


  Geographic Information System (GIS) หรอื สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น�าเอางานด้านแผน มาพัฒนาเพ่ือใช้ในการสืบสวนสอบสวน 

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสังกัดส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อด�าเนินการตามภารกิจ ดังนี้

- สนับสนุนสนับสนุนการหาพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีการบุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า 

ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตสงวนหวงห้ามประเภทอื่นๆ ของรัฐ 

- สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการวิเคราะห์อาชญากรรมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- พฒันาระบบแม่ข่ายแผนทีผ่่านอนิเทอร์เนท็ (DSI MAP) เพือ่การป้องกนัและปราบปรามการ

บุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตสงวนหวงห้ามประเภทอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

- สามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการสืบสวน จับกุมผู้กระท�าความผิด หรือติดตามเป้าหมายโดย

ไม่ต้องใช้บุคคลไล่ติดตาม

GIS เทคโนโลยีป้องปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

  

	 วารสาร	“DSI	ไตรสาร”	ปีที่	7	ฉบับที่	3	เดือนเมษายน	–	มิถุนายน	2558	มาพบกันในไตรมาสที่	3	ค่ะ	

แต่ละวนัผ่านไปพร้อมกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทกุวนั	อากาศช่วงนีค่้อนข้างแปรปรวน	เวลาร้อนกร้็อนจดั	

เวลาฝนตกก็หนกัเช่นเดยีวกัน	รกัษาสุขภาพกันด้วยนะคะ	อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพเิศษยังคงใช้ความพยายาม

มากข้ึนกว่าเดมิในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประชาชนและประเทศชาติดังจะเหน็ได้จากความคบืหน้าของการด�าเนนิงาน	

ในทุกๆ	มิติซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม	ไม่ว่าจะเป็นหลักการด�าเนินงานและยุทธศาสตร์ต่างๆ	

ที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุม

	 เรื่องราวต่างๆ	 ในฉบับนี้ยังคงเข้มข้นไปด้วยการท�างาน	 และกิจกรรมต่างๆ	 สลับหมุนเวียนกันไป

อาชญากรรมข้ามชาตใินประเทศไทย	ไม่ใช่เรือ่งไกลตัวของประชาชน	เพราะเป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม

โดยรวม		การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน		

และการประสานงานข้อมลูกบัหน่วยงานต่างประเทศ	ควบคูก่นัไป	ท่ีผ่านมากรมสอบสวนคดีพเิศษประสบความส�าเรจ็

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในระดับท่ีดี		เช่น	กรณีการจับกุมคนร้ายต่างชาติ 

ทีใ่ช้ประเทศไทยเป็นฐานในการปลอมแปลงหนงัสอืเดนิทางในประเทศไทย			มกีลุม่คนร้ายต่างชาตใิช้ประเทศไทย

เป็นแหล่งซกุซ่อนตวั	ทีผ่่านมาพบว่าการปลอมหนงัสือเดินทางเป็นลักษณะความผิดส�าคญัทีใ่ช้ในการสนบัสนนุ

การกระท�าความผิดอื่นๆ	ด้วย	เช่น	การค้ามนุษย์	การค้ายาเสพติด		และการก่อการร้าย		ประเทศไทยและหน่วยงาน

ต่างประเทศจึงให้ความส�าคัญในเรื่องนี้อย่างมาก	 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท�าการสืบสวนจับกุมและ

ขยายผลการจับกุมกลุ่มคนร้ายในลักษณะนี้จ�านวนทั้งสิ้น	5	แก๊งใหญ่	มีผู้ต้องหาจ�านวนมาก	 	และส่วนหนึ่งมี			

ผูห้ญิงไทยเป็นคนกลาง	ช่วยสนบัสนนุการกระท�าความผิดในรูปแบบต่างๆ		รวมไปถงึการด�าเนนิงานและข่าวสาร	อืน่ๆ	

ที่น่าติดตามอีกมากมาย	อ่านได้ภายในเล่มค่ะ

	 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ	 เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที ่

กองบรรณาธิการวารสาร	DSI	ไตรสาร	ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์	ส�านักบริหารกลาง	อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	กองบรรณาธิการ

ยนิดทีีจ่ะรบัข้อเสนอแนะจากท่านเพือ่น�าไปปรับปรุงการจัดท�าวารสาร	DSI	ไตรสาร	ให้ดียิง่ขึน้	และขอขอบคุณ

ทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุกๆ	ท่านมา	ณ	ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ

EDITER
บก. ทักทาย
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 เมือ่วนัที	่2	เมษายน	2558	พนัตรี	อรรคริน	ลทัธศักด์ิศิริ	พนักงานสอบสวน

คดพีเิศษช�านาญการพเิศษ	ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษร่วมงานเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เน่ืองในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	ณ	ลานเอนกประสงค์	ชั้น	2	อาคาร

รัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ

	 โดยภายในงานมีกิจกรรมการถวายพานพุ่มจากหน่วยงานราชการ

ต่างๆ	การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	การแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ	พระราชกรณียกิจ	

ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	 เม่ือวนัที	่2	เมษายน	2558	ณ	บรเิวณมณฑลพธิท้ีองสนามหลวง	ข้าราชการ	

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมเดินร้ิวขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและ

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	 เมษายน	2558	

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	

ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	และประเทศชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้

คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 เมือ่วนัที	่2	เมษายน	2558		นางสวุณา	สวุรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	พร้อมคณะผูบ้รหิารและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ร่วมลงนามถวาย

พระพรชยัมงคล	เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกมุารใีนโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ5	รอบ	2	เมษายน	2558	ณ	ศาลา

สหทัยสมาคม	พระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพมหานคร
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI จัดสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษฯ
 

	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุ	5	รอบ 

เมื่อวันที่	2	เมษายน	2558	และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ	ที่ทรงน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้

ในการพัฒนาประเทศ	กรมสอบสวนคดีพเิศษ	ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและ

พัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	หรือ	Innovation	for	

Crime	Combating	Conference	and	Contest	2015	(I4C-2015)	ณ	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	มหาวิทยาลัยมหิดล	

(ศาลายา)	ในวันที่	27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ถ.พุทธมณฑลสาย	4	อ.พุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

	 งานประชมุสัมมนาวชิาการนี	้เป็นความร่วมมอืระหว่าง	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	และสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ชั้นน�าของประเทศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหิดล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง	โดยในปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่สาม	และทางมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน

	 ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการนี้	 เกิดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ	

น�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ	 มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อ

สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดข้ึน	 จึงจ�าเป็น

ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา	 และหน่วยงานทางวิชาการต่างๆ	 ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มี

ประสบการณ์	ความรู	้ความสามารถทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยต่ีางๆ	ตลอดจนอปุกรณ์เครือ่งมอืทีจ่�าเป็นในการวจิยัและพฒันา

	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการท่ีน่าสนใจ	 อาทิ	 “ความน่าเชื่อถือ	

ของพยานหลกัฐานดจิิทลัและเคร่ืองมอืในชัน้ศาล”	บรรยายโดย	นายดล	บนุนาค	ผู้พพิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวั

จังหวัดสกลนคร	 “ทิศทางและการให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ”	 อภิปรายโดย	

นางสาวอุไร	 เชื้อเย็น	 หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพิเศษและเร่งด่วน	 กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย	

ส�านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิดร.เมธนิ	ี	รตัรสาร	ผู้อ�านวยการส่วนวจิยัและพฒันาอปุกรณ์พเิศษ	ส�านกัเทคโนโลยแีละ

ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	นายไกรกร	เศรษฐไกรกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	และ	

ดร.มิ่งมานัส	ศิวรักษ์	มหาวิทยาลัยมหิดล	นอกจากนี้	ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานประกวดนวัตกรรมด้านการวิจัยและ

พัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	ของนิสิต	นักศึกษา	จากสถาบันการศึกษาต่างๆ	รวมทั้งสิ้น	

38	ผลงาน	แบ่งเป็นการน�าเสนอบทความปากเปล่า	(Oral	Presentation)	9	ผลงาน	และการน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์	

(Poster	Presentation)	29	ผลงาน	ซึ่งจะมอบรางวัลการประกวดผลงานด้วย
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

"ตู่-เต้น" ลุยถาม ติดใจทหารร่วมสอบคดี 89 ศพ

	 เมื่อวันท่ี	 7	 เมษายน	 2558	 ท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 นายจตุพร	 พรหมพันธุ์	 พร้อมด้วย	 นายณัฐวุฒิ	 ไสยเกื้อ	

นพ.เหวง		โตจิราการ	น�าคณะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	(นปช.)	เดินทางเข้าพบ	นางสุวณา	 

สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ดีเอสไอ	เพื่อสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนคดี

การเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน	89	ศพ	

	 นายจตุพร	กล่าวว่า	ตนมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนชุดใหม่	ที่มีการแต่งตั้งทหารเข้าร่วม

สอบหลายนาย	รวมถึงมีกระแสข่าวก่อนเปลีย่นชุดสอบว่าอาจมคีวามพยายามในการเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัในส�านวนเพือ่ให้

มีชายชุดด�า	เรื่องจะได้จบ		ซึ่งยืนยันว่าชายชุดด�าเข้ามาเกี่ยวข้องมีเพียงเหตุการณ์เดียวคือ	วันที่	10	เมษายน	2553	แต่ไม่มีระบุ

ยนืยนัจดุทีช่ายชดุด�ายงิใส่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรฐัได้		มเีพยีงภาพถ่ายทีน่กัข่าวอลัจาซร่ีาทีเ่ข้าให้ปากค�ากบัพนกังานสอบสวน

ดีเอสไอซื้อมาจากบุคคลอื่น	ดังนั้นขอให้เรียกนักข่าวอัลจาซีร่ามาสอบปากค�าอีกครั้งว่ามีการซื้อภาพมาจากบุคคลใด	

	 ด้านนางสุวณา	 ยืนยันว่า	 ไม่เคยมีการตั้งธงรับนโยบายที่นอกเหนือกฎหมาย	 ไม่มีส่ิงใดเปล่ียนแปลงการสอบสวนได้		

ย�า้ว่าชดุพนกังานสอบสวนส่วนใหญ่ยงัเป็นชุดเดมิ	 ส่วนทีร่ะบวุ่าให้ทหารเข้ามาคมุนัน้ไม่เป็นความจรงิ	 ในดเีอสไอไม่มีต�ารวจไม่มี

ทหาร	มีแต่พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิต	89	ศพ		อย่างไรก็ตาม	การตั้งพนักงานสอบสวนที่มียศทหารเข้ามาร่วม

สอบสวนมีเพียง	7	คน	ไม่ใช่	20	คนตามที่ผู้ร้องระบุ	โดยทั้ง	7	คนจะมีหน้าที่ประสานข้อมูลกับฝ่ายทหาร	ขอให้ผู้ร้องสบายใจ		

ส่วนที่	นพ.เหวง	ต้องการให้ทีมทนายเข้าร่วมฟังการสอบไม่สามารถกระท�าได้		เพราะมีชั้นความลับตามกฎหมาย	

	 ขณะเดียวกนั	นายจตพุร	ยงัได้ส่งตวัแทนไปยืน่หนงัสือทีก่องทพับก		และ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 เรื่องขออนุญาตจัดงานท�าบุญร�าลึกวัด

พลับพลาไชยในวันท่ี	 10	 เมษายน	 โดยยืนยันว่าเป็นการขออนุญาตเพ่ือจัดงาน

ท�าบุญร�าลึก	 	 ไม่มีการปราศรัย	 	 ซึ่งจะขอจัดงานเพียง	 2	 ชั่วโมง	 ต้ังแต่เวลา	

10.00	น.	–	12.00	น.	เท่านั้น

	 เมื่อวันที่	3	เมษายน	2558	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	พร้อมด้วย	พนัต�ารวจโท	ไพศษิฎ์	สงัคหะพงศ์	ผูอ้�านวยการศนูย์ต่อต้าน

การค้ามนุษย์	 เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและการประกาศวาระแห่งชาติ	

เรื่อง	 "การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์"	 โดยมี	พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	หรือ	คสช.	 เป็นประธาน

การประชุม	ณ	ตึกสันติไมตรีหลังนอก	ท�าเนียบรัฐบาล

การประชุมมอบนโยบายและการประกาศวาระแห่งชาติ 
เรื่อง "การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์"
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมแสดงความยินดใีนโอกาสก้าวเข้าสูปี่ที ่25 หนงัสอืพิมพ์ข่าวสด

	 เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	วรรณพงษ์	คชรกัษ์		รองอธิบดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ	 เป็นผู ้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส	 “ก้าวสู ่ปีที่	 25	

หนงัสอืพมิพ์ข่าวสด”	พร้อมมอบเงนิสมทบทุนให้กบั	“มลูนธิ	ิดร.โกวทิ	วรพพิฒัน์	

แบ่งปันความรู้ฯ”	โดยมี	คุณขรรค์ชัย	บุนปาน	ประธานกรรมการ	บริษัท	มติชน	

จ�ากัด	(มหาชน)	และคุณสุริวงศ์	เอื้อปฏิภาณ	บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์ข่าวสด	

เป็นผู้รับมอบ	ณ	หนังสือพิมพ์ข่าวสด

"เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" ครั้งที่ 2

	 เมือ่วนัที	่9	เมษายน	2558	นางสุวณา		สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	 ร่วมงาน	 "เวทีส่ือสารสาธารณะ...เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์"	 ครั้งที่	 2	

และลงนามบันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

และส�านกังานอยัการสูงสุด	เร่ืองระบบฐานข้อมลูด้านการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ของประเทศไทย	เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล	และพัฒนาให้สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้	ณ	โรงแรมพลาซ่า	

แอทธินี	รอยัล	เมอริเดียน	กรุงเทพฯ

DSI สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

	 	เม่ือวนัที	่9	เมษายน	2558	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมสรงน�้าพระพุทธรูปและรดน�้า

ขอพรจาก	นางสุวณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันต�ารวจโท	วรรณพงษ์	คชรักษ์	รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	พันต�ารวจโท	พงศ์อินทร์	อินทรขาว	รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ	 และข้าราชการที่จะเกษียณอายุใน

ปีงบประมาณ	2558	นี้	ณ	บริเวณโถงกลาง	ชั้น	G	อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร 
“เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ : แสนสนุก แสนขัน เบิกบานวิถีไทย”

	 เม่ือวันที่	13	เมษายน	2558	นายธานินทร์	เปรมปรีด์ิ	รองผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	2	ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์	จ�านวน	189	รูป	

ในงาน	 “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	 :	 แสนสนุก	 แสนขัน	 เบิกบานวิถีไทย”	 เนื่องในประเพณีสงกรานต์	 ภายใต้แนวคิด	

“สงกรานต์เมืองหลวง”	ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของสงกรานต์เมืองหลวงแบบดั้งเดิม	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	เขตพระนคร

DSI - สตช. ร่วมมือด�าเนินคดี ยูฟัน

	 เมื่อวันที่	21	เมษายน	2558	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย	พลต�ารวจโท	สุวิระ	ทรงเมตตา	ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	และ	

พนัต�ารวจตร	ีสรุยิา	สงิหกมล	ผูบ้ญัชาการส�านักพฒันาและสนับสนนุคดพิีเศษ	 ร่วมกนัแถลงข่าวภายหลงัการหารอืเก่ียวกับ

การสบืสวนสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดอีาญากบั	บรษิทั	ยฟัูน	สโตร์	จ�ากดั	และผูเ้กีย่วข้อง	ในความผดิตามพระราชก�าหนดการ

กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	2527	หรือ	แชร์ลูกโซ่	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	G	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI จัดโครงการ "บุคลากรดีเอสไอไร้ทุจริต บริหารจิตอบรมตนด้วยธรรม"

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมงานแถลงผลการด�าเนินงานกระทรวงยุติธรรมในรอบ 6 เดือน

	 เมื่อวันที่	21	เมษายน	2558	พันต�ารวจโท	พงศ์อินทร์	อินทรขาว	

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นประธานโครงการ	"บคุลากรดีเอสไอไร้ทจุริต	

บริหารจิตอบรมตนด้วยธรรม"	 	 โดยการน�าบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาในการ	 "ครองตน	 ครองคน	 ครองงาน"	 ตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนานอกสถานที่	(ไหว้พระ	9	วัด)

	 เมื่อวันที่	22	เมษายน	2558	พลเอก	ไพบูลย์	คุ้มฉายา	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมแถลงผลการด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบาย

รัฐบาลในรอบ	6	เดือน	โดยมี	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	ผูบ้รหิารกระทรวงยุตธิรรม	ผูบ้รหิารหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม	

พนัต�ารวจโท	วรรณพงษ์	คชรกัษ์	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	พันต�ารวจโท	พงศ์อนิทร์	

อนิทรขาว	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษและข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ	

ร่วมงานแถลงข่าว	ณ	ลานเอนกประสงค์	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (อาคารเอ) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

DSI แถลงความคืบหน้าคดีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้าหนักที่ผลิตไม่เป็นไปตามกฎหมาย

	 เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2558	เชอร่ี	สามโคก	หรอื	นางสาวลฎาภา	รชัตะอมรโชติ	

นางแบบและนกัแสดงจากภาพยนตร์เรือ่ง	น�า้ตาลแดง	2	เดนิทางมา	กรมสอบสวน

คดพีเิศษเพือ่แสดงความขอบคณุ	โดยอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษได้มอบหมายให้	

พันต�ารวจตรี	 สุริยา	 สิงหกมล	 ผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เป็นตัวแทนในการรับมอบ	 ตามกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยส�านักคดี

เทคโนโลยแีละสารสนเทศได้ให้ข้อแนะน�าทางกฎหมายและการประสานหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการด�าเนินการสืบสวนเพื่อหาข้อมูลผู้ที่แอบอ้างชื่อของตน

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้าหนัก
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DSI แถลงผลการจับกุมขบวนการแชร์ลูกโซ่ จังหวัดเชียงใหม่ – ล�าพูน
 

	 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2558	ที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	ภาค	5	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าคณะแถลงผลการจับกุมขบวนการแชร์ลูกโซ่	จังหวัดเชียงใหม่	-	ล�าพูน	ที่สร้างความเสียหาย

กว่า	760	ล้านบาท	พันต�ารวจโท	สมบูรณ์	สาระสิทธิ์	ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กล่าวว่า	

เจ้าหน้าที่มีการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา	จ�านวน	10	ราย	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2558	ได้มีการเข้าตรวจค้น	7	จุด 

สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้	2	คน	คือ	นายสิทธิโชค	ดวงตาสิทธิ์	และ	นางรสสุคนธ์	หรือ	นันท์ธนิษฐ์	ฟองมูล	หรือ	อินทนนท์	

อยู่ระหว่างการติดต่อขอมอบตัวอีก	2	คน	คือ	นางณัฏฐ์ธมน	มูลสม	และ	นายธงชัย	ช่อประดิษฐ	โดยขบวนการแชร์ลูกโซ่

กลุ่มน้ี	ได้โฆษณาชักชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ล�าพูน	และจังหวัดใกล้เคียง	มาร่วมลงทุนซ้ือสลาก

กนิแบ่งรฐับาลในราคาทนุเพือ่น�าไปจ�าหน่ายต่อ	ซึง่จะได้รับผลก�าไรเป็นจ�านวนมาก	โดยให้ลงทุนเป็นหุน้	ราคาหุน้	38,000	

บาท	จะได้สลากกินแบ่งรัฐบาล	จ�านวน	5	เล่ม	ได้ผลตอบแทนเป็นผลก�าไรที่ได้จากการขายสลาก	งวดละ	1,000	บาท 

ต่อ	1	หุ้น	หรืออาจลงทุนเป็นเงินไม่จ�ากัดจ�านวน	โดยจะได้ผลตอบแทนร้อยละ	2	ถึง	2.5	ของเงินลงทุนต่องวด	แผนการ

ลงทุนดังกล่าวถือว่าให้ผลตอบแทนสูงมากในอัตราร้อยละ	46.32	ถึง	59.50	ต่อปี	ท�าให้มีผู้หลงเชื่อ	จ�านวน	611	ราย 

สูญเงินรวมกว่า	760	ล้านบาท

	 ส�าหรับคดีแชร์ลูกโซ่ในความดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มีจ�านวน	99	คดี	ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	75	คด	ี

อยู่ระหว่างการพิจารณา	24	คดี	เป็นกรณีแชร์ล็อตเตอรี่	จ�านวน	10	คดี	ในพื้นที่	10	จังหวัด	มูลค่าความเสียหาย	10,000	

ล้านบาท
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ดีเอสไอติวเข้มผู้น�าชุมชนรู้ทันกลโกงแชร์ลูกโซ่ เผย 12 ปี ประชาชนสูญแล้วนับแสนล้าน

	 เม่ือวนัที	่30	เมษายน	2558	นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	(DSI)	เป็นประธานเปิดโครงการ

สัมมนาแจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่	เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	2558	ให้กับประชาชนและผู้น�าชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม่กว่า	500	คน	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	โดยกล่าวว่า	ปัจจุบันมีประชาชนจ�านวนมาก

ตกเป็นเหยือ่ของธุรกิจการกู้ยืมเงินทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลกูโซ่	มผีูเ้สยีหายเข้ามาร้องเรยีนผ่าน	DSI	อย่างต่อเนือ่ง 

ท้ังน้ีช่วง	12	ปี	ที่ผ่านมา	นับตั้งแต่ปี	2547	-	2558	ดีเอสไอได้ท�าการสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ทั้งสิ้น	99	คดี	ในจ�านวนนี้

เสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนและส่งฟ้องศาล	75	คดี	ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการสอบสวน	โดยคดีที่ส่งฟ้องทั้งหมดศาลได้

ทยอยมีค�าพิพากษาโดยคดีถึงที่สุด	 ขณะเดียวกันยังมีอีก	 24	คดี	 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่	

ซ่ึงมูลค่าความเสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่ท้ังหมดคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต�่ากว่าแสนล้านบาท	 	 โดยคดีที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ

คิดเป็นร้อยละ	30	ของคดีทั้งหมด	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จึงได้จัดโครงการดังกล่าวใน	4	ภาค	ทั่วประเทศ	เพื่อแจ้งเตือนภัย

ให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่ตกเป็นเหยื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่

	 แชร์ลกูโซ่	เป็นการฉ้อโกงประชาชน	มรีปูแบบหลอกลวงให้เหย่ือสมคัรเป็นสมาชกิเพือ่ร่วมลงทนุในธรุกิจ

ท่ีคล้ายคลึงกับการท�าธุรกิจแบบขายตรง	แต่แชร์ลูกโซ่จะไม่เน้นการจ�าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ	 โดยอ้างว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนสงู	 ต่อมาจะหยดุการจ่ายค่าตอบแทนปิดกิจการและน�าเงนิหนีไป	ท�าให้สมาชกิไม่ได้รบัค่าตอบแทนและเงนิ

หุน้ส่วนคนื	การกระท�าดงักล่าวเป็นความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน	ลกัษณะของแชร์ลูกโซ่

จะอ้างการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตราที่สูง	ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อขายน�้ามัน	ที่ดิน	ทอง	ข้าวสาร	หรืออาจมี

รปูแบบธรุกิจแชร์ลกูโซ่ท่ีไม่เน้นขายของหรอืให้บรกิารแต่เน้นการหาสมาชกิจ�านวนมากๆ	ซึง่เป็นการระดมทนุจากประชาชน

ทีข่ยายตวัออกไปอย่างรวดเรว็	โดยอาจหาสมาชกิเป็นทอดๆ	แบ่งเป็นรุน่ๆ	เพือ่น�าค่าสมคัรสมาชกิหรอืค่าซ้ือสินค้ามาปันผลกนั
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อัครราชทูตเวียดนาม ประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะต่อ 
พันต�ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ

	 เมือ่วนัที	่1	พฤษภาคม	2558	นายตรนั	ฮ	ูฮงุ	(Mr.Tran	Nhu	Hung) 

อัครราชทตูทีป่รกึษา	สถานเอกอคัรราชทูต	สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม	

ประจ�าประเทศไทย	 ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแนะน�าตัวในฐานะผู้แทน

อย่างเป็นทางการของกรมการข่าว	(General	Department	of	Intelligence	

:	GDI)	กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ต่อพันต�ารวจโท	วรรณพงษ์	คชรักษ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	7	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 82 ปี กรมประชาสัมพันธ์

	 เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	ชินโชต ิ

พุฒิวรรธธาดา	ผู้บัญชาการส�านักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสวนัสถาปนากรมประชาสมัพนัธ์	ครบรอบ	82	ปี	และมอบเงนิเพือ่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัค	ีในการ

จัดสร้างพระประธานประจ�าโบสถ์วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่	ต�าบลบ้านใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์	
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ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่

	 เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2558	พันต�ารวจโท	มนตรี	บุณยโยธิน	ผู้บัญชาการส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการ

ตรวจสอบ	(สทศ.)	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(ดีเอสไอ)	เปิดเผยถึงกรณีที่	สทศ.	มีหนังสือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ภายในดีเอสไอ

เรือ่งการเปิดอ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์	ลงวนัท่ี	29	เมษายน	2558	ซึง่เป็นไวรัสคอมพวิเตอร์ชนดิใหม่ทีส่่งผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	 หรืออีเมล์ว่า	 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง	 โดยเมื่อช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา	 ระบบของ	สทศ.	 สามารถกรอง

อีเมล์	และลบอีเมล์ไวรัสดังกล่าวได้ประมาณ	82	รายการ	ซึ่งอีเมล์เหล่านี้ถูกส่งมาจากหลายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	และส่ง

กลับทุกอีเมล์	เซิฟเวอร์	ในประเทศไทย	ซึ่งเมื่อวันที่	29	เมษายนที่ผ่านมา	ได้รับแจ้งสภาพปัญหาดังกล่าวจากผู้ให้บริการ

ของหน่วยงานต่างๆ	จ�านวนมาก	

	 พนัต�ารวจโท	มนตร	ีกล่าวว่า	ส�าหรบัอเีมล์ไวรัสดังกล่าว	จะมลีกัษณะพฤติกรรม	คอื	ส่งอเีมล์ให้กบัเป้าหมายพร้อม

แนบไฟล์	Attachment	โดยไฟล์ที่แนบจะเป็นไฟล์นามสกุล	เช่น	.pdf,	.xls,	.ppt,	.txt	และ	.doc	เป็นต้น	ซึ่งนามสกุล

ไฟล์ดังกล่าวเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่ส�าคัญ	โดยหัวข้อการส่งอีเมล์จะมีค�าว่า	account	หรือ	suspended	หรือ	locked	ซึ่ง

เป็นหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเงิน	การสั่งซื้อสินค้า	หรือบัญชีธนาคาร	พร้อมระบุเนื้อหาของอีเมล์ว่าขอให้เปิดไฟล์

ทีแ่นบ	ซึง่หากเปิดไฟล์จะท�าให้ติดมลัแวร์หรอืไวรัสทนัท	ีโดยเป็นไวรัสทีม่จีดุประสงค์ในการเข้ารหสัลบัไฟล์เอกสารประเภท

ต่างๆ	บนเครื่องคอมพิวเตอร์	รวมถึงเอกสารที่แชร์ผ่านเครือข่ายและจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย

	 จากนั้นเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสนี้แล้วจะท�าให้ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	และค้นหาไฟล์ต่างๆ	ได้	

โดยผูท้ีถ่กูตดิตัง้ไวรสัชนดินีจ้ะเหมอืนถกูเรียกค่าไถ่	โดยต้องจ่ายเงนิเป็นสกลุเงินบทิคอยน์	ซึง่เป็นสกุลเงนิในระบบดจิติอล	

คดิเป็นจ�านวนเงนิประมาณ	20,000	บาท	เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้กบัเจ้าของอเีมล์ทีส่่งมาให้	ท�าการส่งรหสัส�าหรับถอดข้อมูล

	 พันต�ารวจโท	มนตรี	ยังกล่าวต่อว่า	ไวรัสทางอีเมล์ชนิดนี้ถือเป็นอาชญากรรมอีกประเภทหนึ่ง	ซึ่งหากประชาชน

หลงเช่ือและเปิดไฟล์ดงักล่าวกจ็ะท�าให้ถกูหลอกโอนเงนิไปให้	เพือ่แลกกับการน�าข้อมลูในคอมพวิเตอร์กลบัคนืมา	อย่างไร

ก็ตาม	หลังจากมีไวรัสชนิดนี้เข้ามายังดีเอสไอ	ได้มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอพบปัญหาดังกล่าวแล้ว	2-3	ราย	แต่ไม่ได้หลงเชื่อและ

โอนเงนิไปให้กบัผูที้ส่่งอเีมล์มาซึง่ทาง	สทศ.	ได้แก้ปัญหาด้วยการยอมเสยีข้อมูลจากเครือ่งคอมพวิเตอร์ดังกล่าวไป	เนือ่งจาก

ต้องท�าการล้างข้อมูลในเครื่องทั้งหมด	 ทั้งนี้	 ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง

และไม่ควรเปิดอเีมล์ทีม่กีารส่งมาจากบคุคลทีไ่ม่รูจ้กั	พร้อมกบัให้ลบอีเมล์น้ันทิง้

ไป	เพราะอาจท�าให้ถูกไวรัสชนิดนี้ได้
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ดีเอสไอ ร่วมกับ ป.ป.ส. ผนึก 7 หน่วยงาน เปิดยุทธการ 
“ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ 1”

	 เมือ่วันท่ี	6	พฤษภาคม	2558	นายเพิม่พงษ์	เชาวลติ	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	(ป.ป.ส.)	

พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	สมบูรณ์	สาระสิทธิ์	ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และร้อยเอก	สมพงษ์	

สุขสงวน	ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย	ร่วมแถลงเปิดยุทธการ	“ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือข่ายยาเสพติด	ครั้งที่	1” 

(6	-	9	พฤษภาคม	2558)	โดยก�าหนดด�าเนินการ	4	วัน	มุ่งตัดวงจรการเงินเพื่อท�าลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส�าคัญ	8	

เครือข่าย	เป้าหมายบุคคลรวม	42	ราย	พร้อมด�าเนินการตรวจค้นที่	44	พื้นที่	ใน	17	จังหวัด	เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่าย

นักค้ายาเสพติด	รวมมูลค่าประมาณ	77	ล้านบาท	ณ	ศูนย์ปฏิบัติการ	ส�านักงาน	ป.ป.ส.

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์

	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2558	นางสุวณา		สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้เชิญ	พลต�ารวจเอก 

ก่อเกียรติ		วงศ์วรชาติ	ที่ปรึกษา	สบ.10,	ร้อยโท	สมนึก		เสียงก้อง	รองอธิบดีอัยการ	ส�านักงานการสอบสวน	และผู้แทน

ของส�านักงานอัยการสูงสุด	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และ	 โครงการ

ออสเตรเลีย-เอเชีย	 เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	 (AUSTRALIA	 –	 ASIA	 PROGRAM	TO	COMBAT	 TRAFFICKING	 IN	

PERSONS)	หรือ	AAPTIP	รวม	53	คน	มาประชุมสัมมนาหารือร่วมกัน	ณ	โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	เพื่อเตรียมจะจัดการประชุมไตรภาคีในการสืบสวนสอบสวนการกระท�าผิดกฎหมาย

การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง		ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไทย	อินโดนีเซีย	และ	เมียนมา	โดยจะจัด

ขึ้นในระหว่างวันที่	4	–	5	มิถุนายน	2558	ณ	เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี		

	 นางสวุณาฯ	กล่าวว่า	ตามทีม่แีรงงานชาวไทยและชาตต่ิางๆ	 ได้เดนิทาง	

ออกจากประเทศไทย	 ไปท�าการประมงที่บริเวณเกาะอัมบน	 และเกาะเบนจินา	

สาธารณรัฐอินโดนีเซยี	โดยทีแ่รงงานบางส่วนเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ 

ซ่ึงรฐับาลไทยได้เร่งรดัด�าเนนิคดเีหล่านีอ้ย่างเตม็ที	่แต่การสืบสวนสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานในคดีเหล่านี้	 มีอุปสรรคในหลายประการ	 เนือ่งจาก

เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สลับซับซ้อน	 และต้องพิจารณาถึงเขตอ�านาจ

การสอบสวนอีกด้วย	

	 กระทรวงยุตธิรรม	โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้เล็งเหน็ถงึปัญหาดงักล่าว	ในวนันีจ้งึได้เชญิผูแ้ทนหน่วยงานบงัคบั

ใช้กฎหมายของไทยมาประชุมร่วมกัน	 ซึ่งได้ข้อสรุปถึงแนวทางและข้อเสนอในการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่

เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการกระท�าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	

ในอุตสาหกรรมการประมงร่วมกันทั้งสามประเทศดังกล่าวต่อไป
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ร้องดีเอสไอรับคดีเหมืองแร่ ปล่อยสารพิษคดีพิเศษ

	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(ดีเอสไอ)	นางอารมณ์	ค�าจริง	พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ	พรหมรังสรรค์	

น�าชาวบ้านจาก	3	จงัหวดั	พิจติร	พิษณุโลก	เพชรบรูณ์	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการท�าเหมอืงแร่ทองค�าของบริษทั	อคัรา	รซีอร์สเซส	

จ�ากัด	(มหาชน)	เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อขอให้รับสอบสวนเป็น

คดีพิเศษ	 เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากสารพิษที่ปนเปื้อนมาจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค�า	 โดยเฉพาะ

ปัญหาด้านสุขภาพจากการอุปโภคและบริโภคน�้าที่มีสารปนเปื้อน	หลายรายมีอาการเจ็บป่วย	แพทย์ระบุว่าพบโลหะหนัก

ประเภท	สารหนู	แมงกานิส	และไซยาไนด์	ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	และมหาวิทยาลัยรังสิต	เคยลงพื้นที่เก็บ

ตัวอย่างเลือดและน�้าไปตรวจสอบพบว่า	มีสารหนูปนเปื้อนในเลือด	และในน�้าพบสารไซยาไนด์ปริมาณสูง	ที่ผ่านมาไม่ได้

รบัความช่วยเหลอืดแูลจากบรษิทัดังกล่าว	ท้ังท่ีกรมควบคมุมลพษิและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเคยสรปุผลตรวจสอบว่า	บรษัิท

ดังกล่าวไม่ด�าเนินการตามมาตรฐาน	พร้อมแจ้งชาวบ้านงดใช้น�้าประปาและน�้าบาดาล	ขณะนี้ตนเป็นห่วงอาการเจ็บป่วย

ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน	เพราะแพทย์ระบุว่า	หากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้	

	 ด้านนายสว่าง	ปราบงูเหลือม	ชาวบ้าน	ต�าบลล�าพญากลาง	อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	กล่าวว่า	หลังเห็น

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่	 3	 จังหวัดดังกล่าว	 ท�าให้ตนกังวลและต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบกรณีท่ี

บรษัิทดงักล่าวเตรยีมขยายกจิการไปยงัพ้ืนทีอ่กี	11	จงัหวัดทัว่ประเทศ	เพราะเกรงว่าจะได้รบัผลกระทบเหมอืนทีเ่กดิขึน้แล้ว	

เช่นที่	จังหวัดสระบุรี	และลพบุรี	ทราบว่ามีการเข้ามาส�ารวจพื้นที่แล้ว	แต่ชาวบ้านไม่รู้เรื่อง	และเมื่อสอบถามหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้	 ดังนั้น	 จึงต้องการเรียกร้องให้มีการคัดค้านการขยายโครงการ	 โดยจะมีการยื่นหนังสือ

คัดค้านไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงส�านักนายกรัฐมนตรีด้วย	

	 นางปราณี	 หงษ์จันทา	 ชาวบ้าน	 ต.ท้ายดง	 อ.วังโป่ง	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 น�าหลักฐานการตรวจเลือดจากสถาบัน

นติวิิทยาศาสตร์มายนืยนัว่าผลการตรวจทีพ่บสารหนสููงเกนิค่ามาตรฐาน	ท�าให้ตนรู้สึกกงัวลเพราะผลการตรวจของสมาชกิ

ในครอบครัวปรากฏว่ามีผลเดียวกันทั้งหมด	ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่	3	จังหวัดมีอาการป่วยกว่า	600	คน	สาหัส	6	คน	

	 ขณะที	่ พนัต�ารวจตร	ี วรณนั	ศรีล�า้	 ผูอ้�านวยการศนูย์บรหิารคดพีเิศษ	กล่าวว่า	 เบือ้งต้นกรณดีงักล่าวอาจเข้าข่าย

กระท�าผดิตาม	พ.ร.บ.แร่	และพ.ร.บ.วตัถุอนัตราย	ซึง่อยูใ่นบญัชแีนบท้าย	พ.ร.บ.การสอบสวนคดพิีเศษ	พ.ศ.2547	โดยสาร

พิษที่ตรวจพบในร่างกายของชาวบ้านมีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากการกระบวนการผลิตแร่	กรณีดังกล่าวมีประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนจ�านวนมาก	และมีผลกระทบรุนแรง	ดงันัน้จะเร่งพจิารณาว่าเข้าข่ายรบัเป็นคดพีเิศษหรอืไม่	โดยจะประสาน

ขอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณาด้วย
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ดีเอสไอปิดส�านวนคดีฮั้วประมูลกรมพละฯ ส่งป.ป.ช.ลงดาบ

	 เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม	ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 พันต�ารวจโท	พงษ์อินทร์	 อินทรขาว	 รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพเิศษ	ดเีอสไอ	เปิดเผยถงึ	ผลการสอบสวนกรณกีารจดัซือ้ครุภัณฑ์เครือ่งออกก�าลงักาย	และเครือ่งนันทนาการ	

ของกรมพลศกึษาตามสญัญาซือ้ขายท่ี	ซ.37/2556	ระหว่างกรมพลศกึษา	และบริษทัแห่งหนึง่	ประกอบด้วยครภุณัฑ์	30	รายการ	

ใช้งบประมาณกว่า	45	ล้านบาท	ว่าจากการตรวจสอบพยานหลกัฐาน	พบว่าเข้าข่ายความผดิฐานปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบัิตหิน้าท่ี	

โดยมชิอบหรอืละเว้นการปฏบิติัหน้าทีโ่ดยทจุรติมาตรา	157	และพ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรฐัหรือฮัว้ประมูล	

มาตรา	 11	 และ	 12	 โดยพบว่ามีการจัดซ้ือราคาแพงเกินจริง	 ไม่ตรงกับความต้องการของพื้นที่	 ไม่เหมาะสมกับการใช้

ประโยชน์	สัง่ซือ้ซ�า้ซ้อน	ไม่มกีารท�าบัญชคีวบคมุครภัุณฑ์	ซึง่พฤตกิรรมส่อฮัว้ประมลูคือ	กรณทีีบ่รษิทัทีเ่ข้าท�าสญัญามีการ

จ่ายเงินล่วงหน้าในการท�าสัญญา	สันนิษฐานว่าน่าจะมีการรู้คู่สัญญาก่อน	

 รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	กล่าวต่อว่า	จะส่งส�านวน	ให้ส�านกังาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ไต่สวนความผิดมาตรา	157	

ผู้เก่ียวข้องซึ่งมีทั้งข้าราชการหลายระดับ	ตั้งแต่ระดับสูง	และคณะกรรมการ

ทีเ่กีย่วข้องหลายชดุ	ทัง้คณะกรรมการก�าหนดสเปค	คณะกรรมการประกวดราคา	

คณะกรรมการก�าหนดราคา	นอกจากนี้จะส่งข้อมูลพฤติกรรมและผู้เกี่ยวข้องให้

ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(ศอตช.)	พิจารณา	ส�าหรับครุภัณฑ์ที่

จัดซ้ือราคาแพงเกินจริง	 เช่น	 ชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์มีราคาแพงเกินจริง

กว่า	 10	 เท่า	 ขณะท่ีรายการอื่นแพงกว่า	 5-6	 เท่า	ทั้งเครื่องฝึกกล้ามเนื้ออก	

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาเครื่องฝึกกล้ามเนื้อปีกและหลัง	 แพงกว่าราคาน�าเข้า

เกือบ	 1,000	%	 ประสานกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีนิติบุคคลของ

บรษิทัดงักล่าวว่าด�าเนนิการถกูต้องหรอืไม่	ทัง้นี	้ในส่วนของการจัดซ้ือเคร่ืองออก

ก�าลังกาย	 และเครื่องนันทนาการของกรมพลศึกษา	 และกรมการท่องเที่ยว	

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในสัญญาซื้อขายอื่นๆ	 อยู่ระหว่างการสืบสวน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอ รวมพลัง ใสสะอาด ไร้ทุจริต

	 เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2558	เวลา	08.00	น.	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย	

พนัต�ารวจโท	วรรณพงษ์	คชรักษ์	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	พนัต�ารวจโท	พงศ์อินทร์	อนิทรขาว	พนัต�ารวจเอก	ทรงศักดิ์	

รักศักดิ์สกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	และลูกจ้าง		กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมท�า

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานและองค์การ	ภายใต้นโยบาย	“ข้าราชการดีเอสไอ	ไร้ทุจริต”	และ	

“ดีเอสไอ	ใสสะอาด”	ณ	บริเวณลานหน้าหอพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

	 ในส่วนของบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม	

ภายใต้ภารกจิของกรมสอบสวนคดีพเิศษให้บรรลผุลตามวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้	จะเป็นส่ิงทีช่่วยสะท้อน

ภาพลักษณ์องค์การ	 นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินคดีท่ีปรากฏต่อสาธารณชน	 ดังนั้น	 การปฏิญาณตนของ

บุคลากรในวันนี้	จึงเป็นเสมือนการให้สัตยาบันต่อประเทศชาติและสังคมว่า	จะปฏิบัติงานและปฏิบัติตน	ยืนหยัด

ยดึมัน่ตามค่านยิมหลกัของการเป็น	“คนเก่ง	คอื		มคีวามเชีย่วชาญ”	และการเป็น	“คนด	ีคอื	มเีกยีรตศิกัดิแ์ละซือ่สตัย์สุจรติ”	

ในการปฏิบัติงาน	 เพื่อตอกย�้า	 	 ถึงความร่วมมือร่วมใจผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่บุคลากรทุกคนจะแสดงออก

ร่วมกัน	ว่าจะ	“ไม่”	ละทิ้งความดีงามของหลักสุจริตธรรม	และทุกคนล้วนมีความ	“ตระหนัก”	ในเรื่องดังกล่าว	จึงได้มา

แสดงออกร่วมกันในวันนี้

	 พนัต�ารวจโท	พงศ์อนิทร์	อนิทรขาว	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ	ประธานคณะท�างานนโยบายด้านผูป้ฏิบตังิาน 

ตามนโยบายการก�ากบัดแูลองค์การทีด่	ีกล่าวว่า	โครงการเสรมิสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏบิติังานและองค์การนี	้เป็นโครงการ

หนึ่งภายใต้นโยบายหลักด้านผู้ปฏิบัติงาน	 ตามนโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ท่ีมุ่งปลุกจิตส�านึก	 สร้างค่านิยม	 ในการยึดมั่นและร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

องค์การตามหลักธรรมาภิบาล	 ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานในการยึดมั่นด�ารงตนตามค่านิยม

หลักที่ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	เกียรติศักดิ์	 เชี่ยวชาญ	ซื่อสัตย์	และมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การสู่การเปน็องค์การ	

	 นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ	กล่าวว่า	การจดักจิกรรมโครงการเสรมิสร้างภาพลักษณ์ของ

ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ	ภายใต้นโยบาย	“ข้าราชการดีเอสไอ	ไร้ทุจริต”	และ	“ดีเอสไอ	ใสสะอาด”	จัดขึ้นเพื่อตอบสนอง

นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

บุคลากรภาครัฐ	 และในฐานะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการ

อ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	 ภายใต้ค่านิยมหลักของการเป็นองค์การที่มี	 “ความซ่ือสัตย์”	 จรรยาข้าราชการ	

มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม	และวนิยัในการปฏบิตัริาชการ	ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ	และเกดิค่านยิม

ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต	ทั้งในการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลัก	“เป็นธรรม”	และ	“เสมอภาค”	

อนัจะท�าให้สาธารณชนเกดิความเชือ่มัน่ศรทัธาในการปฏิบตังิานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ซึง่จะน�าไปสูค่วามเชือ่ถอืและ

ความร่วมมือในการด�าเนินงานสืบสวน	สอบสวน	ป้องกัน	และปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ	ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

“ดเีอสไอ	ใสสะอาด”	สูส่าธารณชน	ทัง้เพือ่เป็นการย�า้เตอืนให้บคุลากรทกุคนมุง่

ปฏบิตังิานให้บรรลตุามยทุธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ในการสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล	

อนัเป็นต้นทางแห่งความศรทัธาเชือ่ถอืของจดุมุง่หมายแห่งภารกจิในการอ�านวย

ความยตุธิรรมแก่สงัคม	ประเทศชาต	ิและประชาชน	โดยมผู้ีบริหารและบคุลากร

ในหน่วยงานทกุประเภท	ต�าแหน่งเข้าร่วมโครงการประมาณ	900	คน	ซ่ึงกิจกรรม

ประกอบด้วย	การร่วมเคารพธงชาตแิละร้องเพลงชาตไิทย	การสักการะพระพทุธ

วิชัยอภัยมารนิราศ	 การปฏิญาณตนเพื่อแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	 และการร่วมใจเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	

อนัเป็นการแสดงความส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

อันเป็นศูนย์รวมใจและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI รับหนังสือ จากเครือข่ายภาคประชาชน ประเด็น ฟิลลิปมอร์ริส เลี่ยงภาษีบุหรี่

	 เม่ือวันท่ี	19	พฤษภาคม	2558	นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้มอบหมายให้พนัต�ารวจตร	ีวรณนั	

ศรลี�า้	 ผูอ้�านวยการศูนย์บรหิารคดีพิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพเิศษ	 เป็นผูแ้ทนรบัจดหมายเปิดผนึกจากนายค�ารณ	 ชเูดชา 

ทีป่รกึษาเครอืข่ายชมุชนลดปัจจยัเสีย่ง	พร้อมด้วยผู้น�าชมุชน	และแกนน�าเยาวชน	30	คน	ซึง่เดินทางมาทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ	

ถ.แจ้งวัฒนะ	เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่บริษัท	ฟิลลิป	มอร์ริส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัทน�าเข้าบุหรี่ยี่ห้อมาร์ลโบโร 

และแอลแอนด์เอ็ม	ส�าแดงเท็จการน�าเข้าสินค้าบุหรี่จากประเทศฟิลิปปินส์	เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี	เมื่อปี	2546-2552	ท�าให้

รฐับาลไทยสญูเสียรายได้กว่า	68,000	ล้านบาท	แต่จนถึงปัจจบัุนคดคีวามกย็งัไม่คืบ	โดย	นายค�ารณ	ยงัระบอีุกว่า	ท่ีผ่านมา

บริษัทบุหรี่ดังกล่าวมีความพยายามจะแทรกแซงการออก	 พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ของไทยมาโดยตลอด	 และจ้าง

บริษัทล็อบบี้ยิสต์ระดับโลก	 มาด�าเนินการกับบุคคลส�าคัญในประเทศไทย	 ออกมาบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจ	ท�าให้เครือข่ายภาคประชาชนต้องออกมาทวงถามความคืบหน้า	พร้อมเรียกร้องให้บริษัท	ฟิลลิป	มอร์ริส	ยุติการ

แทรกแซงการออก	พ.ร.บ.ควบคมุผลติภัณฑ์ยาสบูฉบบัใหม่	และขอเรยีกร้องให้รฐับาลไทยเดินหน้าผ่านร่าง	พ.ร.บ.ควบคมุ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบน้ีโดยเร็ว	ด้าน	พันต�ารวจตรี	วรนันท์	ศรีล�้า	ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ	ระบุว่าคดีบริษัท	ฟิลลิป	

มอร์ริส	ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษอยู่	2	คดี	คดีแรกเป็นบุหรี่จากฟิลิปปินส์	ดีเอสไอได้ส่งส�านวนให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องแล้ว	

ตั้งแต่ปี	2554	ส่วนคดีที่	2	เป็นบุหรี่จากอินโดนีเซีย	ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

DSI ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบปีที่ 82 
และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

	 เม่ือวนั	25	พฤษภาคม	2558	นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ		มอบหมายให้	นางชุรีวรรณ	จินตกวีวัฒน์	ผู้อ�านวยการกลุ่มค่าใช้จ่าย

คดพีเิศษ	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพิีเศษ	ร่วมแสดงความยนิดใีนโอกาสวนัคล้าย

วันสถาปนากรมธนารกัษ์	ครบรอบปีที	่82	และร่วมบริจาคเงินสมทบทนุสวสัดิการ

กรมธนารกัษ์	โดยมนีายเอกวฒัน์	มานะแก้ว	รองอธบิดีด้านบริหาร	กรมธนารักษ์	

ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมชั้น	8	อาคาร	72	ปี	กรมธนารักษ์	ถนนพระราม	6	

กรุงเทพมหานคร



ผู้บริหารทมีเชลซีเข้าพบผู้บญัชาการส�านกัการส�านกัคดทีรัพย์สนิทางปัญญาและคณะขอบคณุทีก่รมสอบสวน
คดีพิเศษให้ความส�าคัญกับเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศรวมถึงสินค้าเสื้อผ้ากีฬา และของที่
ระลึกของสโมสรทีมฟุตบอลเชลซี
 

	 เมือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	2558	ผูบ้รหิารจากทีมสโมสรฟุตบอล	เชลซี	แชมป์

พรีเมียร์ลีกประจ�าฤดูกาล	 2014-2015ได้เข้าพบหาหรือและแสดงความขอบคุณ

กรมสอบสวนคดพีเิศษทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการปราบปราบการละเมดิทรัพย์สินทาง

ปัญญาอย่างจรงิจงัตามนโยบายของรฐับาลโดยเฉพาะการทีก่รมสอบสวนคดีพิเศษ

สืบสวนจับกุมโรงงานผลิตเสื้อกีฬาปลอมรายใหญ่ที่ส่งออกเสื้อกีฬาฟุตบอลปลอม

เครื่องหมายการค้าสโมสรดังในต่างประเทศ	 เช่น	 เชลซี	 แมนเชสเตอร์	 ยูไมเต็ด	

เป็นต้น	 ไปขายทั่วทวีปยุโรป	 พร้อมกันนี้ได้มอบเส้ือทีมฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อม

ลายเซนนกัเตะให้ด้วย	โดยม	ีนายจกัราคม	ลิว่มโนมนต์	ผู้บญัชาการส�านกัทรัพย์สนิ

ทางปัญญา	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	นิรุตติ	พัฒนรัฐ	ผู้อ�านวยการส่วนคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญา	3	เป็นผู้รับผิดชอบ	ในการนี้ผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา	

ได้กล่าวว่ากรมสอบสวนคดพีเิศษปราบปรามผูก้ระท�าความผดิฐานละเมดิทรพัย์สนิ

ทางปัญญาอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI18 19

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI MAP สคส. บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนายร้อยต�ารวจชั้นปีที่ 3 
ร.ร.นายร้อยต�ารวจ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	 เมือ่วนัที	่2	มถินุายน	2558	พนัต�ารวจตร	ีณฐพล	ดษิยธรรม	รกัษาการในต�าแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	น�าทีม	DSI	MAP	สคส.	 บรรยายให้ความรู้กับ

นักเรียนนายร้อยต�ารวจชั้นปีที่	3	ร.ร.นายร้อยต�ารวจ	อ�าเภอสามพราน	จังหวัด

นครปฐม	หัวข้อการน�าระบบแม่ข่ายแผนที่ผ ่านอินเทอร์เน็ต	DSI	MAP	

มาประยุกต์ใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ	และคดี

อาชญากรรมอื่นๆ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ชาวบ้านเกาะยาว มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณอธิบดี DSI

DSI บุกสอบ 'ธัมมชโย' ถึงวัด ปัดเอี่ยวเงินบริจาคสหกรณ์ยูเนี่ยน

	 เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2558	เวลา	14.00	น.	ที่วัดพระธรรมกาย	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	พันต�ารวจเอก

ไพสิฐ	วงศ์เมือง	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	สมบูรณ์	สาระสิทธิ์	ผบ.ส�านักคดีอาญาพิเศษ	3	

พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	ผบ.ส�านักคดีการเงินการธนาคาร	และคณะสื่อมวลชนเดินทางมายังวัดพระธรรมกาย 

เพื่อเข้าสอบปากค�าพระธัมมชโย	 เจ้าอาวาสวัด	 ในฐานะพยานคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน	 โดยเจ้าหน้าที่วัด

พระธรรมกาย	ไม่อนญุาตให้สือ่มวลชนน�ารถยนต์เข้าไปในบรเิวณวดั	โดยให้จอดทีด้่านหน้าบรเิวณจดุทีเ่ตรยีมไว้ให้	และให้ขึน้รถ

ของทางวดัทีเ่ตรยีมไว้เพือ่น�าคณะสือ่มวลชนเข้ามายงัจุดทีจั่ดเตรียมไว้	โดยจุดทีส่อบปากค�าพระธมัมชโย	อยูท่ีอ่าคารภายใน

โรงเรียนปริยัติธรรม	วัดพระธรรมกาย	ซึ่งเจ้าหน้าที่ของวัดได้เชิญพนักงานสอบสวนเข้าไปพบพระธัมมชโยทันที

	 ส่วนบริเวณโดยรอบจุดสอบปากค�ามีการน�าเต็นท์ขนาดใหญ่มาตั้ง	 พร้อมโต๊ะที่นั่งประมาณ	20	 ตัว	 เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้กับคณะสื่อมวลชน	และยังมีญาติโยมลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย	มาตั้งแถวต้อนรับราว	30	คน	และจัด

เตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการให้กับสื่อมวลชน	 และไม่มีการอนุญาตให้ส่ือมวลชนเข้าร่วมรับฟังการสอบสวน 

โดยน�าแผงเหล็กกั้นห่างจากห้องที่สอบปากค�าประมาณ	20	เมตร	ขณะที่พระสงฆ์ซึ่งท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ประกาศ

แจ้งสื่อมวลชนให้ลงทะเบียนชื่อ	เพื่อรับเอกสาร	และชี้แจงขั้นตอนของทางวัด	พร้อมยืนยันว่าเตรียมภาพและคลิปวิดีโอ

ที่บันทึก	รวมถึงข่าวแจกของทางวัด

	 เม่ือวนัที	่3	มถินุายน	2558	ผูแ้ทนกลุม่ชาวบ้าน	อ�าเภอเกาะยาว	จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี	 เดินทางเข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพ่ือแสดงความขอบคุณ

ต่อ	นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	พนัต�ารวจโท	ประวุธ	วงศ์สีนลิ	

ผูบ้ญัชาการส�านักคดคุ้ีมครองผูบ้ริโภคและสิง่แวดล้อม	พนัต�ารวจโท	มนตรี	บณุยโยธิน 

ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	 2	 และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ทีล่งพืน้ทีเ่กาะยาว	ในการด�าเนนิการกบันายทนุผู้กระท�าผดิบุกรกุทีด่นิในอ�าเภอ

เกาะยาว	จนกระทั่งอัยการสูงสุดได้ชี้ขาดสั่งฟ้องกลุ่มนายทุนดังกล่าว

	 กระทั่งเวลา	 15.40	น.	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิศษ	พร้อมด้วย	พนัต�ารวจโทสมบรูณ์	สาระสทิธิ	์ผู้บญัชาการส�านกั
คดอีาญาพิเศษ	3	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	ผู้บัญชาการส�านักคดีการเงินการ
ธนาคาร	พร้อมด้วยนายสัมพันธ์	เสริมชีพ	ทนายความของวัดพระธรรมกาย	
ได้ออกมานั่งแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีการสอบสวนเพื่อสืบพยานวัดธรรมกาย

