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สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีดีเอสไอ: ทำาอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่

DSI เตือนสุภาพสตรีให้ระวังการซื้อคอร์สเสริมความงาม

การปรับปรุงกฏหมายในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ของปลอม ภัยไกล้ตัว ทึ่ทำาลายชีวิต ร่างกาย อนามัย ของประชาชน

สำานักปฏิบัติการพิเศษ : เขี้ยวเล็บดีเอสไอ



เข้าถึงความยุติธรรมผ่าน DSI Application

DSI เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ผ่านระบบ Google Play Store 

ให้สามารถติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียนท่ีตนเก่ียวข้อง สำหรับผู้ท่ีเคยย่ืนเร่ืองร้องทุกข์มาแล้ว

เพียงค้นหาคำว่า “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ใน Google Play Store

โดยรับชมวิธีการติดตั้ง ได้ที่ 

https://www.dsi.go.th/view.aspx?tid=T0000902

เข้าถึงความยุติธรรมผ่าน DSI Application
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วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที ่7 ฉบบัที ่4 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 2558 มาพบกนัในไตรมาสสุดท้าย

ของปีนะคะ เวลาผ่านไปรวดเร็วจะหมุนเวียนครบรอบปีอีกแล้ว ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ระบบงานและการโยกย้ายต้องปรบัตวักนัพอสมควรแต่กรมสอบสวนคดพีเิศษยงัคงปฏบิตัหิน้าทีส่ม�า่เสมอ

เพือ่ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตดิงัจะเห็นได้จากความคบืหน้าของการด�าเนนิงาน ในทกุๆ มิติ 

ซึง่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ท่านผูอ่้านได้ตดิตาม ไม่ว่าจะเป็นหลกัการด�าเนนิงานและยทุธศาสตร์ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ

ในหลากหลายแง่มุม

เรื่องราวต่างๆ ในวารสารยังคงเข้มข้นไปด้วยการท�างาน และกิจกรรมต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไป  

ในส่วนของบทความเริ่มต้นด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษของท่านอธิบดีสุวณา สุวรรณจูฑะ กรณีท�าอย่างไรไม่ให้

ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่  เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนจ�านวนมากถูกหลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจที่มีลักษณะ

เป็นแชร์ลกูโซ่ ท�าให้ต้องสญูเสยีทรพัย์สนิเงนิทองไปเป็นจ�านวนมาก และในฐานะที ่DSI มหีน้าทีป้่องกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ีอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีเรื่อง

ราวที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การเปิดตัว DSI Application ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ผ่านระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยด์ ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ร้องเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น รวมถึงสอบถามข้อมูลได้อีกด้วย 

หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ท่ี 

กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง อาคาร

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธกิาร

ยนิดทีีจ่ะรบัข้อเสนอแนะจากท่านเพือ่น�าไปปรับปรุงการจัดท�าวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิง่ข้ึน และขอขอบคณุ

ทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ

EDITER’S TALK
บก. ทักทาย
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DSI  ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม



กรมสอบสวนคดพิีเศษร่วมวางพานพุม่ เนือ่งในโอกาสการด�าเนนิงานครบรอบ 36 ปี ของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจตร ีวรณนั ศรลี�า้ ผูอ้�านวยการ

ศูนย์บริหารคดีพิเศษและรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตัวแทน

วางพานพุ่มสักการะพระอนุเสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เนื่องในโอกาส

ครบรอบการด�าเนนิงานเป็นปีท่ี 36 บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 

หรือ ทอท. โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. 

เป็นประธานในพิธี ณ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

กระทรวงยุติธรรมประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อหา

มาตรการเร่งรัดกระบวนการด�าเนินคดีค้ามนุษย์

 เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2558  พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม เป็นประธานการประชมุ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 

เพื่อหามาตรการเร่งรัดกระบวนการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ 

โดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้อง

ประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร
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การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM Team) หัวข้อ “การปฏิบัติงาน

ภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

 เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2558 นายพรีะพฒัน์ องิพงษ์พนัธ์ ผูบ้ญัชาการส�านกั

บริหารกลาง เป็นประธานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ 

(KM Team) หัวข้อ “การปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540” ซึ่งอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของส่วนช่วยอ�านวยการและ

ประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง โดยมีนายมหิธร กลั่นนุรักษ์  ผู้อ�านวยการ 

กองกฎหมาย ร่วมรับเชิญให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เจ้าหน้าที่ส�านักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา (Homeland Security 

Investigations : HSI) ท�างานร่วมกบัส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญา กรมสอบสวนคดพีเิศษ

 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยนายจักราคม ลิ่วมโนมนต์ 

ผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับ MR.ROBERT 

ABRAMS รองผู้ช่วยทูตส�านักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ และ

คณะเจ้าหน้าท่ีส�านักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา 

(Homeland Security Investigations : HSI) ในโอกาสที่ตัวแทนของ

ส�านักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ จะมาประจ�าการและ

ท�างานร่วมกับส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป็นเวลา 2 เดือน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งสองต่อไปในอนาคต
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DSI ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบ 27 ปี

 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ มอบหมายให้  พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ ร่วมแสดงความยนิดวีนัครบรอบ วนัสถาปนาสถานีวทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ครบ 27 ปี พร้อมทั้งร่วมสมทบทุนบริจาคให้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีนายจ�าลอง สิงโตงาม รองอธิบดี

กรมประชาสัมพนัธ์ และนางพชิญา เมอืงเนาว์ ผูอ้�านวยการสถานฯี เป็นผูร้บัมอบ ณ สถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ DSI และ HSI ลงพื้นที่จับแว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้า

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ภายใต้การอ�านวยการของ พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ ชุดปฏิบัติการของส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าตรวจค้นจับกุม มีรายละเอียด ดังนี้

 ดีเอสไอได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีกลุ่มบุคคลได้ลักลอบจ�าหน่ายแว่นตาปลอมเคร่ืองหมายการค้า

เรย์แบน และแว่นยีห้่ออืน่ๆ โดยเป็นผูน้�าเข้าและค้าส่งรายใหญ่ บริเวณถนนเยาวราช และมโีกดังทีเ่กบ็อยูแ่ถบจรญัสนทิวงศ์ 

จึงได้ด�าเนินการสืบสวน จนเป็นที่แน่ชัดว่าได้กระท�าผิดจริง เป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่น�าเข้าแว่นตามาจากต่างประเทศ 

เพือ่มาจ�าหน่ายส่งให้แก่ผูค้้ารายย่อย เพือ่กระจายไปจ�าหน่ายทัว่ประเทศ จงึได้ขออนมุตัหิมายค้นของศาลทรพัย์สนิทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าตรวจค้น พร้อมกบัเจ้าหน้าที ่HSI ส�านกังานสบืสวนความมัน่คงแห่งมาตภุมิู ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ทัง้หมด 7 จุด อาทิ ซอยจรัญสนทิวงศ์  57/1 จ�านวน 5 จดุ และ ซอยบ�ารงุรัฐ บรเิวณคลองถม จ�านวน 2 จุด 

พบสินค้าของกลางจ�านวนมาก เป็นแว่นตาท่ีปลอมเครื่องหมายการค้าและใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 

เวลามีอุบัติเหตุแตกหัก อาจท�าให้ได้รับอันตรายและตาบอดได้
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การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจ�าปี 2558 “ตาชั่งเกมส์”

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ 

สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการจัดการ

แข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจ�าปี 2558 ซ่ึงในปีนี้ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้

ช่ือ “ตาช่ังเกมส์” โดยมหีน่วยงานราชการทีส่งักัดกระทรวงยติุธรรม

เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาส�านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี

กรมสอบสวนคดพิีเศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจโท วรรณพงษ์ คชรกัษ์ รองอธบิดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวัน

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

โดยมีนายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร

ส�านักงาน กสม. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

(อาคาร บี) ห้องเสวนา ชั้น 6 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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ดีเอสไอ มอบรถหรูคืนมาเลเซีย

 เมือ่วันที ่13 กรกฎาคม 2558 ท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) นายเฟาซ ีข่าน อสิมาอลิ อคัรราชทูตทีป่รึกษา 

สถานทตูมาเลเซยี เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ระสานงาน ซึง่เป็นตวัแทนผูเ้สยีหาย กรณถีกูโจรกรรมรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ 

รุ่น S350 ที่ประเทศมาเลเซีย ก่อนน�าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นรถยนต์จดประกอบ เพื่อใช้ในประเทศไทย ได้เดินทาง

เข้าติดต่อขอรับรถยนต์คันดังกล่าวคืนจากดีเอสไอ โดยมี พันต�ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้บัญชาการส�านัก

คดีเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน คดีรถยนต์หรูส�าแดงเท็จ เป็นผู้ส่งมอบรถยนต์

  รถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์ 1 ใน 2 คัน ที่ถูกโจรกรรม

มาจากประเทศมาเลเซีย ก่อนน�ารถยนต์มาจดประกอบในประเทศไทย 

เชื่อว่า ยังมีรถที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียอีกหลายคัน ซึ่งอยู่

ระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การรับรถในวันนี้ ทางสถานทูต

มาเลเซียมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง โดยรถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์

เมอร ์เซเดส-เบนซ์ รุน่ S350 มรีาคาประมาณกว่า 10 ล้านบาท ท้ังน้ี 

ยังพบว่า คนร้ายมีการปลอมแปลงรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์

เมอร์เซเดส-เบนซ์รุ่น S550 ซึ่งเป็นของบริษัท อัลไลแอนซ์ เจเนอรัล 

อนิชวัร์รนั มาเลเซยี (จ�ากัด) หรอื Allianz General Insurance Company 

(Malaysia) Berhad

  พันต�ารวจโท กรวชัร์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับรถยนต์คนัดงักล่าว 

ถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงประมาณกลางปี 2556 

ก่อนน�ามาเข้ามายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556
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ดีเอสไอบุกจับโรงงานผลิตน�้าปลาปลอมรายใหญ่

 เมือ่วนัที่ 15 กรกฎาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพเิศษ พร้อมด้วย นายจกัราคม ลิว่มโนมนต์ ผูบ้ญัชาการส�านกัคดทีรัพย์สนิทางปัญญา  และ
เจ้าหน้าท่ีจากส�านักงานความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิสหรัฐอเมรกิา ตรวจค้นจบักมุโรงงานผลติน�า้ปลา
ปลอมรายใหญ่ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูบ้ริโภค ในอ�าเภอป่าต้ิว จังหวดัยโสธร โดยโรงงาน
ดงักล่าวเป็นโรงงานผลติน�า้ปลาไม่มชีือ่ ตัง้อยูใ่นอ�าเภอป่าติว้ จงัหวดัยโสธร เป็นแหล่งผลิตน�้าปลา
ปลอม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน จากการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าน�้าปลาดังกล่าวมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และพบน�้าปลาปลอมตราปลาหมึก
เป็นจ�านวนมากที่ก�าลังผลิตอยู่ภายในโรงงาน ซึ่งผู้เสียหายได้ชี้ยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอม
เครือ่งหมายการค้าของตน โดยผูต้้องหาเตรยีมส่งออกไปจ�าหน่ายและกระจายสนิค้าไปยงัพืน้ที่
ต่างๆ ในประเทศและส่งขายประเทศลาว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการตรวจนบัและด�าเนนิคดเีป็นคดพีเิศษ

 รายงานความคบืหน้าการจับกมุน�า้ปลาปลอม จงัหวดัยโสธร พนัต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมอืง พร้อมด้วยนายจักราคม 
ลิ่วมโนมนต์ ผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่จากส�านักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ได้ร่วมกนัตรวจท่ีเกดิเหตแุละแถลงข่าวผลการด�าเนนิการจบักมุน�า้ปลาปลอม ได้ของกลางกว่า 6,000 ขวด และ
มีน�้าปลาที่ผสมแล้วยังไม่ได้บรรจุอีกกว่า 5,000 ลิตร ซึ่งสามารถบรรจุเป็นน�้าปลาปลอมได้อีกกว่า 7,000 ขวด รวมแล้ว 
กว่า 13,000 ขวด สามารถควบคมุผูต้้องหาทีเ่ป็นเจ้าของโรงงานได้ 1 คน และขณะนีก้�าลงัขนย้ายสนิค้าดงักล่าวเข้า กทม. 
เพือ่ด�าเนนิการเป็นคดพีเิศษต่อไปโดยม ีพนัเอก พชิติ วนัทา ผูบ้งัคบับญัชา กรมทหารราบที ่16 จงัหวดัยโสธร ส่งก�าลงัทหาร
กว่า 20 นาย มาร่วมล�าเลียงสินค้าดังกล่าว

DSI เลี้ยงอ�าลาแก่ นายเอริค ฟรองซ์เลต์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการต�ารวจและผู้บังคับการ 

สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่เศส ประจ�าประเทศไทย ในโอกาสท่ีสิน้สุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย
พันต�ารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้บัญชาการส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และ 
พันต�ารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองผู้บัญชาการส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
ได้เป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ นายเอรคิ ฟรองซ์เลต์ ผูช่้วยทตูฝ่ายกจิการต�ารวจและผูบ้งัคบัการ สถานเอกอคัรราชทตู
ฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย ในโอกาสที่นายเอริค ฟรองซ์เลต์ สิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง และเพื่อแสดงความขอบคุณ
ส�าหรบัความสมัพันธ์และความร่วมมอือนัแน่นแฟ้นตลอดมา ระหว่างกรมสอบสวนคดพีเิศษและฝ่ายกจิการต�ารวจประจ�า
สถานทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
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ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากการประกอบกจิการเหมืองแร่ทองค�า ยืน่หนังสอืขอตดิตาม

ความคืบหน้าของการด�าเนินการ

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค�า จังหวัด

พิษณุโลก และใกล้เคียง จ�านวนประมาณ 20 คน ได้เข้าพบพันต�ารวจตรี วรณัน ศรีล�้า ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ 

และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ห้องรับรอง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อยื่นหนังสือขอติดตามความคืบหน้า

ของการด�าเนินการภายหลงัทีป่ระชาชนกลุม่ดงักล่าวทีไ่ด้เคยมายืน่หนงัสอืร้องเรยีนก่อนหน้านีว่้าได้รบัผลกระทบจากการ

ท�าเหมอืงแร่ ในจงัหวดัพจิติร เพชรบรูณ์ และพษิณโุลก โดย พันต�ารวจตรี วรณนั ได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่า กรมสอบสวน

คดพีเิศษ ได้มอบหมายให้ ศนูย์ปฏบิตักิารคดพีเิศษ ภาค 6 ทีร่บัผดิชอบพืน้ทีด่งักล่าวลงพืน้ทีแ่ล้วโดยอยูร่ะหว่างการสบืสวน 

แต่กลุ่มประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้ประกอบการเหมืองแร่ ประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษจากส่วนกลางเข้าด�าเนินการแทน ซึ่ง พันต�ารวจตรี วรณัน ศรีล�้า ได้รับเรื่องไว้ และจะเสนออธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

DSI จับมือส�านักงานต�ารวจแห่งชาตเิมยีนมา ด้านการป้องกนั – ปราบปรามการค้ามนุษย์

 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 พันต�ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน

ในพธีิเปิดการประชมุทวิภาครีะหว่างกรมสอบสวนคดพิีเศษ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเมยีนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้าน

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ เจ้าหน้าทีต่�ารวจเมยีนมา นายต�ารวจประสานงานประจ�าสถานทตูไทยประจ�าสหภาพ

เมียนมา และเจ้าหน้าท่ีโครงการออสเตรเลีย – เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ประจ�าประเทศไทย (AAPTIP) เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้ประมาณ 60 คน
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



 การประชมุดงักล่าว อยูภ่ายใต้โครงการแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับกรณกีารกระท�าความผิด

ค้ามนุษย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จดัโดยศูนย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ และการก�ากับดแูลของ พนัต�ารวจโท ไพศิษฎ์ 

สังคหะพงศ์ ผูบั้ญชาการส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม 

ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการประสานงานและบรูณาการข้อมลู ข่าวสาร การปฏบิติังานร่วมกนั และหาแนวทางมาตรการ

ในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ข้ามชาตร่ิวมกนั อนัจะน�าไปสูก่ารป้องกนัและด�าเนนิคดคีวามผดิฐานค้ามนษุย์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ 

ส่งผลกระทบต่อประชาชน ศีลธรรมอันดีและสภาพสังคมของทั้งสองประเทศโดยรวม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมี

ประสทิธภิาพ จงึต้องอาศยัความร่วมมือและการท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิระหว่างหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษและต�ารวจเมยีนมาได้มกีารและเปลีย่นข้อมลูและร่วมมอืสบืสวนสอบสวนคดค้ีามนษุย์กนัอย่างใกล้ชิด

มาเป็นเวลาหลายปี การประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน และท�าให้การบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์อันเป็นภัยคุกคามของทั้งสองประเทศได้ด�าเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลยุส์วคิตอง พร้อมสนบัสนนุการท�างานของดเีอสไอ ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 Mr.Mayank Vadi ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท

หลุยส์วิตตอง ประเทศฝรั่งเศส และนายสัตยะพล  สัจจเดชะ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าพบนายจักราคม  ลิ่วมโนมนต์ ผู้บัญชาการ

ส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญา นางกรรณกิา  รมิโพธ์ิเงิน รองผูบ้ญัชาการส�านักคดีทรพัย์สนิทางปัญญา พันต�ารวจโท สมุติร  ชโนวทิย์  

ผู้อ�านวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 1  ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเย่ียมเยือน และขอบคุณผู้บริหาร ส�านัก

คดีทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้ด�าเนินการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหายอย่าง

มากต่อระบบเศรษฐกจิและเป็นอนัตรายต่อสขุภาพประชาชน พร้อมหารือเร่ืองการด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิ

ลขิสทิธิส์นิค้าหลยุส์วติตองในประเทศไทย และแสดงเจตนารมณ์สนบัสนนุการท�างานของส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญาในทุกๆ  ด้าน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและขวัญก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



กลุ่มเครือข่ายปกป้องประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อย ยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2558 พนัต�ารวจตร ีวรณนั ศรลี�า้ ผูอ้�านวยการ

ศูนย์บริหารดีพิเศษ และรองโฆษกกรมสอบสวนดีพิเศษ เป็นตัวแทน

รับหนังสือจากนายสรชัช ทองเพ็ญ ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง

ประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ช่วยตรวจสอบกรณีการบริหารงานและ

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของผูบ้รหิารบริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

ว่าขัดต่อ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือไม่ 

เนือ่งจากมพีฤตกิารณ์ส่อเจตนาว่าทจุรติต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ สร้างความ

เสียหายแก่ผู้ลงทุนร่วมกับบริษัท จึงต้องการให้กรมสอบสวนดีพิเศษ

ตรวจสอบ เพือ่พิจารณาด�าเนนิการตามกฎหมาย และรบัเป็นคดพีเิศษต่อไป

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ ระหว่าง DSI และ DTI

 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ 

(MOU และ MOA) ระหว่าง นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล 

ผูอ้�านวยการสถาบันเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ พร้อมกบัจดันทิรรศการแสดงเครือ่งมอืพเิศษบางส่วน ความร่วมมอืทีส่�าคญันี้

จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป

  DSI จับมือ DTI สร้างเครื่องมือพิเศษ เสริมเขี้ยวเล็บเพ่ือความมั่นคงของประเทศด้วยการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีที่มีอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง จึงท�าให้หลายหน่วยงานต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

อาชญากรรมในปัจจุบันก็ได้พัฒนารูปแบบที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระท�าผิด 

ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน จงึจ�าเป็นที่

จะต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) 

องค์การมหาชน กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ มีฐานข้อมูล 

องค์ความรู้ รวมถึงบุคลากรท่ีเป็นนักวิจัยอันทรงคุณค่าที่จะสามารถให้การสนับสนุนภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยเฉพาะการพฒันาเครือ่งมอืพเิศษทีน่�าเอาความทนัสมัยของเทคโนโลย ีมาวจิยัและพฒันาให้เกดิประสทิธภิาพในการป้องกัน
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวน

คดพีเิศษ ได้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ  โดยเฉพาะงานด้านระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ (GIS) 

มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งงาน

ชิน้แรกได้ร่วมกนัวจิยัและพฒันา DSI MAP บนโทรศพัท์มอืถอืในโครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลเชงิพืน้ทีร่หสัเปิดบนเครอืข่าย

แผนที่เพื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (DSI MAP Extend) สร้าง Application สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน

สามารถแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวงัการบุกรกุพืน้ทีข่องรฐัได้อย่างง่าย และสามารถแจ้งรายละเอยีดและแสดงต�าแหน่งพืน้ที่

เกดิเหต ุผ่านโทรศพัท์มอืถอืหรอืเครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพาเข้าสูแ่ม่ข่ายแผนทีห่รอืระบบควบคมุทีศ่นูย์กลาง (War Room) 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย�า รวมทั้ง สามารถจัดเก็บข้อมูลจากต้นทาง

ของข่าวสาร 

 ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ  อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีในการสร้างเคร่ืองมือในการสืบสวนสอบสวน เก็บพยานหลักฐาน เพื่ออ�านวย

ความยุติธรรมให้กับรัฐและประชาชนและสร้างความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในหลายมติ ิโดยสิง่ทีเ่ห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคอืการเพิม่ประสทิธภิาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ดีเอสไอจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ (บังคับค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย)

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันต�ารวจเอก 

ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ

ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ พนัต�ารวจตรี อารชิย์ ทัศน์พนัธุ ์ผูอ้�านวยการส่วนป้องกนัและปราบปราม 3 ร่วมกนัแถลงข่าวการจบักมุ

ผู้ต้องหาค้ามนุษย์หลอกลวงผู้หญิงไทยผ่าน Facebook ไปบังคับค้าประเวณีในประเทศมาเลเซีย
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 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการประสานข้อมูลจากมูลนิธิฟรีแลนด์ว่า มีหญิงไทย
ขอความช่วยเหลือจากการถูกนายหน้าชาวต่างชาติและภรรยาคนไทยหลอกลวงบังคับให้ค้าประเวณีในพื้นที่ย่าน
กรงุกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซยี ภายหลงัผูเ้สยีหายได้หลบหนอีอกมาขอความช่วยเหลอืจากสถานเอกอคัรราชทูตไทย
ประจ�ากรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมูลนิธิฟรีแลนด์ได้เดินทางไปรับผู้เสียหายที่สนามบิน และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว

 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ ได้ด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนพบว่า ผูต้้องหากบัพวกมพีฤตกิารณ์หลอกลวงผูเ้สยีหาย
ผ่านทาง Facebook โดยใช้ชื่อว่านายสตีเว่น โลว์, นายสตีเว่น พัทยา ฯลฯ อ้างว่าตนเองมีหุ้นส่วนในกิจการหลายประเภท 
เช่น ร้านสปา ร้านคาราโอเกะในโรงแรมระดับห้าดาวหลายแห่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีรายได้ประมาณ 100,000 บาท
ต่อเดือน นายสตีเว่นฯ จะเป็นคนพาผู้เสียหายไปกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยรถทัวร์ แต่เมื่อผู้เสียหายถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์
กลับปรากฏว่าสถานที่ท�างานไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ โดยนายสตีเว่นฯ ได้ขายผู้เสียหายให้กับผู้ต้องหาอีกราย ซึ่งเป็น
ชาวมาเลเซยี เป็นผูค้วบคมุผูเ้สยีหาย โดยผูเ้สียหายจะตกเป็นหนีจ้�านวน 30,000 บาท และจะต้องหกัหนีจ้ากค่าจ้างการท�างาน 
ผู้เสียหายจะต้องท�างานในสถานที่ที่ผู ้ต้องหาก�าหนดไว้ให้ ซึ่งมีสภาพบังคับให้ค้าประเวณีโดยที่ผู ้เสียหายไม่เต็มใจ 
มคีนคอยควบคมุผูเ้สยีหายตลอดเวลา ผูเ้สยีหายอาศยัอยูใ่นบ้านพักทีม่กีารล็อคประตูจากด้านนอก และมคีนคอยควบคุม
ประตูเข้าออกสถานที่ท�างานด้วยรีโมทคอนโทรล ผู้เสียหายบางรายถูกยึดหนังสือเดินทาง กรณีนี้ผู้เสียสามารถหลบหนี
ออกมาได้ และได้ขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยคดีน้ีเป็นความผิด
ตามกฎหมายไทยได้กระท�านอกราชอาณาจักรไทย อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานอัยการท�าการสอบสวนร่วมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

 ต่อมาศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนมุติัออกหมายจับผู้ต้องหาจ�านวน 4 ราย 
เป็นชาวมาเลเซียจ�านวน 2 ราย ชาวไทย 2 ราย และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาจ�านวน 3 ราย ได้แก่

1. นายเค็ง เซียง โลว์ (Mr.Kheng Hsiang Low) หรือ นายสตีเว่น โลว์ ชาวมาเลเซีย จับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่ง
หมอชิต

2. นางรัชดาพรรณ หรือนุ หรือนุช แสนเกษม จับกุมได้ที่บริเวณบ้านพักย่านบางบอน - บางขุนเทียน

3. นางกัลยา สมศรี จับกุมได้ที่บริเวณบ้านพัก อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา

 ในความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม กระท�าการค้ามนุษย์
โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการบังคับค้าประเวณี ร่วมกันกระท�าเพื่อให้ผู้เสียหายที่ถูกพาเข้ามาหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรอยู่ในอ�านาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ 
ร่วมกนัเป็นธรุะจดัหา ล่อไป หรอืพาไปเพือ่การอนาจาร โดยใช้อบุายหลอกลวงหรือใช้วธิข่ีมขืนใจด้วยประการอืน่ใด เพือ่สนอง
ความใคร่ของผูอ้ืน่ ร่วมกนัตัง้แต่ 5 คนขึน้ไปข่มขนืใจผู้อืน่ให้กระท�าการใด ไม่กระท�าการใด หรือจ�ายอมต่อสิง่ใด โดยท�าให้
กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น ร่วมกัน
หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระท�าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และให้ผู้อื่นนั้นกระท�าการใด
ให้แก่ผูก้ระท�าหรอืบุคคลอ่ืน ร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพือ่ไปท�างานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนญุาตจากนายทะเบยีน
จัดหางานกลาง ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีก 1 รายซึ่งเป็น

ชาวมาเลเซีย เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก�าลังติดตามจับกุมตัวอยู่
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ ขอแจ้งเตอืนกบัประชาชนอย่าได้หลงเชือ่หรอืตดิต่อสมคัรงานเพือ่ไปท�างานในประเทศ

มาเลเซยีผ่านทาง Facebook ซึง่ผูต้้องหากบัพวกได้ใช้ Facebook ในการหาผู้หญงิท่ีต้องการไปท�างานในประเทศมาเลเซยี

ดังนี้

1. Steveninternational

2. Stevenliew 87

3. Stevenlow 3366

4. Steventhailand 2014

การสัมมนากลุ่มเจาะจง เรื่อง “การสังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของคดีพิเศษ”

 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2558 นางสุวณา สวุรรณจฑูะ อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ  เป็นประธานเปิดการสัมมนา

กลุ่มเจาะจง เรื่อง “การสังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของคดีพิเศษ” โดยมี พันต�ารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล ผูบ้ญัชาการ

ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม น�าเสนอประเด็นการสัมมนา และน�าเสนอความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

กจิกรรมพฒันาศักยภาพเครอืข่ายในการเฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรมพเิศษ ให้แก่สมาชิก

เครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษทั่วประเทศ

  พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป ็นประธานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ ้าระวังปัญหา

อาชญากรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมออโรร่า

รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน ด�าเนิน

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโปรแกรม 

DSI MAP ที่จะท�าให้สมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีใหม่ของ

กรมสอบสวนคดีพเิศษและเป็นก�าลงัส�าคญัในการปฏบิตังิานร่วมกนักบักรมสอบสวน

คดีพิเศษต่อไป
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกิจการต�ารวจ ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์  

ประจ�าประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่ออ�าลาต�าแหน่ง และแนะน�าผู้รับต�าแหน่งแทน

  เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558  นาย Brett Kane เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน
ฝ่ายกิจการต�ารวจ (New Zealand Police) ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต
นวิซแีลนด์ ประจ�าประเทศไทย มคีวามประสงค์ขอเข้าพบ นางสวุณา สวุรรณจฑูะ 
อธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ืออ�าลาการส้ินสุดการปฏบิติัหน้าทีแ่ละถอืโอกาส
แนะน�าผู้รับต�าแหน่งแทน คือ นาย Gary Knowles ซึ่งจะเข้ารับต�าแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พธีิถวายพระพรชยัมงคลเนือ่งในโอกาสวันคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกุมาร

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ  เป็นประธานในพธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาส

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ณ บริเวณโถงกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ภรรยา “บิลลี่” ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณี การหายตัวไปของนายพอละจ ี

รักจงเจริญ

 เม่ือวนัที ่6 สงิหาคม 2558 นางสวุณา สวุรรณจฑูะ อธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจตรี วรณัน ศรีล�้า ผู้อ�านวยการศูนย์บริหาร

คดีพิเศษ และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับหนังสือจาก นางอังคณา 

นีละไพจิตร และ นาง “มีนอ” ภรรยาของ นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ 

ผู ้น�าชุมชนกะเหร่ียงบางกลอย ซึ่งหายตัวไปนานกว่า 1 ปี ณ ห้องรับรอง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 โดยภรรยานายบิลลี่ได้ยื่นหนังสือขอให้รับสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ รวมถึงเร่งรัดการสืบสวนคดี

ที่ด�าเนินการอยู่ และต้องการให้ดีเอสไอรับคุ้มครองพยานเนื่องจากหวาดกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



 พันต�ารวจตรี วรณัน กล่าวว่า ที่ผ่านมาดีเอสไอได้ลงพ้ืนท่ีเก็บหลักฐานหลายอย่างเพ่ือน�าไปตรวจพิสูจน์

ทางนติวิทิยาศาสตร์ ซึง่อยูร่ะหว่างรอผล หากผลการตรวจพิสูจน์ไม่มพียานหลกัฐานเพ่ิม กจ็ะสรุปเสนอคณะอนกุรรมการ

กล่ันกรองพิจารณาว่าเข้าข่ายที่จะเสนอเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ ส�าหรับกรณีท่ีขอให้คุ ้มครองพยานนั้น ดีเอสไอ

จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรหรือเข้าเงื่อนไขให้รับคุ้มครองพยานหรือไม่ ต่อไป

DSI ได้รบัเกยีรติเข้าร่วมงานและรบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุฯ ในงานวนัคณุธรรม จรยิธรรม 

และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจ�าปี 2558

  เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ 

ในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจ�าปี 2558 

พร้อมด้วยนางกรรณกิา รมิโพธิเ์งนิ รองผูบ้ญัชาการส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญา

และนางทพิย์มงคล แสงสร ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ กลุ่มบริหารทรพัยากร

บุคคล ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ ส�านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

DSI ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน “วันรพี” เพื่อร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์“พระบดิาแห่งกฎหมายไทย” 

ณ พระรูปหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชด�าเนินใน กรุงเทพมหานคร

DSI สรุปบทเรียนและรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ให้เกียรตเิป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุและมอบรางวลัเครอืข่ายดเีอสไอ แบ่งเป็นรางวัลเกยีรตคิณุ

เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชนต้นแบบในการเฝ้าระวังอาชญากรรม จ�านวน 1 รางวัล และรางวัล

เครอืข่ายดเีอสไอภาคประชาชนต้นแบบในการเฝ้าระวงัอาชญากรรม จ�านวน 9 รางวัล ณ ห้อง บบี ี205 

โรงแรมเซน็ทรา ศนูย์ราชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ ทัง้นี ้มกีารน�าเสนอ

และทบทวนผลการด�าเนินงานโครงการเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชนต้นแบบในการเฝ้าระวัง

อาชญากรรมทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ลดปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ เพ่ือผลสัมฤทธิท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การกระท�าความผิดเก่ียวกับ 

การค้ามนุษย์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 พันต�ารวจโท ชินโชติ  พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการส�านักพัฒนา

และสนบัสนนุคดพีเิศษ เป็นประธานโครงการประชมุสัมมนาแลกเปล่ียนความคดิเหน็เร่ือง “การศกึษา

วิเคราะห์การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนคดีพิเศษ” จัดให้มี

การสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนษุย์” และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ “การพฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวน การกระท�าความผดิ

เกีย่วกบัการค้ามนษุย์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ” ในหวัข้อปัญหาอปุสรรค แนวทางการพฒันา และ

นวัตกรรมใหม่ในการสืบสวนสอบสวนการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยในตอนท้าย

เป็นการน�าเสนอและสรุปผลการสัมมนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพือ่น�าไปพฒันาระบบงานสบืสวน

คดีพิเศษต่อไป

ดีเอสไอ ร่วมจัดกิจกรรม เทิดไท้องค์ราชินี แม่แห่งแผ่นดิน

 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2558 นางสุวณา สวุรรณจฑูะ อธบิดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

พร้อมด้วย พนัต�ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พนัต�ารวจเอก 

ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและ

ถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโถงกลาง 

ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI ร่วมเดนิเทิดพระเกยีรติฯ อญัเชญิเคร่ืองสกัการะและจุดเทยีนชัยถวายพระพรชัยมงคล

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ 

อญัเชญิเครือ่งราชสักการะและจดุเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา เพื่อเป็นการ

ถวายความจงรกัภกัดต่ีอพระองค์ท่านทีม่ต่ีอประเทศชาต ิรวมทัง้

ประชาชนชาวไทย ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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ร ่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง ใน โอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร และ

ข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมลงนามถวายพระพร

ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาว่าการ

พระราชวัง พระบรมมหาราชวัง

DSI ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ จากกระทรวง

ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา

 เมือ่วันที ่13 สงิหาคม 2558 พนัต�ารวจเอก อคัรพล  บญุโยปัษฎมัภ์ ผูอ้�านวยการ

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ต้อนรับ Mr.Ramon Deliz และ 

Mr.Thomas Haid เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ จากกระทรวง

ความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิาส่งมาช่วยให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมายของไทยและเกบ็ข้อมลูประกอบการน�าเสนอให้กระทรวงความม่ันคงแห่งมาตภุมูิ 

เพื่อส่งให้กระทรวงต่างประเทศประกอบในการประเมิน TIP Report ที่เกี่ยวกับ

ประเทศไทย ในปี 2016 โดยผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และคณะ ให้การ

ต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งวางแผนท�างานร่วมกัน เพื่อให้เห็นถึงความพยายาม

ของไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีทั้งสองได้เข้าใจบริบทความยุ่งยาก

ในปัญหาของไทย และให้ความชื่นชมและสนใจงานของ DSI เป็นอย่างมาก

DSI ร่วมกิจกรรม  Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”

 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พันต�ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ 

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พนัต�ารวจเอก ทรงศกัด์ิ รักศกัดิส์กลุ รองอธบิดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ร่วมกับคณะรัฐมนตรี และคณะ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 

12 สิงหาคม 2558
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“ดีเอสไอ” บุกจับสินค้าเสื้อผ้ากีฬา ปลอม พร้อมสถานที่ผลิต จ�าหน่ายเสื้อผ้ากีฬา

หลายยี่ห้อ รวม 4 จุด มูลค่าความเสียหาย 5 ล้านบาท

  นางสุวณา สุวรรณจุฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายจักราคม ลิ่วมโนมนต์ ผู้บัญชาการ

ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ท�าการสืบสวนปราบปรามกวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามอ�านาจหน้าที่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าท่ีวางจ�าหน่ายในบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (พื้นที่สีแดง) ด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทย

ยังคงถูกประเมินสถานการณ์การคุ้มครองและการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้อง

จบัตามองเป็นพเิศษ (PWL) อนัก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยตรง ดงันัน้ ผูบ้ญัชาการส�านกัคดทีรพัย์สิน

ทางปัญญา จึงสานรับนโยบายเร่งด�าเนินการปราบปรามสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียดการจับกุม

ประจ�าเดือน สิงหาคม 2558 ดังนี้

 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอ�านวยการของ 

พันต�ารวจโท ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน รองผู้บัญชาการส�านัก

คดีทรัพย์สินทางปัญญา และ พันต�ารวจโท นิรุติ พัฒนรัฐ ผู้อ�านวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 3 ได้น�าก�าลังเจ้าหน้าที่

เข้าตรวจค้นจับกุมแหล่งผลติ แหล่งจ�าหน่าย และแหล่งเกบ็สนิค้าประเภทเสือ้กฬีาและกางเกงกฬีาละเมดิเครือ่งหมายการค้า

ยี่ห้อดัง รวม 4 จุด พบของกลางประเภทเสื้อและกางเกงกีฬาปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ  เช่น แมนเชสเตอร์

ยูไนเต็ด (Manchester United), เชลซี (Chelsea), ไนกี้ (Nike), พูม่า (Puma), อะดิดาส (Adidas), ลิเวอร์พูล (Liver- 

Pool), นิวบาลานซ์  (New Balance) ฯลฯ จ�านวนมาก ดังนี้

จุดที่ 1 ตรวจค้นร้าน Ten Sport จุฬาซอย 10 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

พบของกลางประเภทเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาปลอมเครื่องหมายการค้า จ�านวน 368 ตัว

จดุที ่ 2 ตรวจค้นบ้านเลขท่ี 119/226 หมูบ้่านสินธานวีลิล่า ถนนนวมนิทร์ ซอย 101 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ 

กรุงเทพมหานคร พบของกลางประเภทเสื้อกีฬาปลอมเครื่องหมายการค้า จ�านวน 108 ตัว

จุดที่ 3 ตรวจค้นอาคารพาณิชย์เลขที่ 10/438 ถนนคลองล�าเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  

พบของกลางประเภทเสือ้ผ้าชิน้ส่วนเสือ้ปัก สตกิเกอร์เครือ่งหมายการค้า เครือ่งรดีร้อน และเคร่ืองจกัรปัก รวมจ�านวนทัง้สิน้ 

4,045 ชิ้น
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จุดท่ี 4 ตรวจค้นอาคารไม่ติดเลขที่ ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 4 – 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

พบแผ่นสติกเกอร์ แม่พิมพ์ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม รวมทั้งสิ้น 78,882 ชิ้น

 รวมสินค้าท่ีตรวจยึดท้ังหมดจ�านวน 83,403 ชิ้น พร้อมทั้งได้จับกุมผู้ต้องหา จ�านวน 2 ราย โดยกล่าวหาว่า 

เสนอจ�าหน่าย และมไีว้เพือ่จ�าหน่ายซึง่สนิค้าทีม่เีครือ่งหมายการค้าปลอมเครือ่งหมายการค้าของบคุคลอืน่ทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้ว

ในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และน�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

 มูลค่าของกลางประมาณ 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 นอกจากน้ี เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ภายใต้การอ�านวยการของ พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง รองอธบิดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายธงชัย สมบัติจิราภรณ์ รองผู้บญัชาการส�านกัคดีทรพัย์สนิ

ทางปัญญา และ พันต�ารวจโท สุมิตร ชโนวิทย์ ผู้อ�านวยการส่วนคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญา 1 ได้น�าก�าลังเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจค้นจับกุมสถานที่เก็บสินค้าประเภทกระเป๋า 

นาฬิกา รองเท้า ฯลฯ ที่ปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง รวม 2 จุด พบของกลาง

ประเภทกระเป๋า นาฬิกา รองเท้า ผ้าพนัคอ และหมวกปลอมเคร่ืองหมายการค้ายีห้่อต่างๆ  

เช่น LOUIS VITTON, GUCCI, PRADA, CHANEL, YSL, COACH ฯลฯ จ�านวนมาก 

ดังนี้

จุดที ่1 อาคารเลขที ่103/19 หมูท่ี ่1 ซอยจอมทอง 7 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 

พบของกลางประเภทกระเป๋า เข็มขัด ผ้าพันคอ รองเท้า รวม 19 รายการ จ�านวนทั้งสิ้น 368 ชิ้น

จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 120/101 - 102 ซอยจอมทอง 8 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

พบของกลางประเภทกระเป๋า ผ้าพันคอ รองเท้า หมวก นาฬิกา รวม 18 รายการ จ�านวนทั้งสิ้น 855  ชิ้น

 รวมสินค้าท่ีตรวจยึดท้ังหมดจ�านวน 1,223 ชิ้น พร้อมทั้งได้จับกุมผู้ต้องหา จ�านวน 2 ราย โดยกล่าวหาว่า 

ร่วมกันเสนอจ�าหน่าย และมีไว้เพื่อจ�าหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้

จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และน�าส่งพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

 มูลค่าของกลางประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 อนึ่ง ในการตรวจค้นจับกุมครั้งน้ี เป็นไปตามนโยบายของส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา และกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ที่มีนโยบายในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะได้ด�าเนินการสืบสวนจับกุมการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (พื้นที่สีแดง) ต่อไป
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พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 17

 เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2558 นางสวุณา สุวรรณจูฑะ อธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 17 และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ณ ห้องแสตมป์นาก หอประชุมไปรษณีย์ไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดีเอสไอ ขยายผลตรวจค้นคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2558 นางสวุณา สวุรรณจฑูะ อธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ พร้อมด้วย พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พันต�ารวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 

พันต�ารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้บัญชาการส�านักคดีการเงินการธนาคาร และ 

พันต�ารวจโท สถาพร จตวุรพฒัน์ ผู้อ�านวยการศนูย์สบืสวนสะกดรอย ร่วมแถลงข่าว

ความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สืบเนื่องจากดีเอสไอน�าก�าลัง

เจ้าหน้าที ่เข้าท�าการตรวจค้นบ้านพกัของเจ้าหน้าทีแ่ละอดตีเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�านวน 7 แห่ง 

 ผลการตรวจค้น พบส�าเนาสญัญาขายทีด่นิรวม 3 โฉนด, ส�าเนาหนงัสอืจะซือ้จะขายทีดิ่น, ใบรบัฝากเช็ค, ส�าเนา

เชค็ส่ังจ่ายพระราชภาวนาวสิทุธิ,์ วัดพระธรรมกาย, มลูนธิรัิตนครี,ี หลักฐานเก่ียวกบัการจ่ายเงนิทดรองจ่ายของนายศุภชัย 

ความคืบหน้าในคดีพิเศษท่ี 63/2557 (ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน) หลังจากท่ีคณะพนักงานสอบสวนตรวจเอกสาร

ที่ตรวจค้นได้แล้วก็เตรียมที่จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องการกระท�าผิดมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2558 นี้
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DSI เปิดเวที KM DAY ด้านการสืบสวนสอบสวน

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 พันต�ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดสัมมนาเวทีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน ณ ห้อง 201 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ และให้เกียรติเสวนา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : มุมมองการบริหารการสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ 

พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจเอก ทรงศักด์ิ รักศักด์ิสกุล รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้ช่วยบรรณาธิการเนชั่นทีวี ด�าเนินรายการ

 ทั้งนี้ เวทีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เทคนิค

การปราบปรามขบวนการผลติเสือ้ผ้าปลอมเคร่ืองหมายการค้า การสบืสวนสอบสวนคดีพเิศษกรณีโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาต ิฯลฯ 

และในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ยังมีเวทีความรู้ ประเด็นส�าคัญอีกมาก เช่น มุมมองการบริหารการสอบสวนคดีพิเศษของ

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การประชมุทวภิาครีะหว่างศนูย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพเิศษ และส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 2

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 พันต�ารวจเอก อัครพล  บุญโยปัษฎัมภ์ ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และ

คณะเจ้าหน้าทีศ่นูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมกบัพลจตัวาชฟี พาร์ลี ่(Chiv Phally) รองผู้บัญชาการ

หน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์และปกป้องเยาวชน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ประเทศกัมพูชา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ประเทศกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ประจ�าประเทศไทย 

(AAPTIP) เข้าร่วมประชมุทวภิาครีะหว่างศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดพีเิศษ และหน่วยต่อต้านการค้ามนษุย์

และปกป้องเยาวชน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติประเทศกัมพูชา ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตทางบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียน

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตทางบัญชี (Forensic Accounting) ณ โรงแรมอมารี 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 นางสุวณา กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ท�าให้การติดต่อสื่อสาร

การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร การประกอบกจิการและการท�าธรุกรรมต่างๆ  กระท�าได้ง่าย รวดเรว็ ส่งผลให้พฤตกิรรมการใช้ชีวติ

ความเป็นอยู่ การรับรู้ข่าวสารของประชาชน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากข้ึน  

ในทางตรงกนัข้าม การทีเ่ทคโนโลยช่ีวยให้การใช้ชวีติความเป็นอยูส่ะดวกสบายมากขึน้ กเ็ป็นช่องทางให้อาชญากรรมในรปูแบบ

ใหม่ๆ  เกิดขึ้นมากมาย เช่น การฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ  ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม

มากขึ้นด้วย  ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เล็งเห็นความจ�าเป็นที่เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องเรียนรู้

และศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจรูปแบบและวิธีการตรวจสอบการกระท�าผิดหรือการทุจริตทางบัญชีแต่ละประเทศในกลุ่ม

อาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท�างาน ในการสัมมนาครั้งนี้

สัมมนา “แนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บรเิวณชายแดน” เพือ่วางมาตรการในการป้องกนัปัญหาการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญา 

ในพื้นที่ด่านชายแดน

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เป็นประธาน

เปิดการสมัมนาของส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญา เรือ่ง “แนวทางและมาตรการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิ

ทางปัญญาบรเิวณชายแดน” โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรู ้และทกัษะในการปฏิบตังิานด้านการป้องกนั

และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ของส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเป็นการร่วม
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แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนที ่เพ่ือรับทราบปัญหาอปุสรรคหาแนวทางและวางมาตรการ

ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่บริเวณใกล้ด่านชายแดนร่วมกัน โดยมี  นายอ�าเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนต�ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสรรพสามิต

พืน้ทีป่ระจวบครีขัีนธ์ และผู้แทนส�านกัคดทีรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมดสุติธานี 

หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

 ต่อจากนั้นในวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากส�านักงานสืบสวน กระทรวงความมั่นคง

แห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (Homeland Security Investigations) (HSI) ซ่ึงได้บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์

การท�างานด้านการสบืสวนสอบสวนการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา เพือ่ให้บคุลากรของส�านกัคดทีรพัย์สนิทางปัญญา ได้เรยีนรู้

จากประสบการณ์การท�างานของหน่วยงานต่างประเทศ ท�าให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ  

เพื่อปรับใช้กับการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมกระจายความรู้สู่สถานศึกษา

 เม่ือวนัที ่3 - 4 กนัยายน 2558 ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีส่�านกัคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม กรมสอบสวน

คดีพิเศษ ได้จัดกิจกรรม กระจายความรู้สู่สถานศึกษา หัวข้อ การป้องกันปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยระบบ

แม่ข่ายแผนที่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ DSI MAP ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับอาจารย์ 

นกัศกึษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีบริเวณหลงัสนามกฬีา อาคารสรุเรงิชยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดั

นครราชสีมา
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



ดีเอสไอ ร่วม ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง

ยุติธรรม ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ชาวบ้านชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย

 เมือ่วันที ่3 กันยายน 2558 พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม  พร้อมคณะผูบ้รหิาร ลงพืน้ที่

พบชาวบ้านชุมชนริมคลองหัวหมากน้อยและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด เพื่อรับฟังปัญหา

ให้ค�าปรึกษา และรับแจ้งเบาะแสยาเสพติด

 ในการน้ี พันต�ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษ ได้ร่วมจดักิจกรรมการให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย และนทิรรศการของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ณ มัสยดิดารลุอบิาดะห์ 

ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย ซอยรามค�าแหง 60 แยก 1

DSI ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ

 เมือ่วันท่ี 5 กนัยายน 2558 นางสวุณา สวุรรณจฑูะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ พร้อมด้วยผูบ้ริหารกรมสอบสวน

คดีพิเศษ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพร

ชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม



DSI ความยุติธรรม...ที่คุณพึ่งได 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 พลเอก ไพบูลย คุมฉายา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานเปดงานเสวนา

ความยุติธรรม…ที ่คุณพึ ่งได“หายนะ…แชรลูกโซและ 
หนี้นอกระบบ”จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ จังหวัด 
ชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม นายคมสัน เอกชัย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายก เมืองพัทยา และ 
ประชาชนกวา 1,000 คน รวมกิจกรรมตางๆเปนการ 
อำนวยความยุติธรรมแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดการสราง

เครือขายประชาชนในการมีสวนรวมปองกัน แกไขปญหา 
และลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม



สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดี DSI
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“ ทำ�อย่�งไรไม่ให้ประช�ชนตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ”

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

รอบเวียงเชียงใหม่ ในประเด็นบทบาทของ DSI ในการป้องกันมหันตภัยแชร์ลูกโซ่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz โดยมีคุณสุกิตติ วีเปลี่ยน เป็นผู้ดำาเนินรายการ ซึ่งกองบรรณาธิการ DSI 

ไตรสาร ขอถ่ายทอดเนื้อหาการสนทนาในรายการมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้

คณุสกุติต ิ: ปจัจุบนัมปีระชาชนจำานวนมากถกูหลอกลวงให้ลงทนุในธรุกจิทีม่ลีกัษณะเปน็แชรล์กูโซ ่ทำาใหต้อ้งสญูเสยีทรพัยส์นิ

เงินทองไปเป็นจำานวนมาก และในฐานะที่ DSI มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร

อธิบดี DSI : DSI มีภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งคำาว่า 

“คดีพิเศษ” กล่าวให้เข้าใจง่าย ดังนี้ 

 (ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำาเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

เป็นพิเศษ

 (ข) คดคีวามผดิทางอาญาทีม่หีรอือาจมผีลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

 (ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำาความผิดข้ามชาติที่สำาคัญ หรือเป็นการกระทำาขององค์กร

อาชญากรรม

 (ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำาคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

 (จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำาความผิดทางอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา

หรือผู้ต้องหา

สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดี DSI
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 จงึกลา่วพอสงัเขปไดว้า่ คดอีาญาโดยทัว่ไปน้ัน เป็นอำานาจหน้าท่ีของตำารวจ แตค่ดีอาญาน้ันจะมีลกัษณะเป็นคดพีเิศษ 

จะต้องเข้าองค์ประกอบดังที่กล่าวมาแล้ว สำาหรับคดีแชร์ลูกโซ่ที่มีความสลับซับซ้อน มีเครือข่ายผู้กระทำาผิดเป็นจำานวนมาก 

กระจายทั่วทั้งประเทศ หรืออาจแพร่ระบาดไปในต่างประเทศก็อาจเป็นคดีพิเศษได้ ทั้งนี้ การดำาเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่เป็นการ

กระทำาความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงินทีเ่ปน็การฉอ้โกงประชาชนทีเ่ปน็หนึง่ในความผดิตามบญัชีแนบท้าย พ.ร.บ.การ

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 36 ประเภทคดี

คุณสุกิตต ิ: ในพื้นที่ภาคเหนือ มีคดีความผิดลักษณะใดบ้างที่ DSI กำาลังจับตาอยู่ในขณะนี้

อธิบดี DSI : ในพื้นที่ภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนก่อให้เกิด
การหลั่งไหลของการคมนาคม ขนส่ง การค้า การลงทุน ในขณะเดียวกัน อาชญากรก็ได้อาศัยจังหวะนี้ในการกระทำาผิด
มากยิ่งขึ้น เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมทั้งแชร์ลูกโซ่ด้วย ซึ่ง DSI กำาลังจับตาดูอาชญากรรมกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยพื้นที่
ภาคเหนือ DSI มีศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 5 ซึ่งทำาหน้าที่สืบสวน หาข่าวอาชญากรรมพิเศษ ในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคเหนือ 
คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน แม่ฮ่องสอน ลำาปาง น่าน แพร่ เชียงราย และพะเยา โดยสำานักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 79/2 หมู่ 2 
ถนนเจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053  241 737 – 8 รวมทั้งมีตู้ปณ. 1 และมีเฟซบุ๊กชื่อว่า 
ศนูยป์ฏบิตักิารคดพีเิศษภาค 5 ซึง่เปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมคดพีเิศษ นอกเหนอื
ไปจากหมายเลขโทรศพัท ์Call Center 1202 ซึง่เป็นหน่วยบรกิารประชาชนท่ีมีเจ้าหน้าท่ีดูแลใหค้ำาแนะนำาปรกึษา และบรกิาร
ข้อมูลข่าวสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่แล้ว

 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ แจ้งเบาะแส ร้องเรียนปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้หลาย
ช่องทาง อาทิ การติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์สายด่วน 1202 ทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือส่งเป็นจดหมายลงชื่อ 
มาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง โดยเมื่อได้รับข้อมูลจากประชาชนแล้ว DSI ก็จะดำาเนินการพิจารณาว่าเป็นเรื่อง
ทีเ่กีย่วขอ้งกับหนว่ยงานใด และจะดำาเนนิการประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ทำาใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชนมคีวาม
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และหากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายคดีพิเศษ ก็จะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมไปถึงรวบรวมพยาน
หลักฐานสั่งฟ้องคดี

คุณสุกิตต ิ: DSI เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานขององค์กร อย่างไร

อธิบดี DSI : DSI มีศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชนในการทำาหน้าที่สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งต้องยอมรับว่าความสำาเร็จในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีผ่านมา DSI มุ่งเสาะแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำานวนเครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
กว่า 6,470 คน ที่ให้การสนับสนุนงานของ DSI 

 การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานของ DSI เปน็การทำางานรปูแบบใหม ่ทีช่ว่ยสรา้งความ
สงบสุขขึ้นในสังคม โดยสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ที่รู้ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในชุมชนมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำาให้ปัญหาได้
รับการแก้ไขที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
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ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 5

สำานักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 79/2 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โทรศัพท ์ 053 241 737 - 8

*หน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถานที่ติดต่อ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ชั้น G) 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท ์ 0 2831 9888

เว็บไซต ์  www.dsi.go.th

Call Center  1202

**ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถานท่ีติดต่อ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ช้ัน 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัทพ ์ 0 2142 2768 – 70    โทรสาร  0 21243 9021

คุณสุกิตต ิ: สุดท้ายนี้ ต้องการฝากอะไรถึงประชาชนบ้าง  

อธิบดี DSI : ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการทำางานของ DSI ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งทำาหน้าที่ดูแล คุ้มครอง ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีจำานวนไม่มาก เมื่อเทียบกับจำานวนประชาชนกว่า 
70 ล้านคน จึงขอฝากประชาชนทุกท่านว่า ทุกคนจะต้องทำาหน้าที่คุ้มครองดูแลชุมชน และครอบครัวของตน อย่าให้ผู้ใด
ชักจูงเราไปเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม ดังจะเห็นได้ชัดในกรณีแชร์ลูกโซ่ หากเรามีความรู้ ความเข้าใจ มหันตภัยของ
แชร์ลูกโซ่ ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อ หากพี่น้องประชาชนที่มีเบาะแสหรือพบเห็นพฤติการณ์การกระทำาความผิดในชุมชน สามารถ
แจ้งต่อ DSI ได้โดยตรง หรือท่ีศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 5 ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
ให้กับพี่น้องประชาชน เพราะ DSI คือความยุติธรรมที่พึ่งได้
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DSI เตือนสุภาพสตรี
ให้ระวังการซื้อคอร์สเสริมความงาม
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 DSI เตือนสภุ�พสตรใีหร้ะวงัก�รซือ้คอรส์เสรมิคว�มง�ม
กองบรรณ�ธิก�ร

    

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 พันตำารวจตรี สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการสำานักคดีอาญาพิเศษ 1 เป็นวิทยากรรับเชิญ

ในรายการ สถานีประชาชน เพื่อแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ซึ่งแฝงอยู่ในรูปแบบของการขายสินค้าและ

บรกิารตา่งๆ โดยในรายการมผีูเ้สยีหายจากการซือ้คอรส์ของสถาบนัเสรมิความงามแหง่หนึง่ แลว้ถกูบา่ยเบีย่ง ในการใหบ้รกิาร 

โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา จนกระทั้งสถาบันเสริมความงามดังกล่าวปิดกิจการหนีไป โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 20 

ล้านบาท ซึ่งมีสาระสำาคัญที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ดังนี้

 พฤติการณ์แห่งคดีพิเศษ สถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่ง เปิดให้บริการหลายสาขา ได้ชักชวนสุภาพสตรีที่รักสวย

รักงามให้ซื้อคอร์สความงามโดยเฉล่ียคอร์สละ 3,000 บาท แต่เม่ือผู้เสียหายติดต่อไปขอใช้บริการกลับถูกบ่ายเบี่ยงให้ไปใช้

บริการที่สาขาอื่นบ้าง คิวไม่ว่างบ้าง แต่เมื่อได้คิวเข้ารับบริการแล้ว กลับถูกหักมูลค่าการใช้บริการสูงกว่าราคาจริงประมาณ 

เช่น ค่าบริการ 800 - 1,200 บาท แต่ถูกหักมูลค่าใน 3,000 บาท ในเบื้องต้นมีข้อสังเกตที่ควรพิจารณา ดังนี้

    - เจ้าของในแต่ละสาขา เป็นเจ้าของคนเดียวกันหรือไม่ ? 

    - การซื้อคอร์สผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนั้นเป็นการโอนเงินไปยังบุคคลเดียวกันหรือไม่ ?

    - พิจารณาเส้นทางโอนเงินโดยเฉพาะปลายทางลำาดับสุดท้ายด้วยว่าเป็นการโอนเงินไปยังบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ ?

    - การเช่าสถานที่ทำาการ มีการเช่าจริงหรือไม่ มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าหรือไม่ ? (ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามี

ความประสงค์ที่จะดำาเนินธุรกิจดังกล่าว) 

    - ผู้ชักชวนมีเจตนาที่จะฉ้อโกงหรือไม่ ?

    - ในวันที่ธุรกิจล้มปิดกิจการลง ยังจะมีการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติ่มหรือไม่ ? (เพราะเมื่อธุรกิจล้ม 

เจ้าของจะต้องเป็นผู้รู้ว่าธุรกิจไม่สามารถดำาเนินต่อไปได้ แล้วหากยังมีการโฆษณาชักจูงให้ซื้อคอร์สเสริมความงามอีก 

ถือว่าเข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชน) 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI32 33



 อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น DSI จะรับเรื่องคำากล่าวโทษในกรณีนี้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบว่า สถาบัน

เสริมความงามแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนหรือไม่ แม้ว่าจะก่อตั้งมานานนับ 10 ปี ซึ่งอาจ

เป็นไปได้ว่าในช่วงแรกๆ ดำาเนินธุรกิจด้วยความสุจริต แต่ต่อมาอาจมีปัจจัยบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนผู้ถือหุ้น แล้วส่งผลให้

แนวทางการดำาเนินธุรกิจเปลี่ยนไป ซึ่งทาง DSI จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย ผู้ถือหุ้น ไปให้ถ้อยคำา

ในเบ้ืองต้นก่อน โดยผู้เสียหายสามารถเข้าไปร้องเรียนกับหน่วยบริการประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยตนเอง หรือร้องเรียน

ผ่านเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ Call Center 1202 ซ่ึงจะทำาหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนในเบ้ืองต้น ก่อนท่ีจะส่งต่อไปยัง

สำานักคดีที่เกี่ยวข้อง 

 ในกรณีนี้ ถ้าหากเข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนก็จะเป็นความรับผิดชอบของสำานักคดีอาญาพิเศษ 1 ซึ่งมีตนเป็น

ผู้บัญชาการสำานักจะดำาเนินการตั้งคณะทำางาน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเชิญผู้เสียหายที่มีข้อมูลเชิงลึก

เข้ามาให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพื่อประเมินว่าจะเข้าลักษณะที่เป็นคดีพิเศษหรือไม่ และถึงแม้จะไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ ก็มิได้

หมายความว่า DSI จะปล่อยให้กระทำาความผิดลอยนวลโดยไม่ดำาเนินการใดๆ แต่ DSI จะทำาหน้าท่ีประสานส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำารวจใกล้ที่เกิดเหตุ กองบังคับการปราบปราม สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสรุปแล้ว 

DSI จะทำาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายคดีพิเศษหรือไม่ และถ้าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ 

ทาง DSI ก็จะเร่งดำาเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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การปรับปรุงกฎหมาย
ในคว�มรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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1ผู้อำานวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การปรับปรุงกฎหมาย
ในคว�มรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำารวจตรี วรณัน ศรีลำ้า 1

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำาคัญด้านที่ 1 ในเรื่องการลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม ด้านที่ 9 ในการรักษาความมั่นคง

ของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดลุระหวา่งการอนรุกัษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืในระยะเฉพาะหนา้ เรง่ปกปอ้งและ

ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งด้านที่ 11 

ในการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นั้น

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำานาจและหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และ

สอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำาเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน

คดีพิเศษ ซ่ึงคดีพิเศษเป็นคดีอาญาท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

ของประเทศ ความมั่นคงประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำาคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือ

ผูส้นบัสนนุ ไดม้กีารดำาเนนิการเพือ่ปรบัปรงุกฎหมายในความรบัผดิชอบ เพือ่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลดงักลา่ว ดงันี้

 1. ดำาเนนิการเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ออกกฎกระทรวงกำาหนดคดพีเิศษเพิม่เตมิ ตามพระราชบญัญตักิารสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ให้คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่ง

ชาติ และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวม 5 เรื่อง ตามความเห็นของคณะกรรมการคดีพิเศษ โดยเรื่องอยู่

ระหว่างการเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเห็นชอบเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 กรณีข้างต้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้อนุมัติให้ออกกฎกระทรวงแล้ว คณะกรรมการคดีพิเศษจึงมาออกรายละเอียด

ของลักษณะของการกระทำาความผิดที่เป็นคดีพิเศษอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำาหนดว่าความผิดฐานใดบ้าง ที่มีลักษณะของการกระทำา 

ความผิดตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) (ก) - (จ) ท่ีจะต้องสืบสวนและสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเม่ือเป็นคดีพิเศษ

แล้ว ก็จะสามารถใชเ้รือ่งมอืทางกฎหมายทีก่ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการสอบสวนคดพิีเศษฯ ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI36 37



 2. การออกระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการกลั่นกรองการรับคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) พ.ศ. 2558

 กรณีข้างต้น เป็นการกำาหนดให้เรื่องใดที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีคำาสั่งให้ทำาการสอบสวนเป็นคดีพิเศษตาม 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรอง ซึ่งมี 4 คณะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

2. คณะกรรรมการด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา 3. คณะกรรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อม 4. คณะกรรมการด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

กระบวนงาน จากเดิมท่ีเป็นการเสนองานตามสายการบังคับบัญชาและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำานาจวินิจฉัยส่ังการเพียง

คนเดยีว เปน็การเสนอเรือ่งตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาและเสนอความเหน็ตอ่อธบิด ีซึง่จะทำาให้การพจิารณาเปน็ไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจโดยบุคคล มาเป็นการเสนอความเห็นในรูปแบบคณะบุคคล จะทำาให้การรับคดีพิเศษ

เป็นไปโดยโปร่งใส

 3. การปรับปรุงประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ.มีมติให้คดีความผิด

ทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ

 กรณีข้างต้น เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิด

ทางอาญาอื่นๆ ที่มิใช่คดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ที่เป็นอำานาจ

ของกรมอยูแ่ลว้ มาเปน็คดพีเิศษ ซึง่เปน็อกีชอ่งทางหนึง่สำาหรบัการรบัคดพีเิศษ โดยประกาศ กคพ.ฉบบัปจัจบุนั มกีารกำาหนด

เงื่อนไขการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ สามารถกระทำาได้แต่เฉพาะผู้เสียหายหรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ   

เป็นหลัก แต่ประชาชนท่ัวไปท่ีพบเห็นการกระทำาผิดไม่ใช่ผู ้มีสิทธร้ิองขอ การปรับปรุงประกาศ กคพ.ใหม่น้ี เน้นแก้ไขเพ่ือเปิดช่อง

ให้ประชาชนทัว่ไปสามารถยืน่เรือ่งเพือ่ใหค้ณะกรรมการคดพีเิศษพจิารณาได ้แตจ่ะมีกระบวนการกลัน่กรองว่าสมควรจะเสนอ

เรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือไม่ เป็นชั้น ตั้งแต่ระดับกรม จนถึงคณะอนุกรรมการคดีพิเศษ โดยมีการตรวจสอบ

ข้อเทจ็จรงิและการสบืสวน ชว่ยในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบือ้งต้น ซึง่หากแต่ละชัน้เห็นวา่ยงัมีพยานหลกัฐาน

หรือเหตุผลไม่เพียงพอ และเห็นควรไม่เสนอ ก็ยังเปิดโอกาสให้ยื่นเพื่อพิจารณาใหม่ อันเป็นการเสริมสร้างช่องทางเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าอีกทางหนึ่ง
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ของปลอม ภัยใกล้ตัว ที่ทำ�ล�ยชีวิต 
ร่�งก�ย อน�มัย ของประช�ชน
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ของปลอม ภัยใกล้ตัว ที่ทำ�ล�ยชีวิต ร่�งก�ย อน�มัย ของประช�ชน
นายจักราคม ลิ่วมโนมนต์ 1

 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อผลิตสินค้าที่มีการนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

และถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลต่อรายได้ให้แก่เจ้าของสิทธิ ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้ใช้ประโยชน์

อย่างมากมายจากผลงานของความคิดสร้างสรรค์เหล่าน้ัน เม่ือมีบุคคลท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากการสร้างสรรค์งานของบุคคลอ่ืน      

ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อเจ้าของสิทธิผู้ที่คิดสร้างสรรค์ผลงาน จนเป็นเหตุให้บุคคลเหล่าน้ันไม่อยากที่จะคิดสร้างสรรค์

ผลงานใหม่ๆ  ขึน้มาอีก ทัง้ยงัมกีารนำาผลงานทีไ่ดจ้ากความคดิสรา้งสรรคไ์ปใช้ผลติสนิคา้ปลอมตา่งๆ โดยผูก้ระทำาละเมดิ ทำาให้

งานหรือสินค้าเหล่านั้นไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพ อันส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตามมาในภายหลัง

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงาน และเป็นแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น 

หน่วยงานของรัฐ ต่างหามาตรการและกลไกในการแก้ไขปัญหาท้ังทางด้านการให้ความรู้ในการย่ืนขอจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองเจ้าของ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื ่อง แต่ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ของประเทศไทยก็ยังมิได้เบาบางลง จนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่

บางประเทศมีกฎหมายที่ให้อำานาจรัฐบาลสามารถใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าแก่ประเทศคู่ค้าที่ไม่ให้การคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพได้ 

1ผู้บัญชาการสำานักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยก็เช่นกัน จากข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

พบว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 (มกราคม – มีนาคม 2558) มีคนไทยขอยื่นจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

รวม 12,198 คำาขอ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 35.9 โดยในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาได้รับคำายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียง 8,971 คำาขอ สำาหรับประเภทของสินค้าที่มีผู้มาขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าในไตรมาสแรกของปี 2558 อันดับ 1 ได้แก่ สินค้าจำาพวก 3 (สินค้าจำาพวกวัสดุที่ใช้ในการซักฟอก ซักรีด 

เครือ่งสำาอาง เครือ่งหอม สิง่ทีเ่ตรยีมขึน้สำาหรบัใช้ในการทำาความสะอาด) อันดบั 2 สนิค้าจำาพวก 25 (เสือ้ผา้เครือ่งหนงั รองเทา้) 

อันดับ 3 สินค้าจำาพวก 30 (ข้าว ชา กาแฟ แป้ง นำ้าตาลขนมหวาน ฯลฯ) อันดับ 4 สินค้าจำาพวก 9 (เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 

เคร่ืองมือ) และ อันดับ 5 สินค้าจำาพวก 5 (ส่ิงท่ีเตรียมข้ึนใช้ในการรักษาโรคและรักษาสัตว์ ส่ิงท่ีเตรียมข้ึนเพ่ือรักษาสุขภาพอนามัย

ใช้ในทางการแพทย์) เป็นต้น (ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งสถิติดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าคนไทยเองก็เริ่มให้ความสำาคัญ

ต่อทรัพย์สินทางปัญญา แต่เมื่อเทียบกับจำานวนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับของประเทศในฝั่งตะวันตก เช่น 

สหรัฐอเมริกา ถือว่าการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยยังน้อยมาก โดยประเทศเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือ

ยุโรป ต่างก็นำาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างมาก

ขบวนการขายอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

 ปัญหาการลักลอบนำาเข้า จำาหน่าย และผลิตสินค้าปลอมนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

และความปลอดภยัของประชาชน เนือ่งจากขัน้ตอนของการผลติสนิคา้ปลอมแปลงนัน้ มกีารลดคณุภาพของวสัดทุีใ่ชผ้ลติ และ

