต่อทั้งกฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยเองแล้ว ยังเป็นการท�าลายภาพลักษณ์
ที่ดีของชาติในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นน�าของโลกอีกด้วย

แต่ด้วยความเจรญิและการพฒันา ตลอดจนความเปลีย่นแปลงของโลกในด้านต่างๆ ทีม่มีาอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบัน  
ยิ่งท�าให้เราตระหนักว่า “อารยสถาปัตย์” เป็นสิ่งส�าคัญจ�าเป็นของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ท�าในวันนี้ แต่วันข้างหน้า เราก็ต้องท�าอยู่ดี ด้วยเหตุผล 5 ประการ ดังนี้

(1) ผูส้งูอายกุ�าลงัจะล้นโลก   ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยก�าลงัเดนิไปสูค่วามเป็นสงัคมผูส้งูอายุ 
มนุษย์จะมีอายุยืนยาวขึ้นและต้องการสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย
ในการด�าเนินชวีติประจ�าวนัมากขึน้  ข้อมลูจากองค์การสหประชาชาต ิ(UN) ระบวุ่า ปัจจบุนัประชากรโลกมจี�านวนกว่า 7,000 
ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป จ�านวน  893 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.8% ในจ�านวนนี้ มีผู้ที่มีอายุเกิน 100 ปี 
มากถึง 340,000 คน  และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกราว 200 ล้านคน ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า 
หมายความว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 จ�านวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีมากกว่า 1,000 ล้านคน
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(2)  ประชากรโลกจะมีผู้พิการมากขึ้น แปลกแต่จริง คนพิการหรือคนที่จ�าเป็นต้องใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตจะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น เพราะความพิการส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากพิการโดยก�าเนิดแล้ว แต่เป็น
ความพิการที่มาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุ รวมถึงความพิการที่มาจากสภาพความแก่ชรา

(3)  กฎหมายบงัคบัให้ท�าในปัจจบุนั ประเทศท่ีเจริญแล้วท่ัวโลก เช่น  ญีปุ่น่  อเมริกา  องักฤษ เยอรมนี ฯลฯ มกีารออก
กฎหมายบังคับให้สถานที่สาธารณะ และตึกอาคารต่างๆ จะต้องจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยในช่วง 15 ปีมานี้ ก็ได้มีกฎหมายหลายฉบับออกมามีผลบังคับใช้ ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540 
ถึงฉบับปัจจุบนั  กฎหมายสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร กฎกระทรวงมหาดไทย ปี 2548 และกฎกระทรวง
การพฒันาสงัคมฯ ปี 2556 เป็นต้น  ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ให้การออกแบบสร้างท�าตกึอาคารและสถานทีส่าธารณะทกุแห่ง จะต้อง
มีอารยสถาปัตย์ คือ ต้องจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยแล้วเช่นกัน

(4)  กติกาโลก ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design เป็นภาษาสากล และกติกาสากลของ
โลกยุคปัจจุบันและอนาคต  ดังจะเห็นได้ว่าในทุกประเทศที่เจริญแล้ว พัฒนาแล้ว แม้แต่ในบางประเทศที่ก�าลังพัฒนา ก็จะ
ต้องมีสิง่เหล่าน้ี ด้วยเหตุนี ้“อารยสถาปัตย์” จงึเป็นเสมอืนดชันชีีว้ดัความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศต่างๆ ในโลกยคุปัจจบุนั
ได้อีกทางหนึ่ง  ยิ่งตอนนี้ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า เรายิ่งต้องตระหนักถึง
เรื่องนี้ให้มาก เพราะถ้ายังไม่มีอารยสถาปัตย์ในการปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมือง เราก็จะไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก 
เพราะนั่นเท่ากับว่าเราไม่ดูแลไม่ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยพักฟื้น ยังมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
ซึ่งอาจท�าให้เราถูกมองว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ยังล้าหลังป่าเถื่อน

(5)  หลักแท้แก่นธรรมในพระพุทธศาสนา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า เกิดแก่เจ็บตาย เป็นของธรรมดา ไม่มีใคร
ล่วงพ้นไปได้ ไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นวรรณะใด จะยากดีมีจน หรือสูงต�า่ด�าขาว  ดังนั้นการออกแบบบ้านเมืองให้มีอารยสถาปัตย์ 
จงึแสดงถงึความไม่ประมาทในการด�าเนนิชวีติ และเป็นการออกแบบทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อคนทกุคนโดยแท้จรงิ เพราะวนัหนึง่ 
เราเองนั่นแหละที่อาจต้องพึ่งพาอารยสถาปัตย์ ต้องใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ  เพราะวันหนึ่งเราอาจต้องเจ็บไข้
ได้ป่วย  เราอาจต้องแก่ชรา  เราอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือไม่ก็อาจต้องมีครอบครัว มีภรรยาที่ตั้งครรภ์  มีลูกเล็กให้ต้อง
เลี้ยงดู หรือมีภาระหน้าที่ต้องดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าผู้มีพระคุณ