	 นายสัมพันธ์	 เสริมชีพ	 ทนายความของวัดพระธรรมกาย	 กล่าวว่า 
ทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ	ได้ด�าเนินการเข้ามาสอบสวนสืบพยานภายในวัดดังกล่าว	
เนื่องจากได้มีการออกหมายเรียกให้พระธัมมชโย	 เข้าพบเพื่อให้ปากค�าเกี่ยวกับ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมประชุม 3 ฝ่าย : ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง

	 เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2558		นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในฐานะหัวหน้าคณะ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประเทศไทย	 ร่วมการประชุม	 3	 ฝ่าย	 ระหว่าง	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ประเทศเมียนมา	 และ

ประเทศไทย	เพือ่อภปิรายเรือ่งการต่อต้านการค้ามนษุย์ในอตุสาหกรรมประมง	การสบืสวนสอบสวนการกระท�าผดิกฎหมาย

การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี

	 อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	กล่าวว่า	สบืเน่ืองจากแรงงานชาวไทยและชาตต่ิางๆ	ได้เดนิทางออกจากประเทศไทย	

ไปท�างานในอตุสาหกรรมประมงทีบ่รเิวณเกาะอมับนและเกาะเบนจินา	สาธารณรัฐอนิโดนเีซีย	โดยทีแ่รงงานบางส่วนเป็น

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 ซึ่งรัฐบาลไทยได้เร่งรัดด�าเนินคดีเหล่านี้อยู่อย่างเต็มที่	 แต่การสืบสวนสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานในคดีเหล่านี้	มีอุปสรรคในหลายประการ	เนื่องจากเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สลับซับซ้อน	ยุ่งยากในการ

ค้นหาพยานหลักฐาน	และต้องพิจารณาถึงเขตอ�านาจการสอบสวนอีกด้วย	

คดเีชค็สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่	แต่ทางวัดไม่ได้เดินทางไปเข้าพบถึง	2	ครัง้	
เนือ่งจากทางพระธมัมชโย	เกดิอาการอาพาธ	ไม่สามารถเดินทางเข้ามาให้ปากค�า
ทีด่เีอสไอได้	ทางเจ้าหน้าทีด่เีอสไอ	จงึได้เดนิทางเข้ามาเพ่ือเข้าสอบสวนสืบพยาน
ตามคดดีงักล่าว	และทางพระธมัมชโยปฏเิสธการรบัเชค็จากสหกรณ์เครดติยเูนีย่น

คลองจั่น	 แต่แจ้งว่าได้รับเช็คจากพุทธศาสนิกชนที่ร่วมท�าบุญกับทางวัด

เป็นจ�านวนมาก	โดยไม่ทราบว่าเป็นเชค็จากทีใ่ด	และรบัเชค็ส่งต่อให้กบัฝ่ายการเงนิ

ของวดัธรรมกายเลย	โดยไม่ทราบทีไ่ปทีม่าของเช็คดงักล่าว	ส่วนในเร่ืองคดคีวาม

ได้ให้ปากค�าไปกับทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ	เพื่อน�าถ้อยค�าในค�าให้การไปประกอบ

กับส�านวนคดีต่อไป
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

DSI บุกทลายโกดังเก็บสินค้าประเภท อะไหล่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เบรค และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์

	 เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2558	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ,	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	และนายจกัราคม	ลิว่มโนมนต์	ผูบ้ญัชาการส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญา	ได้ร่วมกนัแถลง

ข่าวการบุกทลายโกดังเก็บสินค้าประเภท	อะไหล่รถจักรยานยนต์	 อุปกรณ์เบรค	และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รายใหญ่	

มลูค่าความเสยีหายกว่ายีส่บิล้านบาท	ตามทีน่างสวุณา	สุวรรณจูฑะ	อธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มบีญัชาให้เร่งรัดปราบ

ปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนท่ีเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ไม่มีคุณภาพอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

และทรพัย์สินของประชาชนผูบ้รโิภคโดยตรง	โดยนายจกัราคม	ลิว่มโนมนต์	ผูบ้ญัชาการส�านกัคดีทรพัย์สนิทางปัญญา	จงึสาน

รับนโยบายเร่งด�าเนินการปราบปรามสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อประชาชน	 โดยมีรายละเอียดการจับกุม	 ดังนี้	 สืบเนื่องจาก

ส�านกัคดทีรัพย์สนิทางปัญญา	ได้รบัแจ้งจากตวัแทนผูเ้สยีหาย	บรษัิท	ฮอนด้า	มอเตอร์	โก	จ�ากัด	ผูผ้ลติและจ�าหน่ายอะไหล่

รถจักรยานยนต์จากต่างประเทศว่า	มีผู้ลักลอบน�าสินค้าประเภทดังกล่าว	ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าและมีคุณภาพไม่ได้

มาตรฐานมาจ�าหน่าย	 จึงได้ร่วมกันท�าการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้กระท�าผิดดังกล่าว	 จนพบว่า	 นายธนวัต	 ปิยะโลหะวัฒน์	

ได้ลักลอบน�าอุปกรณ์ประเภทอะไหล่รถจักรยานยนต์	แบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์	และน�้ามันเคร่ืองท่ีปลอมเคร่ืองหมาย

ไม่ได้มาตรฐาน	มาขายส่งให้กบัร้านจ�าหน่ายอะไหล่รถจกัรยานยนต์ทัว่ไป	ทัง้กรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	จงึได้จดัชดุสืบสวน

ลงพื้นที่	และเฝ้าจุดสะกดรอย	จนพบว่าผู้กระท�าผิดได้ใช้โกดังเลขที่	59	ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	3	ถนนเลียบคลอง

ภาษีเจริญฝั่งใต้	แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม	กรุงเทพมหานคร	เป็นสถานที่เก็บสินค้าและติดต่อค้าขาย	โดยสินค้า

ส่วนหน่ึงได้เก็บซกุซ่อนไว้ทีอ่าคารเลขที	่125/61	ซอยเพชรเกษม	68	แยกซอย	19	แขวงบางแคเหนอื	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	

จงึได้วางแผนการตรวจค้นจบักมุ			โดยในวนัที	่4	มถินุายน	2558	พนัต�ารวจโท	นริตุ	ิพฒันรฐั	ผูอ้�านวยการส่วนคดทีรัพย์สนิ

ทางปัญญา	3	 ได้น�าหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	พร้อมก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านัก

คดทีรพัย์สนิทางปัญญา	เข้าตรวจค้นพร้อมกนั	2	แห่ง	โดยชดุแรกได้เข้าตรวจค้นทีโ่กดงัเลขที	่59	ซอยเลยีบคลองภาษีเจรญิ

ฝั่งใต้	3	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งได้เข้าตรวจค้นอาคารเลขที่	125/61	ซอยเพชรเกษม	68	

	 กระทรวงยตุธิรรม	โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้เลง็เห็นถึงปัญหาดังกล่าว	จงึได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ของไทย	และโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย	เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	(AUSTRALIA	–	ASIA	PROGRAM	TO	COMBAT		

TRAFFICKING	IN	PERSONS)	(AAPTIP)	ริเริ่มจัดการประชุมสามฝ่ายระหว่างประเทศอินโดนีเซีย	ประเทศเมียนมา	

และประเทศไทย	 เพ่ืออภิปรายเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง	 การสืบสวนสอบสวนการกระท�าผิด

กฎหมายการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง	 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประเทศไทย	 อินโดนีเซีย	

และเมียนมา	รวมกว่า	30	คน	มาร่วมประชุมในระหว่างวันที่	4	–	5	มิถุนายน	2558	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	เมืองพัทยา	จังหวัด

ชลบุรี	 โดยโครงการ	 AAPTIP	 ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณทั้งหมด	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ข้อมูลข่าวสาร	รวมถึงความท้าท้ายในการจัดการอาชญากรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง	โดยคาดหวังใหผู้้เข้า

ร่วมประชุม	มีความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการค้ามนุษย์	 ในอุตสาหกรรมประมงที่ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศต่างๆ	ร่วมกันสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	รวมทั้งร่วมกันหามาตรการ

ในการแก้ปัญหาดงักล่าวร่วมกัน	นอกจากนีจ้ะสร้างความยัง่ยนืในการท�างานร่วมกนัของทัง้สามประเทศต่อไปในอนาคตอกีด้วย
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แยกซอย	19	แขวงบางแคเหนอื	เขตบางแค	กรงุเทพมหานคร	พบเครือ่งอปุกรณ์อะไหล่รถจกัรยานยนต์ปลอม	ยีห้่อ	HONDA 

จ�านวน	33,083	ชิ้น	น�้ามันเครื่องปลอมยี่ห้อ	HONDA	จ�านวน	553	ขวด	อุปกรณ์เบรกปลอมเครื่องหมายการค้า	ยี่ห้อ	

Brembo	จ�านวน	170	ชิ้น	แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ปลอม	ยี่ห้อ	YUASA	จ�านวน	553	ลูก	และอะไหล่รถจักรยานยนต์

ปลอม	ยี่ห้อ	YAMAHA	จ�านวน	1,050	ชิ้น	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	35,228	ชิ้น	จึงจับกุมตัวนายธนวัต	ปิยะโลหะวัฒน์	พร้อม

ของกลาง	 	 ส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 โดยกล่าวหาว่า	 “มีไว้เพ่ือจ�าหน่ายซ่ึงสินค้าที่มี

เครื่องหมายการค้าปลอม	และเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร,	เอาช่ือ	

รูป	รอยประดิษฐ์	หรือข้อความใดๆ	ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้	หรือท�าให้ปรากฏที่สินค้า	หีบ	ห่อ	วัตถุที่ใช้หุ้ม

ห่อเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น”	อนึ่ง	เท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น	ตัวแทนบริษัทผู้เสียหาย

แจ้งว่า	สินค้าของกลางนั้นไม่ได้มาตรฐานในการผลิตตามมาตรฐาน	โดยเมื่อน�าแบตเตอรี่ไปใช้อาจเกิดกระแสไฟเกินหรือ

รั่วไหลจนเป็นเหตุให้เกิดระเบิดในขณะขับขี่ได้	ด้านอุปกรณ์เบรกอาจส่งผลต่อระบบควบคุมการท�างานของตัวเบรกท�าให้

ผูข้บัขีเ่กิดอันตรายต่อชวีติและร่างกาย	ส่วนน�า้มนัเครือ่งทีไ่ม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลต่อระบบการท�างานของเครือ่งยนต์จน

ส่งผลเสยีหายต่อตวัทรพัย์สนิ	กรณดีงักล่าวจงึส่งผลอันตรายแก่ชวีติและทรัพยสินของประชาชนได้	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างตรวจ

สอบว่าสนิค้าจ�าพวกแบตเตอรีน่ัน้	เป็นสนิค้าท่ีจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม

หรือไม่	 ซึ่งถ้าเป็นก็จะได้แจ้งข้อหาด�าเนินคดีในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป	ขณะนี้เจ้าหน้าท่ีก�าลังตรวจ

สอบรายชือ่ร้านค้าทีซ่ือ้สนิค้าจากผูก้ระท�าผดิรายนีไ้ป	เพือ่ตดิตามสนิค้าทีป่ลอมและไม่ได้มาตรฐานคนืมา	ซึง่ขอความร่วม

มือจากร้านค้าดังกล่าวด้วย	 ซึ่งหากไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องก็จะท�าการสอบสวนไว้เป็นพยาน	 นอกจากนี้	 ดีเอสไอจะ

ด�าเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค	และบริโภคที่ไม่มีคุณภาพอันก่อให้เกิด

อันตรายถงึชีวติของประชาชนผูบ้รโิภค	เช่น	เครือ่งส�าอาง	ยา	ผงชรูส	และสนิค้าปลอมทีล่ะเมดิเครือ่งหมายการค้าทัง้หลาย	

ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง		รวมทั้งการขายสินค้าปลอมบนอินเทอร์เน็ต		ได้แก่		โทรศัพท์มือถือ		

กระเป๋า	นาฬิกา	เป็นต้น	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	จงึขอความร่วมมอืมายงัพีน้่องประชาชนได้โปรดงดเว้นการซ้ือสนิค้าปลอม

ทั้งหลาย	โดยเฉพาะอะไหล่รถยนต์	แบตเตอรี่รถยนต์	โทรศัพท์มือถือ	เครื่องส�าอาง	และยาปลอม	ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ

ชีวิต	สุขภาพ	ร่างกาย	และอนามัยของประชาชน
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ดีเอสไอแจ้งเตือนประชาชน อย่าตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ในรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

	 เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2558	พันต�ารวจตรี	สุริยา	สิงหกมล	ผู้บัญชาการ

ส�านักคดีอาญาพิเศษ	 1	 เป็นวิทยากรรับเชิญในรายการสถานีประชาชน	

ช่อง	ThaiPBS	กรณีท่ีประชาชนได้รบัความเสยีหายจากการซ้ือบรกิารเสรมิความ

งามจากร้าน	 Bronze	Day	 Spa	 แล้วไม่ได้รับบริการ	 และต่อมาทางร้านได้ปิด

กิจการ	มีผู้เสียหายกว่า	 200	ราย	มูลค่าความเสียหายกว่า	 100	ล้านบาท	

ในโอกาสนี	้ พนัต�ารวจตรี	 สรุยิา	 ได้แจ้งเตอืนประชาชนมใิห้ตกเป็นเหยือ่ธรุกจิทีม่ี	

ลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่อีกด้วย

เสี่ยบิ๊กเข้าให้ปากค�า DSI พยานกรณีมีรายชื่อรับเช็ค 20 ล้าน

	 เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2558	เวลา	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	ผู้บัญชาการส�านักคดีการเงินและการธนาคาร	

นัดสอบปากค�านายสัมฤทธิ์	บัณฑิตกฤษดา	หรือเสี่ยบิ๊ก	ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลเพื่อนต�ารวจ	และกรรมการบริษัท

บิลเลี่ยน	อินโนเวเท็ด	กรุ๊ป	จ�ากัด	ณ	ส�านักคดีการเงินและการธนาคาร		กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ชั้น	8	ศูนย์ราชการ	อาคาร	บี 

โดยมีนางสาววิลาสินี	ปานใจ	และ	นายณฐกร	นวลทอง	อัยการจังหวัดประจ�าส�านักอัยการสูงสุด	ร่วมสอบปากค�า	กรณี

มีชื่อรับเช็คจ�านวน	2	ครั้ง	จากนายศุภชัย	เป็นเงิน	20	ล้านบาท	ซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลในชั้นสืบสวนว่า	นายสัมฤทธิ์มีส่วน

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนายวัฒน์ชานนท์	นวอิสรารักษ์	กรรมการบริหารเครือรัฐประชากรุ๊ป

	 นายสมัฤทธิก์ล่าวว่า	มาชีแ้จงในคดสีหกรณ์ฯ	คลองจ่ัน	ยอมรบัว่ารูจ้กักบันายศภุชัย	ส่วนรายละเอยีดนัน้ขอให้การ

กับพนักงานสอบสวนเท่านั้น	ส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเช็คจากนายศุภชัย	2	ฉบับ	มูลค่าประมาณ	

20	ล้านบาทนั้น	ยืนยันว่าไม่เคยเห็นเช็คดังกล่าวและไม่เคยรับเช็ค

	 พันต�ารวจโท	ปกรณ์กล่าวหลังสอบปากค�านายสัมฤทธิ์นานกว่า	4	ชั่วโมงว่า	ได้สอบถามนายสัมฤทธิ์ถึงเรื่องที่

สหกรณ์ฯ	คลองจัน่จ่ายเชค็จ�านวน	20	ล้านบาท	เข้าบญัชนีายสมัฤทธิโ์ดยตรง	รวมทัง้เงนิจ�านวน	400	ล้าน	ทีป่รากฏเอกสาร

หลักฐานที่นายสัมฤทธิ์กับนายวัฒน์ชานนท์	นวอิสรารักษ์	ท�าบันทึกข้อตกลง	ประกอบการฝากเงินจ�านวน	400	ล้านบาท	

ซึ่งนายสัมฤทธิ์ขอกลับไปเตรียมเอกสารมาชี้แจงว่าได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวด้วยเหตุผลอะไร	และจะน�ามาชี้แจงพนักงาน

สอบสวนดีเอสไอในครั้งหน้า



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI24 25

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ดีเอสไอเปิดเซฟ "ศุภชัย" พบเงินไม่ทราบสกุลอื้อ

	 เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2558	พันต�ารวจโท	สมบูรณ์	สาระสิทธิ์	ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ	3	กรมสอบสวน

คดีพเิศษ	พร้อมเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ	น�าหมายค้นศาลจงัหวดัพระโขนง	เลขท่ี	ค.29/2558	ลงวนัที	่10	มิถนุายน	

2558		เข้าตรวจค้นห้องส�านักงานชั้น	2	ภายในอาคารยู	ทาวเวอร์	เลขที่	411	ถนนศรีนครินทร์	แขวงและเขตสวนหลวง

ซึ่งเป็นห้องส�านักงานส่วนตัวของนายศุภชัย	ศรีศุภอักษร	อายุ	58	ปี	อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	จ�ากัด	

ผู้ต้องหาคดียักยอกฉ้อโกงเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ันเพ่ือเปิดตู้เซฟตรวจสอบทรัพย์สินและพยานหลักฐานของ

นายศภุชยั	โดยมนีายวนัชยั	บุนนาค	ทนายของนายศภุชยั	และนายประกติ	พลิงักาสา	ตัวแทนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์เครดิตยเูนีย่น

คลองจั่น	เข้าร่วมท�าการตรวจค้นด้วย	

	 ห้องดังกล่าวอยู่บริเวณฝั่งขวา	ชั้น	2	ซึ่งเป็นส�านักงาน	และห้องท�างานส่วนตัวของนายศุภชัย	 โดยเจ้าหน้าที่

ได้เรียกช่างกุญแจมาท�าการเปิดตู้เซฟ	จ�านวน	3	ตู้	โดย	2	ตู้แรกเป็นตู้เซฟขนาดเล็ก	ขนาด	4	ชั้น	และ	5	ชั้น	วางอยู่ติดกัน

เจ้าหน้าที่พบกระดาษคล้ายธนบัตรไม่ทราบสกุลเงินมีหน่วยเป็นร้อยล้าน	จ�านวนหลายปึก	ส่วนอีก	1	ใบ	เป็นตู้เซฟขนาด

ใหญ่	ยี่ห้อ	LEECO	เจ้าหน้าที่พบหมายเรียกคดีของนายศุภชัย	เอกสารสัญญาการจดทะเบียนบริษัทต่างๆ	ของนายศุภชัย	

เช่น	บริษัทศุภกร	เอสพี	กรุ๊ป	จ�ากัด	นอกจากนี้ยังพบเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษอีกจ�านวนมาก	ซึ่งเจ้าหน้าที่จะน�าไปแปล

และตรวจสอบว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไร

	 จากการตรวจสอบภายในลิ้นชักเอกสารอื่นๆ	 พบต้นขั้วสมุดเช็คของ

ธนาคารกรุงไทย	 8	 เล่ม	 และธนาคารกรุงเทพอีก	 1	 เล่ม	 เจ้าหน้าท่ีจึงรวบรวม

เอกสารและหลักฐานทั้งหมดใส่กล่อง	 ปิดกล่องไว้ด้วยเทปกาว	 โดยมีเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ทนายความของนายศภุชยั	ตัวแทนเจ้าหน้าทีจ่ากสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	ร่วมกันเซ็นชื่อก�ากับไว้	เพื่อน�าไปตรวจสอบอย่างละเอียด

อีกครั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 "นายสัมฤทธิ์ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รู ้จักนายศุภชัย	แต่บอกว่ารู้จักเพราะเป็นคนในแวดวงท�าธุรกิจ	ส่วนเอกสาร

หลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีทั้งเส้นทางเงินที่โอนเข้าบัญชีชื่อนายสัมฤทธิ์โดยตรง	 ซ่ึงไม่ได้ปฏิเสธ	 เพียงแค่ขอเวลา	

เพื่อน�าเอกสารหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้ง"	พันต�ารวจโท	ปกรณ์กล่าว

 พนัต�ารวจโท	สมบรูณ์	สาระสทิธิ	ผูบ้ญัชาการส�านกัคดพีเิศษอาญา	3	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	กล่าวว่า	ในวนัที	่11	มถินุายน	

ตนพร้อมทนายความ	ตัวแทนของนายศุภชัย	ตัวแทนจากสหกรณ์ฯ	คลองจั่น	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบตู้เซฟ

ที่อาคารยูทาวเวอร์	ชั้น	2	ซึ่งเป็นสถานที่ท�างานและที่พักอาศัยของนายศุภชัย	เพื่อตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ดีเอสไอลุยจับเครื่องมือช่างปลอมเครื่องหมายการค้า

	 เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2558	ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(ดีเอสไอ)	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	อธิบดีดีเอสไอ	พันต�ารวจเอก 

ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	รองอธิบดดีเีอสไอ	นายจกัราคม	ลิว่มโนมนต์	ผูบ้ญัชาการส�านกัคดทีรพัย์สินทางปัญญา	แถลงผลการตรวจค้น	

อาคารพาณิชย์	เลขที่	63,	65	และ	เลขที่	46,	48	ถนนเพชรเกษม	แขวงหลักสอง	เขตบางแค	อาคารพาณิชย์เลขที่	57	และ

เลขที	่177,	179	ถนนเพชรเกษม	แขวงบางแคเหนือ	เขตบางแค	ทัง้นี	้สบืเน่ืองจากเจ้าหน้าทีสื่บทราบว่า	อาคารเป้าหมายทีต่รวจค้น 

ใช้เป็นทีท่�าการบรษิทัจ�าหน่ายสนิค้า	 โกดงัและสถานทีผ่ลติสนิค้าปลอมเครือ่งหมายการค้า	 ประเภทเครือ่งมอืช่างและอปุกรณ์

ส�าหรับช่างทุกประเภท	ยี่ห้อมากิต้า	(Makita)	และแม็คเทค	(Maktec)	โดยมีการส่งออกและกระจายสินค้าไปจ�าหน่าย

หลายพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ	ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ	ขณะเดยีวกันยงัเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้	จงึน�าก�าลงัเข้าตรวจค้น

	 นางสุวณา	เปิดเผยว่า	จากการตรวจค้น	พบเครื่องมือช่างและอุปกรณ์

ส�าหรับช่างทุกประเภท	 เช่น	 สว่าน	 อุปกรณ์ตัด	 เลื่อยไฟฟ้า	 เครื่องตัดหญ้า	

146,173	 ชิ้น	 นอกจากนี้	 ยังพบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องยิงเลเซอร์ยี่ห้อ	

Makita	จ�านวน	6	เครื่อง	ราคาเครื่องละ	2	ล้านบาท	รวมมูลค่าเฉพาะเครื่องจักร	

12	ล้านบาท	ส่วนอุปกรณ์ที่ยึดได้	มีมูลค่ากว่า	30	ล้านบาท	นอกจากนี้	ยังจับกุม

นายสุกิจ	 กรกมลวนิช	พร้อมแจ้งข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 

ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร	 และมีไว้เพื่อจ�าหน่ายซ่ึงสินค้าที่มี

เครื่องหมายการค้าปลอม	 จากการตรวจสอบเบ้ืองต้น	 ตัวแทนผู้เสียหายแจ้งว่า

สินค้าของกลางที่ท�าการยึดนั้นไม่ได้มาตรฐานการผลิต	 มีความเสี่ยงต่อผู้ใช ้

ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะได้น�าสินค้าของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้

มาตรฐานจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่	 เพ่ือพิจารณา

แจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

	 ด้าน	พันต�ารวจโท	สมบรูณ์	เปิดเผยว่า	จากการตรวจค้นภายในตู้เซฟนั้น	พบเอกสารคล้ายธนบัตรที่ยังไม่สามารถ

ระบุได้ว่าเป็นสกลุเงนิใด	ต้องน�าไปตรวจสอบอกีครัง้	นอกจากนีย้งัพบเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ	ต้องให้เจ้าหน้าทีท่�าการ

แปลและตรวจสอบอย่างละเอียด	ส่วนเอกสารการจดทะเบียนบริษัทอื่นๆ	 เช่น	ธุรกิจน�้ามันที่พบนั้น	ทางดีเอสไอมีข้อมูล

อยู่แล้ว	ที่นายศุภชัยได้ไปกว้านซื้อที่ดินบริเวณ	อ.ปักธงชัย	เอาไว้	เนื่องจากนายศุภชัยมีข้อมูลว่า	มีน�้ามันอยู่	หลังจาก

นั้นก็ตั้งบริษัทขึ้นมา	3	บริษัท	เพื่อจะด�าเนินการขุดเจาะ	

	 อย่างไรก็ตาม	 คาดว่าพนักงานสอบสวนจะสามารถสรุปส�านวนได้ภายในส้ินเดือนกรกฎาคม	 ในส่วนของการ

ด�าเนินคดีกับผู้ต้องหาท่ีเก่ียวข้องรายอ่ืนๆ	น้ัน	ทางดีเอสไอทราบตัวอยู่แล้วว่ามีใครบ้าง	เช่น	กลุ่มที่เซ็นเช็คร่วมกับ

นายศภุชยัหรอืกลุม่ทีท่�ารายงานประจ�าปีอนัเป็นเทจ็	ซึง่หลงัจากท�าส�านวนเสร็จจะท�าการเรยีกตัวผูต้้องหามาแจ้งข้อกล่าวหา

ต่อไป	ส่วนคดีฟอกเงินที่ดิน	9	แปลงวัดธรรมกายนั้นก็จะเร่งด�าเนินการสรุปส�านวนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม	เช่นกัน
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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การคิดก�าหน
ดแนวทาง

การสืบสวนสอบสวน
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การคิดก�าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวน
พันเอกพินิจ  ตั้งสกุล1

	 กลับมาอีกแล้วครับ	ส�าหรับการเขียนบทความ	หากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีก	บางท่านก็อาจสงสัยว่า 

นี่คุณเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ไม่มีความรู้เรื่องงานในหน้าที่เลยหรอ	ดังนั้น	วันนี้ขออนุญาตเขียนบทความที่เกี่ยวกับ

เรื่องงานในหน้าที่ครับ

	 เมื่อมีคดีเกิดขึ้นบางคดีก็มีตัวผู้กระท�าผิด	บางคดีไม่มีตัวผู้กระท�าความผิด	การที่จะมีตัวหรือไม่มีตัวผู้กระท�าความผิดนั้น 

ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนเท่านั้น	 บางท่านท่ีไม่ใช่นักกฎหมาย	 อาจสงสัยว่า	 การสอบสวนมันคืออะไร	 ขออนุญาตช้ีแจงครับ	

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า	“ป.วิอาญา”	มาตรา	2	(11)	ระบุว่า	“การสอบสวน	

หมายถึง	 การรวบรวมพยานหลักฐานและการด�าเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้	 ซึ่งพนักงาน

สอบสวนได้ท�าไปเกีย่วกบัความผดิทีก่ล่าวหา	เพือ่ทีจ่ะทราบข้อเทจ็จรงิหรอืพสิจูน์ความผดิ	และเพือ่จะเอาตวัผูก้ระท�าผดิมา

ฟ้องลงโทษ”	หากจะอธิบายอย่างง่ายๆ	ภาษาชาวบ้าน	การสอบสวนก็คือ	การรวบรวมพยานหลักฐานแห่งคดี	ซึ่งกระท�าโดย

พนักงานสอบสวน	 เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด	 ดังนั้นหากข้อเท็จจริงยุติและปรากฏว่าไม่มีการกระท�าความผิด

คดีนั้นก็จะไม่มีตัวผู้กระท�าความผิด	ตัวอย่างเช่นมีการกล่าวหาว่า	นาย	ก.	ประธานกรรมการบริษัท	ยักยอกเงินบริษัท 

แต่จากการสอบสวนได้ข้อเทจ็จริงยตุว่ิา	เงนิของบรษิทัมไิด้สูญหายไป	เพยีงแต่มกีารลงบัญชีการเงนิทีผิ่ดพลาดของนาย	ข.นกับญัชี

ของบริษัท	ดังนั้นคดีนี้จึงไม่มีผู้ยักยอกเงินเป็นต้น		ส่วนนาย	ข.	จะถูกบริษัทลงโทษอย่างไรก็เป็นเรื่องระหว่างบริษัทกับ	นาย	ข.	