ระบบกลไกทีส่ำาคัญของตวัสนิค้า ทำาให้สนิค้าทีต่อ้งคำานงึถงึความปลอดภยัสำาหรบัผูบ้รโิภค ขาดระบบการปอ้งกนัความปลอดภยั

จนด้อยคุณภาพ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ปัจจุบันสถานการณ์สินค้าปลอมกำาลังระบาดหนักจนกลายเป็นธุรกิจที่

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างกำาไรได้ดีท่ีสุด สินค้าปลอมประเภทต่างๆ ท่ีพบซ่ึงมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคน้ัน 

มีตั้งแต่ โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง เครื่องสำาอาง สารเคมี ยารักษาโรค ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 

นำ้าปลา จนไปถึงอาหาร

 สินค้าปลอมนั้น หากให้ประชาชนผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัด อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. ประชาชนเอง

ไม่ทราบว่าสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าปลอม และตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรดังกล่าว เช่น สิ่งของที่เป็นทั้งของอุปโภค

และบริโภค 2. ประชาชนเองรู้อยู่ว่าเป็นสินค้าปลอมแต่ยังเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว เช่น สินค้าแฟชั่นต่างๆ เมื่อพิจารณาเหตุ

แห่งการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า มีทั้งตั้งใจซื้อโดยรู้ว่าเป็นสินค้าปลอมแปลง กับไม่รู้ว่าสินค้าดังกล่าว มีการ

ปลอมแปลงขึ้น แต่ความสำาคัญของปัญหามิใช่แต่เพียงการคำานึงถึงการซื้อมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียว 

แต่ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้นั้นได้ 

 รปูแบบของการผลิต และกระจายสินคา้เพือ่จำาหนา่ย ผู้กระทำาความผดิเหลา่นัน้มกัรูก้ฎหมาย และหาวธิกีาร รปูแบบ 

เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการหลบซ่อนเพื่อผลิตสินค้า การนำาเข้าสินค้าโดยวิธีการที่ซ้อนเร้น วิธีการต่างๆ 

เหลา่นีผู้ก้ระทำาความผดิสว่นใหญก่ระทำาเปน็ขบวนการ และมเีครอืขา่ยทีโ่ยงใยไปถงึบคุคลผูม้อีทิธพิลหนนุหลงัมากมาย 

โดยประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางของสินค้าปลอมเหล่านี้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI40 41



การจำาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไร

 ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากผู้บริโภคซื้อและนำาไปใช้อาจส่งผลเสียหาย

ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกายได้ เช่น โทรศัพท์ และแบตเตอรี่มือถือ หากเป็นของปลอมอาจส่งผลให้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้เกิด

ความเสียหายได้อย่างมากมาย เพราะอุปกรณ์ดังกล่าว เม่ือไม่ได้มาตรฐานในการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยเม่ือนำา

แบตเตอร่ีไปใช้ประกอบเข้ากับโทรศัพท์มือถืออาจเกิดกระแสไฟฟ้าเกินหรือร่ัวไหลจนเป็นเหตุให้เกิดระเบิดในขณะโทรศัพท์ได้ หรือ

อุปกรณ์ประเภทผ้าเบรครถยนต์ปลอม ซึ ่งอุปกรณ์ดังกล่าว มีการลดต้นทุนในการผลิต หากนำาไปใช้กับรถยนต์อาจส่ง

ผลต่อระบบควบคุมการทำางานของตัวเบรค ทำาให้ผู้ขับขี่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็นต้น

 ส่วนอุปกรณเ์ครือ่งมอืชา่งปลอม เชน่ สวา่น อปุกรณต์ดั เลือ่ยไฟฟา้ เครือ่งตดัหญา้ นัน้ ซ่ึงสนิคา้เหลา่นีถ้อืวา่ผูบ้รโิภค

ใช้ประจำาในครัวเรือน หรือใช้ในการประกอบอาชีพและมีอัตราเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และความปลอดภัยของ 

ผู้ใช้เป็นอย่างมาก หากผู้บริโภคนำาไปใช้ อาจส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้ในทันที เน่ืองด้วยการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวมีการใช้วัสดุที่    

ไม่ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนในการผลิต และไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้ละเมิดคำานึงถึงผลกำาไรแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อขาย

ราคาถูก ผู้บริโภคจึงซื้อใช้อย่างขาดความรู้ถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นภัยของปลอมประเภทที่ประชาชนผู้บริโภค 

ไม่ทราบว่าเป็นของปลอม

ประเทศไทยกับแหล่งผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือช่างปลอมผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค

 จากการสบืสวน สอบสวน และปราบปรามการกระทำาความผดิฐานละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในประเทศไทยพบวา่ 

อุปกรณ์เครื่องมือช่างส่วนหนึ่งมีการนำาเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะฐานการผลิตสินค้าปลอมส่วนมากต้องใช้ทรัพยากร

ด้านแรงงานคนและวัสดุสังเคราะห์ มีการลักลอบขนส่งมาทางเรือ และทางเคร่ืองบิน หรือผ่านเข้าทางชายแดนไทย จึงยากต่อการ

ปราบปราม แม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆ ที่รัดกุมแล้วก็ตาม อีกทั้งบางส่วนมีการผลิตในประเทศไทย จากการตรวจค้น จับกุม

เมือ่เดอืนมถินุายน 2558 ของสำานกัคดทีรพัยส์นิทางปญัญา กรมสอบสวนคดพีเิศษ พบวา่ ในยา่นเพชรเกษม กรงุเทพมหานคร 

มีการลักลอบผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างปลอมเครื่องหมายการค้า เพื่อส่งออกกระจายสินค้าไปจำาหน่ายในพื้นที่ต่างๆ 

ท่ัวประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางลบของประเทศ อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย ใช้ในชีวิต

ประจำาวันในทุกครัวเรือน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับสินค้าดังกล่าว 

เป็นสินค้าไม่ผ่านการควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงถือเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายอย่างสูง

การปราบปรามที่ภาครัฐให้ความสำาคัญและดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

 จากท่ีทราบกันโดยท่ัวไปแล้วว่าการจำาหน่ายสินค้าของปลอมมีอยู่ และหน่วยงานภาครัฐดำาเนินการจับกุมผู้กระทำาผิด

อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเห็นได้จากข่าวการจับกุมตรวจค้นแหล่งจำาหน่าย แหล่งผลิตสินค้า และโกดังเก็บสินค้าปลอม จากหน้า

หนังสือพิมพ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องนั้น ปัญหาเหล่านี้ก็มิได้ลดลงหรือหมดสิ้นไปแต่อย่างใด เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา เป็นความผิดที่มีความเสี่ยงตำ่าแต่ได้ผลกำาไรตอบแทนสูง (LOW RISK - HIGH RETURN) หน่วยงานภาครัฐจึงต้อง 

บรูณาการการทำางานร่วมกนัเพือ่การปราบปราม และการปอ้งกนัโดยปลกุจติสำานกึเพือ่ใหป้ระชาชนหันมาใช้สินคา้ทีม่มีาตรฐาน

และเคารพสิทธิทางความคดิของบคุคลอืน่โดยสำานกัคดทีรพัยส์นิทางปญัญา กรมสอบสวนคดพีเิศษ ซึง่เปน็หนว่ยงานบงัคบัใช้

กฎหมายหน่วยงานหน่ึง ท่ีมียุทธศาสตร์เชิงรุก ในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรง  

ตอ่ระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คงและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ รวมถึงการกระทำาความผดิเก่ียวกบัคดีละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปัญญา
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 โดยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีนโยบายในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาในส่วนที่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์สิน

ของประชาชนผู้บริโภคโดยตรง ซ่ึง พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สานรับนโยบาย และมอบ

ใหผู้้บัญชาการสำานกัคดทีรพัยส์นิทางปญัญาเรง่ดำาเนนิการเชงิรุกตอ่ไป สถติกิารจบักมุดำาเนนิคดกีบัผูก้ระทำาผดิมอียา่งต่อเนือ่ง

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีสถิติจับกุมคดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และคดีที่เกี่ยวข้อง จำานวน 383 คดี ประกอบด้วย 

คดเีครือ่งหมายการคา้ 259 คด ีจำานวนของกลางทัง้สิน้ 3,204,897 ชิน้ , คดลีขิสทิธิ ์85 คด ีจำานวนของกลางทัง้สิน้ 2,125,983 

ชิ้น , คดีสิทธิบัตร 6 คดี จำานวนของกลางทั้งสิ้น 576,653 ชิ้น และคดีอื่นๆ 33 คดี จำานวนของกลางทั้งสิ้น 97,648 ชิ้น จำานวน

ของกลางรวม 6,005,181 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ  7,928,305,571 บาท

การบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน

 การบูรณาการการทำางานร่วมระหว่างหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญานั้น มีความสำาคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการทำางานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จงึไดเ้ปน็เจา้ภาพดำาเนนิการจัดโครงการนำารอ่งในการบรูณาการการทำางานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทกุหนว่ยงาน

ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เรียกว่า โครงการ “สระแก้ว โมเดล” เพ่ือประสานความร่วมมือ เพ่ิมองค์ความรู้ หาแนวทาง 

และสร้างเครือข่ายการดำาเนินงานกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดมาตรการ

ในการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณตลาดโรงเกลือและพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างเป็น

รูปธรรม โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา

 โดยปัจจุบันได้มีการประชุมและดำาเนินโครงการร่วมกับจังหวัดสระแก้ว และติดตามผลการดำาเนินงานอย่างเป็น

รปูธรรม ตอ่เนือ่ง และให้ความเปน็ธรรมกบัทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให้การแกไ้ขปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของไทย

เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ และหากโครงการนี้ประสบผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้

ขยายโครงการไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหาการละเมิดฯ ที่รุนแรงต่อไปในอนาคต  จะเห็นได้ว่าการบูรณาการการทำางานร่วมกัน

ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญที่ทำาให้การดำาเนินการประสบผลสำาเร็จ

บทสรุป

 การดำาเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์รวมนั้น ต้องใช้

ยทุธศาสตรแ์ละแนวรว่มเพ่ือบูรณาการการทำางานเพ่ือประสานความร่วมมอืในทกุภาคสว่น เพือ่ใหแ้หลง่ผลติ แหลง่เกบ็สนิคา้หรอื

แหลง่นำาเขา้รายใหญข่องสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหมดสิน้ไป อกีทัง้ สนิค้าของปลอมสว่นใหญ ่เปน็สนิค้าทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้รโิภค ท้ังนี ้นอกจากความรว่มมอืทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนในการปอ้งกนัปราบปรามกวาดลา้งสนิคา้

ปลอมให้หมดสิ้นไปแล้ว เจ้าของสิทธิควรจะลดราคาการจำาหน่ายสินค้าของแท้เหล่านี้ให้มีราคาที่เป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภค

ด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและจับต้องสินค้าอุปโภคและบริโภคเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาคกัน ปัจจัยนี้จะเป็นสิ่งที่

สำาคญัทีจ่ะทำาให้การขายสนิคา้ละเมิดทรพัยส์นิทางปญัญาลดนอ้ยลงและหมดสิน้ไปในทีส่ดุ รวมถงึประชาชนผูบ้รโิภคควรตระหนัก

รู้ถึงพิษภัยของสินค้าปลอมแปลง เพราะท้ายที่สุดอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นผู้บริโภคจะเป็นผู้รับผลโดยตรง
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สำ�นักปฏิบัติก�รพิเศษ : เขี้ยวเล็บ DSI
พันตำ�รวจโท พงศ์พร พร�หมณ์เสน่ห์ 1

บทบาทหน้าที่ของสำานักปฏิบัติการพิเศษในการสนับสนุนดำาเนินคดีพิเศษ มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานด้านยุทธวิธี ตรวจค้น และจับกุมที่ต้องใช้ความชำานาญเป็นพิเศษ

2. ดำาเนินการด้านการสืบสวนสอบสวนสะกดรอย

3. ดำาเนินการด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่

4. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมและเก็บรักษาของกลางและสำานวน และงานควบคุมรักษาของกลาง

5. ดำาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดี

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักปฏิบัติการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานด้านยุทธวิธี ตรวจค้น และจับกุมที่ต้องใช้ความชำานาญเป็นพิเศษ

2. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่

3. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมและเก็บรักษาของกลางและสำานวน และงานควบคุมผู้ต้องหา งานสรรพวุธ
และทะเบียนอาวุธปืน

4. ดำาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งตามโครงสร้างภายในออกเป็น 4 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ส่วนปฏิบัติการพิเศษ มีภารกิจในการดำาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติทางยุทธวิธี ตรวจค้น จับกุม ที่ต้องใช้
ความชำานาญเปน็พเิศษ ดำาเนนิการเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยับคุคล อาคารสถานที ่และผูบ้รหิารระดบัสูงของกระทรวง
ยตุธิรรม ดำาเนนิการฝึกอบรม ทบทวน การใชอ้าวธุปนื ทา่บคุคลมือเปลา่ และการตอ่สูป้อ้งกนัตวัของข้าราชการในกรมสอบสวน
คดีพิเศษ รวมทั้งสนับสนุน การฝึกอบรม การใช้อาวุธปืนให้กับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน

1 ผู้บัญชาการสำานักปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 2. ส่วนคุ้มครองพยาน พยานบุคคลมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาคดีอาญา เพราะเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงที่ตน
รู้เห็นมารายงานต่อศาล อันจะทำาให้ปัญหาต่างๆ ในคดีกระจ่างชัด นำามาสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้อง สามารถลงโทษผู้กระทำาผิด
และปล่อยผู้บริสุทธิ์ให้ได้รับอิสรภาพโดยเร็ว ภายใต้มาตรการคุ้มครองพยาน การจ่ายเงินค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน
ในคดีพิเศษ ตลอดจนการประสานการปฏิบัติงานและข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้พยาน
ในคดีพิเศษได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและได้รับค่าตอบแทนที่จำาเป็นและสมควรจากรัฐ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 

 3.  ส่วนควบคุมและรักษาของกลาง มีหน้าที่ตามลักษณะงานแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้

  (1) งานทะเบียนอาวุธปืน เป็นนายทะเบียนอาวุธปืนและผู้ช่วยนายทะเบียนอาวุธปืนตามคำาสั่งของอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ดูแลพิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้อาวุธปืน เบิกจ่าย ฝากเก็บอาวุธปืน และจัด
ทำาบญัชอีาวธุปืน ควบคุมดูแลคลังอาวุธปืนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ โดยใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงยตุธิรรมวา่ดว้ยการ
ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. 2547

  (2) งานควบคมุผู้ตอ้งหา มหีนา้ทีใ่นการควบคมุผูต้้องหาคดีพเิศษไวร้ะหวา่งสอบสวน ตามคำาสัง่ของพนักงาน
สอบสวนคดพีเิศษ โดยตอ้งปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและหลกักฎหมายสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญา

   (3) งานเกบ็รักษาของกลาง มหีนา้ทีใ่นการเกบ็รักษาของกลางในคดพีเิศษตา่งๆ ของพนกังานสอบสวนคดี
พิเศษ และเก็บรักษาสำานวนการสอบสวน สำานวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำานวนการสืบสวนและสำานวนการสอบสวนคดี
พิเศษ ที่ดำาเนินการเสร็จสิ้น โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ

 4.  สว่นอำานวยการ มหีนา้ทีด่ำาเนนิการเกีย่วกบัอำานวยการ และปฏบิตังิานรว่มกนัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานภายในสำานักฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และผลสำาเร็จของการสืบสวนซึ่งนำาไปสู่คดีพิเศษ

- ภารกิจส่วนคุ้มครองพยาน การดำาเนินงานที่ผ่านมามีการดำาเนินการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษทั้งหมดประมาณ 
15 คดี/เดือน จำานวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองพยานทั้งหมดประมาณ 19 ราย

- ภารกิจส่วนควบคุมและรักษาของกลาง การดำาเนินงานที่ผ่านมาได้ควบคุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษตามหมายจับศาล 
ประจำาปี พ.ศ. 2558 มาควบคุมดำาเนินคดีประมาณทั้งสิ้น 28 คดี ผู้ต้องหาจำานวน 28 คน

- ภารกิจส่วนปฏิบัติการพิเศษ การดำาเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้

 1) รักษาความปลอดภัยบุคคลสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ประจำา ประกอบด้วย

 - รักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 - รักษาความปลอดภัยปลัดกระทรวงยุติธรรม

 - รักษาความปลอดภัยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 2)  ภารกิจนำาขบวนต้อนรับและรักษาความปลอดภัยบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศต่างๆ อาทิ 

  - ผู้แทนจากประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

 3) สนับสนุนภารกิจของสำานักฯ ต่างๆ ตามที่ร้องขอ อาทิ

  - สนบัสนนุสำานกัคดทีรพัยส์นิทางปญัญาในการรว่มกันตรวจคน้ จบักมุ ในคดพีเิศษทีม่คีวามผดิเกีย่วกบั
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

  - สนับสนุนสำานักคดีต่างๆ ในการร่วมควบคุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษ
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การพัฒนาขีดความสามารถของสำานักปฏิบัติการพิเศษในอนาคต

 1. ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์พิเศษ เสริมสร้างและพัฒนาการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล และอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ทันสมัย ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่อต้องไปปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนนอกสถานที่

 - โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาคสนามพร้อมอุปกรณ์

 - โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ในการตรวจค้นจับกุม

 - พัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือพิเศษอื่นๆ ที่สนับสนุนการคุ้มครองพยาน

 - พัฒนาการจัดเก็บของกลางในโกดังให้เป็นระบบ

 - พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องควบคุมผู้ต้องหาตามมาตรฐาน

 2. ด้านกำาลังพล พัฒนากำาลังพลหลักให้มีความชำานาญในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีท่ีเป็นมาตรฐาน เอกลักษณ์
เฉพาะ และบุคลากรได้รับการพัฒนาเทคนิค ทักษะความชำานาญอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพตามมาตรฐานสากล

 - โครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธและยุทธวิธีให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 - โครงการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำาคัญ

 - โครงการฝึกทบทวนทางยุทธวิธี การตรวจค้น จับกุม ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 - โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน

 3. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

   - ให้ได้รับการยอมรับ ไว้วางใจจากหน่ายงานภายในและภายนอกองค์กรในการปฏิบัติงานสนับสนุน
ด้านยุทธวิธี การสืบสวนสอบสวน การตรวจค้นจับกุม การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ การควบคุมและเก็บรักษา
ของกลางและสำานวน และงานควบคุมผู้ต้องหา การคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ

 - ได้รับการยอมรับในการคุ้มครองพยานให้ปลอดภัยในชีวิต ทราบถึงสิทธิของตนต่อสาธารณะ และทำาให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน

 - สง่เสรมิดา้นเครอืขา่ยความรว่มมอืการปฏบิตังิานต่างๆ ใหม้คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเครอืขา่ยองคก์รทัง้ภายใน
และองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                               
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อย่างไร?....จึงเรียกว่า
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมืออาชีพ
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อย่างไร?....จึงเรียกว่า
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมืออาชีพ
พันตำารวจโท สนธยา  รัตนธารส 1

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 13 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้และมอียูใ่นกระบวนการยตุธิรรมชัน้สอบสวนในด้านการอำานวยความยุติธรรมเบือ้งต้น เปน็ภารกจิท่ีสร้างความเชือ่มัน่

ศรัทธาให้ความเป็นธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงเป็นท่ีคาดหวังของประชาชนและทุกองค์กร เก่ียวกับกระบวนการ

สืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จะต้องดีกว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มีอยู่ 

ประกอบกบัการจะเป็นองค์กรชัน้นำาดา้นการสืบสวนสอบสวนทีม่มีาตรฐานในระดบัสากล และไดร้บัความเชือ่มัน่ในการบงัคบั

ใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอย่างมืออาชีพ

 การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำาเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม เป็นหน้าที่

ของพนักงานสอบสวนคดพีเิศษและเจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษทีไ่ดร้บัคำาสัง่แตง่ตัง้เปน็คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ จงึเปน็ตวัจกัร

สำาคัญ เป็นขั้นตอนแรก หรือเป็นต้นสายธารของกระบวนการยุติธรรม ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้

เนื่องจากประสิทธิผลของการดำาเนินคดีพิเศษ ย่อมขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ดังนั้น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ต้องมีความรอบรู้ มีองค์ความรู้ในการทำาสำานวนการสอบสวน มีเทคนิคและศิลปะ

ในการสอบสวน ตลอดจนมคีวามสามารถในการวางแผนการสบืสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน เปน็ผูเ้ชีย่วชาญหรอืเปน็

มืออาชีพในเรื่องดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

และเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษ ซึง่เปน็คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษอยา่งมอือาชพีนัน้ มคีวามสำาคัญจำาเปน็อยา่งยิง่ นอกจากทำาให้

พยานหลักฐานในคดีพิเศษครบถ้วนเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาแล้ว  

ยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กระบวนยุติธรรมทางอาญา และภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 การพัฒนาศักยภาพของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คือ การใช้ความสามารถสูงสุดท่ีเป็นไปได้ของพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ศักยภาพจะเกิดเมื่อคณะพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษได้รับการบำารุงส่งเสริมอย่างครบถ้วน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านกระบวนการพัฒนา ที่มีเป้าหมาย

การพฒันา วเิคราะหค์วามต้องการ การออกแบบการพฒันา การดำาเนนิการพฒันา และประเมนิผลการพฒันา สว่นการทำางาน

อย่างมืออาชีพนั้น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องมีเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่มีคุณภาพ มีผู้วางแผนการสอบสวนที่ชาญฉลาด คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีจิตสำานึกร่วมกัน

ในภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย รวมทัง้มกีารปฏบัิตติอ่ผูเ้กีย่วขอ้งในคดไีมว่า่จะเปน็ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา หรอืพยาน อยา่งเปน็ธรรม 

เท่าเทียมกัน จึงจะถือว่าการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นการทำางานอย่างมืออาชีพ

1 ผู้อำานวยการส่วน 2 สำานักงานคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 เปา้หมายการพฒันาศักยภาพ คือ คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษซึง่ประกอบดว้ยพนักงานสอบสวนคดพีเิศษและ

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ การวิเคราะห์ความต้องการ คือ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องสร้าง  5 ส. คือ 1. สร้างระบบ

การทำาสำานวนการสอบสวนเป็นทีมอย่างมืออาชีพ (การรวบรวมพยานหลักฐาน การบริหารงานสอบสวน การทำาสำานวนการ

สอบสวน) 2. สร้างองค์ความรู้ในการทำาสำานวนการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

(ความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ  สู่ความสำาเร็จในงานที่รับผิดชอบ) 4. สร้างคู่มือการบริหารงานสอบสวน การทำาสำานวน

การสอบสวน และวิเคราะห์รูปแบบการกระทำาความผิด และ 5. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน (ประชาชนที่เป็นผู้เสียหาย 

ผู้ต้องหา และพยาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ) การออกแบบการ

พัฒนาศักยภาพ รูปแบบเน้นพัฒนาทักษะที่หลากหลายและเน้นการพัฒนาในภาพรวม โดยใช้สำานวนการสอบสวนคดีพิเศษ