ดังนั้น  จึงเป็นเรื่องที่ “ถึงกาลถึงเวลา” แล้ว ที่ทุกคน ทุกองค์กร จะต้องมาช่วยกันท�า “อารยสถาปัตย์” ให้เกิดผล
เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน  เพ่ือช่วยกันท�าให้ทกุตึกทกุอาคาร ทุกบริการสาธารณะ  มกีารออกแบบท่ีเป็นธรรม+ท่ัวถงึ+เท่าเทยีม  
เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ ใช้งานง่าย ด้วยหลักการออกแบบที่เป็น “อารยสถาปัตย์” ซึ่งจะช่วยท�าให้
บ้านเมอืงของเราเป็นสถานทีท่ีค่นทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยั ทกุสภาพร่างกายในสงัคม สามารถ “เข้าถงึ” และ “ใช้ประโยชน์ได้” 
ตรงตามกฎหมาย และกติกาโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต

“อารยสถาปัตย์” ยงัเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวไปสูป่ระชาคมอาเซยีนในอกี 2 ปีข้างหน้า 
และจะเป็นการตอกย�า้ถงึภาพลกัษณ์ประเทศไทยในความเป็น “เมอืงอารยประเทศ” เป็น “สยามเมอืงยิม้”เป็น “เมอืงท่องเทีย่ว
ชั้นน�า” เป็น “เมืองน่าอยู่น่ามาเยือน” และน่ามาลงทุนท�าธุรกิจต่างๆ  ด้วย เพราะเป็นเมืองที่มีการออกแบบที่ก่อให้
เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับคนทั้งมวลโดยแท้จริงครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.komchadluek.net

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation80



กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 81



กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ถ้าเทียบ
กับสังคมใหญ่ๆ วัฒนธรรมองค์กรอาจจะไม่แตกต่างอะไรไปจากจารีตประเพณีของสังคม ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด 
ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติหรือแสดงออกจนสิ่งนั้นโดดเด่นกว่าพฤติกรรมของ
คนทั่วไป

องค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและอยู่คู่กับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางองค์กร วัฒนธรรมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของ
การอยู่ร่วมกัน ในขณะที่บางองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากการออกแบบและจงใจสร้างขึ้นมา ส�าหรับองค์กรที่จงใจ
สร้างขึ้นมาคงจะไม่มีปัญหาใดๆ เพราะคงไม่มีใครสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการด�าเนินงานขององค์กรขึ้นมา 
แต่องค์กรท่ีมวัีฒนธรรมทีเ่กดิขึน้มาเองมกัจะประสบปัญหาเพราะวัฒนธรรมท่ีเกดิขึน้และมอียู่มกัจะมท้ัีงสิง่ท่ีดีและสิง่ท่ีไม่ดี 
ปัญหาใหญ่ส�าหรับองค์กรที่มีอายุมาก (ตั้งมานาน) คือ ต้องการจะเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กรใหม่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร 
และคิดว่าคงจะเปลี่ยนได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้ ปฏิบัติกันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการท�างานไปแล้ว พูดง่ายๆ 
ก็คือ ชีวิตการท�างาน ชีวิตส่วนตัว วัฒนธรรมองค์กรรวมเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้ว คนในองค์กรรู้สึกคุ้นเคยและสะดวกสบาย
กบัการด�ารงชวีติอยูภ่ายในวฒันธรรมองค์กรเดมิ ถ้าจะไปตัดแต่งหรือปรับเปลีย่นวัฒนธรรมองค์กรเร่ืองใดออกกย่็อมกระทบ 
ต่อชีวิตของคนท�างานนั้นอย่างแน่นอน อาจจะท�าให้คนรู้สึกเจ็บปวด รับไม่ได้และสุดท้ายอาจจะเกิดการต่อต้านวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ที่จะน�าเข้ามา ซึ่งก็มีองค์กรจ�านวนไม่น้อยที่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เพราะทนกระแสการต่อต้านไม่ได้