มิใช่เป็นเรื่องทางคดี	 แต่ถ้าหากผลการสอบสวนพบว่า	 มีเงินหายไปจากบริษัท	 แสดงว่าต้องมีตัวผู้กระท�าความผิดก็เป็น

หน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป	เพื่อพิสูจน์ว่า	ใครคือผู้กระท�าความผิด	ซึ่งอาจเปน็	

นาย	ก.	หรือ	นาย	ข.หรือ	นาย	ก.	ร่วมกับ	นาย	ข.	หรือผู้อื่นใด	ก็ได้ที่ยักยอกเงินของบริษัทไปขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน

	 คราวนีค้งทราบแล้วนะครบัว่า	เม่ือมีคดีปรากฏตามสือ่ข่าวสาร	ไม่จ�าเป็นเสมอไปท่ีจะมตีวัผูก้ระท�าความผดิ	แต่บางครัง้

เมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วมีการกระท�าความผิด	 แต่พนักงานสอบสวนไม่สามารถรวบรวมหลักฐานพิสูจน์ผู้กระท�าผิดได	้

อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดต่างๆ	เช่น	เกิดคดีคาร์บอมบ์โดยใช้ระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิด	แล้วรถที่เกิดเหตุ

ดังกล่าวถูกโจรกรรมมา	 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว	 การที่พนักงานสอบสวนจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ว่า 

ใครโจรกรรมรถมา	ใครเป็นคนน�าวตัถรุะเบดิมา	ใครเป็นคนประกอบระเบดิ	ใครเป็นคนขบัรถในทีเ่กดิเหต	ุใครเป็นคนจดุระเบดิ 

มนัเป็นเรือ่งยากมากครบัทีจ่ะพิสจูน์โดยเฉพาะข้อจ�ากดัประการหน่ึง	ในกรณทีีพ่นกังานสอบสวนไทยไม่สามารถพิสจูน์ได้เลยกค็อื 

วัตถุระเบิดในที่เกิดเหตุนั้นมาจากแหล่งผลิตใด	 บรรยายความเพ่ิมเติมดังนี้ครับ	 ผมเคยไปดูงานด้านการข่าวและ

นิติวิทยาศาสตร์	ณ	ต่างประเทศประเทศหนึ่ง	ที่นั่นได้มีการบรรยายเรื่องวิธีการตรวจสอบที่มาของแหล่งผลิตวัตถุระเบิด	

ความส�าคัญที่ต้องทราบแหล่งผลิตวัตถุระเบิด	ก็เพื่อที่จะได้ทราบแหล่ง	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดนั้น	โดยมีพื้นฐาน

แนวคิดว่า	แม้ว่าจะเป็นวัตถุระเบิดชนิดเดียวกันแต่ย่อมมีส่วนผสมไม่เหมือนกัน	หากผลิตจากแหล่งที่ต่างกัน	

1	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 วธิกีารตรวจสอบเริม่จากเมือ่เกดิระเบดิ	หน่วยพสิจูน์หลกัฐานต้องเข้าถงึจดุเกดิเหตุให้เรว็ทีส่ดุ	แล้วรบีน�าถงุพลาสตกิ
ใบใหญ่	 หลายๆ	 ใบ	 เก็บอากาศท่ีอยู่บริเวณหลุมระเบิดแล้วปิดปากถุง	 เมื่อมาถึงห้องแล็บก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้าย
กระบอกฉีดยาเจาะเข้าไปในถุงพลาสติก	 แล้วดูดเอาอากาศในถุงพลาสติก	 ออกมาเข้าเก็บในกระบอก	 หลังจากนั้นก็จะฉีด
อากาศในกระบอกเข้าสูเ่ครือ่งตรวจเพือ่อ่านค่าสารประกอบต่างๆ	ทีอ่ยูใ่นอากาศ	เม่ือได้ค่าสารประกอบแล้วกจ็ะน�าไปเปรยีบเทียบ
กับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม	ก็จะทราบว่าระเบิดที่เกิดขึ้นนี้	มาจากบริษัทใด	ประเทศใด	แม้ว่าประเทศที่ผมไปดูงานมานี้	
จะมีวิธีการที่เหมาะสม	 และมีเครื่องมือที่ไว้ใจได้แต่ข้อจ�ากัดที่ประเทศนี้	 ไม่สามารถแก้ได้ก็คือ	 หากไปถึงที่เกิดเหตุล่าช้า	
กระแสลมก็จะพัดพาสารประกอบของวัตถุระเบิดออกไปหมด	ท�าให้ไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของวัตถุระเบิดได้	ที่เล่ามานี้	
ก็เพื่อให้ท่านเข้าใจข้อจ�ากัดของพนักงานสอบสวนไทย	ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้ในทันที	รวมทั้งไม่มีเครื่องตรวจ
สารประกอบวัตถุระเบิดที่ลอยอยู่ในอากาศ	จึงเป็นการยากมาก	จนถึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์ผู้กระท�าความผิด	

	 ย้อนกลับมาดูงานคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งจะเรียกว่า	“คดีพิเศษ”	นั้น	แตกต่างจากคดีทั่วไป	กล่าวคือ	คดี
ทั่วไปมักจะปรากฏการกระท�าความผิดขึ้นแล้ว	เช่น	พบศพคนถูกยิงตาย	หรือ	มีการลักทรัพย์	ปล้นทรัพย์	เป็นต้น	ดังนั้นการ
สอบสวนก็สามารถกระท�าต่อไปได้เลย	แต่คดีพิเศษนั้น	ส่วนใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีสถานะความเป็นคดีพิเศษ	เนื่องจาก
ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่ระบุได้ว่ามีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นแล้ว	จะมีก็เพียงข้อมูลเริ่มต้นจากผู้ร้องเรียน	ซึ่งยังไม่
สามารถระบุได้ว่าข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อเทจ็จรงิเพยีงใด	จ�าเป็นต้องท�าการสบืสวน	เพือ่แสวงหาหลกัฐานและข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิ	
ในการสืบสวนนั้น	หากพนักงานสอบสวนผู้กระท�าการสืบสวน	ก�าหนดแนวทางการสืบสวนไม่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่
มีอยู่	ผลที่ได้ก็อาจจะออกมาว่า	ไม่พบการกระท�าความผิด	แล้วขอยุติการสืบสวนทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจจะสามารถระบุได้ว่ามี
การกระท�าความผิด	หากมีการก�าหนดแนวทางการสืบสวนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ดังนี้ความเสียหายก็จะเกิดต่อส่วนรวม

	 ดังนั้นการคิดก�าหนดแนวทางการสืบสวนจึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก	 ตัวอย่างเช่น	 มีการร้องเรียนต่อกรมสอบสวน
คดพีิเศษ	(กสพ.)	ว่ามีส่วนราชการหนึ่งกระท�าผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	ในงานจ้างเหมาบริการ	พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ	(พสพ.)	ผู้รับผิดชอบก�าหนดแนวทางการสืบสวนโดยมุ่งไปที่การสอบปากค�าผู้ร้องเรียนเป็นหลัก	ในที่สุดก็ไม่
สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการกระท�าความผิด	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(อสพ.)	จึงมอบหมายให้ผมสืบสวนต่อ	การคิดก�าหนด
แนวทางการสืบสวนของผมในเรื่องนี้	คือ	การที่จะสามารถระบุได้ว่ามีการกระท�าความผิดในเรื่องการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐได้นั้น	จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการกระท�าความผิดต่อระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ	ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์	
การพิสูจน์ดังกล่าวต้องใช้พยานเอกสารเป็นหลักดังนั้นแนวทางการสืบสวนของผม	 คือ	 ดูเอกสารท่ีผู้ร้องเรียนน�ามาให้ 
กสพ.ตั้งแต่เริ่มแรกใช้เวลาดูเอกสารเพียง	2	วัน	แล้วสอบปากค�าผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมก็พบว่ามีการกระท�าความผิดระเบียบพัสดุ
และมีการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง	จึงสรุปเรื่องให้	อสพ.	ส่งเรื่องไปให้แก่	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.ด�าเนินการต่อไปได้	

	 การสอบสวนคดีพเิศษ	โดยปกตแิล้วกจ็ะพฒันามาจากผลการสืบสวนหมายความว่า	มีพยานหลักฐานทีส่ามารถระบุ
ได้ว่ามีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นแล้ว	ดังนั้นการสอบสวนจึงมุ่งไปที่	การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิด	น�าตัว 
ผูก้ระท�าความผดิมาฟอ้งลงโทษแต่ถ้าหากพนกังานสอบสวน	ก�าหนดแนวทางการสอบสวนไม่เหมาะสมกบัข้อเทจ็จรงิที่มอียู่
ผลที่ได้ก็อาจจะไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของผู้กระท�าผิดได้	 ซึ่งจะก่อผลเสียหายต่อส่วนรวมแต่ก็มีหลายกรณีที่มีคดีพิเศษ
เกิดขึ้นโดยกสพ.มิได้เป็นผู้สืบสวนมาก่อน	ในฐานะของพนักงานสอบสวนผู้เฒ่าก็อยากจะบอกเล่า	“การคิดก�าหนดแนวทาง
การสืบสวนสอบสวน”	ของตนเพื่อว่าผู้อ่านบางท่านอาจจะพิจารณาใช้ประโยชน์ได้บ้าง
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	 การคิดก�าหนดแนวทางสืบสวนสอบสวน	ต้องมาจากพนักงานสอบสวนผู้มีหน้าที่	ซึ่งก็คือ	คนผู้หนึ่ง	การที่คนๆ	นั้น	

จะมีความคิดริเริ่มที่ดีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์	 สภาพแวดล้อมได้นั้น	 พนักงานสอบสวนผู้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่

ส�าคัญดังสมการ

ความรู้ที่หลากหลาย

(Knowledge)

ประสบการณ์หลายด้าน

(Experience)

จิตใจที่ดีงาม

(Good heart)

ความคิดริเริ่ม

(Idea)

	 มีผู้รูท่้านหนึง่ได้ให้ความหมายของ	“Knowledge”	ว่าหมายถงึการท่ีบคุคลสามารถเข้าใจและอธบิายความสมัพนัธ์
ของศาสตร์	(Science)	ต่างๆ	ได้	อย่างมีเหตุผล	(Reasonable)	ซึ่งก็มีผู้รู้อีกท่านได้จ�าแนกศาสตร์ที่มีในปัจจุบันเป็น	2	ประเภท
ใหญ่ๆ	คือศาสตร์บริสุทธิ์	(Pure	Science)	กับ	ศาสตร์ประยุกต์	(Apply	Science)	ศาสตร์บริสุทธิ์	หมายถึง	ศาสตร์ที่เป็นจริง
ทุกกรณี	จะมีกฎ	(Rule)	หรือ	ทฤษฎี	(Theory)	ก�าหนดไว้แน่นอน	ศาสตร์พวกนี้	ได้แก่	คณิตศาสตร์	ฟิสิกส์	หรือวิศวกรรมต่างๆ	
เป็นต้น	สองบวกสองต้องเท่ากับสี่ทุกครั้ง	ไม่ว่าจะไปบวกเลขอยู่ใต้น�้าหรือว่าอยู่ในอวกาศ	กระแสไฟฟ้าย่อมต้องไหลจากจุด
ท่ีมคีวามต่างศกัย์สงูไปสูจ่ดุทีม่คีวามต่างศกัย์ต�า่เสมอ	นีค่อืกฎของไฟฟ้าไม่ว่าแหล่งไฟฟ้าจะตัง้อยู่ทีใ่ดในโลกก็ต้องเป็นไปตาม
กฎนีเ้สมอ	หรอืน�า้ย่อมไหลจากทีส่งูลงสูท่ีต่�า่เสมอนีค่อืกฎของฟิสกิส์ในเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก	ให้สงัเกตนะครบัว่าศาสตร์ชนดิ
นี้จะไม่มีมนุษย์เข้าไปกระท�าต่อเหตุการณ์

	 ศาสตร์ประยุกต์	หมายถึง	ศาสตร์ที่ไม่เป็นจริงทุกกรณี	แต่สามารถชี้แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้	ได้แก่	สังคมศึกษา	ภูมิศาสตร์	
เศรษฐศาสตร์	บรหิารศาสตร์	เป็นต้น	ตัวอย่าง	เช่น	มนุษย์ในครอบครวัเดยีวกนัมกัจะมคีวามรกัต่อกนั	แต่กม็บีางครัง้ทีค่นในครอบครวั
ท�าร้ายกัน	หรือหากขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้าง	ลูกจ้างมักจะตั้งใจท�างานให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	แต่ก็มีลูกจ้างบางคนไม่เป็นเช่นนั้น

	 ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการไขคดี	พนักงานสอบสวนต้องมีความรู้ในศาสตร์ทั้งสองด้าน	จึงจะสามารถคิด
รเิริม่ก�าหนดแนวทางการสบืสวนสอบสวน	ได้อย่างถกูต้องเหมาะสมกับลกัษณะคด	ีเช่น	เม่ือเกดิตกึถล่มแล้วมคีนตาย	แนวทาง
การสืบสวนสอบสวนก็ควรมุ่งไปที่การตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างของอาคาร	 ซึ่งเป็นเรื่องของศาสตร์บริสุทธิ์	 หรือใน
กรณีเกิดคดีฆาตกรรม	แนวทางการสืบสวนสอบสวนก็ควรมุ่งไปที่ศาสตร์ประยุกต์	เป็นต้น

	 ประสบการณ์	(Experience)	ในที่นี้	หมายถึง	ความสามารถในการพัฒนา	ปรับปรุงแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ	เรื่องที่รู้
มาก่อนหน้าน้ีให้ดยีิง่ขึน้	เช่น	ในกรณเีครือ่งบนิตก	แล้วมีเศษชิน้ส่วนเครือ่งบนิแตกกระจดักระจาย	ผู้ใกล้ชดิเหตุการณ์ส่วนใหญ่
จะให้การว่าได้ยินเสียงระเบิด	ผู้สอบสวนมือใหม่ก็อาจจะเชื่อค�าให้การของผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์	แล้วมุ่งการสอบสวนไปที่การ
หาสาเหตุของการระเบิด	 แต่ถ้าเป็นผู้สอบสวนมากประสบการณ์เขาจะทราบเลยว่าการที่เครื่องบินตกนั้นย่อมจะเกิดการ
ระเบิดตามมา	ดังนั้นปัญหาที่ต้องขบคิดคือ	เกิดการระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินลอยอยู่ในอากาศหรือเกิดการระเบิดขึ้น
เมื่อเครื่องบินกระแทกพื้น	หลักฐานที่แก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือให้ดูที่เศษซากเครื่องบิน	หากเศษซากเป็นชิ้นเล็กๆ	แล้วกระจาย
เป็นบรเิวณกว้างมาก	แสดงว่าเกดิการระเบดิในขณะทีเ่ครือ่งบนิลอยอยูใ่นอากาศ	การสอบสวนกม็ุง่ไปทีก่ารหาสารวตัถุระเบิด	
แต่ถ้าเศษซากแตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นใหญ่ในบริเวณที่ไม่กว้างมาก	แสดงว่าเคร่ืองกระแทกพื้นแล้วเกิดการระเบิด 
การสอบสวนกม็ุง่ไปทีค่วามบกพร่องของวสัด	ุ(Material	failure)	หรอืความผดิพลาดของนกับนิ	(Pilot	error)	ดงันัน้ประสบการณ์
จึงเป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้สามารถให้การก�าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
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	 จิตใจที่ดีงาม	(Good	heart)	ค�านี้มีความหมายที่กว้างมาก	แต่ในที่นี้	หมายถึง	ความยึดมั่นในความยุติธรรม	ถูกเป็นถูก	

ผิดเป็นผิด	ปราศจากอคติ	(Bias)	เปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นและข้อเท็จจริงทั้งปวง	หากพนักงานสอบสวนไม่มีคุณสมบัติ

ในเรือ่งนีน้อกจากจะก�าหนดแนวทางการสบืสวนสอบสวนผิดพลาดแล้ว	ยังสร้างทกุข์ให้กับผู้บรสุิทธ์ิ	อกีด้วย	ดังทีป่รากฏเป็น

ข่าวสารอยู่เนืองๆ	“ในกรณีจับแพะ”	นอกจากนี้	ผมยังเชื่อมั่นอีกว่า	จิตใจที่ดีงาม	ย่อมท�าให้เกิดความคิดที่ดีงามตามไปด้วย	

ท�าให้สามารถก�าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนได้อย่างถูกต้อง	 ดั่งหนังสือนิยายก�าลังภายในจีน	 ที่เขียนอยู่เสมอว่า 

“ผู้ที่ส�าเร็จสุดยอดวิชา	ต้องเป็นผู้มีจิตใจดีงามเท่านั้น	จึงสามารถเข้าใจเคล็ดวิชาได้”	

	 ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงคุณสมบัติเฉพาะตัวที่หากพนักงานสอบสวนมีอยู่	 ก็เช่ือว่าจะสามารถคิดก�าหนดแนวทางการ

สบืสวนสอบสวนได้อย่างถกูต้อง	ส่วนการจะคดิก�าหนดอย่างไรนัน้	ข้ึนอยู่กบัตัวพนกังานสอบสวนเป็นส�าคญั	สไตล์ใครสไตล์มนั	

ส�าหรับสไตล์ของผมยึดกฎเพียง	 2	 ข้อครับ	 กฎข้อแรก	 ไม่มีกฎหรือทฤษฎี	 ที่ตายตัวในการคิดก�าหนดแนวทางการสืบสวน

สอบสวน	 เพราะว่า	 คดี	 หรือ	 คดีพิเศษ	 จะมีมนุษย์เข้าไปเก่ียวข้องทั้งส้ิน	 ซึ่งก็คือ	 การเข้าไปเก่ียวข้องกับศาสตร์ประยุกต์	

(Apply	seience)	ที่สามารถบอกแนวโน้มความเป็นไปได้	แต่ไม่เป็นจริงทุกกรณี	ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะพูดว่า	เรื่องของ

คนไม่มอีะไรแน่นอนนัน่เอง	กฎข้อสอง	แนวทางการสบืสวนสอบสวนทีก่�าหนดขึน้ต้องมเีหต	ุ(Cause)	และผล	(Result)	มารองรบัเสมอ

จึงจะได้ข้อเท็จจริงหรือจะเรียกอีกอย่างว่า	 หลักการของเหตุผล	 (Reasonable)	 ก็ได้	 โดยมุ่งตอบต่อค�าถามที่ว่า 

“เพราะอะไร?	 (why)”	 ส่วนล�าดับขั้นตอนในการคิดก�าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนของผมนั้น	 ผมอยากให้ท่านลอง

พิจารณาดูว่ามันเข้าท่าหรือไม่	จากกรณีคดีพิเศษตัวอย่างนี้	โดยมีข้อมูลเริ่มต้นดังนี้

	 Case	Study	:	นายด�าผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่	แห่งหมู่บ้าน	B	ได้ร่วมกันกับ	นายขาว	และนายเขียว	ค้ายาเสพติดมา

อย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี	2526	โดยจัดหาและส่งออกเฮโรอีนไปยังต่างประเทศ	ปัจจุบันได้ท�าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ร่วมกัน	

ซึ่งเมื่อปี	2536	ได้จัดหาเฮโรอีนจากภาคเหนือ	แล้วขายให้	นายเหลือง	ต่อมาปี	2545	เจ้าหน้าที่	ป.ป.ส.	ได้ล่อซื้อเฮโรอีน	10	แท่ง	

จากนายเหลือง	 แต่นายเหลืองหลบหนีได้	 จับได้เพียงนายฟ้า	 ต่อมาเมื่อปี	 2546	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ล่อซื้อยาบ้า	 สามารถ

จับกุมนายม่วง	และนางส้ม	พร้อมยาบ้า	5.7	ล้านเม็ด	ทั้งสองร่วมกันกับนายแดง	และนางน�้าเงิน	ขนส่งเฮโรอีนให้แก่ผู้ซื้อ

ที่บ้านเลขที่	123/4	หมู่บ้าน	B

1.  ประเมินสถานการณ์

	 การสอบสวนก็เหมือนกับการแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้กระท�าความผิดหากพนักงานสอบสวน

สามารถพิสูจน์การกระท�าความผิดได้ก็ถือว่าพนักงานสอบสวนชนะ	แต่ถ้าผู้กระท�าความผิดสามารถปกปิดร่องรอยการกระท�าผิดได ้

จนพนกังานสอบสวนไม่อาจเข้าถึงได้ถือว่าผูก้ระท�าความผดิชนะ	ในการแข่งขนัจ�าเป็นต้องประเมนิสถานการณ์อย่างรอบด้าน	

ไม่ว่าจะเป็นสนามที่ใช้แข่ง	กองเชียร์	จุดอ่อนและจุดแข็งของคู่แข่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเราเอง	ทั้งนี้

ก็เพื่อน�าข้อมูลทั้งหมดมาใช้ก�าหนดกลยุทธ์	ในการแข่งขันเพื่อให้ชนะ	

	 หากจะเปรียบเทยีบกบัต�าราพชัิยสงครามของ	ซนุว	ูกค็อื“รูเ้ขารูเ้รา	รบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้”	ในกรณนีีก้เ็ช่นเดยีวกนั	

จ�าเป็นต้องประเมนิสถานการณ์	จากข้อมลูเริม่ต้นทีม่	ีนายด�าและพวกค้าขายเฮโรอนีมาอย่างต่อเนือ่งยาวนานโดยไม่ถกูจบักมุ

ด�าเนินคด	ีแสดงว่ามกีารปกปิดร่องรอยการกระท�าผดิอย่างดยีิง่	ส่วนฝ่ายเจ้าหน้าทีข่องรฐั	กย็งัด�ารงตดิตามหาพยานหลกัฐาน
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การกระท�าผิดของกลุ่มนี้	มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นกัน	ซึ่งอาจจะเป็น	ป.ป.ส.	หรือ	เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	เมื่อย้อนกลับมามองตัวเอง

กรมสอบสวนคดีพเิศษเพิง่ตัง้มายังไม่ถงึ	2	ปี	ในขณะนัน้จงึยงัไม่มฐีานข้อมลูในเรือ่งยาเสพตดิใดๆ	เลยและตัวผมเอง	ในฐานะ

หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน	เพิ่งเคยท�าคดีนี้เป็นคดีแรกในชีวิต	ฉะนั้นหากจะประเมินผลการแข่งขัน	นายค�าและพวกย่อม

ได้เปรียบคณะพนักงานสอบสวนมาก	 จึงจ�าเป็นต้องคิดก�าหนดแนวทางการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบ	แต่จุดแข็ง

ที่สุดของคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้	 คือ	 ความมุ่งมั่นที่จะให้ภารกิจส�าเร็จ	 ดังนั้นหากจะชนะได้ต้องใช้ความมุ่งมั่นและ

การท�างานเป็นทีมของคณะพนักงานสอบสวน

2.   หาข้อเท็จจริงจากข้อมูลเริ่มต้น

	 การสอบสวนกค็อื	การแสวงหาพยานหลกัฐานเพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จริง	(Fact)	แต่เนือ่งจากคดนีี	้กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ไม่เคยท�าการสบืสวนมาก่อน	จงึยงัไม่ทราบว่า	ส่วนใดในข้อมลูเริม่ต้นเป็นข้อเทจ็จรงิ	ส่วนใดเป็นเพียงข่าวสาร	เม่ือยังไม่ทราบ

ข้อเท็จจริงก็ไม่สามารถคิดก�าหนดแนวทางการสอบสวนที่ถูกต้องได้	 จึงจ�าเป็นต้องหาข้อเท็จจริงจากข้อมูลเริ่มต้นก่อน	

ท�าจากง่ายไปยาก	 โดยการพิสูจน์ตัวบุคคลก่อนเป็นล�าดับแรก	 จากการค้นทะเบียนราษฎร์	 หมายจับ	 และการจดทะเบียน

บริษัท	พบว่าตัวบุคคลในข้อมูลเริ่มต้นมีอยู่จริง	โดยนายด�า	นายขาวและนายเขียว	ได้ร่วมกันท�าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์	ส่วนนายม่วง

และนางส้ม	 ถูกจับขังในทัณฑสถาน	 ฐานค้ายาเสพติดเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้ว	 ก็จะใช้ข้อเท็จจริงท่ีมีไปคิดก�าหนดแนวทาง

การสอบสวนต่อไป

3.   การคิดก�าหนดแนวทางการสอบสวน

	 ข้อเท็จจริงที่ได้ในตอนนี้คือ	นายม่วงและนางส้ม	ค้ายาเสพติดแต่เคยส่งเฮโรอีนให้แก่นายด�าและพวก	หรือไม่

ยงัไม่ทราบ	หากต้องการทราบความจริง	โดยการสอบปากค�านายม่วงและนางส้ม	ทั้งที่พนักงานสอบสวนยังไม่มีข้อมูลใดๆ	

อยู่ในมือ	 ผลการสอบปากค�าย่อมไม่ได้ข้อเท็จจริง	 ดังนั้นการสอบปากค�านายม่วงและนางส้ม	 จึงยังไม่ใช่ทางเลือกในตอนนี้	

จึงต้องกลับไปค�าถามแรกที่ยังมีอยู่ว่า	นายค�าและพวก	ค้ายาเสพติดหรือไม่	?	การที่จะได้ค�าตอบมานี้ก็โดยตั้งค�าถามต่อไปว่า 

“เพราะเหตุใดจึงค้ายาเสพติดท้ังที่ผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง	 ?	 ค�าตอบที่ได้คือ	 ต้องการได้เงินจ�านวนมาก	 สรุปได้ว่าเหตุ	

(Cause)	คือค้ายาเสพติด	ส่วนผล	(Result)	ที่ได้คือความร�่ารวย	เพราะฉะนั้นหากหาพยานหลักฐานได้ว่า	นายด�าและพวก

ร�า่รวยผิดปกตเิกนิกว่ารายได้ทีพ่งึมจีากการประกอบอาชพีปกต	ิกน่็าเชือ่ว่าทรพัย์สนิส่วนเกินอาจได้มาจากการค้ายาเสพตดิ

ซึง่เป็นวิธีการหาข้อเทจ็จรงิจากผลไปสูเ่หต	ุสรปุแนวทางการสอบสวนท่ีได้ตอนนีค้อื	การตรวจสอบทรัพย์สนิของนายด�าและพวก	

รวมทั้งครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดต่างๆ	 ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีการถ่ายโอนทรัพย์สินถือแทนกัน	 กระท�าโดยการตรวจสอบ

ข้อมูลการเสียภาษีและการตรวจสอบสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์	(Casing)	ที่บุคคลเหล่านี้มีชื่ออยู่ในทะเบียน

4.   วิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้

	 จากผลการตรวจสอบพบว่า	บริษัทเฟอร์นิเจอร์มีทุนจดทะเบียนต�่า	อยู่ในภาวะขาดทุนมาโดยตลอด	5	ปี	ติดต่อกัน	

กรรมการผู้จัดการบริษัท	คือ	นายขาว	มิใช่นายด�า	ส่วนอสังหาริมทรัพย์	ที่	นายขาว	นายด�า	และครอบครัวถือครอง	ก็มีมูลค่า

ไม่สงูตรงกันข้ามกบันายเขยีว	มกีจิการโรงแรม	บ้านจดัสรรและอาคารพาณชิย์	ซึง่มมีลูค่าประมาณ	400	ล้านบาท	แต่เสียภาษี

ต�่ามากเพียงปีละ	1	หมื่นบาทเศษ	ฉะนั้น	นายเขียวจึงมีฐานะร�่ารวยผิดปกติ	ข้อเท็จจริงที่ได้ในตอนนี้	คือ	นายด�า	นายขาว	และ
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นายเขียว	มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น	โดยดูจาก	ไม่มีผู้ใดถอนตัวออกจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์	แม้ว่าจะขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	ส่วนนายเขยีวทีมี่ฐานะร�า่รวยผดิปกตจินโดดเด่น	จงึวเิคราะห์ได้ว่า	นายด�า	นายขาว	และนายเขยีว	น่าจะมพีฤตกิารณ์	

ค้ายาเสพติดร่วมกัน	โดยมีนายเขียวเป็นหัวหน้ากลุ่ม	การที่ต้องก�าหนดสถานะภายในกลุ่มให้ถูกต้อง	เพราะว่า	บทบาทหน้าที่

ของบุคคลในกลุ่มย่อมแตกต่างกันตามสถานะ	ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว	จะเป็นตัวก�าหนดแนวทางการรวบรวมหลักฐาน

ของแต่ละคนในคดี

5.   การก�าหนดแนวทางการสอบสวนขั้นต่อไป จากข้อเท็จจริงที่ได้

	 ข้อเท็จจริงที่ได้ในตอนนี้คือ	 นายเขียว	 นายขาว	 และนายด�า	 น่าเช่ือว่าค้ายาเสพติดร่วมกัน	 แต่จะพิสูจน์อย่างไร?	