คดีที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ การดำาเนินการพัฒนา พัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง จะเป็นการสร้างเสริมด้านการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนา

ทัศนคติ ส่วนในการประมินผลการพัฒนา ดำาเนินการภายหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้สรุปสำานวนการสอบสวน

คดีพิเศษที่รับผิดชอบ 
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 กระบวนการพัฒนาดังกล่าวอยู่ในกรอบ 1. หลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ธรรมะสำาหรับผู้บริหาร “พรหมวิหาร 4” 

ธรรมะสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน “อิทธิบาท 4” ธรรมะสำาหรับการทำางานร่วมกัน “สังคหวัตถุ 4” 2. หลักการทรงงานในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 3. หลักธรรมาภิบาล 4. หลักจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที ่คดีพิเศษ 

5. นโยบายของฝ่ายบริหาร กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ 6. หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 7 เกณฑ์
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 ผลทีไ่ดร้บั ประการแรก คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ จะมปีระสบการณใ์นการทำาสำานวนการสอบสวน มเีทคนคิ

และศิลปะในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้การอำานวยความยุติธรรมในการ

สอบสวนคดีพิเศษ บริสุทธ์ิ ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ ศรัทธา และเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เกิดประสิทธิผลแห่งการฟ้องร้องคดี ประการต่อมา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นอกจาก

จะเป็นมืออาชีพดังกล่าวแล้ว จะมีการสร้างองค์ความรู้ในการทำาสำานวนการสอบสวน สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างคู่มือ

การบริหารงานสอบสวน การทำาสำานวน และการวิเคราะห์รูปแบบการกระทำาความผิด รวมทั้งสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 

  การเป็นมืออาชีพจะส่งผลให้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคน ทุกสำานักคดีเป็นผู้วางแผนการสอบสวนและมีขีด

ความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความสามารถที่จะทำาสำานวนการสอบสวนคดีพิเศษได้ 

ทุกเรื่อง ทุกคดี  เป็นผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต ส่วนเจ้าหน้าที่คดีพิเศษทุกคน

ทุกสำานักคดี มีความสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและจะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ที่มีศักยภาพในอนาคต รวมทั้งการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล ผู้กระทำาความผิดถูกลงโทษ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ให้ความเป็นธรรม และเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่ง

ของประชาชนอย่างแท้จริง  
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เปิดตัว DSI Application 
ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ง่ายๆ ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
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เปิดตัว DSI Application 
ตรวจสอบเรือ่งรอ้งทุกข์ง่�ยๆ ผ�่นระบบปฏบิติัก�รแอนดรอยด์
กองบรรณ�ธิก�ร

ปัจจุบัน หน่วยงานราชการส่วนใหญ่จะมีการก่อตั้งศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์หรือศูนย์บริการประชาชน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน จากการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

ต่างๆ เช่นเดียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ที่ได้จัดตั้งหน่วยบริการ

ประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสารข้ึน โดยมีเป้าหมายคือ เพ่ืออำานวยความสะดวกในการ

ให้คำาปรึกษา แนะนำาข้อกฎหมายให้กับประชาชนส่วนใหญ่ ท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจ

ระบบของกระบวนการยุติธรรม

หนว่ยบรกิารประชาชนและบรกิารข้อมูลข่าวสาร ได้เปดิทำาการมาตัง้แต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขความเดือดร้อนจากความ

ไม่รู ้กฎหมายของประชาชน เพราะที ่ผ่านมาดีเอสไอถือเป็นหน่วยงานที ่มี

กรอบอำานาจดำาเนินการคดีพิเศษ หรือคดีอาชญากรรมพิเศษ 36 ประเภทคดีความผิด 

โดยต้องเป็นคดีตามกฎหมายที่กำาหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การสอบสวน

คดีพิเศษ 2547 ซึ่งเป็นคดีที่มีความซับซ้อน หรือมีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบ

เรียบร้อย มีผู้มีอิทธิพลเข้าไปเก่ียวข้อง จึงจะมีอำานาจรับไว้ดำาเนินการ แต่สภาพ

ความเป็นจริง มีประชาชนจำานวนไม่น้อยในแต่ละวันที่เดินทางเข้ามาร้องขอ

ความเป็นธรรมในเรื่องอื่นๆ

ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อดำาเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส และปรึกษากฎหมาย กับกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ได้หลากหลายช่องทาง ท้ังการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองท่ีหน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร ช้ัน G 

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 1202 หรือทางเว็บไซต์ของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th และเว็บไซต์สำานักนายกรัฐมนตรี www.1111.go.th ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา นับตั้งแต่

หน่วยบริการประชาชนฯ เร่ิมดำาเนินการต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2557 มีผู้เข้ามารับบริการผ่านทุกช่องทางข้างต้นรวม 3,027 เร่ือง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558) ซึ่งประชาชนเหล่านี้ ได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าและสถานะของคดีพิเศษ

เป็นระยะๆ ทั้งการเข้ามาติดตามด้วยตนเอง และการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกและต้องเสีย

เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดี

พิเศษให้สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้าและสถานะของคดีพิเศษต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย พันตำารวจโท พงศ์์อินทร์ 

อินทรขาว รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้สำานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ดำาเนินการสร้าง

ระบบตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนและสถานะคดีพิเศษ ผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th ขึ้น 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และต่อมาได้พัฒนาไปสู่การเปิดตัวดีเอสไอแอปพลิเคชั่น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เพื่อให้

บริการประชาชนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำาหรับตรวจสอบสถานะคดีพิเศษและเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปอ้งกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน และดำาเนนิคดีพเิศษอยา่งมีประสิทธภิาพดว้ยความเปน็ธรรม เพือ่ให้กรมสอบสวน
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คดีพิเศษเป็นองค์กรชั้นนำาด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้

กฎหมายด้วยความเป็นธรรมตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่อง

ทางให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะคดีพิเศษ และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนที่ตนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิด

กลไกตรวจสอบการทำางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม 

เป็นการสรา้งความเช่ือถอืใหก้บัสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและตรวจ

สอบได้ โดยแอปพลิเคชั่นนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยอัพเดทข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

  การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นนั้น ผู้ร้องเรียนต้องเข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และผลการตรวจสอบมีมูล

จนได้รับอนุมัติเป็นคดีพิเศษ โดยดีเอสไอจะจัดส่งรหัสเข้าใช้ดีเอสไอแอปพลิเคชั่นเป็นตัวเลข 6 หลัก ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ 

พร้อมแนะนำาวิธีการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ซึ่งมีช่องทางให้ผู้ร้องเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น รวมถึงสอบถามข้อมูลได้อีกด้วย 

โดยวิธีการเข้าสู่ดีเอสไอแอปพิเคชั่นสามารถทำาได้อย่างง่ายดาย โดยทำาการใส่รหัสอ้างอิง 6 หลัก ที่ได้รับจากกรมสอบสวน

คดีพิเศษ และตัวเลข 13 หลักของบัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะและความคืบหน้าในการ

สอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอได้ โดยไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามและไม่ต้องเดินทางมาที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถตรวจสอบได้ในทันที

แอปพลิเคช่ันน้ี นับเป็นการพัฒนาแนวทางการทำางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ 

โดยได้นำาสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยให้ประชาชนสามารถรับทราบถึงแนวทางการทำางานและข้อมูลข่าวสารในการดำาเนินการ

ต่อผู้กระทำาความผิดในคดีพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร และสามารถทำาให้ประหยัดเวลาในการทำางาน

มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่ไปร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

และในอนาคตอันใกล้นี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพัฒนาดีเอสไอแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ

บนโทรศัพท์มือถือ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SCAMMER 
(ชาวผิวสีที่อ้างตัวเป็นชาวต่างชาติผิวขาว)
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กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับ SCAMMER (ช�วผิวสีที่อ้�งตัวเป็นช�วต่�งช�ติผิวข�ว)

ปัทม�ภรณ์ กฤษณ�ยุทธ ศิริวัชรไพบูลย์ 1

 ปัจจุบัน พวก scammer (เป็นกลุ่มคนดำาสัญชาติ ไนจีเรีย กานา คองโก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย) ได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  Skype และ E-mail ในการหลอกลวงหญิงไทย หน้าใน Facebook 
ของพวก scammer จะเป็นหน้าท่ีมีข้อมูลส่วนตัวค่อนข้างน้อย และรูปท่ีปรากฏมักจะเอารูปบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เป็นดารา นักธุรกิจ  
หน้าตาดี ผิวขาว มาโพสต์ใน Facebook  แล้วจะขอเข้ามาเป็นเพื่อน พร้อมทั้งเข้ามาพูดคุยสร้างความสนิทสนมและอ้างว่า
เป็นวิศวกรทำางานอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  คำาถามที่พวก scammer มักจะถามเหยื่อก่อน นั่นคือ มีอายุเท่าไหร่  มีอาชีพอะไร   
และเหย่ือท่ีตกเป็นเป้าหมายคือ หญิงไทยวัยกลางคน มีอาชีพการงานดี  ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด  หย่าร้าง  สมรส  ตามลำาดับ  
เหยื่อเหล่านี้มักจะหลงเชื่อและโอนเงินให้ แต่ละรายสูญเงินตั้งแต่หลักแสน - หลักล้านบาท

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

มาตรา 14 (1)

ผูใ้ดกระทำาความผดิทีร่ะบไุว้ดังตอ่ไปนี ้ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิหา้ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั

 (1) นำาเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ข้อมูลคอมพวิเตอรป์ลอมไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

2. ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 1 

(14) “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ สำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 (ก) เอกสารหรอืวตัถอุืน่ใดไม่วา่จะมรีปูลกัษณะใดทีผู่อ้อกไดอ้อกใหแ้กผู่ม้สีทิธใิช ้ซึง่จะระบชุือ่หรอืไมก่ต็าม 

โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน 

ซ่ึงรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง หรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร 

หรือสัญลักษณ์อื่นใด ทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

 (ข) ขอ้มลูรหสั หมายเลขบญัช ีหมายเลขชดุทางอเิลก็ทรอนกิสห์รอืเครือ่งมือทางตวัเลขใดๆ ทีผู่อ้อกไดอ้อก

ให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้แต่มีวิธีการใช้ในทำานองเดียวกับ (ก) หรือ

(ค) สิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์

(15) “หนังสือเดินทาง” หมายความว่า เอกสารสำาคัญประจำาตัวไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ท่ีรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศออกให้แก่บุคคลใด เพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางระหว่างประเทศและให้หมายความรวมถึง

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้กรอกข้อความเกี่ยวกับผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย 

ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ

มาตรา 269/5 

ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา 269/6

ผู้ใดมีไว้เพื่อนำาออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา 269/5 ในประการที่น่าจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา 269/7 

ถ้าการกระทำาดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระทำาเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการชำาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือหน้ีอ่ืน แทนการชำาระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด ผู้กระทำาต้องระวางโทษ

หนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง

มาตรา 3412

ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและ

โดยการหลอกลวงดังว่าน้ัน ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือทำาให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทำาถอน

หรือทำาลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ

2 ปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธ ศิริวัชรไพบูลย์ “ความผิดฉ้อโกง : ศึกษากรณีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551)”
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มาตรา 342

ถ้าในการกระทำาความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำา

(1) แสดงตนเป็นคนอื่นหรือ

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอทางจิตของผู้ถูกหลอกลวง 

ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

3. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

มาตรา 11

บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่ และตามกำาหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 18

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

เพือ่การนี ้บคุคลซึง่เดนิทางเขา้มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตอ้งยืน่รายการตามแบบท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง 
และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำาเส้นทางนั้น

มาตรา 62

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ถ้าผู้กระทำาความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

มาตรา 3 

“องค์กรอาชญากรรม”    หมายความว่า  คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหน่ึงและร่วมกัน
กระทำาการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำาความผิดร้ายแรง และเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำาความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ความผิดที่กระทำาในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ

(2) ความผิดท่ีกระทำาในรัฐหน่ึง แต่การตระเตรียมการวางแผน การส่ังการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำา 

ความผิดได้กระทำาในอีกรัฐหนึ่ง
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(3) ความผิดที่กระทำาในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำาความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ

(4) ความผิดที่กระทำาในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำาที่สำาคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

มาตรา 5 ผู้ใดกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำาเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

(2) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำาความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

(3) มสีว่นรว่มกระทำาการใดๆ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในกิจกรรมหรอืการดำาเนนิการขององคก์รอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยรูถ้งึวัตถปุระสงค์และการดำาเนนิกจิกรรมหรอืโดยรูถ้งึเจตนาทีจ่ะกระทำาความผดิรา้ยแรงขององคก์รอาชญากรรม
ข้ามชาติดังกล่าว

(4) จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อำานวยความสะดวก หรือให้คำาปรึกษาในการกระทำาความผิดร้ายแรงขององค์กร
อาชญากรรมขา้มชาต ิโดยรูถ้งึวตัถปุระสงคแ์ละการดำาเนินกิจกรรม หรอืโดยรูถึ้งเจตนาท่ีจะกระทำาความผดิรา้ยแรงขององคก์ร
อาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

มาตรา 6 ผู้ใดกระทำาความผิดตามมาตรา 5 นอกราชอาณาจักร ผู้น้ันจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามท่ีกำาหนดไว้  
ในพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ ให้นำามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ความหมายของอาชญากรข้ามชาติ

อนุสญัญาสหประชาชาตเิพ่ือต่อต้านองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติกำาหนดคำานยิามและความหมายของคำาวา่ “องค์กร
อาชญากรรม” ไว้ว่า

กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งร่วมกันตั้งแต่ 3 คน
ข้ึนไป และต้ังมาเป็นระยะเวลาหน่ึง และร่วมกันกระทำาความผิดร้ายแรงต้ังแต่หน่ึงฐานความผิดข้ึนไป  หรือความผิดท่ีกำาหนดไว้ 
(established) ในอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพย์สินอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม

  อาชญากรรมร้ายแรง นั้น อนุสัญญาฯ ระบุว่า “การกระทำาความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการจำากัดอิสรภาพ
ซึ่งมีอัตราขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษที่หนักกว่านั้น”

  อาชญากรรมข้ามชาติ ในข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งว่าด้วย “ขอบเขตการใช้บังคับ” ระบุไว้ชัดเจนว่า ลักษณะความผิด
ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หาก

1. ความผิดนั้นกระทำาลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ

2. ความผิดนั้นกระทำาลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสำาคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือ การควบคุม  ได้

กระทำาในอีกประเทศหนึ่ง
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3. ความผิดนั้นกระทำาลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำา 
   ความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ

4. ความผิดนั้นกระทำาลงในประเทศหนึ่ง แต่มีผลกระทบที่สำาคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

 ความแตกต่างระหว่างองค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ 3

ลักษณะ องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติ

ผู้กระทำาความผิด - ผู้กระทำาความผิดมีคนเดียวหรือหลายคน

แต่ร่วมกันกระทำาความผิดครั้งเดียวไม่มีการ

จัดตั้งไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบกัน

อย่างเข้มงวด มักจะไม่สลับซับซ้อน

- ผู้กระทำาความผิดมีหลายคน แบ่งหน้าที่กัน

รับผิดชอบ ปกปิดการติดต่อสื ่อสาร มีระบบ

การควบคุมอยา่งเครง่ครดั ผูก้ระทำาความผิดสว่นใหญ่

จะเป็นลูกน้องระดับล่าง (Street Level) แต่

ผู้บงการใหญ่จะอยู่เบื้องหลัง ผู้ลงมือทำาผิดกับ

ผู้เป็นหัวหน้าหรือผูท่ี้ได้รับผลประโยชน์แท้จริงจาก

การกระทำาความผิดเป็นคนละคนกัน

พฤติกรรมในการ 

กระทำาความผิด

- ไม่มีความสลับซับซ้อนอาจมีการแบ่งงาน

กันทำาแต่ไม่ซับซ้อนไม่มีการจัดโครงสร้าง 

การพรางการกระทำาความผดิมกัไมแ่นบเนยีน

- มีพฤติกรรมการกระทำาความผิดเป็นกระบวน

การซับซ้อนมีการจัดลำาดับข้ันของบุคคลที่ร่วม

กระทำาความผิดไว้เป็นชั้นๆ รู้จักคุ้นเคยกันเฉพาะ

บุคคลที่ตนเองติดต่อ การสื่อสารจะใช้ระบบ

การสื่อสารในทางลับหรือใช้รหัส รักษาความลับ

อย่างเคร่งครัด หากผิดพลาดจะได้รับการลงโทษ

จากองค์กรอย่างรุนแรง มีระบบควบคุมและจัดการ

กับบุคคลที่เป็นภัยต่อองค์กรอย่างเคร่งครัด

เพื่อป้องกันการซัดทอด

 ในระดับสากลนั้น องค์การสหประชาชาติได้จำาแนกประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 10 ประเภท ได้แก่4

 1.  การลักลอบค้ายาเสพติด (ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS)

 2.  การหลบหนีเข้าเมือง (SMUGGLING OF ILLEGAL MIGRANTS)

 3.  การค้าอาวุธ (ARMS TRAFFICKING)

 4.  การลักลอบค้าอุปกรณ์นิวเคลียร์ (TRAFFICKING IN NUCLEAR MATERIAL)

4 เพิ่งอ้าง, หน้า 61

3 วันชัย รุจนวงศ์, สายฝน จันทะพรม, องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ, กรุงเทพฯ : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549, หน้า 2
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 5.  กลุ่มองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (TRASNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION AND 

TERRORISM)

 6.  การค้าหญิงและเด็ก (TRAFFICKING IN WOMEN AND CHILDREN)

 7.  การลักลอบค้าอวัยวะของมนุษย์ (TRAFFICKING IN BODY PARTS)

 8.  การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ (THEFT AND SMUGGLING OF VEHICLES)

 9.  การฟอกเงิน (MONEY LAUNGERING)

 10. การกระทำาผิดอ่ืนใด (OTHER ACTIVITIES) ที่มีลักษณะตามคำานิยามของอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การติด

สินบนเจ้าพนักงาน หรือข้าราชการของรัฐ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม

ด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การฉ้อโกงประชาชนข้ามประเทศ ฯลฯ

การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเข้ากับองค์ประกอบความผิดของกฎหมาย

การหลอกลวงของชาวผวิสมีหีลากหลายพฤตกิารณ ์หลากหลายเรือ่งราว ซ่ึงแตล่ะเรือ่งราวสามารถนำามาปรบัใช้

กับข้อหา (บทกฎหมาย) แตกต่างกัน ซึ่งผู้เขียนจะนำามาวิเคราะห์ในแต่ละกรณี

พฤตกิารณก์ารกระทำาความผดิของกลุม่คนรา้ยซึง่เบือ้งหลงัเปน็ชายผวิส ีแตโ่ชวร์ปูเปน็ชายผวิขาว (SCAMMER) 

ได้ร่วมกันทำาการหลอกลวงหญิงไทย โดยทำาทีเข้ามาตีสนิทขอเป็นเพ่ือนใน Facebook โดยมีการแอบอ้างตนเองเป็นชาวผิวขาว 

มาจากประเทศแถบยุโรป หรืออเมริกา ได้นำาภาพชายผิวขาวหน้าตาดี ใส่ไว้ใน Facebook ของตนเองและอ้างว่าเป็นตนเอง 

เมื่อได้เข้ามาขอเป็นเพื่อนพูดคุยทำาความสนิทสนมจนคุ้นเคยกันในระยะหนึ่งเพื่อให้กลุ่มผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อตายใจว่าเป็น

ความจริง และได้มีการอ้างว่าตนเองเป็นนักธุรกิจ มีฐานะมั่นคง รำ่ารวย ทำาการค้ารถบ้าง ได้เดินทางมายังประเทศมาเลเซีย 

เพื่อซื้อรถให้กับลูกค้าแต่ติดขัดเรื่องเงินเพียงเล็กน้อย ได้หลอกลวงโดยการขอยืมเงินที่ขาดอยู่เพียงจำานวนไม่มากในครั้งแรก 

กลุม่ผูเ้สยีหายเห็นว่ารูจ้กัสนทิสนมกนัจงึโอนเงินใหไ้ปเข้าบัญชีธนาคารตามท่ีกลุม่ผูต้อ้งหาแจ้งมา จากน้ันกลุม่ผูต้อ้งหาจะสรา้ง

เหตุต่อเนื่องมาอีกว่าจำาเป็นจะต้องใช้เงินอีก ได้ขอร้องให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารท่ีตนระบุไว้มาให้อีก และจะพูด

รับรองว่าเงินดังกล่าวจะรีบคืนให้ทันทีเม่ือกลับถึงประเทศตนเพ่ือให้ผู้เสียหายสบายใจจนหลงเช่ือโอนเงินไปให้อีกจำานวนหลายคร้ัง 

จนครั้งสุดท้ายจะอ้างว่าตนเองได้เดินทางกลับประเทศของตนได้แล้วและได้ส่งของขวัญที่มีค่ามาให้ทางพัสดุเพื่อเป็นการ

ตอบแทนนำา้ใจผู้เสียหาย ภายในกล่องพัสดุจะอ้างว่ามีทรัพย์สินราคาแพง เช่น โทรศัพท์ไอโฟน 5 เคร่ืองเพชร เงินสดจำานวนมาก 

และของมคีา่อกีหลายรายการ สง่มายงัทีอ่ยูข่องผูเ้สยีหายเพือ่ใหผู้เ้สยีหายหลงเชือ่ว่าเป็นจรงิ ไดส้ง่สำาเนาเอกสารทีจ่ดัสง่พัสดุ

มาให้เป็นเครื่องยืนยัน ต่อมาหลังจากนั้นจะมีหญิงไทยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรบ้าง เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าบ้าง 

ไดโ้ทรศัพทม์าหาผูเ้สยีหายโดยอา้งวา่มพีสัดมุาตกคา้งอยูท่ีต่นไดท้ำาการสแกนตรวจสอบแลว้เปน็ทรพัยส์นิทีม่คีา่ตรงตามรายการ

ที่กลุ่มผู้ต้องหาที่แอบอ้างตนเองเข้ามาเป็นเพื่อนผู้เสียหายได้หลอกลวงไว้ทุกอย่าง แต่อ้างว่าพัสดุดังกล่าวมีมูลค่ามากจะต้อง

เสียค่าธรรมเนียมการนำาพัสดุออก จึงหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีโดยระบุชื่อบัญชี ธนาคารและหมายเลขบัญชี

มาใหผู้เ้สยีหายเพือ่โอนเงนิเขา้ให ้ผูเ้สยีหายหลงเชือ่วา่เปน็จรงิจงึไดโ้อนเงนิใหไ้ปอกี ผูเ้สยีหายไดต้ดิตามทวงถาม กลุม่ผูต้อ้งหา

ได้บ่ายเบ่ียง จากน้ันก็เลิกการติดต่อกับกลุ่มผู้เสียหายไป ไม่สามารถติดตามตัวได้อีก จากการสืบสวนพบว่ามีหญิงไทยได้ตกเป็น
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เหยื่อหรือผู้เสียหายจำานวนมาก และต้องสูญเสียเงินไปเป็นจำานวนรวมกันหลายสิบล้านบาทถึงกว่าร้อยล้านบาท นับว่าเป็น