ผู้บริหารและคนท�างานในองค์กรต่างๆ ทราบว่าสิ่งไหนที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สิ่งไหนไม่ดี แต่จะให้เปลี่ยนใน
ทันทีย่อมเป็นไปได้ยาก เหมือนกับการที่เราอยู่บ้านท่ีมีหลังคาร่ัวเวลาฝนตก จากการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาแล้ว
พบว่าน�า้รัว่เกดิจากการออกแบบโครงหลงัคาไม่ด ีส�าหรบัแนวทางแก้ไขปัญหาสามารถท�าได้วธิเีดยีว คอื รือ้และท�าโครงหลงัคา
ใหม่ทั้งหลัง ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน คนบางคนอาจจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนโครงหลังคาใหม่ปัญหานี้จะหายไป แต่ถามว่า 
ยอมรบัได้หรอืไม่ทีต้่องเกดิความไม่สะดวกในการอยูอ่าศยัในบ้านทีก่�าลงัก่อสร้างเพือ่รือ้หลงัคาใหม่ไปเป็นเดอืนๆ หลายคนยอม
ทีอ่ยูกั่บบ้านหลงัเก่าและเอากระป๋องมารองน�า้เวลาหลงัคารัว่ เพราะรูส้กึว่าคุน้เคยกว่าและยอมรบัปัญหาเลก็ๆ น้อยๆ นีไ้ด้
ง่ายกว่าการท่ีจะต้องอาศัยอยู่กับบ้านที่ก�าลังก่อสร้างหลังคาใหม่ ถ้าเปรียบวัฒนธรรมองค์กรเหมือนต้นไม้ใหญ่ จะพบว่า
วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องเปรียบเสมือนล�าต้น บางเรื่องเหมือนราก บางเรื่องเหมือนกิ่งก้านสาขา บางเรื่องเป็นเปลือก และ
บางเรื่องเปรียบเสมือนใบ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น

วัฒนธรรมองค์กรที่เปรียบเสมือนรากและล�าต้นของต้นไม้

มกัจะเป็นวฒันธรรมทีต้่องใช้เวลาสัง่สมมายาวนานพอๆ กบัอายุขององค์กร เป็นวัฒนธรรมท่ีฝังลกึลงไปในสายเลอืด
ของคนในองค์กร เช่น ระบบอุปถัมภ์ขององค์กรแบบเถ้าแก่ที่เจ้าของคิดว่าพนักงานทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลาน ดุด่าว่า
กล่าวได้ทกุเรือ่ง ใช้งานได้ทกุเรือ่ง ช่วยเหลอืได้ทกุเรือ่ง ในขณะทีพ่นกังาน คนเก่าคนแก่กย็อมรบัสภาพได้และท�าได้ทุกเรือ่ง
ที่เถ้าแก่สั่งเพราะเป็นคนที่มีบุญคุณกันมานานทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว คนท�างานส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ตามที่ดี ไม่กล้า
ตัดสินใจอะไรถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เพราะตั้งแต่ท�างานมาเป็นสิบยี่สิบปีไม่เคยได้คิดอะไรเองเลย วันดีคืนดีจะให้
มาคิดอะไรเอง ก็ไม่รู้จะเอาความมั่นใจมาจากไหน วัฒนธรรมองค์กรประเภทนี้แข็งมากมีแรงต้านทานสูง ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง ถ้าใช้ก�าลังจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
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วัฒนธรรมองค์กรที่เปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้

มกัจะเป็นวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้พ่วงมาจากวฒันธรรมหลกั แต่เพิง่เกดิขึน้มาไม่นาน เช่น วัฒนธรรมการท�างานในระบบ
อาวโุสทีเ่กดิต่อเน่ืองมาจากระบบอปุถัมภ์ วฒันธรรมการปล่อยเงินกูใ้นท่ีท�างาน วัฒนธรรมการเล่นพรรคเล่นพวกท่ีเกดิพ่วง
มาจากวัฒนธรรมหลักขององค์กรคือ ระบบอุปถัมภ์ที่มักจะรับคนเข้าท�างานจากคนที่รู ้จักหรือเครือญาติของคนเก่า 
วัฒนธรรมในลักษณะนี้ยังไม่แข็งมาก เนื่องจากเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน เหมือนกับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ การปรับเปลี่ยนยังพอ
มีมาช่องทางที่จะท�าได้เพราะใช้ก�าลังเข้าไปดัดได้ หรือแม้ว่าจะตัดแต่งกิ่งออกไปบ้างก็ยังไม่กระทบต้นไม้ทั้งต้นมากนัก