แนวทางที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายนิยมใช้พิสูจน์	 ก็คือ	 การล่อซื้อกับการแฝงตัวเข้าไปในองค์กรค้ายาเสพติด	 แต่เนื่องจาก	

กสพ.	 เพิ่งก่อตั้ง	 ยังไม่มีสายลับหรือเจ้าหน้าที่อ�าพราง	 ฉะนั้นแนวทางดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้	 จ�าเป็นต้องก�าหนดแนวทางการ

สอบสวนใหม่	 ได้แก่	 การพิสูจน์ว่าเส้นทางการเงิน	 ที่กลุ่มได้รับมาจากการค้ายาเสพติดและการสอบปากค�าผู้ที่ร่วมกระท�า

ความผิดค้ายาเสพติดกับกลุ่มนี้

6.   วิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้

	 จากการตรวจสอบใบโอนเงิน	(Slip)	จ�านวนประมาณ	200	รายการ	ในห้วงปี	2540	-	2547	พบว่ามีการโอนเงินให้

กลุ่มนี้จ�านวนเงินประมาณ	800	ล้านบาท	แต่ปรากฏชื่อผู้โอนเพียง	10	รายการ	ซึ่งชื่อดังกล่าวไม่อยู่ในบัญชีผู้ค้ายาเสพติด

แสดงว่า	กลุ่มค้ายาเสพติดนี้	มีการซ่อนพรางและป้องกันการแกะรอยเส้นทางการเงินจากทางราชการได้ดี	จึงยังคงสามารถ

ด�ารงไว้ซึ่งกลุ่มค้ายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า	 เงินที่กลุ่มนี้ได้รับมาจากการค้ายา

เสพติดโดยตรงแต่ข้อเทจ็จรงินีก้ยั็งคงมปีระโยชน์	สามารถใช้เป็นพยานหลกัฐานแวดล้อมได้	เนือ่งจากเงนิท่ีได้รบัมีจ�านวนมาก

เกินกว่า	การประกอบอาชีพตามปกติที่กลุ่มนี้แสดงออกรวมทั้งไม่มีที่มาของเงินอีกด้วย

	 จากข้อมูลเริ่มต้นระบุว่า	นายม่วง	นายส้ม	เคยไปส่งเฮโรอีนที่บ้านเลขที่123/4	หมู่บ้าน	B	ดังนั้นนายม่วงและนายสม้	

อาจเป็นคนเคยร่วมกระท�าความผิดค้ายาเสพตดิ	กบันายเขยีวและพวกกเ็ป็นได้	จงึได้เข้าสอบปากค�าบคุคลทัง้สองในเรอืนจ�า

คนละ	7	ครั้ง	ซึ่งเป็นไปด้วยความยากล�าบากเนื่องจากบุคคลทั้งสองไม่ให้ความร่วมมือ	แต่เพราะความมุ่งมั่นในภารกิจ	และ

การใช้เทคนคิในการสอบปากค�าทีเ่หมาะสม	ทัง้สองจงึได้บอกเล่าความจรงิทัง้หมดว่า	ตนได้ร่วมกบั	นายแดง	และนางน�า้เงนิ	

ไปส่งเฮโรอีนจ�านวน	200	กิโลกรัม	ให้แก่นายเขียวและพวกที่หมู่บ้าน	B	อย่างไร	รวมทั้งรับเงินสด	70	ล้านบาท	จากนายเขียว

และพวกไปส่งให้แก่เจ้าของเฮโรอีนในภาคเหนืออย่างไร	 นอกจากนี้ยังให้การถึง	 นายแสด	 ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายของ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชุดอื่นว่า	นายแสด	เข้าร่วมค้าเฮโรอีนในครั้งนี้อย่างไร

	 จากค�าให้การของ	นายม่วงและนายส้ม	เป็นไปอย่างมเีหตุผล	และมเีนือ้หาสาระตรงกันทกุประการ	ทัง้ทีส่อบปากค�า

ต่างเวลา	ต่างสถานที่กัน	จึงเชื่อว่านายเขียวและพวก	ร่วมกับนายม่วง	นางส้ม	นายแดง	นางน�้าเงิน	และนายแสด	ร่วมกันค้า

เฮโรอีนจริงแต่พยานหลักฐานที่มีจากค�าให้การของพยานผู้ร่วมกระท�าความผิด	2	ปาก	กับพยานหลักฐานแวดล้อมทางการเงิน

ก็คงยังไม่เพียงพอที่จะเอาผิดในช้ันศาลได้	 จ�าเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม	 โดยเฉพาะการพิสูจน์ความสัมพันธ์

ของนายแสด	กับกลุ่มค้าเฮโรอีนของนายเขียวและพวกว่า	มีที่มาอย่างไร
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7.    การคิดก�าหนดแนวทางการสอบสวนและการวิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริงจากข้อมูล
ที่ได้ไปเรื่อยๆ จนข้อเท็จจริงยุติ

	 เม่ือมีนายแสดเข้ามาเกีย่วข้องจงึได้ประสานข้อมลูกบัคณะพนกังานสอบสวนทีร่บัผดิชอบเป้าหมายนายแสด	พบว่า

คณะพนักงานสอบสวนชุดดังกล่าวไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะน�ามาใช้ได้จึงนึกถึง	 ส�านักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกบัการกระท�าความผดิยาเสพตดิมาอย่างยาวนาน	จงึเชือ่ว่าน่าจะมข้ีอมลู

ของนายเขียวและพวก	รวมทั้งนายแสดด้วย	จึงขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง	ป.ป.ส.	แต่สิ่งที่ได้รับคือข้อมูลเริ่มต้นที่ผมมี	จึงทราบ

ได้เลยว่า	ป.ป.ส.	คือหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม	คณะกรรมการคดีพิเศษ	(กคพ.)	ดังนั้นต้องมีข้อมูลที่ผม

ต้องการอย่างแน่นอน	และเพ่ือให้ได้ข้อมลูเพือ่บรรลภุารกจิอนัจะเกดิผลดต่ีอส่วนรวมจึงเสนอผูบ้งัคบับญัชาให้มกีารสอบสวน

ร่วมกันระหว่าง	กสพ.	กับ	ป.ป.ส.	ผู้บังคับบัญชาทั้ง	2	ฝ่าย	เห็นชอบร่วมกัน

	 จากการสอบสวนร่วมกันจึงทราบว่า	เหตุที่	ป.ป.ส.	ไม่ให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ก็เพราะว่า	ข้อมูลดังกล่าวคือรายงาน

การสืบสวน	ซึ่งต้องใช้ความอดทน	และทรัพยากรจ�านวนมากในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเวลากว่า	20	ปี	ดังนั้น	

ป.ป.ส.	 จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะหน่วยงานที่ตนเช่ือใจร่วมปฏิบัติงานด้วยเท่านั้น	 จากการสอบสวนร่วมกันได้พยาน

หลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มากคือ	 ทราบว่า	 นายเขียวและพวก	 รวมทั้งนายแสดมีประวัติค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	กลุ่มบุคคลที่กล่าวมานี้เป็นคนหมู่บ้าน	B	ด้วยกัน	และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติจากการสมรส	ดังนั้นการที่นาย

แสด	จะร่วมกบันายเขยีวและพวกค้าเฮโรอนีในครัง้นี	้จงึมคีวามเป็นไปได้สมเหตสุมผลนอกจากนีย้งัได้หลกัฐานการโทรศพัท์

ติดต่อกันระหว่างนายขาวกับนายแดง	และนางน�้าเงินซึ่งไปสนับสนุนค�าให้การของนายม่วงกับนายส้มว่า	เป็นความจริง

	 สรุปข้อเท็จจริงที่ได้ตอนนี้	คือ	นายเขียวและพวก	ร่วมกับนายแสด	นายแดง	นางน�้าเงิน	นายม่วง	และนางส้ม	ค้า

เฮโรอีน	โดยมีพยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์คือ	ค�าให้การของนายม่วงกับนางส้ม	หลักฐานการโทรศัพท์ระหว่างนายขาว	กับนาย

แดง	 และนางน�้าเงินรวมทั้งรายงานการสืบสวนของ	 ป.ป.ส.	 และหลักฐานแวดล้อมทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับการเสีย

ภาษีจากอาชีพปกติที่แสดงออก	ซึ่งถือว่าเพียงพอที่จะเอาผิดในชั้นศาลได้

	 เนือ่งจากคดีน้ีไม่สามารถจับกมุ	นายแดงและนางน�า้เงนิได้	ซึง่เป็นตวัเชือ่มระหว่างนายเขยีวและพวก	เข้ากบัผูข้ายเฮโรอนี	

ในภาคเหนือ	ท�าให้พยานหลักฐานในคดีอ่อนลงไป	แต่ก็เพียงพอให้ศาลพิพากษาจ�าคุก	นายเขียวกับนายด�าได้	คนละ	15	ปี	

ฐานสมคบเก่ียวกับยาเสพติด	ทีเ่ขยีนมาซะยดืยาวกห็วงัว่าบทความนีพ้อจะมีประโยชน์แก่ผูอ่้านบ้าง	และก่อนจากขอฝากค�าคม

ไว้คิดครับ

“จิตใจที่ดีงาม ย่อมน�ามาซึ่งสิ่งที่ดีงาม”
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ดีเอสไอ กับ ภารกิจป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมพิเศษ



ดีเอสไอ กับ ภารกิจป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมพิเศษ
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ส�ำนักกิจกำรต่ำงประเทศและคดีอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ 1

ศนูย์ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 2

	 การก่อตัง้กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2545	มเีจตนารมณ์หลกัในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ในลักษณะขององค์กร	 ซึ่งมีการกระท�าความผิดท่ีสลับซับซ้อน	 เป็นขบวนการ	 และมีลักษณะข้ามชาติ	 รวมทั้งมีรูปแบบ

การกระท�าความผิดหลายลักษณะ	 เช่น	 การค้ายาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 การกระท�าความผิดในลักษณะของการฉ้อโกง

หลายรปูแบบผ่านสือ่	online	หลายรปูแบบ	เช่น	การหลอกลวงแต่งงาน	หลอกลวงให้ลงทนุข้ามชาติซึง่ส่งผลกระทบต่อสงัคม 

เศรษฐกิจ		และความเชื่อถือของประเทศ	ซึ่งประเทศไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งหลบซ่อน	(safe	haven)	ของผู้กระท�า

ความผิด	 อาจเป็นเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่มีความพร้อม

กว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ	 จึงเป็นความท้าทายของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ	

	 อาชญากรรมข้ามชาตใินประเทศไทย	ไม่ใช่เรือ่งไกลตวัของประชาชน	เพราะเป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อความน่าเช่ือถอื	

เศรษฐกิจ	 สังคมโดยรวม	 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ประชาชนและการประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศควบคู่กันไป	ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษประสบ

ความส�าเรจ็ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตใินระดบัทีด่	ีเช่น	กรณกีารจบักุมคนร้ายต่างชาตใิช้ประเทศไทย

เป็นฐานในการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง	มีกลุ่มคนร้ายต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งซุกซ่อนตัว	ที่ผ่านมาพบว่า	

การปลอมหนังสือเดินทางเป็นลักษณะความผิดส�าคัญที่ใช้ในการสนับสนุนการกระท�าความผิดอื่นๆ	ด้วย	เช่น	การค้า

มนุษย์	การค้ายาเสพติดและการก่อการร้าย	ประเทศไทยและหน่วยงานต่างประเทศจึงให้ความส�าคัญในเรื่องนี้อย่างมาก	

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท�าการสืบสวนจับกุมและขยายผลการจับกุมกลุ่มคนร้ายในลักษณะนี้จ�านวนทั้งสิ้น	5	แก๊งใหญ่	

มีผู้ต้องหาจ�านวนมาก	และส่วนหนึ่งมีผู้หญิงไทยเป็นคนกลาง	ช่วยสนับสนุนการกระท�าความผิดในรูปแบบต่างๆ	

1	ส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม

2	ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 อาชญากรรมทีร้่ายแรงอกีประเภทหนึง่คอื	การฉ้อโกง	หลอกลวง	โดยชาวต่างชาต	ิซึง่เป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่
ที่เกิดผลกระทบความเสียหายในวงกว้าง	 โดยเฉพาะกับผู้หญิงไทย	 จากการกระท�าของคนร้ายที่หลอกลวงผ่านสื่อ	
online	ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การหลอกลวงลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆ	หลอกลวงแต่งงาน	หลอกลวงเกี่ยวกับการส่ง
เงนิข้ามประเทศทีเ่รยีกว่า	black	money	ท่ีพบว่ามคีวามเสยีหายโดยรวมมากกว่าพนัล้านบาท	และสามารถจบักมุผูก้ระท�า
ความผิดได้เป็นจ�านวนมาก

	 อาชญากรรมในเรื่องของการค้ามนุษย์	 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้เสียหาย	 และหน่วยงาน
ต่างประเทศ	และได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกล่อลวงเข้ามาค้าประเวณี	แรงงานประมง	มากกว่า	100	ราย	อีกทั้งได้ท�าความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ	ในการให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ	โดยระหว่างวันท่ี	26-29	มกราคม	2558	นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นหวัหน้าคณะ
ไปร่วมประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดพีเิศษและส�านกังานต�ารวจแห่งชาติเมยีนมา	 คร้ังที่	 11	 ที่เมืองมัณฑะเลย์	
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ซึ่งมีสาระส�าคญัการประชมุ	ดงันี้

1. หัวหน้าคณะฝ่ายต�ารวจเมียนมา	ได้แก่	Pol.Brig.Gen.Win	Naing	Tun	หัวหน้าหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์	และ
เลขาธกิารร่วมคณะกรรมการกลางป้องกันและปราบปราบการค้ามนษุย์ของสหภาพเมยีนมาโดยมผีูแ้ทนหน่วยงาน
ต�ารวจที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 และหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน	 เมียนมา-ไทย	
หัวหน้าคณะฝ่ายไทย	 ได้แก่	 นางสุวณา	 สุวรรณจูฑะ	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และพันต�ารวจโท	 ไพศิษฎ	์
สังคหะพงศ์	ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์	เข้าร่วมประชุม

2. ทั้ง	2	ฝ่ายเห็นร่วมกันในหลักการการน�าผู้เสียหาย	หรือพยานชาวเมียนมาเดินทางกลับมาเบิกความในศาลของ
ประเทศไทยในคดกีารค้ามนษุย์หากมคีวามจ�าเป็น	ทัง้นี	้ฝ่ายไทยจะต้องหารือกบัหน่วยงานภายในของไทย	อาทิ	
ศาลยุติธรรม	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ฯลฯ	 เสียก่อน	 เมื่อได้ข้อยุติอย่างไรแล้วจะได้
หารือกับฝ่ายเมียนมาต่อไป	ในเบื้องต้น	หน่วยงาน	International	Organization	of	Migration	(IOM)	จะเป็น
ผูส้นับสนนุการจดัประชมุ	Workshop	และให้การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการน�าผูเ้สยีหายหรอืพยานมาเบกิความ
ในประเทศไทย

3. ทัง้	2	ฝ่ายยงัเหน็ร่วมกนัในเรือ่งการน�ากระบวนการสบืพยานทางจอภาพมาใช้ในคดกีารค้ามนษุย์	กรณทีีผู่เ้สียหาย
หรือพยานชาวเมียนมาไม่สามารถเดินทางกลับไปเบิกความในประเทศไทยให้สามารถเบิกความผ่านทาง
ระบบวีดีโอจอภาพจาก	สอท.	ณ	กรุงย่างกุ้ง	 มายังห้องพิจารณาในศาลไทย	ทั้งนี้	 ฝ่ายไทยจะจัดการหารือกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของไทย	ในเรือ่งขัน้ตอนกระบวนการ	ระเบยีบข้อบงัคบั	ฯลฯ	เสียก่อน	โดยสถาบนัเพือ่การ
ยตุธิรรมแห่งประเทศไทย	(TIJ)	จะเป็นผูส้นบัสนนุการจดัสมัมนาดงักล่าว	และน�าผลไปหารอืในการประชมุระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไทย-เมียนมา	LECJ	Meeting	ครั้งต่อไป

4. ที่ประชุมได้มีการหารือติดตามความคืบหน้าของคดีค้ามนุษย์	ที่ได้เคยประสานกันมาก่อนรวม	6	คดี	ซึ่งได้มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล	ความคืบหน้า	และช่วยประสานหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วย	เนื่องจากบางคดีเป็นคดีที่อยู่

ในความรับผิดชอบของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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5. ฝ่ายเมียนมา	 ได้น�าเสนอข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับขบวนการลักลอบพาชาวเมียนมาเข้ามายังประเทศไทย 

ซึง่สุ่มเสีย่งต่อการตกเป็นผูเ้สยีหายการค้ามนษุย์	ซึง่ปัจจบุนัมแีนวโน้มจะใช้ช่องทางด่านเจดย์ีสามองค์มากยิง่ขึน้	

รวมทัง้มกีรณทีีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายไทยบางหน่วยงานยงัคงข่มขูเ่รยีกเงนิจากชาวเมยีนมาทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย

โดยเฉพาะบรเิวณเขตอ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชียงราย	จึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยประสานงานหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องของไทย	ด�าเนนิการกวดขนั	ป้องกันมใิห้เกดิกรณเีช่นน้ีอกี	ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษรบัว่าจะประสาน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในเรื่องนี้ต่อไป

6. ฝ่ายเมียนมา	แจ้งว่ามีผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นๆ	ซึ่งหลบหนีมายังประเทศไทยหรือมาพัก

อาศยัอยู่ในประเทศไทย	ขอให้กรมสอบสวนคดพีเิศษช่วยตรวจสอบข้อมลูดงักล่าว	ซึง่ในเร่ืองนี	้กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ขอให้ฝ่ายเมียนมา	 ส่งข้อมูลและรายละเอียดมาให้เพื่อจะได้ด�าเนินการตรวจสอบและหากว่ามีหมายจับก็จะได้

พิจารณาประสานงานการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต่อไป

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้น�าเสนอคดีหลอกลวงบังคับแรงงานในไทยไปท�างานในเรือประมงในน่านน�้าประเทศ

อินโดนีเซีย	 ซึ่งทางการไทยได้ช่วยเหลือลูกเรือจ�านวนมากกลับมา	 และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าว

เป็นคดีพิเศษและสอบสวนด�าเนินคดี	ออกหมายจับผู้กระท�าความผิดกลุ่มแรกไปแล้ว	ทางฝ่ายเมียนมาให้ความ

สนใจคดน้ีีเป็นอย่างมาก	เน่ืองจากมีลกูเรอืแรงงานชาวเมยีนมาถกูหลอกลวงบงัคบัไปท�างานในเรอืประมงในน่านน�า้

ประเทศอินโดนีเซียจ�านวนมากเช่นกัน	 และทางการเมียนมาก�าลังด�าเนินการช่วยเหลือแรงงานลูกเรือประมง

ของตนกลับมา

8. กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้ขอข้อมูลกลุ่มขบวนการนายหน้าน�าชาวโรฮิงจาเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเชื่อว่ามีคน

เมียนมาร่วมอยู่ด้วย	ซึ่งฝ่ายเมียนมารับจะไปตรวจสอบ	และแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

9. ทั้ง	2	ฝ่ายเห็นร่วมกันท่ีจะจัดให้มี	email	 เฉพาะและ	webboard	เพื่อใช้ในการประสานข้อมูลระหว่างกัน	

เพื่อความสะดวกในการติดต่อและรักษาความลับ

10. การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเมียนมาคร้ังต่อไป	 (ครั้งท่ี	 12)	

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นเจ้าภาพ	ก�าหนดจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม	2558	นี้	

 นอกจากนี้ยังมีอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการปลอมบัตรเครดิต	 การฉ้อโกงทางโทรศัพท์	 ที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษให้ความส�าคัญ	 และส่งผลให้สามารถจับกุม	 ด�าเนินคดีกลุ่มต่างชาติจ�านวนมากรวมทั้งน�าไปสู่ความร่วมมือกับ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศจนเป็นรูปธรรม	
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	 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด

อาชญากรรมพิเศษนั้น	 นอกจากด้านการป้องกันปราบปรามแล้ว	 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกรอบของพหภุาค	ี(Multilateral	Framework)	และทวภิาค	ี(Bilateral	Frame-

work)	ดังนี้

 u กรอบความร่วมมือพหุภาคี เช่น

 l การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่	21	(CCPCJ)

 l การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร	

(United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime	–	UNTOC)

 l ความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบาภายใต้กรอบ	UN	

 l ความร่วมมือพหุภาคีภายใต้กรอบ	 BIMSTEC	 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการ

ประชุมคณะท�างานย่อยว่าด้วยประเด็นทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในกรอบบิมสเทค

 l ความร่วมมือในกรอบอาเซยีน	โดยกรมสอบสวนคดีพเิศษได้เข้าร่วมการประชมุหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรมและแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง

 u กรอบความร่วมมือทวิภาคี เช่น

 l ความร่วมมอืทวภิาค ี ไทย-อินเดยี	 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม

คณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย	 โดยในส่วนความร่วมมือด้านการ

ป้องกันอาชญากรรมเศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เสนอให้ฝ่ายอินเดีย

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	

 l ความร่วมมือทวิภาคีไทย-อียิปต	์โดยกระทรวงการต่างประเทศ	ได้มีหนังสือด่วนมาก	ที่	กต	1403/1022	ลงวันที่	

24	พฤษภาคม	2555	ขอทราบความเห็นกรมสอบสวนคดีพเิศษเกีย่วกบัเนือ้หาของร่างความตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือในสาขาการต่อต้านอาชญากรรมระหว่างไทยกับอียิปต์เพื่อเสนอลงนามในการประชุมคณะกรรมาธิการ

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-อียิปต์	(Thai-Egyptian	Joint	Commission)	ในครึ่งหลังของปี	2555

	 นอกจากกรอบความร่วมมอืดงักล่าวแล้ว	กรมสอบสวนคดีพิเศษยงัมกีรอบความร่วมมอืในลกัษณะไม่เป็นทางการ	

(Informal)	ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ	กับประเทศในกลุ่ม	FANC	(26	ประเทศ)	ท�าให้การท�างาน

ในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก
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สิทธริบัรูแ้ละเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของราชการ
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สิทธริบัรูแ้ละเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของราชการ
พันตรีหญิงนาฏยา มุตตามระ 1

	 	 	 	 	 	 	การตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา	 ส�าหรับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องเปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ตามมาตรา	7	แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540

	 มาตรา	7	หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน

2. สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน

3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

4. กฎ	มติคณะรัฐมนตรี	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	หนังสือเวียน	ระเบียบ	แบบแผน	นโยบายหรือการตีความ	ทั้งนี้

เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด						

	 ข้อมลูข่าวสารใดท่ีได้มกีารจดัพมิพ์เพือ่ให้แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควร	และถ้ามกีารลงพิมพ์	ในราชกจิจานเุบกษา

โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ�าหน่ายจ่ายแจก	

ณ	ที่ท�าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

	 การใช้สทิธเิข้าตรวจดไูด้ด้วยตนเอง	ณ	สถานทีท่ีห่น่วยงานก�าหนดและจดัเตรยีมข้อมลูข่าวสารนัน้ไว้ส�าหรบัข้อมลู

ข่าวสารตามมาตรา	9	แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540

	 มาตรา	9	ภายใต้บังคับมาตรา	14	และมาตรา	15	หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาขนเข้าตรวจดูได้	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

1. ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน	รวมทั้งความเห็นแย้งและค�าสั่งที่เกี่ยวข้องในการ

พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา	7	(4)	

3. แผนงาน	โครงการ	และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปีที่ก�าลังด�าเนินการ

1	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรม
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4. คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา	7	วรรคสอง

6. สญัญาสมัปทาน	สญัญาท่ีมลีกัษณะเป็นการผกูขาดตัดตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการจดัท�า

บริการสาธารณะ

7. มติคณะรัฐมนตรี	 หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย	หรือมติคณะรัฐมนตรี	 ทั้งนี้	 ให้ระบุ

รายชื่อรายงานทางวิชาการ	รายงานข้อเท็จจริง	หรือข้อมูลข่าวสารที่น�ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด

																ข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง	ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา	

14	หรือมาตรา	15	อยู่ด้วย	ให้ลบหรือตัดทอนหรือท�าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น

																บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม	ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู	ขอส�าเนาหรือขอส�าเนาที่มีค�ารับรอง

ถกูต้องของข้อมลูข่าวสารตามวรรคหนึง่ได้	ในกรณทีีส่มควร	หน่วยงานของรัฐโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ	จะวาง

หลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้	ในการนี้ให้ค�านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย	ทั้งนี้	 เว้นแต่

จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

การรับแจ้งเบาะแส และรับเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชนเป็นภารกิจหนึ่งในการด�าเนินคดีพิเศษของ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ เพ่ืออ�านวยความสะดวกและสร้างความรูค้วามเข้าใจในการตดิต่อสือ่สารกบักรมสอบสวนคดีพเิศษ 

และเพื่อให้การบริการมีมาตรฐานในการให้บริการและสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 

เกี่ยวกับ “การแจ้งเบาะแส/เรื่องราวร้องทุกข์ด้วยตนเองขึ้น”

 u สิทธิร้องเรียน

การร้องเรียนตามมาตรา 13 หากผู้ ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ

1. ไม่ส่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	และมาตรา	23	(3)	ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

2. ไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดู	ตามมาตรา	9

3. ปฏิบัติงานล่าช้าในการพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารหรือเพิกเฉย

4. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

5. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	 
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 u สิทธิในการเข้าตรวจดู

	 สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ประชาชนสามารถท�าได้	 แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับ

ข้อมลูข่าวสารนัน้	โดยกฎหมายได้บัญญตัใิห้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามรายการ

ที่กฎหมายก�าหนดไว้ตามมาตรา	9	น�าไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	เช่น	แผนงาน

โครงการและงบประมาณ	สัญญาสัมปทาน	สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน	เป็นต้น	

 u  สิทธิในการขอส�าเนาหรือการรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 เมือ่ประชาชนได้ใช้สทิธิเข้าตรวจดูแล้ว	หากสนใจข้อมลูข่าวสารของราชการในเร่ืองใดกม็สิีทธทิีจ่ะขอส�าเนา	และ

ขอให้รับรองส�าเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้

หมายเหตุ การขอส�าเนาผู้ขออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายส�าเนาให้กับหน่วยงานของรัฐท่ีเข้าตรวจดูด้วย	

แต่ทั้งนี้จะเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความเห็นชอบไม่ได้



ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

128	หมู่	3	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ชั้น	G	ถ.แจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	โทร.	