ความสูญเสียและเสียหายในวงกว้าง กลุ่มผู้กระทำาความผิดได้ใจ ได้หลอกเหย่ือตลอดเวลาและเป็นการยากแก่การจับกุมผู้กระทำา

ความผิดมาลงโทษ เนือ่งจากผูก้ระทำาความผดิอาจอยูต่า่งประเทศบา้งหรอืในประเทศบา้งแตไ่ม่อาจทราบวา่เปน็ผูใ้ด เนือ่งจาก

ผู้เสียหายกับผู้กระทำาความผิดไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเป็นเพียงการติดต่อกันผ่านทาง E-mail ทาง Skype ทาง Facebook 

เท่านั้น ผู้เสียหายจึงไม่อาจสามารถยืนยันได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ต้องหาหรือผู้กระทำาผิด พฤติการณ์ในการหลอกลวงเป็นการกระทำา

โดยการวางแผนการณ์ที่แนบเนียน ยากต่อการหาพยานหลักฐาน โดยพฤติการณ์และการกระทำาของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นการ

กระทำาโดยประสงค์ต่อทรัพย์โดยการฉ้อโกงทรัพย์ผู้อื่น ทุจริตโดยการหลอกลวงเหยื่อหรือผู้เสียหายให้หลงเชื่อ ได้มีการ 

กระทำากันเปน็ขบวนการ มกีารวางแผนการไวล้ว่งหนา้อยา่งแยบยล และแบ่งหน้าท่ีกันทำาเป็นข้ันตอน เช่น คนหน่ึงหรือหลายคน

จะเข้ามาหาเหยื่อหรือผู้เสียหายใน Facebook โดยมีการนำาภาพชายชาวต่างชาติผิวขาวมาลงบน Facebook ของตนและ

แอบอ้างว่าเป็นตนเองโดยการปลอมชื่อและข้อมูลส่วนตัวไว้ จากนั้นก็ทำาหน้าที่ทำาทีเข้ามาตีสนิทกับหญิงไทยที่ใช้ Facebook 

ข้อมูลส่วนตัวท่ีเป็นจริงไว้โดยขอเป็นเพ่ือนพูดคุยกันทาง Facebook บ้าง ทางโทรศัพท์บ้าง หรือทาง skype บ้าง  เป็นต้น ในระยะแรกๆ 

ก็เป็นการติดต่อพูดคุยกับธรรมดา แกล้งเข้ามาพูดชมบ้าง และจะคุยว่าตนเองทำาธุรกิจ มีความมั่นคงทางการเงิน ใช้เวลา

สักระยะหน่ึงจนเกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมกัน บางคร้ังอ้างว่าตนเป็นหม้ายบ้างอยากจะมาอยูเ่มอืงไทย พดูจาในทำานองชู้สาว 

อยากแต่งงานกับผู้เสียหายบ้าง เป็นต้น ส่วนผู้ต้องหาอีกกลุ่มมีหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคารซึ่งจะเป็นบัญชีของบุคคลอื่น ซึ่งเป็น

คนไทยโดยอาจเป็นการจ้างวานใหเ้ปิดบัญชบ้ีาง หรอืขอรอ้งหญงิไทยซึง่เปน็ภรรยาของตนเองใหเ้ปดิบญัชีใหพ้รอ้มบตัรเอทีเอ็ม

โดยอ้างว่าตนเองทำาการค้าส่งสินค้าออกไปยังประเทศตนเอง ไม่สะดวกในการเปิดบัญชีและโอนเงินในเมืองไทย หรือตนเอง

ได้นำาพาสปอร์ตของตนเองไปทำาการเปิดบัญชีกับธนาคารบ้าง หรือมีการปลอมพาสปอร์ตนำาไปใช้เปิดบัญชีโดยใช้ชื่ออื่น

เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามร่องรอยหรือเบาะแสของตนเองได้

กรณีศึกษาที่ 1. กรณีท่ีมีการอ้างตนเป็นชาวต่างชาติผิวขาว พูดคุยหลอกลวงเหยื่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย

แล้วเหยื่อได้มีการโอนเงินให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพนั้น

กรณีนี้ชาวต่างชาติที่พูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  Line  Badoo เป็นต้น แล้วได้ใช้ถ้อยคำา 

เรื่องราวหลอกลวงต่างๆ ให้เหยื่อหลงเชื่อ แล้วโอนเงินไปยังบัญชีมากกว่า 1 บัญชี พฤติการณ์เช่นน้ีเป็นการนำาเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความ

เสียหายแก่ผู้อืน่หรือประชาชน ตามมาตรา 14 (1) พระราชบญัญติัวา่ด้วยการกระทำาความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550

นอกจากนี้ การหลอกลวงด้วยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ได้ไป 

ซ่ึงทรพัยส์นิจากผูถ้กูหลอกลวงหรอืบคุคลทีส่าม กลา่วคือ การหลอกลวงนัน้ หากเหยือ่ไดโ้อนเงนิไปยงับญัชทีีม่จิฉาชพีกำาหนด 

แม้จะเป็นการยินยอมให้ยืม ซ่ึงข้อมูลจูงใจให้มีการการยินยอมน้ันมาจากข้อความอันเป็นเท็จ ภาพถ่ายท่ีนำามาใช้น้ันยังเป็นภาพ

ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นความผิดเท็จทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงสำาเร็จ ตามมาตรา 342 (1) ประมวลกฎหมายอาญา 

ส่วนกรณีที่ถูกหลอกลวงให้โอนเงินแล้ว แต่ไม่มีเงินโอนให้ หรือด้วยเหตุกรณีอื่นใด จึงเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกง 

ตามมาตรา 342 (1) ประกอบมาตรา 80 ประมวลกฎหมายอาญา 

 ความผิดลักษณะนี้มีผู้ร่วมขบวนการหลายคน มักจะอ้างตัวเป็นพนักงานธนาคาร  พนักงานบริษัทขนส่ง แพทย์ 

ตำารวจ ศุลกากร จึงเป็นการกระทำาผิดเป็นขบวนการ และมีการประสานงานกันระหว่างกลุ่มมิจฉาชีพในประเทศไทยและประเทศ

เพือ่นบา้นอกีด้วย จึงเปน็ลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาต ิอนัเปน็ความผดิกระทำาความผดิฐานมสีว่นรว่มในองคก์รอาชญากรรม

ข้ามชาติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น มิจฉาชีพร่วมกันทำาเป็นขบวนการ โดยมีการมอบหมายงานให้แต่ละคนดำาเนินการ

ในส่วนที่รับผิดชอบ จึงเป็นการร่วมกันกระทำาความผิดฐานนำาเข้าการนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ร่วมกันกระทำาความผิดฐานฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

กรณีศึกษาที่ 2. กรณีที่กลุ่มมิจฉาชีพ ได้ว่าจ้างหรือเข้ามาตีสนิท เพื่อขอให้เหยื่อเปิดบัญชีให้

พร้อมบัตรเอทีเอ็ม แล้วนำาไปใช้ในการกระทำาความผิดต่อไป

พฤติการณ์กระทำาความผิดแบบนี้ เริ่มมีการหาเพื่อนทางโซเชียลมีเดีย  เช่น Facebook  Line Badoo โดยจะ

ใช้รูปภาพ หน้าตาจริงในการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงตนเป็นชาวผิวสี (ชาวแอฟริกา) มักคุยกับเหย่ือ (หญิงไทย) ในลักษณะ

ของชายจีบหญิง จากนั้นเมื่อเหยื่อตกลงคบหาเป็นแฟนแล้ว ก็จะใช้ความสนิทสนมให้เหยื่อเปิดบัญชีให้ โดยอ้างว่าได้ทำาธุรกิจ

ขายเสื้อผ้า ขายปลาแห้ง ส่งออกไปยังต่างประเทศ, อ้างว่ามีญาติจากแอฟริกาโอนเงินมาให้, อ้างว่ามีลูกค้าโอนเงินมาให้ 

แต่ไม่มีบัญชี เป็นต้น

เมื่อเหยื่อหลงเชื่อเปิดบัญชีให้ ก็จะมอบบัตรเอทีเอ็ม พร้อมสมุดบัญชีให้ใช้เพื่อดำาเนินธุรกรรมตามที่กล่าวอ้าง 

ต่อมาชาวผิวสี ก็จะใช้บัญชีเหล่านี้ไปหลอกลวงหญิงไทยคนอื่นๆ เช่น การหลอกลวงในลักษณะ Romance scam  หลอกลวง

เรื่องจัดหางานที่ต่างประเทศ หลอกลวงเหยื่อทางอีเมล์ (FAKE E-MAIL) เป็นต้น การที่เหยื่อยินยอมมอบบัตรเอทีเอ็ม 

พร้อมสมุดบัญชี ให้ใช้เพ่ือดำาเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนอันมิใช่การหลอกลวง เม่ือชาวผิวสีได้นำาไปใช้เพ่ือการหลอกลวงจึงเป็นการใช้  

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ มีไว้เพ่ือนำาออกใช้ซ่ึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามมาตรา 269/5 269/6 และ 269/7 ประมวลกฎหมายอาญา

หากชาวผิวสีเหล่านั้น ได้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ได้อยู่เกินกำาหนดระยะเวลา 

โดยมไิดท้ำาการขออนญุาตอยูต่อ่ในราชอาณาจกัรไทย จงึเปน็ความผดิฐานเขา้เมอืงและพำานกัอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย โดยผดิ

กฎหมายตามมาตรา 11, 18 และ 62 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

กรณีศึกษาที่ 3. กรณีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้ขอยืมบัญชีของเหยื่อเป็นครั้งคราว กล่าวคือ ยืมบัญชีเพื่อรับเงิน

ทีโ่อนเขา้มา เมือ่เงนิโอนเข้ามาในบัญชแีลว้ ก็จะให้เหยือ่ไปเป็นผูถ้อนเงนิจากบตัรเอทเีอม็ หรอื ถอนเงนิจากหนา้เคานเ์ตอร์

ธนาคารโดยเหยื่อได้รับเงินส่วนแบ่งเป็นหลักพันบาท

พฤติการณ์กระทำาความผิดแบบน้ี จะเร่ิมหาเพ่ือนท่ีเป็นหญิงไทย หรือบุคคลใกล้ชิดท่ีเป็นคนไทย ทางโซเชียลมีเดีย  

เช่น Facebook  Line Badoo หรือโดยการพบเจอ เมื่อเริ่มสนิทสนมกับเหยื่อ จะขอยืมบัญชีของเหยื่อเป็นครั้งคราว 

มักอ้างว่าได้ทำาธุรกิจขายเสื้อผ้า ขายปลาแห้ง ส่งออกไปยังต่างประเทศ, อ้างว่ามีญาติจากแอฟริกาโอนเงินมาให้, อ้างว่า

มีลูกค้าโอนเงินมาให้ แต่ไม่มีบัญชี เป็นต้น เมื่อมีเงินโอนเข้ามาในบัญชี ก็จะให้เหยื่อไปเป็นผู้ถอนเงินจากบัตรเอทีเอ็ม หรือ ถอนเงนิ

จากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร และจะให้เงินเหยื่อเป็นค่าใช้บัญชีเป็นหลักพัน กรณีเช่นน้ีหากเหยื่อล่วงรู้ถึงที่มาของเงินเหล่าน้ี 

ว่ามาจากการหลอกลวง การกระทำาของเหย่ือจึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำาความผิด แต่หากเหย่ือไม่ทราบถึงเจตนาท่ีแท้จริง

ของการใช้บัญชีเพื่อกระทำาความผิด การกระทำาของเหยื่อจะเป็นผู้ถูกใช้ให้กระทำาความผิด (Innocent Agent) โดยที่ชาวผิวสี

เป็นผู้ใช้ให้กระทำาความผิด
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อินเทอร์เน็ต : ขุมทองแห่งใหม่ของอาชญากร
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อินเทอร์เน็ต : ขุมทองแห่งใหม่ของอ�ชญ�กร
สำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ1

 เป็นเวลาหลายปีที่สำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ติดตามศึกษาพฤติกรรมต่างๆ 

อันเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนบนโลกอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอด และพบว่า มีการกระทำาความผิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง

ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชาชนทั่วไปยังไม่มีความตระหนักต่อภัยคุกคามและคิดว่าเป็นภัยที่อยู่ไกลจากตัว 

โดยจากการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปแผนประทุษกรรมของอาชญากรที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งไว้เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

ป้องกันตนเองไว้ 3 ลักษณะคือ

  (1) การหลอกลวงผ่านทางระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Scam) ซึ่งอาจมาในลักษณะต่างๆ 

เชน่ การหาคู่และหลอกลวงวา่จะสง่ของมคีา่มาให้ การแจ้งว่าไดร้บัเงินมรดกจำานวนมากและขอใหช่้วยนำาเงินออกนอกประเทศ  

การบอกเล่าถึงความเจ็บป่วยและการร้องขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงการชักชวนให้ลงทุนทางธุรกิจนอกระบบ แต่จะได้ 

คา่ตอบแทนจำานวนมาก ซึง่ไมว่า่จะหลอกลวงเหยือ่ดว้ยถอ้ยคำาแบบใดกต็าม จะจบลงดว้ยการใหเ้หยือ่โอนเงนิให้เสมอ ปจัจบุนั

ในประเทศไทยมผีูถ้กูหลอกลวงในลกัษณะนีเ้พ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากขาดความรูแ้ละความตระหนกัถงึภยัจากการสนทนา

กับคนท่ีไม่รู้จัก ซ่ึงเราสามารถป้องกันภัยลักษณะน้ีโดยการสร้างความตระหนักและมีสติของตนเอง ทำาให้ไม่หลงเช่ือคู่สนทนาง่ายๆ 

และพึงระลึกไว้เสมอว่า หากมีการร้องขอให้ส่งหรือโอนเงินผ่านทางช่องทางใดก็ตามควรแข็งใจปฏิเสธ และในเวลาไม่นาน

อาชญากรจะหมดความสนใจไปเอง

1สำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 (2) การขโมยความเป็นตัวตน (Identity theft) ซึ่งเป็นการกระทำาความผิดที่อาชญาการ จะใช้วิธีการปลอมแปลง

อัตลักษณ์ (Identity) หรือลักลอบเข้าใช้อัตลักษณ์ของตัวเราบนระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Email Address, Facebook 

หรอืแมแ้ตร่ปูภาพและขอ้มลูสว่นตวัของเรา ไปใชห้ลอกลวงผูอ่ื้นสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายท้ังทางช่ือเสยีง ทรพัยส์นิ หรอืแมแ้ต่

อาจถูกบุคคลอื่นแจ้งความดำาเนินคดีเนื่องจากความเข้าใจผิดได้ ซึ่งการป้องกันภัยลักษณะนี้ เราควรต้องรู้จักและตระหนัก

ในการกำาหนดคา่ความปลอดภัยของระบบทีเ่หมาะสม และระวงัในการเผยแพรข่อ้มลูสว่นตัว รวมทัง้แบง่การใชง้านอตัลกัษณ์

ต่างๆ แยกกันระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน เพื่อจำากัดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น

 (3) การเรียกค่าไถ่ข้อมูล (Ransomware) อาชญากรกลุ่มนี้จะมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในระดับสูง และมีเป้าหมาย

ที่กลุ่มผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยอาชญากรจะสร้างโปรแกรมขึ้นมาให้ดาวน์โหลดได้ฟรี และหลอกลวงว่า เป็นซอฟต์แวร์

แอนตี ้ไวรัส (AntiVIrus) ซอฟต์แวร์แต่งภาพ หรือซอฟต์แวร์อำานวยความสะดวกอื ่นๆ รวมทั ้งไฟล์ในประเภทต่างๆ 

เช่น ไฟล์ PDF ที่อ้างว่าเป็นข้อมูลสำาคัญ หรือ ข่าวด่วน เป็นต้น โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะทำาการเข้ารหัส (Encryption) 

ข้อมูลสำาคัญๆ ในเครื่องของผู้ใช้ เช่น โปรแกรมประเภทไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office)  รูปภาพต่างๆ เพื่อให้เหยื่อ

ไมส่ามารถใชง้านไฟล์ดังกล่าวได้ แล้วจึงระบุจำานวนเงนิและชอ่งทางในการจา่ยเงนิคา่ไถภ่ายในกำาหนดเวลาเอาไวแ้นวทางการ

ป้องกันภัยลักษณะนี้ต้องอาศัยความระมัดระวัง ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่แน่ใจจากระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงติดตั้งซอฟต์แวร์

ในการป้องกันการเข้ารหัส เช่น Hitmanpro2 หรือ อย่างน้อยก็ควรทำาการสำารองข้อมูลต่างๆ (Backup) ไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลอื่น เพื่อลดทอนความเสียหายหากข้อมูลถูกโจมตีในลักษณะดังกล่าว

 ภัยคุกคามต่างๆ ยังมีอีกมากมาย เนื่องจากอาชญากรทั่วโลกกำาลังเบนเข็มเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการ 

กระทำาความผิดบนโลกอินเทอร์เน็ต ราวกับเป็นขุมทองใหม่ในโลกของอาชญากร ซ่ึงสำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ จะได้นำาข้อมูลของแผนประทุษกรรมของอาชญากรและภัยคุกคามต่างๆ มาแจ้งเตือนต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสต่อไป
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วิเคราะห์รูปแบบวิธีการและแนวทางการให้บริการประชาชน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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วิเคราะห์รูปแบบวิธีการและแนวทางการให้บริการประชาชน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พรเทพ  สาระศิริ 1

 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรของรัฐที่ต้องให้บริการประชาชนทั้งภาคราชการและประชาชน และขับเคลื่อน

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  วิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือประชาชนท่ีมาขอรับบริการหรือขอความช่วยเหลือ

จำาเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ และความม่ันใจให้เกิดกับสังคมโดยรวม ซ่ึงการให้บริการมีความสำาคัญท่ีอาจพิจารณาได้ 2 ด้าน ดังน้ี

 1. การบริการท่ีด ีจะส่งผลใหป้ระชาชนมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทัง้ตอ่ตวัผูใ้หบ้รกิารและหน่วยงานกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ดังนี้

   1.1 มีความชื่นชมในตัวบุคลากรผู้ให้บริการ

   1.2 มีความนิยมในหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   1.3 มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก

   1.4 มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน

   1.5 มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนำาให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

   1.6 มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ให้บริการ

   1.7 มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี

 2. บริการที ่ไม่ดี จะส่งผลให้ประชาชนผู ้รับบริการมีความรู ้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั ้งต่อตัวเจ้าหน้าที ่ 

ผู้ให้บริการและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 

   2.1 มีความรังเกียจตัวเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ

   2.2 มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   2.3 มีความผิดหวังและไม่มาใช้บริการอีก

   2.4 มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปอีกนาน

   2.5 มีการบอกต่อไปยังผู ้อื ่นหรือแนะนำาไม่ให้ผู ้อื ่นมาใช้บริการ

   2.6 มีการพูดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและกรมสอบสวนคดีพิเศษในทางที่ไม่ดี

 ดังท่ีกล่าวมาขา้งตน้เปน็สิง่ทีช่ีใ้หเ้หน็ถึงความเจรญิและความเสือ่มอนัเปน็ผลมาจากการใหบ้รกิารทีด่แีละไมด่ ีซึง่เปน็

ความสำาคัญอย่างมากต่อภาพลักษณ์การให้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

1 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ ศูนย์บริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI68 69



  หนว่ยงานภายในสงักดักรมสอบสวนคดพิีเศษ รวมท้ังบคุลากรในสงักดักรมสอบสวนคดีพเิศษ ควรมจีติสำานกึ

และการปฏิบัติงานและแนวทางการติดต่อกับประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องยึดแนวทาง 4 ประการดังนี้

 1. ศิลปะการให้บริการที่ควรยึดถือปฏิบัติคือ “SERVICE MIND” สู่การบริการที่เป็นเลิศ

   SERVICE MIND  ตรงกับภาษาอังกฤษ สื่อความหมายได้ดังนี้

   S = smile (อ่านว่า สไมล) แปลว่า ยิ้มแย้ม

   E = enthusiasm (อ่านว่า เเอนธิว’ซิแอซึม) แปลว่า ความกระตือรือร้น

   R = rapidness (อ่านว่า เร้ปปิดเนส) แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ

   V = value (อ่านว่า แวล-ลู) แปลว่า มีคุณค่า

   I = impression (อ่านว่า อิมเพรซ’เชิน) แปลว่า ความประทับใจ

   C = courtesy (อ่านว่า เคอ’ทิซี) แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน

   E = endurance (อ่านว่า เอ็นดยู-แร็นซ) แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์

   สำาหรับคำาว่า “MIND” ก็ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

   M = make believe (อ่านว่า เมค บีลีฟ) แปลว่า มีความเชื่อ

    I = insist (อ่านว่า (อินซิสทฺ’) แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ

   N = necessitate (อ่านว่า นะเซส’ทิเทท) แปลว่า การให้ความสำาคัญ

   D = devote (อ่านว่า (ดิโวท’) แปลว่า อุทิศตน

 2. การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ

  การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้น เจ้าหน้าที่และบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกคน และทุกสำานัก

ควรคำานึงถึงข้ออื่นๆ อีก ดังนี้

   2.1 ตอ้งมคีวามรูใ้นงานทีใ่หบ้รกิาร (Knowledge) ผูใ้หบ้รกิารต้องมคีวามรูใ้นงานทีต่นรบัผดิชอบทีส่ามารถ

ตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา ในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่นำาเสนอ ประวัติองค์กร ระเบียบ 

นโยบายและวิธีการต่างๆ ในองค์กร เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และต้องแสวงหาค้นคว้าความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ

  2.2 มีความช่างสังเกต (Observe) ผู้ทำางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต 

เพราะหากมกีารรบัรูว้า่บรกิารอยา่งไรจึงจะเปน็ทีพ่อในของผูร้บับรกิาร กจ็ะพยายามนำามาคดิสรา้งสรรค ์ใหเ้กดิบรกิารทีด่ยีิง่ขึน้ 

เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น

  2.3 ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้นจะแสดงถึงความมีจิตใจในการ

ต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือ แสดงความห่วงใย จะทำาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือประชาชนผู้รับบริการ

  2.4 ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้

เกิดบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการมีความสบายใจท่ีจะติดต่อขอรับการบริการจากบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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  2.5 ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ๆ ไม่ควรยึดติดกับ

ประสบการณ์หรือบริการที่ทำาอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทำาไปอย่างนั้น ไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานหรือการปฏิบัติ

งานบริการ จึงควรมีความคิดใหม่ๆ ในการปฏิรูปงานบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดี

  2.6 ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นงาน

ที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทของ

บุคคลหรือประชาชนผู้รับบริการจะแตกต่างกัน เมื่อผู้รับบริการไม่ได้ดั่งใจ อาจจะถูกตำาหนิ ซึ่งบุคลากรของกรมสอบสวน