วัฒนธรรมองค์กรที่เปรียบเสมือนเปลือกไม้และใบไม้

มักจะเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามกระแสและแฟชั่น เกิดขึ้นสักพักแล้วก็จางหายไป ลักษณะของวัฒนธรรมก็จะมี
หลากหลายรปูแบบ และบางเรือ่งกจ็�ากดัวงแคบอยู่เพียงคนบางกลุม่เท่าน้ัน และในเวลาเดียวกนักอ็าจจะมวัีฒนธรรมองค์กร
ในหลายรูปแบบ เช่น คนบางกลุ่มอาจจะชอบเปลี่ยนงาน
บ่อย คนบางกลุม่ชอบพูดคุยโทรศัพท์มือถือในทีท่�างาน บาง
กลุ่มชอบดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมในเวลางาน บางกลุ่มชอบ
แอบซื้อขายสินค้ากันในที่ท�างาน คนบางกลุ่มที่เป็นวัยรุ่น
ชอบเท่ียวดกึและมผีลกระทบต่อการท�างานในวนัรุง่ขึน้ ฯลฯ 
วัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่สั่งสมอยู่ในสายเลือดของคน
ท�างาน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคมหรือเทคโนโลยี 
วัฒนธรรมองค์กรเหล่านีบ้างครัง้กจ็างหายไปเองเหมอืนกบั
เปลือกไม้หรือใบไม้ที่หลุดลอกและผลัดเปลี่ยนไปตามกาล
เวลา แต่ก็จะมีเรื่องอื่นๆ เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เรื่องเก่าหายไป 
เรื่องใหม่เข้ามาทดแทนอยู่เรื่อยๆ

วัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี้ มักจะไม่ค่อยน่ากลัวมากเพราะมันมีอายุขัยของตัวเอง เกิดขึ้นและจางหายไป ถ้าจะ
ท�าให้จางหายไปเร็วขึ้นก็สามารถท�าได้ เหมือนกับการเด็ดใบไม้ท่ีหนอนชอนไชออกไป ถึงแม้ว่าใบไม้ใบน้ันจะยังเขียวอยู่ 
ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ทั้งต้น แต่ความยุ่งยากของการก�าจัดวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี้คือ มีวัฒนธรรมหลายเรื่อง 
หลายกลุ่มที่กระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กร

เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของการเกิดขึ้นและการคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ลองมาดูกันต่อว่าถ้าเราต้องการจะ
ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทดแทน หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ควรจะมีกลยุทธ์ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ใบไม้ร่วง

การทีต้่นไม้ไม่เคยโดนพายใุหญ่ๆ พัดเลย อาจจะท�าให้ใบไม้ทีร่่วงตดิคาต้น ตดิคากิง่คาใบ และเน่าเหมน็อยูเ่ป็นจ�านวนมาก 
เหมือนกับการที่องค์กรสงบนิ่งมานานไม่เคยมีอะไรเข้ามากระทบ วัฒนธรรมท่ีไม่ดีก็จะหมักหมมสะสมอยู่มาก กลยุทธ์
หนึ่งที่น่าจะเริ่มน�ามาใช้ในล�าดับแรกๆ เพื่อเริ่มการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรคือ การน�าเอากระแสจากภายนอกเข้ามา 
กระทบองค์กรเพื่อให้เกิดการตื่นตัว และถือโอกาสปัดเป่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีออกไปได้บ้าง เช่น การน�าเอาระบบการ
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ประเมินผลงานแบบใหม่ที่มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนเข้ามา จะช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพที่เดิมเคยเป็นพื้นที่เทาๆ (Gray 
Area) ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมือนกับการที่ต้นไม้ใหญ่ถูกลมพายุพัดไปครั้งหนึ่งก็จะท�าให้มองเห็นส่วนต่างๆ ของต้นไม้ได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะใบไม้เน่าและใบเหลืองๆ หลุดร่วงไป

กลยุทธ์ตัดตอน

บางครั้งเราไม่สามารถถอนต้นไม้ต้นเดิมซึ่งเป็นไม้ใหญ่ได้ แต่เราก็ยังไม่พอใจกับผลผลิตของต้นไม้ต้นนั้น วิธีการหนึ่ง
ที่สามารถท�าได้คือ การตัดกิ่งและเอาพันธุ์ไม้ดีๆ มาทาบกิ่งใหม่ แต่อาศัยต้นไม้เดิมเป็นฐาน เหมือนกับการที่เราปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่องบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเดิม เช่น การน�าเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้าใช้
โดยที่แต่งตั้งให้ผู้มีบารมีต่อคนในองค์กร (ซึ่งอาจจะไม่ใช่โดยต�าแหน่ง) เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น�าในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่อง เพราะคนกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลทางความคิดต่อพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กร บางองค์กรจะแต่ง
ตัง้พนกังานอาวโุสทีม่บีารมเีป็นประธานคณะกรรมการในการพฒันาองค์กร โดยมพีนกังานรุน่ใหม่ทีม่ตี�าแหน่งหน้าท่ีสงูเป็น
ที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยง

กลยุทธ์บดบังรัศมี

วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องที่ไม่ดีและเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม เราอาจจะใช้กลยุทธ์ดับรัศมีของวัฒนธรรมนั้นๆ 
ซึง่สามารถท�าได้สองแนวทางหลกัคอื หาอะไรมาบดบงัแสงแดดเพือ่ให้ส่วนนัน้ๆ หยดุการเตบิโตและแห้งเหีย่วไปเอง (ลดบทบาท
ของคนที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ดีลง) หรือเพิ่มแสงแดดเพื่อการดูแลกิ่งใบของส่วนที่เราต้องการให้มากขึ้น (เพิ่มบทบาทของคนที่
มีวัฒนธรรมที่ดีให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น)  

กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน

ในบางองค์กรอาจจะไม่สามารถใช้กลยุทธ์ดังที่ได้กล่าวมา เนื่องจากต้นไม้ทั้งต้นมีส่วนที่ไม่ดีมากกว่าส่วนที่ดี อาจจะ
เป็นโรครากและล�าต้นเน่าจนไม่สามารถเยียวยาได้ องค์กรอาจจะต้องตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน เหมือนกับการตัด
ต้นไม้เดมิท้ิงเพ่ือปลกูหรอืหาต้นไม้ใหม่ทดแทน ส�าหรบัวธินีีส้ามารถท�าได้สองทางคอื ไปซือ้ต้นไม้ใหญ่ทีเ่ขาขายกนัเป็นต้นๆ 
ต้องใช้รถสบิล้อขนมา (การซือ้ตวับคุลากรจากองค์กรท่ีมวัีฒนธรรมท่ีดีเข้ามาทดแทนบุคลากรรุ่นเก่าๆ) หรือเร่ิมจากการปลกู
ต้นไม้ใหม่จากต้นกล้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล (การสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเองแบบค่อยเป็นค่อยๆ ไป
ท�าทีละเรื่องสองเรื่อง ไม่ได้เปลี่ยนครั้งใหญ่) 

สรุป วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะเกี่ยวข้องกับจิตใจของคนในองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
ทั้งการสร้างและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่ส�าคัญมากต่อการสร้างพลังร่วมของคนในองค์กร ถ้าบริหาร
จัดการไม่ดี พลังนี้ก็จะกลายเป็นพลังต้านความก้าวหน้าขององค์กร แต่ถ้าบริหารจัดการได้ดี พลังร่วมนี้ก็เปรียบเสมือน
ขมุพลงัวเิศษท่ีจะช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัขององค์กรได้เป็นอย่างด ีเพราะพลงังานนีไ้ม่สามารถไปซือ้หาจากทีไ่หนได้ 
ต้องสร้างขึน้มาเองเท่านัน้ สดุท้ายนี ้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผูบ้ริหารขององค์กรต่างๆ จะให้ความส�าคญักบัการบริหารวัฒนธรรม
องค์กรกันมากยิ่งขึ้น

       ขอบคุณข้อมูลจาก  
www.peoplevalue.co.th
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 ภัยคุกคามสุขภาพคนเมือง ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนเมืองใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาและภาระหน้าที่ 

ทีร่บัผดิชอบ ท�างานหามรุง่หามค�า่ เผชญิกบัมลภาวะอยูท่กุวีว่นั ย่อมส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผูค้นเหล่านีโ้ดยตรง 

เป็นปัญหาสขุภาพแอบแฝงอยูใ่นร่างกายคนเมอืงโดยทีรู่ตั้วและไม่รูตั้ว แต่จะมโีรคอะไรบ้างนัน้ เรามาอพัเดตข้อมูลกัน 

ดีกว่าค่ะ จะได้รู้เท่าทันและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. โรคเครียด