0	2831	9888		ต่อ	3055	โทรสาร.	0	2975	9888	

Call	Center	1202
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นวัตกรรม DSI 
“วงจรกรองความถี่ส�าหรับคลื่นวิทยุความถี่สูง”
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นวตักรรม DSI “วงจรกรองความถ่ีส�าหรับคลืน่วทิยคุวามถ่ีสงู”
ดร.มงคล มีลุน 1  

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2553	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า	ครั้งที่	33	
ณ	โรงแรมเซ็นทารา	ดวงตะวัน	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่าง	1-3	ธันวาคม	2553		การนี้	คณะผู้จัดงาน	ได้คัดเลือกบทความ
วิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เรื่อง	“วงจรกรองผ่านแถบกว้างที่มีแถบหยุดโดยใช้ร่องพับแบบฝัง”ให้เป็นบทความ
ดีเด่น	สาขาไฟฟ้าสื่อสาร	โดย	ดร.มงคล	มีลุน	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ	ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ	ส�านัก
เทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	การประชุมสัมมนานานาชาติทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น	(Inter-
national	Symposium	on	Antennas	and	Propagation	:	ISAP	2011)	ประจ�าปี	2554	ณ	โรงแรม	Lotte	บนเกาะเชจู	
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้	ระหว่าง	วันที่	24	ถึง	29	ตุลาคม	2554	คณะกรรมการจัดงานได้คัดเลือกบทความวิชาการ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เรื่อง	“Ultra-Wideband	Bandpass	Filters	With	Notched	Band	Using	Step	Imped-
ance	Resonators	and	Embedded	Fold-Slot”	หรือ	“วงจรกรองผ่านแถบกว้างที่มีแถบหยุดโดยใช้โครงสร้างแบบชั้น
และแบบฝัง”	ให้เป็นบทความทีไ่ด้รบัการน�าเสนอ	สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	ในการประชุมครัง้นี	้โดย	ดร.มงคล	มลีนุ	เจ้าหน้าท่ี
คดีพิเศษช�านาญการ	ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ	ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	การประชุมสัมมนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจาย
คลื่น	(Asia-Pacific	Conference	on	Antennas	and	Propagation	:	APCAP2012)	ประจ�าปี	2555	ระหว่าง	วันที่	27	
ถึง	 29	 สิงหาคม	 2555	ณ	 โรงแรมฟุรามาริเวอร์ฟร้อนท์	 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์	 คณะกรรมการจัดงานได้คัดเลือก
บทความวิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เรื่อง	“A	Dual-Notched	Bands	Bandpass	Filter	using	Embedded	
Fold-Slots”	หรือ	“วงจรกรองผ่านแถบกว้างทีม่สีองแถบหยดุโดยใช้ร่องพบัแบบฝัง”	ให้เป็นบทความทีไ่ด้รบัการน�าเสนอ	
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	ในการประชมุครัง้นี	้โดย	ดร.มงคล	มลีนุ	เจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษช�านาญการ	ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์
พิเศษ	ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	การประชุมวิชาการนานาชาติทางระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ	(International Con-
ference on Robotic Automation System, 2013 : ICORAS 2013)	ประจ�าปี	2556	ระหว่าง	วันที่	10	ถึง	14	
ธันวาคม	2556	ณ	โรงแรมอโยธยารีสอร์ท	บาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	คณะกรรมการจัดงานได้คัดเลือกบทความวิชาการ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เรื่อง	“An	UWB	Bands	Bandpass	Filter	with	Triple-Notched	Band	using	Embedded	
Fold-Slot	Structure”	หรือ	“วงจรกรองผ่านแถบกว้างที่มีสามแถบหยุดโดยใช้ร่องพับแบบฝัง”	ให้เป็นบทความที่
น�าเสนอดเีด่น	สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	โดย	ดร.มงคล	มลีนุ	เจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษช�านาญการ	ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ	

ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

1	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ	ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ	ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

กระทรวงยุติธรรม
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 การประชุมวิชาการภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก	 ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

วิศวกรรมไฟฟ้า	(Asia-Pacific	Conference	on	Computer	Science	and	Electrical	Engineering: APCSEE 2014)  

ณ	โรงแรมคอนคอร์ดโฮเตล	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	ซึ่งจัดงานระหว่าง	วันที่	7	ถึง	9	พฤศจิกายน	2557	คณะ

กรรมการจัดงานได้คดัเลอืกบทความวชิาการของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เรือ่ง	“A	Quadruple-Notched	Band	for	UWB	

Microstrip	Bandpass	Filter	using	Embedded	Structure”	หรือ	“วงจรสีแถบหยุดส�าหรับตัวกรองโดยใช้โครงสร้าง

แบบฝัง”	ให้เป็นบทความที่ได้รับการน�าเสนอ	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	ในการประชุมครั้งนี้	โดย	ดร.มงคล	มีลุน	เจ้าหน้าที่

คดีพิเศษช�านาญการ	ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ	ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม	

(The	3rd	International	Conference	on	Industrial	Application	Engineering	2015:	ICIAE2015)		ณ	ศนูย์ประชมุนานาชาติ	

คิตะคิวชู	 เมืองคิตะคิวชู	 ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่าง	 วันที่	 29	 ถึง	 31	 มีนาคม	 2558	 คณะกรรมการจัดงานได้คัดเลือก	

บทความวชิาการของกรมสอบสวนคดพิีเศษ	เรือ่ง	“An	Ultra-Wideband	(UWB)	Bandpass	Filter	with	Multiple-Notched	

Band	using	Embedded	Fold-Slot	Structure”	หรือ	“วงจรหลายแถบหยุดส�าหรับตัวกรองโดยใช้โครงสร้างแบบฝัง”	

ให้เป็นบทความที่ได้รับการน�าเสนอ	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ในการประชุมครั้งนี้	 โดย	ดร.มงคล	มีลุน	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

ช�านาญการ	ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ	ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

	 บทความวิชาการดังกล่าว	 ได้ศึกษาวงจรกรองความถี่	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย	 ของภาครับคลื่นวิทยุ

ความถี่สูงไมโครเวฟ	มีความถี่ตั้งแต่	3.1	GHz	ถึง	10.6	GHz	ซึ่งเรียกว่าความถี่แถบกว้าง	(Ultra	Wideband:UWB)	ซึ่ง

ครอบคลุมความถี่หลายช่วง	ตั้งแต่ความถี่ของอุปกรณ์สื่อสารประเภท	Wireless	LAN	ความถี่ของดาวเทียมช่วง	Uplink	

/Downlink	และความถี่อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	(Board	band	Internet)	ซึ่งอาจรบกวนกันได้	เมื่อส่งสัญญาณพร้อมกัน 

ดังนั้นจ�าเป็นต้องมีการลดทอนสัญญาณที่ไม่ต้องการออก	และให้สัญญาณที่ต้องการผ่านได้ดีที่สุด	จึงคิดค้นวิธีการแก้ปัญหานี้ 

โดยสญัญาณทีใ่ช้งาน	UWB	นัน้	อยูใ่นช่วงตัง้แต่	3.1	GHz	ถงึ	10.6	GHz	เป็นช่องสญัญาณทีก่ว้างสามารถส่งข้อมลูได้ปริมาณ

มหาศาล	ซึง่เมือ่น�ามาประยกุต์ในการท�างานของอปุกรณ์พเิศษจะสามารถส่งข้อมลูได้หลายอย่างทัง้	ภาพ	เสยีง	หรอื	ข้อมลู	

แต่ปัจจุบันความถี่ช่วงหนึ่งของ	UWB	ได้ถูกน�ามาใช้กับ	Wireless	LAN	ความถี่	5.2	GHz	เพื่อเป็นการป้องกันสัญญาณ

ความถี่รบกวนกันระว่าง	UWB	และ	Wireless	LAN	จึงต้องตัดสัญญาณ	Wireless	LAN	ออกจากระบบ	UWB	โดยใช้

เทคนิคใหม่ของงานวิจัยคือร่องพับแบบฝัง	ข้อดีนอกจากนี้สามารถตัดความถี่อื่นที่ไม่ต้องการได้กว้างมากตั้งแต่	11	GHz	

ถงึ	18	GHz	ซึง่เป็นข้อดกีว่างานวจิยัอืน่ๆ	บทความวชิาการดงักล่าวสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัอปุกรณ์พเิศษทีใ่ช้ความถี่

ไมโครเวฟของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ดังเช่น	 กล้องสอดแนมประจ�ากาย	 กล้องแอบถ่ายขนาดรูเข็มไร้สาย	 กล้องวิดีโอ

ซ่อนในกระเป๋า	และระบบ	GPS	เป็นต้น	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเป็น

ผลดีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษต่อไป
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				รูปที่	1	ผลงานในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า	ปี	2553	

		รูปที่	2	ผลงานในการประชุมสัมมนานานาชาติทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น

ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้	ปี	2554

    

		รูปที่	3	ผลงานในการประชุมสัมมนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น	

ณ	ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์	ปี	2555

รูปที่	4	ผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติทางระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ	

ณ	ประเทศอินโดนีเซียปี	2556

รูปที่	5	ผลงานในการประชุมวิชาการภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก	ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้า	

ณ	ประเทศมาเลเซีย	ปี	2557
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รูปที่	6	ผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม

	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	ปี	2558

ภาพบรรยากาศการรับรางวัล

ได้รับโล่รางวัลบทความดีเด่น	สาขาไฟฟ้าสื่อสาร	ปี	2553	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

การน�าเสนอผลงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	ปี	2554	

และได้รับเกียรติเป็นประธานการประชุมย่อยร่วม
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การน�าเสนอผลงานที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์	ปี	2555	

ได้รับรางวัลการน�าเสนอบทความดีเด่น	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	ปี	2556	ณ	ประเทศอินโดนีเชีย

เข้าร่วมน�าเสนอผลงานที่ประเทศมาเลเซีย	ปี	2557	
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รางวัลการน�าเสนอบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2556 

ณ ประเทศอินโดนีเชีย

หนังสือเชิญน�าเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศมาเลเซีย
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมเซ็นทารา 

ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็นบทความดีเด่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การประชุมสัมมนานานาชาติทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้รับการคัดเลือกให้น�าเสนอบทความวิชาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การประชมุสมัมนาภาคพืน้เอเชียแปซฟิิกทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจาย

คลื่น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับการคัดเลือกให้น�าเสนอบทความวิชาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การประชมุวชิาการนานาชาติทางระบบหุน่ยนต์อตัโนมติั (International Con-

ference on Robotic Automation System, 2013 : ICORAS 2013) ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลการ 

น�าเสนอบทความวิชาการดีเด่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การประชุมวิชาการภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

วิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการคัดเลือกให้น�าเสนอบทความวิชาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 

(The 3rd International Conference on Industrial Application Engineering 2015: ICIAE2015)  

ได้รับการคัดเลือกให้น�าเสนอบทความวิชาการ
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“บทบาท DSI 

กับสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม”
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“บทบาท DSI กับสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม”
นายสัณพร ไชยยาว1

	 มีค�าถามว่า	“กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ท�าคดีสินค้าไม่ได้มาตรฐานด้วยหรือ ?” เพราะคนทั่วไปหรือ 

ผู้ประกอบการต่างๆ	เหน็ว่าเป็นแค่ความผดิเล็กน้อย	มบีทลงโทษไม่มากนกั	และผูก้ระท�าความผดิในลกัษณะนีเ้ป็นผูป้ระกอบการ

ไม่ใช่อาชญากรที่ร้ายแรง	 แต่ความจริงแล้วกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ได้ก�าหนดให้มีมาตรฐานสินค้า

อุตสาหกรรม	หรือที่เรียกว่า	“ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”	เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม	มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยหรือเพื่อ

ป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ	 หากไม่มีการควบคุม

สินค้าอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้ว	จะมีสินค้าที่มีคุณภาพต�่า	ไม่ได้มาตรฐานจ�าหน่ายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปจ�านวนมาก 

หากประชาชนหรือผู้บริโภคน�าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปใช้แล้ว	 อาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคเป็นเหตุให้ประชาชนขาด

ความนิยมเชื่อถือในสินค้าเหล่านั้น	 และก่อให้เกิดความไม่ม่ันคงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	 ซ่ึงเป็นผลเสียแก่ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ	จากที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีตึกถล่ม	หรืออาคารบ้านเรือนเกิดเพลิงไหม้ 

ซึ่งปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุดังกล่าว	 มาจากการใช้วัสดุหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	 กรณีตึกถล่มพบว่ามีการใช้สินค้า

ประเภทเหลก็โครงสร้างรปูพรรณหรอืเหลก็เส้นเสรมิคอนกรตีทีใ่ช้ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน	เช่น	ไม่ได้ขนาด	หรือวัตถุดบิ

ในการผลติสนิค้าไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด	หรอืกรณเีพลงิไหม้อาคารบ้านเรอืนกพ็บว่ามกีารใช้สนิค้าประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้า	เช่น

พัดลม	หลอดไฟฟ้า	สายไฟฟ้าต่างๆ	ที่ไม่ได้มาตรฐาน	สิ่งเหล่านี้ถือว่ามีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศอย่างมาก	ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงตอบค�าถามข้างต้นได้ว่า “ความผิดบางข้อหาตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไม่ใช่เป็นความผิดเล็กน้อย” อย่างที่เข้าใจ	และเป็นที่มาของการก�าหนดให้ความผิด

ทางอาญาตามกฎหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเป็นคดพีเิศษท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษหรือ	DSI	มอี�านาจท�าการสืบสวน

และสอบสวนคดทีีม่กีารกระท�าความผดิตามกฎหมายดงักล่าวได้	โดยมกีารก�าหนดรายละเอยีดลกัษณะของการกระท�าความผิด

ที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	(1)	แห่ง	พ.ร.บ.	การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	ไว้ในประกาศ	กคพ.	(ฉบับที่	4 

พ.ศ.	2554)	ได้ก�าหนดความผดิท่ีมบีทก�าหนดโทษตาม	มาตรา	48	กรณกีารท�าหรอืน�าเข้าผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีเ่ป็นมาตรฐาน	

บังคับโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	มาตรา	20	หรือ	มาตรา	21	เช่น มีการท�าหรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์ฯ 

เหลก็โครงสร้างรูปพรรณฯ โดยไม่ได้รับอนญุาต หรอืความผดิทีม่บีทก�าหนดโทษตาม	มาตรา	48	ทว	ิกรณกีารฝ่าฝืนไม่ปฏบิติั

ตามเงื่อนไขการอนุญาตอันฝ่าฝืน	มาตรา	20	ทวิ	หรือ	มาตรา	33	วรรคสองหรือวรรคสี่

1	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ		ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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	 อย่างไรก็ตามความผิดข้อหาดังกล่าว	จะเป็นคดีพิเศษได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

ถกูก�าหนดไว้ใน	มาตรา	21	วรรคหนึง่	(1)	(ก)	-	(จ)	กล่าวคอื	จะต้องเป็นคดทีีม่คีวามส�าคญัและมผีลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศ	 ที่ผ่านมา	 DSI	 ด�าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาแล้ว	 ประมาณ	

30	คดี	ส่วนใหญ่เป็นคดีในความผิดฐานท�าหรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์ฯ	เช่น	ประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณฯ	เหล็กเส้นเสริม

คอนกรีต	และผลิตภัณฑ์ฯ	ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	โดยไม่ได้รับใบอนุญาต	นับเป็นผลส�าเร็จด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับด้านคุม้ครองผูบ้รโิภคและกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศจากสนิค้าอตุสาหกรรม

ให้ประชาชนมคีวามเชือ่ถอืในสนิค้าทีม่มีาตรฐาน	และก่อให้เกดิความมัน่คงในการประกอบกจิการอุตสาหกรรมของประเทศได้ 

และ	DSI	จะท�าหน้าทีต่รวจสอบเรือ่งดงักล่าวต่อไปอย่างต่อเนือ่งเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคมิให้เกิดความเสยีหายทัง้ในส่วนของ

ผู้ใช้สินค้าดังกล่าวเองหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้าดังกล่าวต่อไป	
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การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตภัยใกล้ตัว
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การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตภัยใกล้ตัว

	 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นมากข้ึนอย่างปฏิเสธไม่ได้	คนไทยจ�านวนมากใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต

ไม่น้อยกว่าสีช่ั่วโมงต่อวนั	เพราะเราสามารถใช้อนิเทอร์เนต็ได้ทกุแห่งขอเพยีงมสีญัญาณโทรศพัท์หรือ	Wifi	Smartphone	

หรือ	Tablet	ของเราก็กลายเป็นยานพาหนะพาเราท่องไปได้ทั่วโลก	แน่นอนที่สุดอะไรก็ตามที่มีคุณอนันต์	ย่อมมีโทษภัย

มหันต์เช่นกัน	เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับภัยร้ายใกล้ตัวอย่างแยกไม่ออก

	 ส�าหรับคนไทยหลายๆ	 คน	 ค�าตอบแรกในการติดต่อคือ	 Facebook	 จากข้อมูลในปีพ.ศ.	 2557	 คนไทยมีบัญชี	

Facebook	ทั้งสิ้น	ไม่น้อยกว่า	27,000,000	บัญชี	และ	Facebook	ได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อ 

หรอืหากตดิต่อเราไม่ได้ด้วยทางโทรศพัท์	หรอืท�าหมายเลขโทรศพัท์เราหาย	กส็ามารถตามตวัเราได้ที	่Facebook	หลายๆ	คน

เริม่ทีจ่ะให้เครอืข่ายสงัคมน้ีกลายเป็นสิง่ส�าคญัมากเกนิไปโดยไม่จ�าเป็น	และจะท�าให้ผูท้ีพ่ยายามทีจ่ะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่

นี้ท�าได้ง่ายข้ึน	 เราสามารถติดต่อกับคนแปลกหน้าจากทั่วทุกมุมโลกในขณะที่เราเพียงน่ังอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์

ของเรา	หรือ	Smartphone	ของเรา	และนี่คือช่องทางที่เราจะถูกหลอกลวงจากการพูด	การโกหก	หรือ	การถูกโกงในการ

ช้อปป้ิงออนไลน์	เพราะเราไม่รูเ้ลยว่าคนทีอ่ยูอ่กีปลายทางหนึง่ทีก่�าลงัคยุกบัเรา	หรอืคนทีเ่ราท�าธุรกรรมด้วยเป็นคนดีหรอื

สุจริตมากน้อยเพียงใด	 การหลอกลวง	 การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้	 เติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 จนยากที่จะ

ควบคุม	 หากคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ขาดความระมัดระวังก็จะเป็นการส่งเสริมให้ความเสียหายกระจายตัวเป็นวงกว้าง

ภายในระยะเวลาอันสั้น	

	 ในปัจจุบัน	บริษัทเอกชนในประเทศไทยจ�านวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญหน้ากับการทุจริตด้วยอาชญากรคอมพิวเตอร์	

จากสถิติอาชญากรรมซึ่งเติบโตขึ้นถึงร้อยละ	35	ในรอบ	12	เดือน	ธุรกิจไทยคาดว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการฉ้อโกง

หลอกลวงซับซ้อนและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	 นายจ้างจ�านวนมากจะประหลาดใจท่ีทราบว่า

พนักงานของพวกเขาส่วนมากมีส่วนร่วมในอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง	 การท่องเว็บไซต์ลามก,	 แชทกับคนแปลกหน้า

ในเครือข่ายสังคมและดาวน์โหลดเพลงหรือภาพยนตร์	นอกจากจะละเมิดลิขสิทธิ์	และขโมยเวลาของบริษัทแล้ว	อันที่จริง

พวกเขาก�าลังช่วยอาชญากรให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้	 และพนักงานเหล่านั้นก�าลังเปิดเผยเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัทให้กับอาชญากร	

	 ตัวอย่างบางส่วนของกรณีศึกษาอาชญากรรมในหัวข้อของการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการวิจัยพัฒนา

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)

1	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม

นายวสวัต ชวลิตธ�ารง1
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Romance Scam การหลอกลวงโรแมนติก
	 ผู้หลอกลวงส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติผิวสีที่ได้ใช้ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นฐานท่ีต้ัง	พวกเขาก่อ

อาชญากรรมโดยใช้อนิเทอร์เนต็ด้วยเครือข่ายสงัคม	เช่น	Facebook,	Line,	E-mail,	Skype	และการใช้นกต่อเพือ่ล่อเหยือ่	

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	ทั้งที่ยังโสด	ที่แต่งงานแล้ว	หรือผ่านการหย่าร้าง	 โดยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีชีวิตที่ดี	ทั้งการเงิน

และการงาน	แต่เหยือ่เหล่านีจ้ะมจีดุอ่อนคอื	 ขาดความสมหวงัและความสมบรูณ์ด้านความรกั	 โดยกลุม่	 scammers	 จะใช้

โปรไฟล์รูปถ่ายที่ขโมยจากบุคคลอื่นมาใช้	แสดงความเป็นห่วงเป็นใยด้วยถ้อยค�าหวานๆ	แต่ที่น่าสังเกตคือ	คนเหล่านี้

จะไม่ติดต่อกับเหยื่อเหมือนคนใช้	 Facebook	 ทั่วไป	 แต่ใช้การติดต่อกันทางกล่องข้อความ	 ที่น่าสังเกตอีกสิ่งหนึ่งคือ	

Facebook	ของ	Scammers	 เพิ่งใช้งานได้ไม่นานก่อนมาเป็นเพื่อนกับเหยื่อ	และหากตรวจรายชื่อของเพื่อนก็จะพบว่า

เป็นหญงิร้อยละ	90	และเป็นหญงิทีม่ลีกัษณะเหมอืนเหยือ่มากกว่าครึง่หนึง่ของเพือ่นทีมี่	เมือ่มกีารตดิต่อกนัด้วยการใช้ความรัก

และความห่วงใยเป็นการเดินเรื่อง	 สุดท้ายด้วยเหตุผลนานัปการ	 จะลงเอยด้วยเหยื่อต้องโอนเงินไปให้	 อาจจะเป็นในรูป

ของค่าธรรมเนียมทีจ่ะต้องด�าเนนิการเนือ่งจากได้รบัของมค่ีาจากต่างประเทศแต่ผดิระเบยีบพธิกีารศลุกากร	หรือระเบียบ

ของบริษัท	shipping	หรือเป็นค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากปลายสายอีกฝั่งหรือญาติๆ	ของเขาเกิดอุบัติเหตุ	หรือเจ็บป่วย

กะทันหัน	ส่วน	Scammer	อยู่ในที่ซึ่งไม่สามารถโอนเงินได้	เช่น	กลางสนามรบ	หรือกลางทะเล	หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือ

เป็นค่าตัว๋เครือ่งบนิหรอืค่าเดนิทางของ	Scammer	จากข้อมลูท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนพบว่ามกีารใช้บญัชี

คนไทยและคนต่างชาตโิดยใช้ธนาคารไทย	หรอืธนาคารต่างประเทศทีม่สีาขาอยูใ่นประเทศไทย	มาใช้ไม่น้อยกว่า	80	บัญชี	

มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า	300	ล้านบาท	และมากกว่าครึ่งหนึ่งของบัญชีที่ใช้หลอกลวงมีการกดเงินสดโดยบัตรเอทีเอ็ม

จากตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศ

นายวสวัต ชวลิตธ�ารง1
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การแฮ็กข้อมูล Email
	 บรษัิทเอกชนทีถ่กูเจาะข้อมลูเกอืบทัง้หมดเป็นบริษทัทีท่�ากจิการค้าขายน�าเข้าส่งออกกบัต่างประเทศ	และตดิต่อ

กับคู่ค้าทาง	Email	ต่อมามีการส่ง	Email	ซึ่งคล้ายกับของบริษัท	 ไปหาคู่ค้าต่างประเทศ	และมีการขอเปลี่ยนหมายเลข

บญัชรีบัเงิน	พนัธมิตรทางธรุกจิท่ีต่างประเทศทีถ่กูหลอกจะยอมรบัว่าพนัธมติรของพวกเขาได้รับการยนืยนัการเปลีย่นแปลง

เลขที่บัญชีแล้ว	 พวกเขาก็จะโอนเงินให้กับผู้หลอกลวง	 ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรักษาความปลอดภัยของการค้าออนไลน์

หรืออีคอมเมิร์ซซึ่งมีการขยายตัวและการท�าก�าไรอย่างมากในประเทศไทย

	 จากการสืบสวนของทั้งสองกรณีที่พบว่าการกระท�าของอาชญากรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้	E-mail 

ใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเปิดบัญชีและใช้	Facebook	จากหลายประเทศ	ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะติดตามและระบุ

ผู้กระท�าผิด

	 กรมสอบสวนคดพีเิศษจงึพยายามสร้างความร่วมมอืระหว่างชาติเพ่ือร่วมกันสืบสวนสอบสวนและสนบัสนนุข้อมลู	

แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายๆ	 ประเทศ	 ทั้งประเทศกลุ่มอาเซียน	 และ

ประเทศอื่นๆ	เพื่อระบุตัวตนของกลุ่ม	Scammers	จนสามารถจับกุมและส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาลงโทษตามกฎหมาย	

	 อย่างไรก็ตาม	เหยื่อจ�านวนมากไม่กล้าออกมาแสดงตัว	ด้วยหลายๆ	สาเหตุ	บางคนอายที่จะยอมรับว่าตนเองถูกหลอก 

กลวัเสยีชือ่เสียง	หรอืบรษิทัเกรงว่าจะท�าให้ชือ่เสยีงของบริษทัเสยีหาย	ไม่ได้รับการไว้วางใจจากพนัธมติร	แต่การกระท�าดงักล่าว

ยิ่งเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มอาชญากรได้ใจ	กระท�าความผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในทางกลับกัน	การออกมาแสดงตัวของเหยื่อ

คือสิ่งส�าคัญ	 เปรียบได้กับการไขกุญแจประตูความแห่งส�าเร็จ	ซึ่งช่วยให้การสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพ	 เหมือนการ

เติมหรือเชื่อมโยงส่วนที่ขาดไปของภาพจิ๊กซอว์	และสามารถน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้ทั้งขบวนการ



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI60 61

การพัฒนา GIS 

เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ DSI
 



1	ผู้บัญชาการส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม

พันต�ารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล 1
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การพัฒนา GIS 

เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ DSI
 

	 Geographic	Information	System	(GIS)	หรือ	สารสนเทศทางภูมิศาสตร์	เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
น�าเอางานด้านแผนที่มาใช้กับชีวิตประจ�าวันเพื่อท�าให้กิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์เกิดความสะดวกสบายยิ่งข้ึน	 สามารถ
วางแผนงานเพือ่ให้กจิกรรมต่างๆ	ของมนษุย์บรรลเุป้าหมายอย่างถกูต้องแม่นย�าและใช้เวลาทีจ่�ากัด	กรมสอบสวนคดีพเิศษ
จึงได้น�าเอา	 GIS	 มาพัฒนาเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน	 งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 โดยได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ	สังกัดส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	เพื่อด�าเนินการตามภารกิจ	ดังนี้

1. สนับสนุนงานด้านแผนทีใ่ห้กบัพนกังานสอบสวนคดีพเิศษในการท�าคดกีารบกุรกุทีดิ่นของรฐั	ป่า		ป่าสงวนแห่งชาติ 
และเขตสงวนหวงห้ามประเภทอื่นๆ	ของรัฐ	และในคดีพิเศษอื่นๆ	เพื่อท�าให้พยานหลักฐานมีความชัดเจนมาก
ยิง่ขึน้และสามารถน�าเสนอศาลให้เกิดความเข้าใจ	 เหน็ภาพของการเกดิอาชญากรรมและรปูแบบการกระท�าผดิ	
อันน�าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	