คดีพิเศษจำาเป็นต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

  2.7 ต้องมีสติในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Calmness) ประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือ

ตามปกติ แต่บางกรณีอาจที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหา

อย่างมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการแก่ประชาชน   

2.8 มีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทำางานบริการเป็นผู้ให้ จึงต้องมี

ความคิด ความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ 

แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทำางานบริการให้เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการด ี

ก็จะให้ความสำาคัญต่องานบริการและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและนำาไปสู่ความเป็นเลิศ

  2.9 มีความรับผิดชอบต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ (Responsibility)  ในด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

งานสืบสวนและงานสอบสวนคดีพิเศษ ต้องปลูกฝังทัศนคติของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้เห็นความสำาคัญของ

ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่องว่า “ประชาชนคือบุคคลที่สำาคัญที่สุด” และ “ความเดือดร้อนของประชาชน คือ

ความเดือดร้อนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ” ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างดีที่สุด ให้สมกับคำาว่า “เกียรติศักดิ์  เชี่ยวชาญ  ซื่อสัตย์” 

 3. เทคนิคการให้บริการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องนำาไปใช้

  3.1 เทคนคิการใหบ้รกิารทีด่ ีจากความสำาคญัของการใหบ้รกิารโดยอาศยัคนเปน็หลกัแบบพบหนา้ตามท่ีได้

กล่าวมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงควรทราบถึงเทคนิคของการให้บริการที่ดี ดังนี้

 ï การต้อนรับ ผู้ให้การต้อนรับต้องยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อ

ผู้มารับบริการ                 

 ï การคน้หาความตอ้งการ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งรูจ้กัสอบถามความตอ้งการของผูม้ารบับรกิารและเขา้ใจ

ความต้องการที่แท้จริงของผู้มารับบริการ

 ï การเสนอความชว่ยเหลอื ผูใ้หบ้รกิารตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารบับรกิาร ดว้ยการให้

ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน หรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่สามารถดำาเนินการได้โดยมุ่งให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

 ï การประเมินผล ผู้ให้บริการต้องทำาการประเมินผลการให้บริการและสรุปผลการให้บริการ ทั้งนี้

เพื่อจะนำาผลจากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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 3.2 วิธีสร้างนักบริการมืออาชีพ กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องสรรหาท่ีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ บุคลิกภาพท่ีเหมาะ

สมจากนั้นจึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร ซึ่งในแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้

 ï คุณสมบัตขิองผู้ใหบ้รกิาร สิง่ทีผู่ใ้หบ้รกิารควรมเีปน็อนัดบัแรก คือ ความเปน็คนทีร่กัในงานบรกิาร 

เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเข้าใจและให้ความสำาคัญต่อผู้รับบริการ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ

ยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้ พนักงานที่ให้บริการควรเป็นผู้ที่รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย

 ï บุคลิกภาพ ทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อย รวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออก เช่น 

การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด สิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ

 ï เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนา เพราะการสนทนาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้รับ

บริการกับผู้ให้บริการ การสนทนาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

◊ สร้างความเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจ

แสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือนำ้าเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเช่น ขอประทานโทษครับ (ค่ะ) มีอะไรให้

ผม (ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ (ค่ะ) เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ 

และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เรื่อง

◊ เนน้การฟังเปน็หลกั คอื ผูใ้หบ้รกิารควรตัง้ใจฟงัดว้ยความอดทนขณะทีผู่ร้บับรกิารพดูไมค่วร

แสดงอาการทีไ่มพ่อใจออกมา ควรสบตากับผูร้บับรกิารเปน็ระยะๆ พรอ้มแสดงกริยิาตอบรบั เช่น การพยกัหนา้รบัทราบ

หรือยิ้มให้

◊ ทวนคำาพูด เพ่ือแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่า ผู้ให้บริการกำาลังต้ังใจฟังในเร่ืองท่ีผู้รับบริการพูดอยู่

 4. การสร้างความประทับใจในงานบริการ

  ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ 

พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทำาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความสำาคัญ  เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจแต่การที่จะทำาให้เกิดความ 

ประทับใจได้นั้นต้องทำาให้ถึงข้ันที่ผู้รับบริการเกิดปิติยินดี นั่นคือต้องให้บริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวัง

ขึ ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู ้ให้บริการด้วยไมตรีต่อผู ้รับบริการี และความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อม

จะเป็นผลให้เขามาใช้บริการของเราอีกและตัวเราและองค์กรก็ย่อมประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุก

งานที่ทำา เริ่มตั้งแต่การมีไมตรีต่อประชาชนผู้รับบริการ กล่าวง่ายๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา” และให้บริการตรง

ตามความต้องการ

  ทกุวันเมือ่เรามาถงึทีท่ำางาน เราควรทิง้ปญัหาและเรือ่งราวสว่นตวัไวภ้ายนอก แลว้มุง่ทำางานทีเ่รารบัผดิชอบ

ใหด้ทีีสุ่ด พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืสิง่เลก็ๆ นอ้ยๆ นอกเหนอืจากงานของเราเพือ่แสดงว่าเราเอาใจใสผู่รั้บบรกิารของเราอยา่งตัง้ใจ 

เราสามารถแสดงไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราได้เช่นกัน ความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศแห่งความ

เป็นมิตรอาจเกิดขึ้นได้เพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเราก่อน

  ความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะทำาให้ผู้รับบริการรู้สึก

อบอุ่นและประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเรา เขาต้องการให้เราแสดงออกดังต่อไปนี้

  1. บรกิารทีม่ไีมตรจีติ หมายถงึ การให้บริการท่ีดีบวกกบัอะไรอกีเลก็ๆ นอ้ยๆ องคป์ระกอบอืน่ๆ กม็คีวามสำาคญั

เช่นกัน แต่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะทำาให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทับใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย

  2. ยิม้ เปน็สิง่จำาเปน็อนัดบัแรกในการทกัทายบคุคล เพราะจะทำาใหเ้ขารูส้กึอบอุน่ใจ และในคำาพดูทีเ่ราทกัทาย 

เราสามารถใช้นำ้าเสียงและท่วงทำานองที่เป็นธรรมชาติให้ผู้รับบริการรู้สึกพอใจที่มาใช้บริการของเรา
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  3. คำาพูดที่วิเศษ คือ คำาพูดเหล่านี้ “ขอบคุณครับ” “ผมเสียใจ” “ขอโทษครับ” “มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ” 

ชื่อของผู้รับบริการเป็นคำาวิเศษเช่นกันเมื่อคุณใช้

  4. ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะทำาให้เขาอบอุ่น หมายความว่า เราจะต้องเรียนรู้ปฏิกิริยาของผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการเป็นผู้รับบริการรายใหม่ เราจะต้องเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษ

  5. ถ้าหากเราใส่ “ยิ้ม” ลงไปในนำ้าเสียง หมายความถึงการพูดด้วยนำ้าเสียงที่มีไมตรีจิตและพร้อมที่จะให้ความ

ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะให้สัญญาถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทำาได้

  6. บคุลากรกรมสอบสวนคดีพเิศษทกุคนสามารถแสดงความมอีธัยาศยัในการทำางานของตนเองใหด้ทีีส่ดุ ไมว่่า

พนักงานผู้นั้นจะต้องติดต่อกับผู้บริการโดยตรงหรือไม่

  7. เราควรที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยในปัญหานั้นแต่เราอาจขอให้            

คนอ่ืนช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตาม อย่าพยายามปัดความผิดให้พ้นตัวเอง ควรจะยอมรับอย่างอ่อนน้อมและดำาเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไข

ความผิดพลาดนั้น

  8. เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราด้วย ถ้าทุกคนมีไมตรีจิตต่อกันทุกคนจะทำางาน

ร่วมกันได้ดี ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการทำางานโดยส่วนรวมมีอัธยาศัยไมตรีต่อกัน ไม่ใช่เฉพาะท่ีเห็นไดจ้ากคน

ใดคนหนึ่ง

  9. ผูร้บับรกิารมีเหตผุลหลายอยา่งทีม่าทำาการตดิตอ่กับองคก์รของเรา แต่ผู่ร้บับรกิารคาดหวงัเสมอว่าจะไดร้บั

การต้อนรบัอยา่งอบอุน่ และมีไมตรจิีตจากบุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษ ถา้เราใหก้ารตอ้นรับเชน่นัน้ผูรั้บบรกิารกจ็ะมคีวามรูส้กึ

ที่ดีต่อองฺค์กรของเราโดยส่วนรวม และเกิดความไว้วางใจ ตามมาด้วยความพอใจในที่สุด

เทคนิคและวิธีการดังกล่าวข้างต้น เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการให้บริการสำาหรับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ภายนอกที่มาขอรับบริการทั่วไป แต่ในความเป็นจริงของการบริการนั้น ผู้ให้บริการจะพบประชาชนหรือผู้มารับบริการในหลาย

รูปแบบ เช่น ผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ บางคนมาพร้อมกับอารมณ์  ซึ่งบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการ

ให้บริการแก่ประชาชนดังกล่าวไม่ได้ เพราะการปฏิเสธการให้บริการกับประชาชนเหล่านี้ ย่อมหมายถึงความเสียหายและ

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้  

การใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Psychology) ซึ่งว่าด้วย

กระบวนการให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้พ้นจากปัญหาจึงมึีความสำาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคนิคของ

การสร้างสัมพันธภาพที่ดี การรับฟัง และการเอื้ออำานวยให้ผู้มีปัญหาสามารถเข้าใจในสภาพปัญหาของตนเอง ตลอดจนสามารถ

หาหนทางเพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เทคนิคต่างๆประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งใช้ความเข้าใจในการมาขอรับบริการโดย

สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง สุภาพ อ่อนน้อมและการให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการอำานวยความยุติธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ :   กองบริหารงานทั่วไป สำานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล           
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เทคนิคการบริหารเ
วลาในการทำางาน
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เทคนิคก�รบริห�รเวล�ในก�รทำ�ง�น
 คนเราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือยี่สิบสี่ชั่วโมง/วันเท่าน้ัน เพียงแต่ว่าเราสามารถใช้ยี่สิบสี่ช่ัวโมงทำาให้เกิดประโยชน์แก่
เรา แก่งาน แก่ที่ทำางานได้มากน้อยแค่ไหน การบริหารเวลาคือ การที่เราจะจัดการสิ่งต่างๆ ภายในเวลาที่มีอยู่ให้สำาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ใช้เวลาให้น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความหมายของการบริหารเวลาสำาคัญอย่างไร กล่าวคือคือถ้าเรา
บรหิารเวลาท่ีมีอยูภ่ายใตเ้วลาจำากดันีใ้หด้ ีกจ็ะทำาใหเ้รามเีวลาเหลอืมากข้ึน ทำาใหเ้ราสามารถเอาเวลาไปทำากจิกรรมทีเ่ราพอใจ
หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้มากขึ้น ทำาให้เราพบความสำาเร็จท่ีเราต้องการได้มากข้ึน เป็นการลดความเครียดและความ
วิตกกังวล เพราะว่าเวลาท่ีเราทำางานไม่เสร็จ มีงานค้างมาก ก็จะเร่ิมเกิดความเครียด ความวิตกกังวล หากเราใช้เวลาให้มี
ประโยชน์ ใช้เวลาทำางานได้อย่างมีเป้าหมาย มีแผน ก็จะทำาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

  เราจะตั้งต้นกับวิธีการบริหารเวลา

 1. เกิดจากการที่เราขาดการวางแผนว่าจะทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ถ้าเราไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถที่จะ
ทำางานได้ดี

 2. เกิดจากการผัดวันประกันพรุ่ง เพราะมีหลายๆ คนชอบวันนี้แค่นี้ก่อน อันนี้เอาไว้ทำาพรุ่งนี้มะรืนนี้ คือ ถ้ายังมีการ
ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยๆ เป็นที่เชื่อใจได้เลยว่างานจะไม่เสร็จตามเป้าหมายและแผนงานแน่นอน 

 3. เกดิจากความวุ่นวายในการทำางาน เพราะว่าถ้าเราไม่ได้จัดลำาดับความสำาคัญของงาน หรือว่าทำางานหลายอย่าง
ท่ีมันไม่เหมือนกัน หรือว่ามีการส่ือความหมายท่ีไม่ถูกต้อง พูดกันส้ันเกินไป ไม่ชัดเจน หรือพูดเยอะเกินไป ก็ทำาให้เสียเวลาเหมือน
กัน

 4. ปัญหาที่เกิดจากการเล่นมากเกินไป คือ บางครั้งบางคนก็อาจเผลอตัวลืมไป เช่น โทรศัพท์คุยเรื่องอะไร  ต่ออะไร 
โดยลืมไปว่าจุดประสงค์ที่โทรศัพท์มาจะคุยเรื่องอะไร

 5. เปน็ปญัหาทีเ่กดิจากเราใชเ้วลากบัการทำางานบนกระดาษมากเกนิไป เช่น ใชเ้วลาอา่นเอกสารนานมาก แตว่า่อา่น
แล้วไม่รู้เรื่อง หรือว่าบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ในการบันทึก ทำาให้เราเสียเวลาไป

           หัวใจสำาคัญของการบริหารเวลามี 2 เรื่องใหญ่ๆ

 1. เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดลำาดับความสำาคัญว่างานไหนควรจะทำาก่อน งานไหนควรจะทำาทีหลัง

 2. เรียนรู้ที่จะมอบหมายงาน คือ คนเราไม่ได้เก่งไปทุกอย่าง เราจะต้องทำางานด้วยตัวเราเองบ้าง ให้คนอื่นทำาบ้าง 

หรือว่าถ้าเราเป็นหัวหน้างาน เราก็ต้องรู้จักที่จะมอบหมายงานไปให้คนนี้ทำาตามความสามารถ ตามความถนัด
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          หลักเบื้องต้นในการบริหารเวลา มี 10 ข้อ

 1. การเริ่มต้นที่ดี มีความสำาเร็จเกินกว่าครึ่งแล้ว เราคงจะเคยได้ยินว่า เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ถ้าวันไหนเราเริ่มต้น

ทำางานไปได้ด้วยดีก็ถือว่างานสำาเร็จไปเกินครึ่งแล้ว

 2. ให้พิจารณาให้แน่นอนว่าอะไรที่สำาคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เสียเวลาในเรื่องที่ไม่สำาคัญ จงเลือกทำาสิ่งที่สำาคัญ ก่อน 

และบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธคนที่มาขอให้เราบางสิ่งบางอย่างทำาที่มันอาจจะไม่เกิดประโยชน์หรือไม่สำาคัญ 

 3. ต้องมีการตั้งเป้าหมาย อาจจะมีทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน กำาหนดเวลาว่าในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี 

จะทำาอะไรบ้าง

 4. กำาหนดเกณฑ์ในการใช้เวลาในการทำากิจกรรมแต่ละอย่าง เช่น โทรศัพท์ รับแขก รับประทานอาหาร ประชุม

ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ถ้าหากว่ามันจะเกินเวลาแล้ว ต้องหาวิธีการคุมให้อยู่ในเวลาที่เรากำาหนด

 5. การวางแผนประจำา กำาหนดให้ชัดเจนในแต่ละวัน เราจะทำาอะไรบ้าง จะต้องมีการจัดลำาดับความสำาคัญด้วย

 6. ใช้ชีวิตอย่างสมดุล ข้อนี้เป็นเรื่องสำาคัญ ต้องสมดุลทั้งเวลาทำางาน เวลาพักผ่อน นอนหลับ เวลาพักผ่อนหย่อนใจ 

เพื่อความบันเทิงรื่นรมย์ เพื่อสุนทรีย์์ในชีวิต

 7. การจัดลำาดับความสำาคัญของงาน ต้องจัดให้ชัดเจนว่า อันไหนงานด่วน ด่วนมาก ด่วนปานกลาง ด่วนน้อย     

จัดลำาดับให้ได้จะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการทำาอะไรมากเกินไป

 8.  ลงมือทำางานท่ียากก่อน พอเราทำางานท่ียากเสร็จก็จะเกิดกำาลังใจ จะช่วยให้เราทำางานท่ียากน้อยลงไปได้เสร็จรวดเร็วข้ึน

 9. การมอบหมายงาน เป็นเรื่องที่ให้คนอื่นมาช่วย ซึ่งจะทำาให้เรามีเวลาไปทำางานอื่นที่สำาคัญเพิ่มมากขึ้น

 10. ทำางานให้สำาเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ทำาให้เราสามารถที่จะไปทำางานชิ้นอื่นได้เป็นชิ้นๆ ไป เป็นการจัดลำาดับงานที่เรา

จะทำาให้ดียิ่งขึ้น

          เทคนิคในการบริหารเวลา

 1. ให้ไปถึงที่ทำางานแต่เช้า จะทำาให้เรามีเวลาที่จะเตรียมการอะไรได้ดี มีสมาธิที่จะทำาอะไรได้ดีขึ้น

 2. เขียนสิ่งที่ต้องทำาในสมุดบันทึก พร้อมกับจัดสรรเวลาและจัดลำาดับความสำาคัญของกิจกรรมไปด้วย พร้อมทั้งระบุ

เวลาไปว่าจะทำาอะไร ช่วงแรกๆ ของคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการบริหารเวลา แต่ถ้าใครที่คุ้นเคยแล้วอาจจะไม่ต้องบันทึก

ก็ได้ แต่ถ้างานเยอะมากก็ควรจะบันทึกว่าวันนี้เราจะต้องทำาอะไรบ้าง จะช่วยให้เราทำางานในเวลาที่มีจำากัดได้ดีขึ้น

 3. จัดโต๊ะทำางานให้เป็นระเบียบ เราจะหยิบของหยิบอะไรมาใช้ได้รวดเร็ว รู้ว่าของอยู่ตรงตำาแหน่งน้ี สามารถหยิบได้เลย 

ถ้าเราจัดโต๊ะทำางานให้เป็นระเบียบก็จะหยิบของมาใช้ได้เร็วขึ้น

          4. ลดจำานวนคร้ังในการประชุม เร่ืองประชุมบางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลา และต้องควบคุมเวลาให้ดี พยายามใช้เวลา

การประชุมให้น้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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 5. การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ คือ งานบางชิ้นที่เป็นงานชิ้นใหญ่ จำาเป็นจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วก็แบ่ง

ออกไปให้คนอื่นๆ ทำาด้วย จะช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          6. เริ่มลงมือทำาทันที อย่ามัวแต่จดๆ จ้องๆ เมื่อพร้อมแล้วให้ลงมือทำาทันทีและอย่าเพิ่งไปหวังว่างานจะต้องสมบูรณ์

พร้อม ทำาครั้งเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 7. การใช้เทคโนโลยีมาช่วย ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาช่วยในการทำางาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ แม้แต่เรื่องของการใช้บัตรเครดิต ก็ช่วยให้เราใช้เวลาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไป

หาเงินสดมาจ่าย การใช้บัตรเครดิตช่วยอำานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องใช้ให้พอเหมาะ

 8. ให้ใช้หูแทนตาเพื่อประหยัดเวลา คือ ในชีวิตของเราจำาเป็นจะต้องรับรู้ข่าวสารทั่ว ไปด้วย ถ้าเราคอยดูแต่โทรทัศน์

เป็นหลักหรือคอยอ่านโน้นอ่านน้ี หากเราไม่มีเวลามันก็กินเวลาไปเยอะ ฉะน้ันควรใช้วิธีฟังวิทยุแทนบ้างในบางคร้ังเทา่ท่ีเวลาจำากดั 

การฟังวิทยุก็เป็นการรับข้อมูลข่าวสารที่ดีอีกประการหนึ่งในขณะที่เราก็สามารถที่จะทำางานอื่นได้ด้วย

 9. การใช้เวลาระหว่างที่เรารอคอยให้เกิดประโยชน์ เช่น ไปรอรับเพื่อน ไปโรงพยาบาลรอหมอ ในระหว่างนั้น

ถ้าเรามีงานอะไรที่ไม่ยากนัก และเราพกติดตัวไปด้วย ก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาทำาได้ หรืออ่านหนังสือที่ชอบ ก็จะเป็นการใช้

เวลาให้เกิดประโยชน์

 10. เปน็เรือ่งของการจบัจา่ยซือ้ของ ควรจะซือ้ของใหเ้ปน็จำานวนมากพอสมควร ไมค่วรซือ้ทลีะนดิ พอจะใชเ้พิม่ค่อย

ไปซื้ออีก ซึ่งเป็นการเสียเวลา ถ้าเราคิดว่าในเดือนหนึ่งเราจะต้องใช้ของชิ้นนี้จำานวนเท่าไหร่ก็ซื้อในคราวเดียวกันให้พอใช้

ทั้งเดือน จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา เพราะว่าการไปซื้อของแต่ละครั้ง บางทีกินเวลาไปสองสามชั่วโมง

 11. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำาให้ได้รับความร่วมมือจากคนผู้อื่นมาช่วยเหลืองาน ช่วยแบ่งเบาภาระงาน จะทำาให้

เราสามารถที่จะปลีกเวลาไปทำางานอย่างอื่นที่มีความสำาคัญ การที่เราสามารถมอบหมายงานให้คนอื่นทำาจะเป็นการประหยัด

เวลาในการทำางาน เปน็เทคนคิบางประการในเรือ่งของการบรหิารเวลาทีม่อียูอ่ยา่งจำากัดใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุแล้วเราก็จะ

ได้มีเวลาพักผ่อน ทำาอย่างอ่ืนให้ชีวิตเกิดความสมดุล ไม่ได้ทำางานเพียงอย่างเดียวโดยท่ีชีวิตแทบจะไม่ได้ทำาอย่างอ่ืนเลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.sanook.com
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13 เฟอร์นิเจอร์มีชีวิต โตได้ ให้นำ้าได้
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13 เฟอร์นิเจอร์มีชีวิต โตได้ ให้นำ้าได้
กองบรรณาธิการ

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตจะเน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งการเพิ่มออกซิเจน
ใหก้บัอากาศ การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว รวมไปถงึการกระตุน้ใหม้กีารมุง่เนน้ในเรือ่งของธรรมชาตทิัง้การตกแตง่ภายนอกและภายใน

และทีน่ำามาเสนอกค็อืเฟอรน์เิจอร ์13 ชิน้ท่ีมคีวามนา่สนใจในการออกแบบ เพราะมนักลายเป็นเฟอรน์เิจอร์
ที่โตได้ อ่านมาถึงตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าน่าสนใจแล้ว ลองไปดูกันซิว่ามีชิ้นไหนโดนใจคุณกันบ้าง

1. เก้าอี้โตได้  เป็นผลงานการออกแบบของ Michel 
Bussien ซึ่งเชื่อว่าเก้าอี้โตได้นี้จะพาเรากลับไปยังรากดั้งเดิมของเรา 
ที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี เหมือนต้นไม้ได้เติบโตขึ้นมาจากภายในร่างกาย
และจิตใจของเราอีกครั้ง