ปัจจบุนัคนไทยเป็นโรคนี ้เพิม่ขึน้

ทุกๆ ปี หากเหลียวกลับไปมองชีวิต

ท่ีผ่านมาสักนิดจะพบว่า ผู้คนในเมือง

ใหญ่มากมายมักมีพฤติกรรมหลายๆ 

อย่างทีผ่ดิๆ โดยเฉพาะเรือ่งของอารมณ์ 

ไม่ว่าจะโกรธง่ายฉุนเฉียวง่าย อยู่กับ

ความเครยีดตลอดเวลา

7 โรคร้ายคนเมือง
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จากผลการวจิยัของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ในปี 2549 คนไทยมแีนวโน้มเป็นโรคเครยีดใน

ระดับสูงมากถึง 8% เครียดระดับปานกลาง 33% และเครียดระดับน้อย 57% รวมทั้งคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี 

ซึง่เป็นวยัทีก่�าลงัก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน มกัเป็นโรคเครยีดมากกว่าวยัอืน่ เรยีกกนัว่า โรคผูบ้รหิาร เพราะอายมุากขึน้ 

ความรับผดิชอบงานกห็นกัขึน้เป็นเงาตามตวั การศกึษาของนกัวทิยาศาสตร์พบว่า ความเครยีดส่งผลให้เกดิปัญหาสขุภาพ 

เช่น นอนไม่หลบัเลย วติกกงัวล จนกระทัง่อาเจยีน เครยีดลงกระเพาะอาหาร ปัสสาวะบ่อยจนกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 

เครยีดแล้วเป็นไมเกรน หรอืลกุลามถึงข้ันเป็นโรคหวัใจ ส่วนผลกระทบทางด้านจติใจ เช่น เกดิความกงัวลตลอดเวลา 

ลนลานอย่างหนกั กงัวลจนไม่มสีมาธ ิอารมณ์เสยี หงดุหงดิ ฯลฯ หากปล่อยทิง้ไว้นานจะพฒันาไปสูโ่รคเครยีดเรือ้รงัได้ 

การปฏบิตัติวัทีจ่ะช่วยลดอาการเครยีดได้กค็อื การผ่อนคลายความเครียดทางร่างกาย เร่ิมง่ายๆ ด้วยการออกก�าลงักาย

ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จะช่วยให้การท�างานของระบบเลือดหัวใจและสมองดีขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ 

ลดคาร์โบไฮเดรตและแอลกอฮอล์ หรือจัดสภาพแวดล้อมในทีท่�างานใหม่ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานเริ่มให้ความส�าคัญกับ

เรือ่งน้ี เช่น จัดให้มมีมุนัง่เล่นในสวนสวย มมุท�าสมาธ ิ มมุรบัประทานอาหารว่าง มมุดหูนงัฟังเพลง บรกิารนวดคลาย

เครยีดในทีท่�างาน การเพิม่เวลาพกัทกุๆ ชัว่โมง ฯลฯ แต่หากไม่ดขีึน้ควรพบจติแพทย์สถานเดยีว

 

2. โรคระบบทางเดินหายใจ

มลภาวะเป็นพิษ สาเหตุหลักของโรคทางเดินหายใจ เช่น โรค

ปอด ไซนสั หวดั ภมูแิพ้ องค์การอนามยัโลกรายงานว่า โรคทีค่ร่าชวีติ

คนท�างานมากทีส่ดุในปัจจบัุนคอื โรคทางเดนิหายใจเรือ้รงั โดยมอีตัรา

เสี่ยงสูงถึง 10% ของคนทั้งโลก นอกจากนีร้ายงานทางการแพทย์ของ

ไทยยังพบว่าคนกรุงเทพฯ มีอัตราผู้ป่วยภูมิแพ้สูงถึง 50% ต้นเหตุแห่งมลพิษก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมตามหัว

เมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกน่ีแหละ ท่ีปล่อยหมอกควันพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งไอเสียจากรถยนต์ที่มีปริมาณมากขึ้น 

อาการเบื้องต้นของภูมิแพ้เริมจากเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย โดยไม่ได้มาจากการเจ็บป่วย หายใจไม่สะดวก ป่วย

กระเสาะกระแสะ เหมอืนเป็นไข้หวดัตลอดเวลา คดัจมกู น�า้มกู น�า้ตาไหล แต่ไม่มไีข้ เราสามารถป้องกนัได้ง่ายๆ ด้วยการ

หลกีเลีย่งการเดนิทางในช่วงเวลารถตดิ พกัอาศยัอยูใ่นทีอ่ากาศถ่ายเทหรอืไปสดูอากาศนอกเมอืงบ้าง และออกก�าลงั