2. น�าเอาโปรแกรมทางด้านแผนที่ต่างๆ	มาเชื่อมต่อกับโปรแกรมการวิเคราะห์อาชญากรรมอื่นๆ	เช่น	I2	เป็นต้น	
ทั้งที่เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี	 มาใช้ในการวิเคราะห์อาชญากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต	(DSI	MAP)	เพื่อการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ	
ป่า	ป่าสงวนแห่งชาต	ิและเขตสงวนหวงห้ามประเภทอืน่ๆ	โดยเปิดสาธารณะให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าถงึได้ง่าย
โดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็และเสริมความรูก้ารตรวจสอบให้กบัประชาชน	โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะให้ประชาชน
ทั้งประเทศเป็นหน่วยเฝ้าระวังการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ของแผ่นดินในบ้านเกิดของตนเอง	 ซึ่งกรมสอบสวน
คดีพิเศษมองว่าหน้าที่ดังกล่าว	ควรเป็นหน้าที่ของประชาชนทั้งประเทศ	ถ้าประชาชนมีความรู้และเครื่องมือ
ในการตรวจสอบ	 ก็จะท�าให้เกิดการเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ	 โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการป้องกัน
อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการป้องกัน
ประเทศ	สังกัดกระทรวงกลาโหม	และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	เพื่อ
ใช้ในการสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 โดยขณะน้ีก�าลังด�าเนินการเพื่อสร้าง	
Application	บนโทรศพัท์มอืถอืทัง้ระบบ	IOS	และ	Android	คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี	2558	อปุกรณ์ดงักล่าว
จะท�าให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐได้จากโทรศัพท์มือถือและเป็นการใช้งาน	
ที่ง่าย	รวดเร็วแค่เพียงปลายนิ้วกดไม่เกิน	1	นาที	



พันต�ารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล 1
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4. การใช้	DSI	MAP	ในการสืบสวนจับกุมผู้กระท�าผิดและติดตามเป้าหมาย	เป็นการน�าเอาข้อมูล	GPS	หรือข้อมูล

การก�าหนดต�าแหน่งทางดาวเทียมของอุปกรณ์	เครื่องมือ	สถานที่	หรือสิ่งของอื่นๆ	มาก�าหนดต�าแหน่งใน	DSI	

MAP	และใช้ข้อมลูทีม่กีารเปิดบรกิารฟรีในรปูแบบสาธารณะ	เช่น	Google	Streetview	มาใช้ในการสบืสวนจบักมุ 

ผู้กระท�าผิดหรือติดตามเป้าหมาย	โดยไม่ต้องใช้บุคคลไล่ติดตาม	ทั้งนี้เพื่อมิให้เป้าหมายสงสัยหรือรู้ตัว	ผู้สืบสวน

สามารถใช้	DSI	MAP	เป็น	War	Room	ได้ทกุพ้ืนทีท่ีม่สีญัญาณอนิเทอร์เนต็โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษมโีครงการ

ที่จะพัฒนาระบบ	Tracking	โดยน�าเอาเครื่องมือพิเศษ	Tracker	(เครื่องมือติดตามเป้าหมาย)	ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	มาเชื่อมต่อกับ	DSI	MAP	เพื่อท�าให้การติดตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพต่อไป	

	 การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ	GIS	ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน	 เช่น	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงมหาดไทย	 ในการสนับสนุนข้อมูลภาครัฐ	

บริษัท	Google	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ที่ให้การสนับสนุนฐานข้อมูล	Google	Map	และ	Google	Streetview	สถาบัน

เทคโนโลยเีพือ่การป้องกนัประเทศ	(DTI)	ส�านกังานปลัดกระทรวงกลาโหม	ในการวจัิยและพัฒนาเคร่ืองมอืพิเศษด้าน	GIS	

และผู้สนับสนุนที่ส�าคัญคือกระทรวงยุติธรรม	 ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของ	 GIS	 ที่จะน�ามาใช้ในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

 u DSI-MAP EXTEND (NEW APPLICATION)
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เกร็ดความรู้เรื่องกฎอัยการศึก
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เกร็ดความรู้เรื่องกฎอัยการศึก
เจตนารมณ์ของการมีกฎหมายเรื่องกฎอัยการศึก

 จากประสบการณ์ในอดีตของประเทศไทย	พบว่าเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารแล้ว	จะมีการประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก

อยู่เป็นประจ�าท�าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีในสายตาของนักประชาธิปไตยว่า	 กฎอัยการศึกเป็นเครื่องมือของระบอบ

เผด็จการและเป็นสัญลักษณ์ในการที่ทหารจะเข้ามายึดอ�านาจบ้านเมือง	 แต่แท้ที่จริงแล้ว	 การมีกฎอัยการศึกไว้นั้นมี

เจตนารมณ์เพื่อให้เป็นเครื่องมือ	หรือมาตรการทางกฎหมายในการที่จะรองรับอ�านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	ที่จะรักษา

ความมั่นคงของประเทศชาติเมื่อยามคับขัน	และจ�าเป็นที่ไม่อาจใช้หน่วยงานของฝ่ายพลเรือน	จึงต้องใช้หน่วยงานทหารที่

มีสมรรถภาพดีกว่าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

 u ผลของการประกาศใช้กฎอัยการศึก

เมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว	จะท�าให้มีผลในทางกฎหมายหลายประการที่พอจะสรุปได้ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�านาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน	ในกรณีนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา	6	แห่ง

พระราชบญัญตักิฎอยัการศึก	ซึง่ให้อ�านาจเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมีอยูเ่หนอืเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรอืนใน	3	เรือ่ง	คอื	เรือ่งท่ีเก่ียวกับ

การยุทธ	เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการระงับปราบปราม	หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย	โดยกฎหมายก�าหนด

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

2. อ�านาจในการพจิารณาคดขีองศาล	ตามพระราชบญัญติักฎอยัการศึก	ในมาตรา	7	โดยทัว่ไปแล้วในเขตท่ีประกาศ

ใช้กฎอัยการศึกยังคงให้ศาลพลเรือน	มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามปกติเว้นแต่ผู้มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

บางประเภททีไ่ด้ก�าหนดไว้แล้วในบญัชต่ีอท้ายพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ	แต่ถ้าคดอีาญาเรือ่งใดทีม่เีหตผุลพเิศษอนัเกีย่วด้วย

ความมั่นคงของประเทศ	แม้คดีอาญาเรื่องนั้นจะมิได้มีอยู่ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อาจจะสั่งให้น�าคดีอาญาเรื่องนั้นๆ	ไปพิจารณาพิพากษาในศาลทหารก็ได้	

	 นอกจากนี้ยังมีข้อน่าสังเกตคือ	ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	พ.ศ.2498	ได้ก�าหนดให้ศาลทหารในเขต

ที่มีการใช้กฎอัยการศึกเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา	คือ	 ท�าให้การพิจารณา

พิพากษาคดีของศาลทหารมีเพียงชั้นเดียว	 จะไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้และผู้มีอ�านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกอาจจะ

ประกาศก�าหนดให้ศาลพลเรือนท�าหน้าที่เป็นศาลทหารได้ด้วย
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3. เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร	มอี�านาจในการท่ีจะตรวจค้น	เกณฑ์	ห้าม	ยดึ	เข้าอาศยั	ท�าลายหรอืเปล่ียนแปลงสถานท่ี	
และขับไล่	ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	8	ถึงมาตรา	15	โดยปรากฏตามค�าบรรยายในกฎเสนาบดีพอสรุปได้ว่า	เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารที่จะมีอ�านาจดังกล่าวนั้นมิได้หมายความว่าทหารทุกคนจะมีอ�านาจดังกล่าว	 แต่กฎหมายให้หมายถึงเฉพาะผู้ที่
มอี�านาจประกาศให้กฎอยัการศกึเท่านัน้	และในทางปฏบิตัเิมือ่มกีารใช้กฎอัยการศกึแล้ว	ผูม้อี�านาจประกาศใช้กฎอยัการศึก
ก็อาจจะออกประกาศเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหาร	หรือเจ้าหน้าที่อื่น	เพื่อให้กระท�าการต่างๆ	ดังกล่าวได้

 u “การตรวจค้น” เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�านาจในการตรวจค้น ดังนี้

ก.	ตรวจค้นบรรดาสิง่ซึง่จะเกณฑ์	หรอืต้องห้าม	หรอืต้องยึด	หรอืต้องเข้าอาศยั	หรอืมไีว้ในครอบครองโดยไม่ชอบกฎหมาย	
ทั้งมีอ�านาจที่จะตรวจค้นได้ไม่ว่าที่ตัวบุคคล	ในยานพาหนะ	เคหสถานสิ่งปลูกสร้าง	หรือที่ใดๆ	และไม่ว่าเวลาใดๆ	ทั้งสิ้น

ข.	ตรวจข่าวสาร	จดหมาย	โทรเลข	หีบห่อ	หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งหรือมีไปมาถึงกันในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก

ค.	ตรวจหนังสือ	สิ่งพิมพ์	หนังสือพิมพ์	ภาพโฆษณา	บทหรือค�าประพันธ์

 u “การเกณฑ์” เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�านาจเกณฑ์ ดังนี้

ก.	 เกณฑ์พลเมืองให้ช่วยก�าลังทหารในกิจการซึ่งเนื่องในการป้องกันพระราชอาณาจักร	หรือช่วยเหลือเกื้อหนุนราชการ
ทหารทุกอย่าง	ทุกประการ

ข.	เกณฑ์ยวดยาน	สัตว์พาหนะ	เสบียงอาหาร	เครื่องศาสตราวุธ	และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	จากบุคคลหรือบริษัทใดๆ	
ซึ่งราชการทหารจะต้องใช้เป็นก�าลังในเวลานั้นทุกอย่าง

 u “การห้าม” เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�านาจที่จะห้ามได้ ดังนี้

ก.	ห้ามประชาชนมั่วสุมประชุมกัน

ข.	ห้ามออก	จ�าหน่าย	จ่ายหรือแจกซึ่งหนังสือ	สิ่งพิมพ์	หนังสือพิมพ์	ภาพ	บทหรือค�าประพันธ์

ค.	ห้ามโฆษณา	แสดงมหรสพ	รับหรือส่งซึ่งวิทยุ	วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์

ง.	ห้ามใช้ทางสาธารณะเพือ่การจราจรไม่ว่าจะเป็นทางบก	ทางน�า้	หรือทางอากาศ	รวมถงึทางรถไฟ	และรถรางทีม่รีถเดนิด้วย

จ.	 ห้ามมีหรือใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ	 เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติท�าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล	สัตว์	พืช	หรือทรัพย์สิน	หรือที่อาจน�าไปใช้ท�าเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้

ฉ.	ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ช.	 ห้ามบุคคล	 เข้าไปหรืออาศัยอยู่ในเขตท้องที่ใด	 ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารเห็นว่าเป็นการจ�าเป็นเพื่อการยุทธ	การระงับ
ปราบปราม	 หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเมื่อได้ประกาศห้ามเมื่อใดแล้ว	 ให้ผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตนั้นออกไปจาก

เขตภายในก�าหนดเวลาที่ได้ประกาศก�าหนด
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ซ.	ห้ามบุคคลกระท�าหรือมีซึ่งกิจการหรือสิ่งอื่นใดได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ได้ก�าหนดไว้ว่าควรต้องห้าม
ในเวลาที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก

 u “การยึด” ตามมาตรา	12	ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นเป็นการจ�าเป็นจะยึดไว้ชั่วคราว	บรรดาสิ่งของตามมาตรา	
9	มาตรา	10	และมาตรา	11	เพื่อมิให้เป็นประโยชน์แก่ราชศัตรูหรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการทหารก็กระท�าได้

 u “การเข้าอาศัย” ตามมาตรา	13	เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�านาจเข้าพักอาศัยในที่อาศัยใดๆ	ที่เห็นว่าจ�าเป็น
จะใช้ประโยชน์ในราชการทหารก็ได้

 u “การท�าลาย” หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่	ตามมาตรา	14	ก�าหนดไว้

ก.	ถ้าการสงครามหรอืการสูร้บเป็นรองศตัรใูห้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารมอี�านาจเผาท�าลายบ้านเรอืนและสิง่ของทีเ่หน็ว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ศัตรูเมื่อกรมกองทหารถอยไปแล้วได้	หรือถ้าสิ่งใดๆ	นั้นอยู่ในที่ซึ่งกีดขวางการสู้รบก็ให้ท�าลายได้ทั้งสิ้น

ข.	มีอ�านาจที่จะสร้างที่มั่น	หรือดัดแปลงภูมิประเทศ	หรือหมู่บ้าน	เมือง	ส�าหรับการต่อสู้กับศัตรูหรือเตรียมป้องกันรักษาได้
ตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 u “การขบัไล่” ตามมาตรา	15	ได้ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมอี�านาจขบัไล่บคุคลผูห้นึง่ผูใ้ดซึง่ไม่มภีมูลิ�าเนาอาศยัเป็น
หลักฐาน	หรือเป็นผู้มาอาศัยในต�าบลนั้นชั่วคราวได้	เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีความจ�าเป็น	หรือสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใด

 u “การกักตัวบุคคล” ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่	303	ลงวันที่	13	ธันวาคม	2515	ได้ก�าหนดให้มีมาตรา	15	
ทว	ิเพิม่เตมิให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารมอี�านาจในการกกัตวับคุคลไว้ได้เม่ือเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมเีหตอุนัควรสงสยัว่าบคุคลนัน้
เป็นราชศัตรูหรือได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องกฎอัยการศึก	หรือค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	 ทั้งนี้	 เพ่ือการ
สอบถาม	หรือตามความจ�าเป็นของทางราชการทหารได้	โดยมีระยะเวลากักได้ไม่เกิน	7	วัน

 u บทบัญญัติคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับ

	 โดยปกตทิัว่ไป	หากเจ้าหน้าทีไ่ปท�าให้เกดิความเสยีหายแก่บคุคล	หรือเอกชนแล้วกต้็องรับผดิชดใช้ค่าเสยีหายตาม
หลักฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกได้ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารซึ่งได้
กระท�าการไปตามหน้าที่โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา	8	ถึงมาตรา	15	แม้จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล	หรือบริษัท
ใดๆ	(หมายถึงเอกชน)	ก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างใดๆ	เพราะถือว่าเป็นการกระท�าไปเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์	

	 กฎอยัการศกึถอืเป็นมาตรการทางกฎหมายอนัส�าคญัยิง่อย่างหนึง่ในการรองรบัอ�านาจหน้าทีข่องฝ่ายทหาร	เพือ่
ให้บรรลุถึงภารกิจในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติจึงได้ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้อย่างมากมาย	อ�านาจ
ดังกล่าวมีผลในทางรอนสิทธิของบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ	ดังนั้นจึงเห็นว่าการสั่งการโดยใช้อ�านาจของฝ่ายทหารตาม
กฎอัยการศึกนี้	 ควรยึดถือและปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง	 ละเอียดรอบคอบ	 และมีความจ�าเป็นอย่างแท้จริง	

ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ
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	 ส�าหรับบทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องกฎอัยการศึก	ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีความ

ละเอียดอ่อน	และมีความซับซ้อนในการใช้	ยากที่จะน�ามาบรรยายให้ความเข้าใจได้ทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น	สมควรที่

ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://km.rta.mi.th/newkm
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การสร้างความสุขในการท�างาน (HappyWorkplace) 

ด้วยการบริหารตนเอง
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การสร้างความสุขในการท�างาน (HappyWorkplace) 

ด้วยการบริหารตนเอง

	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า	แนวโน้มของการท�างานในภาครัฐและภาคเอกชนของทุกหน่วยงาน	ย่อมเกิดภาวะที่

เจอกับมรสุมที่เป็นปัจจัยภายนอกมากระทบ	เช่น	การประสบปัญหาภาวะน�้ามันแพง	ปัญหาของภัยธรรมชาติและปัจจัย

ทางด้านการเมือง	ที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทย	ซึ่งส่งผลให้ระทบถึงการเมืองภายในองค์กรด้วยเช่นกันผลกระทบ 

ดังกล่าวย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดในการท�างานได้	ปัจจัยท่ีพุ่งเป้ามาท่ีผู้บริหาร	เป็นอันดับแรกว่าจะน�าพาองค์การ

ให้มคีวามอยูร่อดอย่างไร	ค�าตอบคงไม่พ้น	2	วธิ	ีคอื	การเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึนกบัการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ	ลง	เพ่ือให้องค์การ

มีความอยู่รอดได้

	 ผู้บริหาร	 ก็ได้วางกลยุทธ์เพื่อให้องค์การผ่านพ้นกับวิกฤติที่เกิดขึ้น	 โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับของการ

บริหารจัดการเข้ามาใช้	เช่น	BSC	Competency	TQM	และ	CRM	ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นย่อมมีวีธีการ	ระบบและ

ตัวช้ีวัดที่แตกต่างกันออกไป	 จากที่พนักงานเคยอยู่กันแบบสุขสบายโดยไม่ต้องมีใครมาคอยก�ากับดูแล	 ตรวจสอบข้อมูล

เป็นประจ�าทุกเดือน	ทุกไตรมาส	เมื่อผู้บริหารได้น�าเครื่องมือต่างๆ	มาใช้	แต่ไม่ได้ศึกษาความพร้อมของคนไทยที่เคยสุข

สบายมาก่อนว่าจะยอมรับเครื่องมือน้ันได้หรือไม่	จึงท�าให้น�ามาใช้ในเมืองไทยไม่ค่อยประสบความส�าเร็จเท่าไรนัก	

มักจะถูกต่อต้านจากพนกังาน	หรอืไม่กท็�าให้พนกังานท่ีเป็นคนเก่ง	(Talent)	ขององค์การได้เดนิออกจากบรษัิทเพราะระบบ

ท่ีน�ามาใช้ไม่มีความยุติธรรม	มีแต่เอื้ออ�านวยให้กับพวกพ้องซึ่งเป็นคนหมู่มากในองค์การเป็นผู้กุมอ�านาจเชิงบริหาร

เสียเอง	 ค่านิยมที่ดีๆ	 เริ่มเปลี่ยนไป	 คนที่ท�างานหนักมักไม่ได้ถูกเหลียวแลจากผู้บริหารเพราะว่าผู้บริหารที่ถูกแต่งตั้งมา

จากคนที่ไม่ได้ท�างานอย่างแท้จริงมองระบบไม่ออก	 ถ้าคนไหน	ท�างานเกินหน้าเกินตาก็จะถูกเพ่งเล็งจากผู้บริหารที่มีคน

ใกล้ชิดคอยให้ข้อมูลที่ผิดๆ	อยู่ตลอดเวลา	ถ้าผู้บริหารที่ฟังความข้างเดียวหรือฟังจากคนเหล่านี้ทุกวันก็อาจจะมี	เอนเอียง

มายังผู้ที่ให้ข้อมูล	ซึ่งจะท�าให้เกิดการตัดสินใจในการบริหารคนที่ผิดพลาดได้เช่นกัน
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	 ส�าหรับผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า	การน�าเครือ่งมอืท่ีดีๆ	มาใช้ในช่วงแรกเมือ่ระบบยงัไม่เข้าท่ีและยงัไม่ลงตัว	ไม่สามารถ

ให้โทษแก่ผู้กระท�าความผิดได้	การบริหารคน	ควรจะเน้นให้รักษาคนดีเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับ	

พนักงานที่ท�าดีไว้ในองค์การ	 จะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อพนักงาน	 ถ้าจะนับรวมถึง

ปัจจัยภายในเข้ามาอีกซึ่งจะท�าให้เกิดแรงกดดันในการท�างานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณวิธีการแก้ไขในเบื้องต้น	เราคง

แก้ท่ีปัจจยัท้ังสองปัจจยัไม่ได้	ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิการแก้ใขสิง่ทีท่�าได้ในทันที	ไม่ต้องใช้พละก�าลงั	เวลาและอุปกรณ์

ก็คือการแก้ไขปรับปรุงท่ีตัวเราเองก่อน	 ซ่ึงจะขอน�าเสนอการสร้างความสุขในการท�างาน	 โดยการบริหารตนเองเพื่อ

ไม่ให้เกิดความเเครียด	ดังต่อไปนี้		

1. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี	 การท�างานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดา	 อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์จะท�าให้

เครียดมากขึน้	ควรเริม่ต้นแก้ปัญหาทีส่าเหต	ุเรยีนรูท้ีจ่ะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม	เพราะเมือ่แก้ปัญหาได้กจ็ะสบายใจหายเครยีด

2. การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม	จะช่วยให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมีเวลาเหลือส�าหรับการพักผ่อน

3. ครอบครัวท�าให้เครียดน้อยลง	ควรทบทวนดูว่าใช้เวลาแต่ละวันไปกับเร่ืองใดบ้าง	เพื่อการจัดแบ่งเวลา

ให้เหมาะสมทัง้การท�างานสงัสรรค์กับครอบครัวและการพักผ่อน	ลองสงัเกตเพ่ือนร่วมงานท่ีบริหารเวลาได้ดีและลองท�าตามด ู 

อาจช่วยในการบริหารเวลาของตนเองได้	การปรับเปลี่ยนความคิด	ส่วนหนึ่งมาจากความคิดของคนเรานั่นเอง	ถ้าเรารู้จัก

ปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่จะช่วยให้เครียดน้อยลง	ถ้ารู้สึกตัวเองคิดมาก	หาทางออกไม่ได้ควรหยุดคิดสักพัก	คิดให้

ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม	คิดอย่างมีเหตุผล	คิดอย่างที่คนอื่นคิดและคิดถึงคนอื่นบ้าง

4. การพักผ่อนหย่อนใจ	หลังเลิกงานแล้วควรได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจท�าให้พร้อมที่จะกลับ

ไปท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมาย	ควรเลือกตรงข้ามกับงานประจ�า	เช่น	งานประจ�า		

นัง่โต๊ะทัง้วนั	ยามว่างควรท�ากจิกรรมกลางแจ้งเคลือ่นไหวร่างกาย	หรอืงานประจ�าเป็นผู้ให้บรกิาร	ยามว่างควรให้ผู้อืน่บรกิาร

เราบ้าง
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5. การรูจ้กัยนืยนัสทิธขิองตน	ความเครียดอาจเกดิจากการยอมอ่อนข้อ	เกรงใจผู้อืน่มากเกนิไป	รูจ้กัยนืยนัสทิธิ

ของตนเองบ้าง	จะท�าให้เป็นตวัของตวัเอง	สทิธทิีค่วรรกัษา	คอื	สทิธท่ีิจะปฏเิสธอย่างมเีหตผุล	สทิธทิีจ่ะท�างานด่วนของตนให้

เสร็จก่อน	สิทธิที่จะไต่ถาม

6. การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ	จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว	จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้	

การสร้างความเข้มแขง็ทางจติใจโดยสร้างความเชือ่มัน่ให้ตนเอง	พฒันาปรบัปรงุตัวเอง	 เข้าใจชวีติว่าไม่มอีะไรแน่นอน	ไม่ยดึ

ตดิกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป	อย่างลืมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว	เพราะครอบครัวเป็นก�าลังใจที่ส�าคัญใน

การต่อสู้กับอุปสรรค

7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	 การที่ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 ร่วมมือกันในการท�างาน	

จะท�าให้เกิดความอบอุน่	มกี�าลงัใจและสนกุสนานกบังานมากกว่าการท�างานโดยล�าพงั	การสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่กบัผูร่้วมงาน

สามารถท�าได้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ	

8. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม	การเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้และการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมท�าให้เกิด

ความเครียด	ควรฝึกควบคมุอารมณ์	คดิก่อนท�า	ท�าอย่างเหมาะสม	จะได้ไม่เกดิปัญหาภายหลงั	เมือ่อารมณ์ดีควรแสดงออก

ด้วยการยิ้ม	พูดเล่น	ฮัมเพลง	เพื่อให้คนใกล้ชิดรู้สึกดีด้วย	

9. การออกก�าลังกาย	เมื่อรู้สึกเครียดจากการท�างาน	การออกก�าลังกายจนเหนื่อยและเหงื่อออกจะช่วยคลาย

เครยีดได้	หลงัเลกิงานหรอืในวนัหยดุควรออกก�าลงักาย	หรือเล่นกฬีากบักลุม่เพือ่นจะรู้สกึสนกุสนานและเพลดิเพลนิยิง่ขึน้	

การช่วยกันท�างานบ้านในวันหยุดก็ถือว่าเป็นการออกก�าลังกายที่ดี	และช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

10. การพดูอย่างสร้างสรรค์	จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดใีนการท�างาน	สวัสด	ีขอโทษ	ขอบคณุเป็นประโยคที่ควร

พูดติดปากแสดงถึงการมีมารยาท	และเป็นเสน่ห์แก่ผู้พูด	หมั่นพูดชมเชย	ไต่ถามทุกข์สุข	ให้ก�าลังใจ	ประสานความเข้าใจ

เพื่อลดความขัดแย้งในการท�างาน	จะช่วยตัดปัญหา	ลดความเครียด	

ที่มา: กฤติน กุลเพ็ง

 (ประสบการณ์ 20 ปี ทางการบริหารทรัพยากร) 
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สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์



กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI74 75

สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์
กองบรรณาธิการ 1

 u นากทะเล

	 สตัว์ทีท่�ากจิกรรมทกุอย่างในน�า้		รวมถงึการให้ก�าเนดิลกูและนอนนีเ้คยเกอืบจะหายไปจากโลกแล้วเมือ่ศตวรรษ

ก่อนด้วยสาเหตมุาจากมนษุย์ทีล่่าพวกมนัไปจนเหลอือยูแ่ค่	1,000-2,000	ตัวเท่านัน้		ในปัจจุบนันากทะเลเป็นสัตว์คุม้ครอง

ที่มีจ�านวนประชากรประมาณ	150,000	ตัว

1	ส�านักบริหารกลาง	ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
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 u ทูน่าครีบน�้าเงิน

	 ทูน่าครีบน�้าเงินคือหนึ่งในปลาที่ว่ายน�้าได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว	70	กม.ต่อชม.	แต่ถึงกระนั้น	พวกมันก็ไม่

สามารถว่ายน�้าหนีอวนลากปลาไปได้	ซึ่งการจับปลาเกินปริมาณนี้ท�าให้ทูน่าบางสปีชีส์	อย่างทูน่าครีบน�้าเงินแอตแลนติก		

ใกล้สูญพันธุ์

 u พะยูน 

	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมญาติใกล้ชิดของมานาทีนี้	ต้องขึ้นมาหายใจทุกๆ	5	นาทีและว่ายน�้าได้อย่างเชื่องช้า	ซึ่งก็เป็น

สาเหตุที่ท�าให้พวกมันถูกล่าได้อย่างง่ายดายเพื่อเอาเนื้อ,	 ไขมัน,	และฟัน	ในปัจจุบัน	 	พะยูนเป็นสัตว์คุ้มครองที่มีจ�านวน

ประชากรคงที่
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 u มานาที

 มานาทีเป็นสัตว์ที่เกิดในน�้าและจะอยู่ในน�้าไปตลอดชีวิต	 	 พวกมันต้องขึ้นมาหายใจหลังจากการด�าน�้าไม่ก่ีนาที		

ถึงแม้ว่ามานาทีจะเป็นสัตว์กินหญ้า		พวกมันก็กินหญ้าปริมาณมากถึง	600	กก.	 (10%	ของน�้าหนักร่างกาย)	ในเวลาแค่	

24	ชม.

 u เต่าตนุ/เต่ามะเฟือง

 เต่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยน�้าหนักมากกว่า	 2,000	กก.นี้คือหนึ่งในเต่าที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีต้นก�าเนิดย้อนหลงั

ไปราวๆ	100	ล้านปีก่อน		เต่ามะเฟืองนั้นสามารถพบได้ในน่านน�้าอุ่นหรือเขตร้อนทั่วโลก		พวกมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