2. พรมเชด็เทา้จากตน้มอส นำา้ทีห่ยดจากรา่งกายของเรา
เมือ่เราอาบนำา้จะชว่ยใหพ้รมมอสของเราเตบิโตไดเ้ปน็อยา่งด ีเมือ่ตน้มอสโต 
พื้นพรมก็จะยิ่งนุ่มขึ้น ซึ่งพรมนี้จะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมห้องนำ้าที่มี
ความชื้น
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3. เก้าอี้ Pooktre ของปีเตอร์ คุก เป็น
ช้ินส่วนของธรรมชาติท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้น โดยให้มันค่อยๆ 
เติบโตขึ้น หลังจากนั้น 7-8 ปีจึงย้ายลงไปปลูกในสนามหญ้า 
เก้าอ้ีธรรมชาติน้ีมีท้ังความสวยงามตามหลักประติมากรรม 
รวมถึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วย

4. เก้าอี้จากผลึกคริสตัล มันอาจไม่ใช่เก้าอี้ที่สะดวกสบายที่สุด 
แตเ่ปน็เกา้อีท้ีม่เีอกลกัษณแ์ละไมเ่หมอืนใคร ซ่ึงออกแบบโดยนักออกแบบชาวญีปุ่่น 
Tokujin Yoshioka

5. เก้าอี้กินได้  บนเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มี
เพียงพืชหรือผลึกเท่านั้นที่จะเติบโตได้ เพราะ Shinwei 
Rhoda Yen นกัออกแบบกเ็พาะเหด็และปลอ่ยใหม้นักดั
กนิเฟอรน์เิจอรน์ัน้ จนกลายเปน็ความนา่สนใจอกีหนึง่รปู
แบบ

6. อาร์มแชร์ต้นหญ้า เฟอร์นิเจอร์
ชิ้นดังกล่าว คุณสามารถทำาเองได้โดยการนำากระดาษ
กล่อง มาตัดและดัดเป็นรูปเก้าอี้ จากนั้นคลุมมันด้วย
เมลด็หญา้ รดนำา้ เพยีงไมน่านคุณกจ็ะไดเ้กา้อีต้น้หญา้ 
หรืออาร์มแชร์สีเขียวธรรมชาติที่เป็นต้นหญ้าจริงๆ
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7. โต๊ะต้นไม้ปรับอากาศ  เฟอร์นิเจอร์ในร่ม
อาจจะต้องใส่ใจเร่ืองการดูแลรักษามากสักหน่อย สำาหรับโต๊ะ
สนามหญ้านี้ จะเป็นโต๊ะที่ช่วยทำาให้ออกซิเจนภายในพื้นที่น้ัน
เพิ่มมากขึ้น

8. โต๊ะสำาหรับปลูกต้นไม้  เราจะทำา
อย่างไรให้โต๊ะอยู่กับต้นไม้ได้อย่างลึกซึ้ง Kinokoto นัก
ออกแบบจึงเจาะช่องโต๊ะและปลูกต้นไม้ในนั้นเสียเลย

9. โต๊ะผักโดย Judy Hoysak ในเมื่อแสง
มีความจำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และต้นไม้ มันจึงเป็น
เรื่องยากที่จะนำาพวกมันผสมเข้ามากับเฟอร์นิเจอร์และการ
ตกแต่งบ้าน Judy Hoysak จึงเปลี่ยนจากที่จะต้องปลูกต้นไม้ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านโดยจัดเป็นโต๊ะผัก ซึ่งจัดเป็นโต๊ะกาแฟ 
จากนั้นเราก็รดนำ้าให้มันโตได้เอง

10. Mobilier a Jardiner สำาหรบัพืน้ทีก่ลางแจง้ทัง้ 
พืน้ทีว่่างและพืน้ทีส่เีขยีว เช่น ระเบยีงหรอืสวนดาดฟ้า กลุม่นกัออกแบบ 
5.5 ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ “Mobilier a jardiner” โดยเป็นการผสม
ผสานการใชง้านทีเ่อือ้ประโยชนก์ารเปน็เฟอรน์เิจอรไ์ด้เปน็อยา่งด ีเปน็
เก้าอี้ตัวยาวที่เมื่อปลูกต้นไม้แล้วสามารถกลายเป็นพนักพิงได้ พร้อมๆ 
กับมีกระถางอยู่ด้านข้าง
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11. เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นงานศิลปะของ Kai 
Linke  มันอาจดูยุ่งยาก แต่มันคือการทดลองออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้จริง นักออกแบบเลือกปลูก
ต้นไม้ที่รากโตเร็ว จากนั้นด้านหลังของเก้าอี้ก็จะปลูกต้นไม้
ให้มันขึ้นตามธรรมชาติ

12. เก้าอี้ต้นไม้สไตล์โมเดิร์นของ 
Zhuo Wang  มันอาจเป็นเรื่องธรรมดาสำาหรับเก้าอี้ที่มี 
ดีไซน์เรียบง่ายและดูโมเดิร์น การเพิ่มสีเขียวให้กับเก้าอี้
อย่างต้นองุ่นแล้วปล่อยให้มันเลื้อยพันไปกับขาเก้าอี้หรือ
พนักพิงด้านหลังก็สร้างความสวยงามอยู่ไม่น้อย

13. โตะ๊ท่ีย่อยสลายได้ โต๊ะตวันีท้ำาจากรงัใสไ่ข่
และมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อปลูกต้นไม้แล้ว
มันสามารถย่อยสลายไปพร้อมกับดินและนำ้าได้เลย

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://webecoist.momtastic.com  

http://www.yankodesign.com   http://ecofriend.org

http://dornob.com    http://mocoloco.com/

http://inhabitat.com    http://www.apartmenttherapy.com

http://mocoloco.com/    http://mocoloco.com/

http://mocoloco.com/    http://dornob.com

http://inhabitat.com    http://www.doubletakesblog.com

http://greenupgrader.com   http://inhabitat.com
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วิตามิน…มากไปก็ไม่ดีนะ...

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI82 83



วิต�มิน…ม�กไปก็ไม่ดีนะ...

  การรับประทานอาหารให้ครบท้ัง 5 หมู่ และได้รับสารอาหารท่ีจำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างครบถ้วนน้ัน 

เป็นสิ่งที่ทำาได้ยากเสียเหลือเกิน คนในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องหันมาพึ่งอาหารเสริมกันเสียมาก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของ

สุขภาพ และทำาให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงไร้โรคภัยนั่นเอง

 หากเราเดินเข้าไปตามร้านขายยาแล้ว ก็จะพบว่ามีผลิตภัณฑ์วิตามินอาหารเสริมวางจำาหน่ายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นวิตามินตัวไหนๆ ก็มีให้เลือกซื้อเลือกหาเพื่อเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ร่างกายได้ทั้งสิ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่า สิ่งที่คุณ

กำาลงัเลอืกสรรใหต้วัเองอยูน่ัน้ อาจนำาพาความไมส่บายมาสูค่ณุไดเ้ชน่กนั ในกรณทีีค่ณุใช้วติามนิเหลา่นัน้มากเกนิความจำาเปน็

ของร่างกาย ลองมาดูกันดีกว่าว่าวิตามินอะไรบ้างท่ีกินมากเกินไปแล้วทำาให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย และผลเสียท่ีว่านี้ร้ายแรงมาก

แค่ไหนกัน

 วิตามินบี 3 เป็นอีกหนึ่งวิตามินยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่รู้จัก และนิยมรับประทานกัน เชื่อกันว่าการรับประทาน

วิตามินบี 3 ในปริมาณสูงจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ แต่ในขณะเดียวกัน วิตามินชนิดนี้ก็มีผลร้ายในการทำาให้

เกดิพษิตอ่ตบัไดเ้ชน่กัน ดังนัน้ หากใครจำาเป็นตอ้งไดร้บัการเสรมิดว้ยวติามนิบ ี3 จงึควรไดร้บัการตรวจสขุภาพตบัหรอืสขุภาพ

ร่างกายส่วนอื่นๆ เป็นประจำาด้วย เพื่อที่จะได้มั่นใจว่า วิตามินเสริมที่เราบริโภคเข้าไปจะทำาให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่าง

แท้จริง
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 วิตามนิบี 6 มงีานวจิยัสนบัสนนุวา่ การรบัประทานวติามนิบี 6 ในปรมิาณมากกวา่ 100 มลิลกิรมั ตดิตอ่กนัเปน็ระยะ

เวลานานๆ มีผลทำาให้เส้นประสาทถูกทำาลาย เกิดความเสียหายได้ง่ายขึ้น ส่วนการศึกษาที่ไอโอวาก็พบผลไปในทางเดียวกันว่า 

การรับประทานวิตามินบี 6 เป็นอาหารเสริมอาจจะทำาให้มีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยเพิ่มขึ้นถึง 4.1%

 กรดโฟลิก โฟเลตหรือวิตามินบี 9 เป็นสารอาหารที่คนปกติทั่วไปไม่ค่อยขาด แต่สำาหรับหญิงตั้งครรภ์แล้ว จำาเป็น

จะต้องได้รับสารอาหารชนิดนี้มากเป็นพิเศษ ซึ่งการรับประทานสารนี้เสริมในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ก็เพื่อหวังผลที่จะลดความผิด

ปกติของทารกในครรภ์นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การรับประทานวิตามินชนิดนี้มากเกินไป กลับมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า กรดโฟลิก

ในรปูแบบอาหารเสรมิจะไปทำาใหเ้กดิโอกาสของการเปน็มะเรง็ลำาไสใ้หญส่งูขึน้ หรอื อาจทำาให้เกดิความเสีย่งทีจ่ะเสยีชีวติกอ่น

วัยอันควรเพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง 5%     

 วิตามินอี มีการศึกษามากมายท่ีกล่าวไว้ว่า การได้รับวิตามินอีเสริมต้ังแต่ 150 IU (international unit = หน่วยสากล) 

ข้ึนไป อาจจะทำาให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพ และทำาให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ นอกจากน้ียังมีการศึกษการบริโภควิตามินอี   

และซีลีเนียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายที่มีตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ก็พบผล

ในทางที่ไม่ดีเช่นกัน โดยผู้ชายที่รับประทานวิตามินอี 400 IU เพียงอย่างเดียว จะทำาให้มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สูงขึ้นกว่าปกติถึง 18% ซึ่งนับว่าค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 วิตามินเอ เป็นอีกหนึ่งชนิดวิตามินที่คนส่วนใหญ่ต้องการ 

เพราะมีส่วนสำาคัญต่อการช่วยบำารุงสายตา และทำาให้การมองเห็น

ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่จากการศึกษาในกลุ่มผู้หญิงหมดประจำาเดือน 

กลับพบว่า การรับประทานวิตามินเออะซีเตตหรือวิตามินเอปาล์มิเตต 

ในขนาด 2,000 ไมโครกรัม (6,600 IU) ติดต่อกันเป็นเวลานาน 

จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กระดูกสะโพกหักเปราะได้ง่ายมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงานวิจัยช้ินอ่ืนท่ีสรุปในแนวทางเช่นเดียวกันน้ี 

นอกจากนี้ ยังพบว่าการรับประทานเบต้าแคโรทีน ซึ่งจะถูกเปลี่ยน

เป็นวติามนิเอในรา่งกาย ในรปูแบบอาหารเสรมิ กส็ามารถเพิม่ความ

เสี่ยงในการเสียชีวิตได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่สูบบุหรี ่

ย่ิงมีผลให้ได้รับอันตรายมากข้ึน ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากวิตามินเอที ่อยู ่

ในรูปของเรตินอล (retinol) จะทำาให้เกิดพิษ หากร่างกาย

บริโภคเข้าไปมากกว่า 10,000 IU ต่อวัน

 เหล็ก  เป็นแร่ธาตุที่สำาคัญอย่างมากต่อเลือด แต่การรับประทานเหล็กเสริมเข้าไปอาจทำาให้มีอัตราการเสียชีวิต

ก่อนวัยอันควรเพ่ิมข้ึน 3.9% ดังน้ัน แม้ว่าสารอาหารตัวน้ีจะมีความจำาเป็นต่อร่างกายมากเพียงใด แต่ก็ต้องได้รับมันเข้าไปในปริมาณ

ที่เหมาะสมด้วย จะได้มีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากที่สุดนั่นเอง

 แคลเซียม  เป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุที่ควรรับประทานให้พอเหมาะต่อความต้องการของร่างกาย หากจะให้ดีควรได้รับ

แคลเซียมจากอาหารจะให้ประโยชน์ที่มากกว่า แต่ในกรณีของผู้ป่วยบางรายที่ต้องการแคลเซียมเข้าไปเสริมหรือซ่อมแซม

กระดูก ก็จำาเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะมีผลการศึกษาบางเรื่องรายงานไว้ว่า การกินแคลเซียมเสริม

สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจวายได้
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 แม้ว่าวิตามินจะถือเป็นสารอาหารที่สำาคัญและเป็นสิ่งท่ีร่างกายไม่ควรขาด แต่หากคุณสามารถเลือกได้ก็ควรได้รับ

วิตามินหรือแร่ธาตุนั้นๆ ในรูปของอาหารจากธรรมชาติ จะช่วยทำาให้คุณได้รับประโยชน์ที่ปลอดภัยมากกว่า และแม้ว่าความ

เสี่ยงจากการรับประทานวิตามินเสริมจะมีไม่มากนัก แต่บางครั้งบางที เราก็มักจะเผลอรับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ศึกษาให้ดี

เสียก่อน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นย่อมทำาให้เกิดเป็นปัญหาหรือผลเสียทางสุขภาพตามมาได้ การรับประทานอาหารให้หลากหลาย

จึงน่าจะทำาให้คุณปลอดภัยจากการได้รับโทษจากการรับประทานวิตามินเสริมมากกว่า

กินวิต�มินอย่�งไรให้ได้ประโยชน์
 เม่ือเร็ว ๆ น้ีสำานักงานมาตรฐานด้านอาหาร (The Food Standards Agency) ได้ตีพิมพ์รายงานท่ีระบุว่า คนส่วนใหญ่

จะได้รับสารอาหารที่จำาเป็นจากการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่โดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม และยังเตือนด้วยว่า วิตามินและ

เกลือแร่บางชนิด เช่น วิตามินซี แคลเซียม และธาตุเหล็ก หากร่างกายได้รับมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตราย

 ขณะเดียวกันการวิจัยชี้ว่า 3 ใน 4 ของผู้หญิงอังกฤษได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจากอาหารที่กินในแต่ละวัน และอีก

ไม่น้อยที่ขาดสารอาหารจำาเป็น เช่น แมกนีเซียม แคลเซียม กรดโฟลิก และโพแทสเซียม
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วิตามินรวม : หลักประกันความมั่นใจ

 แลว้จะแนใ่จไดอ้ยา่งไรว่า เราไดร้บัสารอาหารครบถว้นทีจ่ำาเปน็กบัรา่งกาย โดยไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายแกร่า่งกาย หรอื

ต้องเสียเงินเปล่าประโยชน์ไปกับอาหารเสริมที่ไม่ได้ผล นักโภชนาการเห็นด้วยว่า คุณต้องทำาความรู้สึกกับวิตามินรวมคุณภาพดี 

วิตามินรวมเป็นเหมือนหลักประกันความมั่นใจว่า คุณจะได้รับวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณท่ีร่างกายต้องการในแต่ละวัน

ครบถ้วน ตรวจสอบดูว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีส่วนประกอบของสารอาหารท่ีแนะนำาให้รับประทานในแต่ละวัน (RDA) อย่างน้อย 

100% เช่นวิตามินเอ ซี อี แคลเซียม กรดโฟลิก แมกนีเซียม โพแทสเซียม เซเลเนียม และสังกะสี อย่างไรก็ตาม ระดับ 

RDA ของสารอาหารบางชนดิ อาจนอ้ยเกนิไปสำาหรบัคนบางคน โดยเฉพาะหากคณุมปีญัหาสขุภาพบางประการ หรอืหากคณุ

ต้องการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสูงสุด ไม่ใช่แค่ชดเชยสารอาหารที่ขาดไป

 แมรีออน สจ๊วต ผู้ก่อตั้งสถาบันให้คำาปรึกษาชื่อว่า the Women’s Nutritional Advisory Service และผู้เขียนเรื่อง 

The Zest For Life Plan แนะให้เลือกชนิดของวิตามินท่ีเหมาะกับความจำาเป็นของแต่ละคน แทนท่ีจะกินแบบเหว่ียงแห  น่ันคือ

เลือกที่มีวิตามินสารพัดชนิด หรือมีวิตามินบางชนิดในปริมาณเพียงเล็กน้อย อีกนัยหนึ่งคือวิตามินรวมที่ดีจะให้สารอาหาร

สำาคญัเพือ่สขุภาพทีแ่ขง็แรง แต่ถา้อยากได้รบัวิตามนิสารพดัชนดิหนึง่ และสารอาหารอ่ืนใดเพิม่ขึน้เปน็พเิศษตามความจำาเปน็ 

คุณก็ไม่จำาเป็นต้องเสียเงินซื้อวิตามินรวมอีก

ช้อปวิตามินให้ถูกหลัก

 ถ้าคุณคิดจะทานวิตามินรวม ให้จำาไว้ว่าอาหารเสริม แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรคิดให้รอบคอบก่อนซื้อ

ลงทุนเพื่อสุขภาพ

 อาหารเสริมจำาพวกวิตามินประเภทซื้อ 1 แถม 1 ดูเหมือนเป็นส่วนลดที่ผู้ชายมอบให้ผู้ซื้อ แต่นักโภชนาการส่วนใหญ่

กลบัใหค้วามสำาคัญกับผลิตภณัฑท์ีคุ่ณควักเงินซือ้ อาหารเสรมิคณุภาพด ีมกัมสีว่นผสมทีก่อ่ให้เกดิผลกบัรา่งกายมากกวา่ และ

มีสารอาหารที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย จึงไม่ต้องแปลกใจที่อาหารประเภทนี้มักมีราคาค่อนข้างสูง จำาไว้ว่าเพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

ของสุขภาพและเงินในกระเป๋าคุณ ให้เลือกวิตามินรวมคุณภาพดี โดยนำามาผ่าคร่ึง กินวันละคร่ึงเม็ดดีกว่ากินอาหารเสริมราคาถูก

วันละหนึ่งเม็ด

เลือกสูตร time-release formulations

 อาหารเสริมสูตร time-release formulations จะออกฤทธิ์ ในร่างกายนานกว่า 8 -10 ชั่วโมง และได้ประโยชน์โดย

เฉพาะเมื่ออาหารเสริมนั้นอยู่ในรูปวิตามินที่ละลายนำ้าได้ เช่น วิตามินซี และด้วยเหตุที่ร่างกายจะขับวิตามินส่วนเกินหลังเวลา

ผ่านไป 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารเสริมที่ออกฤทธิ์นานตลอดวัน

อาหารเสริมชนิดเม็ด แคปซูล หรือของเหลว

 เลือกชนิดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด แม้ผลการวิจัยจะระบุว่าวิตามินในรูปของเหลวออกฤทธิ์เร็วกว่า เพราะไม่จำาเป็น

ต้องผ่านการย่อยในกระเพาะอาหาร จึงซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็วกว่า หลีกเลี่ยงอาหารเสริมชนิดเม็ดที่ละลายในนำ้าแล้ว

เกิดฟอง นักโภชนาการแอนโธนี่ เฮย์ เตือนว่าอาหารเสริมดังกล่าวมักแต่งกลิ่นและใช้สีผสมอาหาร มีส่วนผสมของนำ้าตาลและ

สารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง
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การรับประทานวิตามิน

 เมือ่คุณซือ้อาหารเสรมิคุณภาพดีมาแลว้ ตอนนีต้อ้งแนใ่จวา่ คณุรบัประทานอยา่งถกูวธิ ีเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุจาก

สารอาหารที่อยู่ในอาหารเสริมดังกล่าว

เวลาในการรับประทาน

 อาหารเสรมิประเภท time-release formulations และวติามนิรวมควรรับประทานตอนเชา้จะดทีีส่ดุ แตก่ม็อีาหาร

เสรมิบางชนิดจำาเปน็ตอ้งทานวันละ 2-3 ครัง้ หากคณุรบัประทานวติามนิรวมเป็นประจำาในตอนเชา้ ตอ้งอยา่ลมืทิง้ชว่งระหวา่ง

ดื่มกาแฟ หรือชากับอาหารเสริมให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เหตุที่ต้องทำาเช่นนี้ เพราะคาเฟอีนจะขัดขวางไม่ให้ร่างกาย

ดูดซึมสารอาหารบางชนิด

ควรทานขณะท้องว่างหรือไม่

 ช่วงเวลาดีท่ีสุดในการรับประทานอาหารเสริม คือ รับประทานพร้อมอาหาร เน่ืองจากจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น วิตามินประเภท time-release ต้องทานตอนที่มีอาหารอยู่ในกระเพาะ 

เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเสริมไหลผ่านไปยังลำาไส้ ซึ่งไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ อย่างไรก็ตาม อาหารเสริมบางชนิด เช่น 

สังกะสีควรรับประทานก่อนอาหาร ดังนั้นก่อนรับประทานควรอ่านฉลากให้แน่ชัด

เรียบเรียงข้อมูลจาก www.sanook.com
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128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2831 9888  โทรสาร 0 2975 9827  เว็บไซต์  www.dsi.go.th  E-mail : pr@dsi.go.th

Call Center 1202

วิธีการเข้าสู่ ดีเอสไอ แอปพลิเคชั่น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ ........................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล อันดับที่หนึ่ง    เสื้อ  1 รางวัล

และรางวัลที่ระลึกอีก 9 รางวัล

รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

*** รู้แล้ว รีบๆ ส่งกันเข้ามานะคะ ***

          

	 	 	 คำ�ถ�ม



กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 โทร. 0 2141 5100  www.ops.moj.go.th

กรมคุมประพฤติ 
โทร. 0 2411 2486-9, 0 2412 1306-7  www.probation.go.th

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  
โทร. 1111 กด 77  www.rlpd.go.th

กรมบังคับคดี 
โทร. 0 2881 4999, 0 2433 6007-9  www.led.go.th

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  
โทร. 0 2141 6470  www.djop.moj.go.th

กรมรำชทัณฑ์  
โทร. 0 2967 2222  www.correct.go.th

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โทร. 1202  www.dsi.go.th

ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 
โทร. 0 2141 3666  www.oja.go.th

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์  
โทร. 0 2142 3475-7  www.cifs.moj.go.th

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
โทร. 0 2247 0901-19  www.oncb.go.th

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
โทร. 1206  www.pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
โทร. 0 2219 3600  www.amlo.go.th



ไตรสาร

DSI : Department of Special Investigation

D
SI ไตรสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

DSI : Department of Special Investigation

เกียรติศักดิ์
เชี่ยวชาญ
ซื่อสัตย์

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2831 9888  โทรสาร 0 2975 9888  เว็บไซต์  www.dsi.go.th  E-mail : pr@dsi.go.th
Call Center 1202

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม

ไตรสาร

สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีดีเอสไอ: ทำาอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่

DSI เตือนสุภาพสตรีให้ระวังการซื้อคอร์สเสริมความงาม

การปรับปรุงกฏหมายในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ของปลอม ภัยไกล้ตัว ทึ่ทำาลายชีวิต ร่างกาย อนามัย ของประชาชน

สำานักปฏิบัติการพิเศษ : เขี้ยวเล็บดีเอสไอ