กายเป็นประจ�า

3. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ

  ยุคไอทีแทบทุกคนในเมืองใหญ่ต้องนั่งท�างานกับคอมพวิเตอร์ 

การจ้องหน้าจอคอมพวิเตอร์ทัง้วัน ท�าให้ตาพร่ามวั รงัสจีากหน้าจอท�าให้

กล้ามเนื้อตาตึงเครียด อาการเหล่านี้หากทิ้งไว้นานจะมีอาการปวด

ศีรษะร่วมด้วย การพกัสายตาด้วยการหลบัตาหรอืมองต้นไม้ใบหญ้าจะ

ช่วยลดความเมือ่ยล้าของดวงตาได้ กล้ามเนื้อเมื่อยล้าเป็นอาการ
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เครยีดของกล้ามเนือ้เมือ่ใช้งานต่อเนือ่งนานๆ เช่น การกดแป้นคีย์บอร์ด ท�าให้ข้อกระดูกน้ิวเสือ่ม กล้ามเน้ือไหล่ตึง และเจบ็ปวด 

การขยับเม้าส์ไปมาท�าให้ปวดกระดูกข้อมือ อาจเกิดพังผืดที่โพรงเส้นประสาทข้อมือหรืออุโมงค์ข้อมือ หากทิ้งไว้

นานอาจปวดเรือ้รงัถงึขัน้พกิาร อาการเหล่านีบ้รรเทาด้วยการพกัข้อมอื รบัประทานยาแก้ปวด บางรายทีอ่าการหนกั 

อาจต้องสวมอปุกรณ์ประคองข้อมอื หรอืฉดียาเพือ่ลดอาการเจบ็ปวด อกีวธิหีนึง่ทีช่่วยลดปัญหาได้คอื ปรบัอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสรีระ เช่น ใช้แผ่นป้องกันแสงเพ่ือป้องกันรังสี หรือเลือกใช้จอถนอมสายตา ควรปรับ

แสงสว่างหน้าจอให้เหมาะกบัช่วงแต่ละเวลาด้วย ขณะใช้คย์ีบอร์ดและเม้าส์ให้วางท่อนแขนขนานกบัพืน้ มีแผ่นรองข้อมอื

เพือ่ช่วยลดการเคลือ่นไหวและการเสยีดส ีปรบัระดบัเก้าอีใ้ห้นัง่สบาย ขาตัง้ฉากกบัพืน้ ซึง่ถอืเป็นท่าทีถ่กูต้อง

4. โรคนอนไม่หลับ

การนอนไม่หลับเป็นการนอนหลับยาก นอนหลับๆ ตื่นๆ หรือสะดุ้งขึ้นมาและนอนหลับต่อไม่ได้ ท�าให้พักผ่อน

ไม่เพยีงพอ เกดิจากหลายสาเหต ุเช่น อาหาร รปูแบบการใช้ชวีติ การเจบ็ป่วย การใช้ยา ความเครยีด ความกงัวล ฯลฯ 

คนส่วนใหญ่มักเป็นอยู่ 2-3 วัน แล้วจะหายไปเอง แต่บางรายที่นอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานติดต่อกันเป็นสัปดาห์

ขึ้นไป หากปล่อยไว้นานๆ จะมีอาการเรื้อรัง กระทั่งส่งผลเสียร้ายแรงต่ออารมณ์ ความจ�า การตื่นตัว ท�าให้รู้สึก

อ่อนเพลียตลอดเวลา และไม่มีแรง บางครั้งกลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

หากคณุเป็นคนหนึง่ทีม่อีาการนอนไม่หลบั ให้ลองเปลีย่นพฤตกิรรมด ูเช่น พยายามนอนและตืน่เวลาเดมิทุกเช้า 

ไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนก็ตาม ออกก�าลังกาย ผู้ที่วิ่งหรือออกก�าลังกาย วันละ 40 นาที จะหลับลึกนานกว่าคนทั่วไป 

แต่ถ้าหากเป็นนานกว่า 2 สปัดาห์ หาสาเหตชุดัเจนไม่ได้ และรูส้กึง่วง อ่อนเพลยี จนไม่สามารถท�างานได้ หลบับ่อยครัง้

ในระหว่างวัน ควรไปพบแพทย์ได้แล้ว

คนทุกคนรู้ดีว่าการนอนหลับสนิทอย่างเพียงพอ มีความส�าคัญ

ยิ่งยวดต่อความเข้มแข็งของสุขภาพและวิถีการด�าเนินชีวิต แต่ปัจจุบันมี

คนจ�านวนไม่น้อยมปัีญหาการนอนไม่หลบั โดยเฉพาะคนเมอืงท่ีมวีถิชีวีติ

การกินอยู่ผิดธรรมชาติ ผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่า ประชากร