อย่างมาก
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 u ปลาฉนาก

 

	 สัตว์หน้าตาประหลาดนี้ใช้ปากเลื่อยเพื่อตรวจหาและฆ่า	(ด้วยการตีด้วยปาก)	สัตว์มีกระดองหรือปลาที่อาศัยอยู่

ตามพื้นทะเลกินปลาฉนากนั้นเป็นญาติใกล้ชิดกับปลาฉลามและปลากระเบน		พวกมันล่าเหยื่อในน�้าตื้นๆ		ประชากรของ

ปลาฉนากนัน้ได้ลดลงไปมากกว่า	90%	ด้วยเหตผุลมาจากการท�าลายถิน่ทีอ่ยูแ่ละการเข้าไปตดิกบัอวนลากปลาโดยบงัเอญิ

 u ปลาแรสหัวโหนก

	 ปลาท่ีอาศัยตามแนวประการังนี้มีจุดเด่นอยู่ที่หัวโหนกๆ	 	 พวกมันเป็นที่นิยมกันในหมู่นักประดาน�้าทั่วน่านน�้า
อินโด-แปซิฟิก	 	ปลาแรสหัวโหนกบางตัวนั้นจะเกิดมาเป็นเพศเมียแล้วจึงเปลี่ยนเพศไปเป็นเพศผู้เมื่ออายุราวๆ	9	ปีและ
จะใช้ชีวิตกับเพศใหม่นี้ไปตลอดชีวิต		เจ้าปลาหนัก	190	กก.นี้ยังมีอายุยืนยาวถึง	30	ปี
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 u ฉลามวาฬ

	 ฉลามนี้จะกลายเป็นวาฬเหมือนชื่อเมื่อถึงเวลาอาหาร		โดยมันจะอ้าปากกว้างและว่ายน�้าผ่านฝูงแพลงตอนหรือ

ฝูงปลาตัวเล็กๆ	 เพ่ือกรองเหยื่อตัวกระจิ๋วกิน	 ฉลามวาฬน้ันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาว	 12	 เมตร	

(เท่าๆ	 รถเมล์)	 	 ถึงแม้ว่ามันจะเป็นยักษ์ใหญ่ใจดี	 	 เจ้าฉลามวาฬก็ยังตกเป็นเป้าหมายของการจับปลาในประเทศไต้หวัน

หรือฟิลิปปินส์

 u เต่ากระ

	 เต่าทะเลนี้สามารถพบได้ในน่านน�้าเขตร้อนแถบชายฝั่งทั่วโลก		พวกโตเต็มวัยจะกินฟองน�้าปริมาณ	544	กก.ทุกๆ	ป ี 

เต่ากระนั้นเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วยสาเหตุมาจากชายหาด	 (ที่ใช้ออกไข่)	 และแนวปะการัง	 (พื้นที่หาอาหาร)	 ที่ลดลง		

นอกจากนี้		มนุษย์ก็เป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้เต่ากระลดจ�านวนลง
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 u วาฬสีน�้าเงิน

	 สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกนี้	มีน�้าหนักเกือบ	200	ตัน		แต่ถึงกระนั้น		พวกมันก็กินสัตว์ทะเล

เป็นอาหาร	 วาฬสีน�้าเงินนั้นเคยถูกล่าอย่างหนักเป็นเวลานานถึงทศวรรษท�าให้พวกมันใกล้สูญพันธุ์แม้ว่าจะได้รับการ

คุ้มครองเพราะความที่เป็นประชากรที่ฟื้นฟูได้ช้านั่นเอง
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ความเครียดทีเ่กิดจากการท�างาน
 ( Work-related stress )
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ความเครียดที่เกิดจากการท�างาน
 ( Work-related stress )

	 ความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน	 เป็นปฏิกิริยาในทางลบ	ที่เกิดข้ึนเมื่อความต้องการในงานมากเกิน
ความสามารถในการจัดการ	แต่ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นในที่ท�างาน	เช่น	ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอต่องาน	หรือ	สภาพในที่
ท�างานไม่ดี

 u เกี่ยวกับความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน

	 การท�างานให้ผลในทางบวกเพราะงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของชีวิต	 และท�าให้เกิดความพึงพอใจ	 การมี
ความกดดันในที่ท�างานบ้างเป็นสิ่งที่ดี	 เพราะมันจะช่วยให้คุณปฏิบัติงานได้ดีขึ้น	 และเตรียมพร้อมส�าหรับสิ่งที่มาท้าทาย	
หรือการกระท�าต่างๆ	 ท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าความกดดัน	 และความต้องการมีมากเกินไป	 ก็อาจท�าให้เกิด	
ความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน

	 ความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน	 สามารถเกิดได้จากหลายอย่าง	 คุณอาจรู้สึกว่าตกอยู่ใต้แรงกดดันจากงาน	
เนื่องจากปริมาณของงาน	ก�าหนดการวันเสร็จสิ้นของงาน	สภาพแวดล้อมที่คุณท�างาน	หรือแม้กระทั่ง	เพื่อนร่วมงาน

 u อาการของความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน

 l ความรู้สึกว่า	คุณไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้

 l ไม่สามารถ	ควบคุมสมาธิ

 l ขาดความมั่นใจ

 l ขาดแรงจูงใจ	และขาดความรับผิดชอบ

 l ผิดหวังกับตัวเอง

 u คุณอาจมีอาการทางด้านอารมณ์ เช่น  

 l รู้สึกในทางลบหรือซึมเศร้า

 l มีปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์มากไป	(	เช่น	ร้องไห้	หรืออ่อนไหวเกินไป)

 l ขี้หงุดหงิด	หรือโกรธง่าย

 l รู้สึกพ่ายแพ้

 l อารมณ์เปลี่ยนแปลง
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 u คุณอาจมีอาการทางด้านร่างกาย ได้แก่  

 l ท้องเสียหรือท้องผูก

 l อาหารไม่ย่อย

 l ปวดศีรษะ

 l เจ็บหน้าอก

 l ปวดข้อ	ปวดหลัง

 u พฤติกรรมของคุณก็อาจเปลี่ยนแปลง ได้แก่  

 l กินอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง

 l นอนหลับมากไป	หรือน้อยไป

 l แยกตัวเองจากสังคม

 l ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติด	เพื่อผ่อนคลาย

 u คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณมีความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน

ถ้าคุณมีความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน คุณอาจจะพบว่า คุณมีอาการดังนี้

 l มักจะเร่งรีบในการท�าสิ่งต่าง	ๆ

 l พยายามไปหลาย	ๆ	ที่ในเวลาเดียวกัน

 l ไม่ยอมหยุดพักหรือ	ลืมกินอาหารเที่ยง

 l น�างานมาท�าที่บ้าน

 l ไม่มีเวลาออกก�าลังกาย	หรือพักผ่อนหย่อนใจ

 l ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลง

 l ไม่ใช้วันหยุดพักผ่อนที่มีทั้งหมด

 l ท�างานหนัก	เป็นเวลาหลายชั่วโมงขึ้น

	 ตามการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการท�างาน	(The	work	foundation)	พบว่าเกือบหนึ่งในสามของผู้ชายเห็นตรงกันว่า 
ความต้องการของงานที่มากๆ	ได้รบกวนชีวิตส่วนตัว	ผู้ชายหนึ่งในสี่รู้สึกว่าตัวเองละเลยค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับครอบครัว
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 u สาเหตุของความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน          

	 สถานการณ์ต่าง	ๆ	หรือปัจจัยต่าง	ๆ	สามารถท�าให้เกิดความเครียดได้	ได้แก่

 l สภาพแวดล้อมในที่ท�างานไม่ดี	เช่น	มีเสียงรบกวน	หรือ	แสงสว่างไม่เพียงพอ

 l ท�างานติดต่อกันเป็นเวลาหลาย	ๆ	ชั่วโมง

 l ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

 l มีหน้าที่ต้องท�ามากไป	หรือน้อยไป

 l ขาดการควบคุมสภาพแวดล้อมของที่ท�างาน

 l ไม่เห็นถึงคุณค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย

 l ถูกรังแกในที่ท�างาน

 l อยู่ภายใต้แรงกดดัน	เมื่อถึงก�าหนดวันสุดท้ายของงานนั้น	ๆ

	 คณุอาจรูส้กึเครยีด	ถ้าคณุท�างานทีไ่ม่ตรงกบัทกัษะ	ความสามารถหรือความคาดหวงัของคณุ	บางคร้ังกไ็ม่ได้มีแค่
สาเหตุเดียวที่ท�าให้เกิดความเครียดที่สัมพันธ์กับงาน	อาจเกิดจากปัญหา	เล็กๆน้อยๆ	ที่ค่อยสะสมมากขึ้น	ตามเวลาที่ผ่าน	ๆ 	มา

 u การรักษา ความเครียดที่สัมพันธ์กับการท�างาน

การช่วยเหลือตนเอง

	 ลองพยายาม	คิดค�านึงถึงว่า	อะไรที่ท�าให้คุณรู้สึกเครียดในที่ท�างาน	และอะไรจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น	บางสิ่ง
บางอย่างคุณก็อาจจะต้องมานั่งคุย	นั่งถกปัญหา	กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการของคุณ	อย่างไรก็ตามมีหลายวิธี	ที่เราจะ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อน

 l ปรับสิ่งแวดล้อมในท่ีท�างานให้รู้สึกสบาย	 ถ้าต้องเข้าไปท�างานแล้วไม่สามารถท�าได้	 ก็ขอความช่วยเหลือ	
จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในที่ท�างาน

 l ลองพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	 สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในที่ท�างาน

 l เรยีนรูท้ีจ่ะปฏเิสธรบังาน	ถ้าคณุไม่สามารถท�างาน	หรอื	รบัผดิชอบงานพเิศษนัน้ได้		แน่ใจเถอะว่าคณุสามารถ
หาค�าอธิบายได้ว่า	ท�าไม

 l ออกไปเดินเล่น	หรือ	ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในช่วงกลางวัน		การออกก�าลังกายและแสงแดดดีต่อสุขภาพ
ทั้งทางด้าน	จิตใจ	และร่างกาย

 l กินอาหารให้ครบหมู่	อุดมไปด้วยผลไม้และผัก	ดื่มน�้าให้พอเพียง
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 l พยายาม	 อย่าดื่มแอลกอฮอล์มากไป	 การด่ืมมากไปจะท�าให้คุณรู้สึกแย่ลง	 และในระยะยาว	 จะท�าให้คุณ	
เครียดมากขึ้น

 l ท�างานตามจ�านวนชั่วโมงปกติ	และหยุดพัก	หรือใช้วันหยุดตามสิทธิที่มี	เป็นเรื่องส�าคัญที่คนเราจะต้องหยุด
พักการท�างานบ้าง

 l รกัษาสมดลุของคณุภาพของงานและชีวิต	อย่าละเลยชวีติครอบครวั	หรอืความสมัพันธ์กบับคุคลอืน่นอกเรือ่ง
งานการ

 u การรักษาด้วยยา

	 บางครัง้บางคราวขึน้อยูก่บัความรนุแรงของความเครียดท่ีคณุม	ีแพทย์ประจ�าบ้านของท่านอาจจะให้ยาต้านความ
ซึมเศร้ามากิน	 ถึงแม้ว่ายาต้านความซึมเศร้าจะมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษาโรคซึมเศร้า	แต่แพทย์หลายท่านก็ใช้ยานี้
ในโรคหรือภาวะอื่นๆ	เช่น	ความวิตกกังวลในรูปแบบต่างๆ

 u การรักษาเสริมเพื่อให้สมบูรณ์  (Complementary  therapies)

	 การนวดหรือการรักษาด้วยน�้ามันหอมระเหย	สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดความผาสุก	ท�าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่รู้สึก
สบายๆ	ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายปัญหา	ถึงแม้ว่าแทบจะไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าการรักษา
ด้วยน�า้มนัหอมระเหย	จะมปีระสทิธภิาพในการรักษาภาวะความเครยีดหรอืไม่	แต่กพ็อจะมรีายงานทีส่นบัสนนุถงึประโยชน์
ของการรักษาแบบนี้		อย่างไรก็ดี	การรักษาด้วยน�้ามันหอมระเหย	ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับทุกๆคน

	 การรักษาเสริมอื่นๆ	ที่อาจช่วย	เช่น	การฝังเข็ม	การสร้างมโนภาพในทางดี	และการนวดกดจุดตามฝ่ามือ	ฝ่าเท้า		
อย่างไรกต็ามยงัไม่มกีารวิจยัท่ีดเีพยีงพอท่ีจะบอกได้ว่า	การรกัษาดังกล่าวจะได้ประสทิธภิาพจรงิหรอืไม่	ควรปรกึษาแพทย์
ประจ�าบ้านของท่านเสมอ	ก่อนจะเริ่มการรักษาดังกล่าว

 u การคลายเครียดในการท�างาน (Office relaxation)  

	 การเรียนรู้การผ่อนคลาย	เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่จะช่วยให้เราจัดการกับความเครียด	มีสมดุลที่มีคุณภาพของ
งานและชีวิตลดความกดดัน	เพิ่มความสนุกให้กับชีวิต

	 งานของทกุคนย่อมท�าให้เกดิความเครยีดได้ทุกเมือ่	เป็นการดี	ถ้าเราจะเรียนรู้วธีิออกก�าลังกายเพ่ือผ่อนคลายแบบ
ง่าย	ๆ 	เพ่ือท�าให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงล�าบากนัน้	ๆ 	ไปได้	ซึง่ใช้เวลาเพยีงไม่กีน่าทแีละเรากส็ามารถท�าทีโ่ต๊ะหรอืทีท่�างาน
ได้	หรือแค่เพียงลุกขึ้นยืน	ในช่วงพักหยุด	การฝึกย่อมท�าให้สมบูรณ์	ยิ่งเราฝึกเทคนิคการผ่อนคลายบ่อยก็ยิ่งท�าให้เราท�า
มันได้ง่ายขึ้น	แม้ในช่วงยุ่ง	ๆ	หรือ	ในที่ท�างานที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน	อย่ากังวลถ้าคุณรู้สึกว่า	ท�าได้ยาก	ในช่วงเริ่มต้น	
พยายามท�าดู	แล้วในไม่ช้าคุณจะได้อาวุธที่ส�าคัญที่ท�าให้คุณนิ่งและสงบ	ไม่ว่าในสถานการณ์ใด	ๆ

 u วิธีผ่อนคลาย

การใช้จินตนาการ

	 เป็นการใช้จินตนาการถึงสถานที่	ที่ท�าให้อารมณ์ของคุณสงบ	เช่น	ช่วงเวลาของวันหยุด	อาจเป็นการไม่สะดวกถ้าคุณ
จะหลับตาในที่ท�างาน	แต่ก็น่าลองท�าดู	เพียงไม่กี่วินาทีและเพ่งไปถึงมโนภาพที่เราต้องการ	เราสามารถเลือกภาพอะไร	ๆ	ก็ได้	
อาจเป็นชายทะเลที่คนไม่ค่อยพลุกพล่าน	หรือป่าที่เขียวชอุ่ม	หรือแม้กระทั่งตึกหรือห้องที่เรารู้สึกสบาย	ถ้าเราได้เข้าไปอยู่
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การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

	 ความเครียดจากการท�างานสามารถท�าให้กล้ามเนื้อ	ตึงเกร็งได้โดยที่เราไม่ได้ตระหนัก	จนกระทั่งมันสายไป	 เรา
สามารถท�าการออกก�าลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	ได้ในช่วงหยุดพักสั้น	ๆ 	ในที่ท�างาน	แล้วเราจะพบว่าถ้าร่างกายเรา
ผ่อนคลาย	 จิตใจเราก็จะผ่อนคลายไปด้วย	 การออกก�าลังกายแบบนี้	 จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ส�าคัญ	 แต่ละมัด	 ได้มีการบีบ
และคลาย	เริ่มจาก	เท้าถึงศีรษะ	และจินตนาการ	ถ้าการที่ความเครียด	ก�าลังถูกปลดปล่อยออกจากร่างกายของเรา

การยืดกล้ามเนื้อ

การยืดกล้ามเนื้อแบบง่าย	ๆ	ที่โต๊ะก็ช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลาย

 l การหมุนคอ		:		นั่งหรือยืนตรง		แล้วหงายศีรษะ	ไปด้านหลัง	มากที่สุดเท่าที่ท�าได้พยายามให้ศีรษะและหูอยู่ใน
ระดับเดียวกัน	หลังจากนั้นค่อยก้มศีรษะมาด้านหน้า	ท�าซ�้า		3		ครั้ง

 l การยักไหล่และหมุนไหล่		:	นั่งหรือยืนตรง	ยกไหล่	ขึ้นมาหาหู	และนิ่งไว้	เป็นเวลา	3	วินาที	แล้วพัก	และท�าซ�้า
อีก	2	ครั้ง	นั่งหรือยืนตรงหมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง	3	ครั้ง	โดยปล่อยแขนสบาย	ๆ	ไว้ข้างล�าตัว

 l การยดืกล้ามเนือ้หลงัส่วนบน		:		ไขว้	แขน		และยกมอืไปไว้ด้านหน้าของหวัไหล่หลังจากนัน้ใช้แขนดันหวัไหล่	ไป
ด้านหลัง	โดยพยายามให้ข้อศอกอยู่ด้านล่าง	นิ่งไว้เป็นเวลา	15	วินาที	แล้วท�าซ�้าอีก	3	ครั้ง

	 ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะท�า	การยืดกล้ามเนื้อ	หรือการออกก�าลังกาย	เพื่อผ่อนคลาย	เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท�างาน	แบบง่าย	ๆ	เพื่อท�าให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

 l การปิด	E-mail	ของคุณสักวันละ	1	ชั่วโมงและ	ปิดโทรศัพท์ด้วย	ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นการดีเพื่อลดสิ่งที่จะมา
ท�าให้เราไขว้เขว	หรือลดสิ่งที่จะมาขัดจังหวะการท�างาน

 l ถ้าเราก�าลังพยายามที่จะรวบรวมความคิดไปยัง	 งานใดงานหนึ่ง	 เป็นพิเศษ	 การเปิดเพลง	 ผ่านทางหูฟัง	
เพื่อก�าจัดเสียงรบกวน	จากในที่ท�างาน	ก็จะช่วยเราได้

	 การใช้ช่วงเวลาพักเที่ยงของเราไปพักผ่อนในสวน	ในวันที่พระอาทิตย์สดใสหรือหาที่เงียบ	ๆ 	เพ่ืออ่านหนังสือ	
การพบปะเพื่อนฝูงหรือการออกไปกินข้าวเที่ยงกับเพ่ือนร่วม	เพ่ือให้ตัวเราหลุดพ้นจากที่ท�างานสักช่วง	ก็จะช่วยให้เรา
กลับมากระฉับกระเฉง	พร้อมท�างานในช่วงบ่าย		หรือถ้าเราได้มีโอกาสไป	โรงยิมนอกสถานที่	นอกที่ท�างาน	ก็ลองหา
ดูว่า	มีหลักสูตร	สอนออกก�าลังกายอะไรบ้าง	เช่น	การชกมวย	หรือร่วมชมรมวิ่ง	ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะท�าให้เราหลุดพ้น
จากความเครียด	การออกก�าลังกายยังช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นด้วย

อ้างอิง:	http://www.bupa.co.th
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“เล่ห์แชร์ลูกโซ่”
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“เล่ห์แชร์ลูกโซ่”
ร้อยต�ำรวจเอก ปิยะ รักสกุล

รองผู้บัญชำกำรส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 สังคมไทยซึ้งรู้ถึงพิษสงของ “แชร์ลูกโซ่” แล้วหลำยสิบปี ที่ดังๆ ติดหูคนไทย เช่น แชร์ชำร์เตอร์แชร์แม่ชม้อย-

แม่นกแก้ว ฯลฯ แม้ในปัจจบุนัมคีนตกเป็นเหย่ือขบวนกำรเหล่ำน้ีอยู่ เน่ืองจำกผู้กระท�ำควำมผิดได้พัฒนำรปูแบบ และ

วิธีกำรหลอกลวงให้มีควำมซับซ้อนและแนบเนียนยิ่งขึ้น โดย อำศัยควำมโลภของมนุษย์เป็นเครื่องมือ พัฒนำกลโกง

จำก “ขำยตรง-น�้ำมัน-สินค้ำเกษตร-ฌำปนกิจ”เป็น “แชร์ลูกโซ่ออนไลน์”	 ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศสมยัใหม่เพ่ือเข้ำถึงเหย่ือผูบ้รโิภคได้ง่ำยดำยเพียงแค่ใช้ปลำยน้ิวคลกิเจำะเข้ำถึงในบ้ำนถึงในห้อง อนัตรำย

ถึงเด็กและเยำวชน

	 “เล่ห์แชร์ลูกโซ่”	เป็นกำรหลอกลวงประชำชนที่แฝงตัวมำในรูปแบบต่ำงๆ ที่พบมำกในประเทศไทยอำจแบ่ง

ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

1. แชร์ลูกโซ่ท่ีแฝงมำกับกำรลงทนุน�ำ้มนัดบิ ทองค�ำ สกุลเงินต่ำงประเทศ โดยใช้ผลประโยชน์หลอกลวงชกัจงูในกำร

เก็งก�ำไรจำกกำร “ซื้อขำยล่วงหน้ำ”โดยในส่วนนี้มีกฎหมำยควบคุมอยู่แล้ว และอยู่ในควำมรับผิดชอบดูแลของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2. แชร์ลูกโซ่ทีแ่ฝงมำกับกำรลงทุนสนิค้ำเกสร เช่น ข้ำว ยำงพำรำ มนัส�ำปะหลัง ซึง่ในส่วนน้ีมสี�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ซื้อสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ (ก.ส.ล.) กระทรวงพำณิชย์เป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแล

3. แชร์ลูกโซ่ทีแ่ฝงมำกับ. “ธุรกิจขำยตรง” สนิค้ำอปุโภคบรโิภคต่ำงๆ ในส่วนน้ี ส�ำนักหน่วยงำนคณะกรรมกำรคุม้ครอง

ผู้บริโภค(สคป.) เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

4. แชร์ลูกโซ่ที่ที่แฝงมำกับกองทุน  “ฌำปนกิจสงเครำะห์”

	 ส่วนรปูแบบและวธีิการของแชร์ลกูโซ่ไม่ได้เปลีย่นแปลงไปเท่าใดนกั	คอื	เน้นหาสมาชกิ	มหีวัหน้าทมี	ให้ผมตอบแทน

สงูมากดงึดดูคนให้ผูบ้รโิภคเป็นเหยือ่	เน้นหาเพือ่นมาร่วมลงทนุจ�านวนมาก	ผลตอบแทนมากขึน้ตามจ�านวนสมาชกิในทมี

	 ส�าหรบัลกูค้ากลุม่แชร์ลกูโซ่ท่ีชกัชวนให้ลงทนุทองค�าและสกลุเงินต่างประเทศพบมกีารใช้อนิเทอร์เนต็เป็นเคร่ือง

ในการหลอกลวงมากขึ้นมีการเปิดให้ตรวจสอบบัญชีของตัวเอง	 ซ่ึงช่วงแรกจะพบว่าบัญชีตัวเองมีผลตอบแทนเข้ามาจริง

แต่สุดท้ายปิดเว็บไซต์หนี	แล้วไปเปิดใหม่
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	 จากการท�างานพบว่าภาพรวมปัญหาลกูโซ่ในสังคมไทยมแีนวโน้มเพ่ิมมากขึน้	เนือ่งจากแชร์ลูกโซ่แฝงไปกบัธรุกิจ

ต่างๆ	มากกว่าในอดตี	จนท�าให้มคีดคีวามมากขึน้	เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะวิธกีารหลอกลวงแล้วมหีลากหลายรปูแบบ	และ

มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น	เดิมแชร์ลูกโซ่มักแฝงไปกับสินค้าพื้นเมืองแต่ละภาค	เช่น	ข้าวสาร	ยางพารา	ล็อตเตอรี่	คือเอา

สินค้าบังหน้า	มีแผนการตลาดหลากหลาย	ความจริงที่ซ่อนอยู่คือการหมุนเวียนเงิน	ช่องทางส�าคัญที่แก็งแชร์ลูกโซ่ใช้เข้า

ถึงเหยื่อในปัจจุบัน	คือ		“โลกออนไลน์”		ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือเฟชบุ๊ค	โดยแฝงมากับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง	ที่หน้า

จะเป็นห่วงมาก	 เนื่องจากเป็นช่วงทางท่ีเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่าย	 และหากเป็นเว็บไซต์อยู่ต่างประเทศก็จะยากต่อการ

ด�าเนินคดี

	 สิง่ทีส่�าคญัในการป้องกนัและปราบปรามขบวนการแชร์ลูกโซ่	คอื	การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนือ่ง	แจ้ง

เตือนประชาชนผู้บริโภคให้รู้เท่าทัน	สามารถท�าการตรวจสอบเรื่องการลงทุนให้แน่ชัดก่อนตัดเนื่อง	แจ้งเตือนประชาชนผู้

บริโภคให้รู้เท่าทัน	สามารถท�าการตรวจสอบเรื่องการลงทุนให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจลงทุน	ไม่ว่าจะเป็นบริษัทมีอยู่จริงหรือ

ไม่	ในต่างประเทศมีอยูจ่รงิ	แต่ในประเทศไทยเป็นของจรงิหรอืไม่บรษิทัเปิดมาเพือ่ท�ากจิการอะไรหรอืเปิดมาเพือ่หมนุเวียน

เงนิ	หรอืแผนการตลาดให้ผลตอบแทนได้จรงิหรอืไม่อย่าเพ่ิงเชือ่ง่ายๆ	ส่วนแผนการลงทุน	ต้องดูว่าเงินทุนทีล่งไปนัน้	บรษิทั

น�าไปลงทนุอะไร	สนิค้าหรอือสงัหารมิทรพัย์แต่ถ้าไม่มกีารท�าธรุกจิอะไรเลย	หรอืไม่ลงทนุอะไรเลย	แล้วจะน�าผลก�าไรกลบั

มาจากการด�าเนินธุรกิจได้อย่างไร

	 การด�าเนินการทางกฎหมายสามารถด�าเนินคดีได้	 3	ส่วนพร้อมๆ	กัน	คือ	1.	คดีอาญา	ข้อหาฉ้อโกงประชาชน	

และการกระท�าผิดตามพระราชก�าหนด	(พ.ร.ก.)	การกู้ยมืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชนชน	2.คดคีวามผดิทางอาญาฐานฟอก

เงิน	 และ	 3.	 คดีแพงตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 คดีล้มละลาย	 เพื่อปราบปรามหยุดยั้งการกระ

ท�าความผดิ	น�าตวัผูก้ระท�าความผดิมาลงโทษ	และด�าเนินการในการน�าทรพัย์สินไปขายทอดตลาดเพือ่น�าเงนิมาเฉลีย่คนืให้

ผู้เสียหาย

	 หน่วยงานท่ีท�าหน้าด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 ที่กล่าวแล้วข้างต้น	 รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้อนผนึก

ก�าลังกันเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการแชร์ลูกโซ่	 โดยร่วมกันให้ความรู้แก่ประชาชน	 อย่างต่อเนื่องถึงเลห์กลโกง	

รูปแบบวิธีการขององค์กรอาชญากรรม	 ท่ีถึงแม้จะสลับซับซ้อนมากขึ้น	 หากมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง

ทันท่วงทีควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น	จริงจัง	จะสามารถหยุดยั้งความเสียหายจากเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของผู้

กระท�าความผดิไม่ประชาชนผูบ้รโิภคต้องตกเป็นเหยือ่ซ�า่แล้วซ�า่เล่า	จนลุกลามส่งผมกระทบต่อระบบเศรษกจิการคลงัของ

ประเทศเป็นอุปสรรต่อการพัฒนา	และการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอีนดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
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