ผู้ใหญ่ในเมืองใหญ่กว่าร้อยละ 30 ไม่ไดร้ับการพักผ่อนนอนหลับอย่าง

มีสุขภาพและเพียงพอ ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันได้

อย่างมีคุณภาพ 

5. โรคปลายประสาทอักเสบ 

เกิดจากความผิดปกติของประสาทส่วนปลาย เป็นผลจากโรคเครียดและกล้าม

เนื้ออักเสบ การได้รับสารพิษหรือโลหะหนักอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนั่ง ยืน หรือท่า

ยกของอย่างไม่ถกูต้องเป็นเวลานานๆ จนเกดิอาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ตัง้แต่บรเิวณคอ 

ลงไปที่ไหล่ เรื่อยถึงกระดูกสันหลัง และช่วงเอว ท�าให้ทรงตัวไม่ได้ ร่างกายอ่อน

ปวกเปียก ชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้า หากปล่อยไว้กล้ามเนื้อจะลีบ เป็นอัมพฤกษ์ 
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อัมพาตได้ โรคนีพ้บบ่อยในคนท�างานนัง่โต๊ะ รวมท้ังคนทีอ่าศยัในเขตอตุสาหกรรม โดยเฉพาะบรเิวณทีม่มีลพษิหนาแน่น 

ป้องกนัได้โดยการนัง่ ยนื เดนิ ในท่าทีถ่กูต้อง นวดคลายกล้ามเนือ้อยูส่ม�า่เสมอ อยูใ่นทีท่ีส่ภาพแวดล้อมด ีอากาศดี

7. โรคไมเกรน

  อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงบริเวณขมับ
หรือใกล้เบ้าตา ลักษณะการปวดจะรู้สึกปวดลึก
เป็นจังหวะสอดคล้องกับการเต้นของหัวใจ 
เป็นสัญญาณเตือนของโรคไมเกรน เป็นโรคที่ก�าลัง
คุกคามประชาชนในเมืองใหญ่อย่างน่าเป็นห่วง
ข้อมลูจากคณะกรรมการการอาหารและยา ระบวุ่า 
การปวดหัวไมเกรนส่วนใหญ่จะพบในผู ้หญิง
มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากช่วงอายุที่พบเป็นช่วงวัย
ท�างานมากกว่าผูส้งูอาย ุแต่เมือ่อายมุากขึน้อาการ
จะลดลง และผู้หญิงท่ีเป็นไมเกรนเมื่อถึงวัยหมด
ประจ�าเดอืน ก็จะหยดุปวดไมเกรนไปด้วย จงึเชือ่กนัว่า

น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาด การกินยาแก้ปวดเมื่อยเพียง
ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ หากกินยานานๆ จะเป็นพิษสะสมในตับ วิธีดูแลตัวเองนั้น เน้นนอนหลับให้เพียงพอ 
เพราะการพักผ่อนน้อย จะกระตุ้นอาการปวดศีรษะ 

นอกจากนีก้ารออกก�าลงักายสม�า่เสมอ และการขจัดความเครียดจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ส่วนเร่ืองอาหาร
ควรหลีกเลี่ยงอาการกระตุ้นไมเกรน เช่น ชา กาแฟ ผงชูรส เนย นม กล้วยหอม ส้ม เป็นต้น

6. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

  ความรบีเร่งท�างาน รถตดิ ห้องน�้าไม่สะอาด ท�าให้คนส่วนใหญ่เลอืก
ที่จะกลั้นปัสสาวะ โดยไม่รู ้เลยว่าปริมาณน�้าจะเพิ่มเป็นเท่าตัว ท�าให้
กระเพาะปัสสาวะบวม ซึ่งผู้หญิงมีท่อน�าปัสสาวะสั้นกว่าผู้ชาย เชื้อโรคจะ
ย้อนกลับเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะ ท�าให้เกิดการติดเชื้อได ้อาการของโรค
นี้ จะท�าให้คุณมีอาการปวดปัสสาวะมากกว่า 8 ครั้งใน 1 วัน หรือปวด
ปัสสาวะกระปริบกระปรอย ต้องเข้าห้องน�า้บ่อย จนรบกวนการหลับนอน 
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ในรายที่เพิ่งเริ่มเป็น รักษาให้หายขาดได้ ด้วยการรับ
ประทานยาเพียง 1 สัปดาห์
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