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 วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที ่8 ฉบบัที ่1 เดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2558 เริม่ต้นใหม่ หมดช่วงปีงบประมาณ

การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนต่างเริ่มลงตัวกลับเข้าสู่ภาวะการท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วง

อย่างมีประสิทธิภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงปฏิบัติหน้าที่สม�่าเสมอเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

และประเทศชาติดังจะเห็นได้จากความคืบหน้าของการด�าเนินงาน ในทุก ๆ มิติ  ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมา

ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นหลักการด�าเนินงานและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุม            

        เรือ่งราวต่าง ๆ ในวารสารยงัคงเข้มข้นไปด้วยการท�างาน และกจิกรรมต่าง ๆ สลบัหมนุเวยีนกนัไป  ในส่วนของ

บทความสถานการณ์ในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมของผู้กระท�าความผิดมีแนวโน้มที่จะกระท�าพฤติกรรม

ที่เป็นความผิดทางอาญาเป็นแบบพิเศษอย่างหลากหลายแตกต่างจากความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา 

และในการปฏิบัติงานเชิงระบบท่ี DSI น�ามาปฏิบัติในการด�าเนินคดีพิเศษซึ่งเป็นการใช้อ�านาจที่เป็นมาตรการ

ทางอาญาที่ผ่านมานั้น  มีทิศทางเชิงระบบปฏิบัติงานที่จะต้องน�าการใช้อ�านาจในระบบไต่สวนมาใช้ผสมกับระบบ

กล่าวหาในข้ันตอนสบืสวนและสอบสวนคดพีเิศษเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่เป็นกรณทีีค่ดีความผดิทางอาญา

นั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จะมีมาตรการในการด�าเนินการสืบสวนสอบสวน

อย่างรอบคอบและรดักมุอย่างไรบ้าง ตดิตามอ่านได้ในบทความเร่ือง “การพัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษสู่ทศวรรษหน้า” 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น “ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดด้วยกฎหมายฟอกเงินทางอาญา” 

ซึง่ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นจะต้องได้รบัการแก้ไขโดยใช้วธิกีารทีถ่กูต้องเหมาะสมควบคู่

กันไปหลาย ๆ ทาง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป้าหมายส�าคัญของการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คือผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้จากการผลิตหรือการค้ายาเสพติด ซึ่งมีจ�านวนมูลค่ามหาศาลและผู้กระท�าความผิด

จะพยายามปกปิดหรอืเปลีย่นสภาพทรพัย์สนิทีเ่กีย่วพนักบัการกระท�าความผดิโดยการท�าให้เงนิหรอืทรพัย์สินให้เป็น

สิ่งที่ได้มาอย่างสุจริตเสียก่อน เพื่อให้สะดวกต่อการน�าไปใช้หมุนเวียนในการขยายกระบวนการค้ายาเสพติด

หรือประกอบอาชญากรรมอื่นต่อไป ซึ่งวิธีการดังกล่าวเรียกว่าเป็น “การฟอกเงิน” 

 หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะใด ๆ  เก่ียวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที ่กองบรรณาธกิาร

วารสาร DSI ไตรสาร ส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธกิารยนิดีทีจ่ะรบัข้อเสนอแนะ

จากท่านเพื่อน�าไปปรับปรุงการจัดท�าวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและ

การแสดงความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กจิกรรม ถาม-ตอบ

ลุน้รางวลั ประจ�า DSI ไตรสาร ฉบบัที ่1 / 2559

ค�าถาม ?

DSI Application สามารถดาวน์โหลดได้  ในโทรศพัท์สมาร์ทโฟนระบบใด และสามารถตรวจสอบข้อมลูอะไรได้บ้าง

ผู้ โชคดจีากการจบัรางวลั จะได้รบัรางวลัเป็น “หนงัสอื 6 เมนพูระราชทาน 60 พรรษา” จากร้านภทัรพฒัน์ รวมทัง้สิน้ 5 รางวลั

ส่งลุน้รางวลัได้ที่

ลุน้รางวลั ประจ�า DSI ไตรสาร ฉบบัที ่1 / 2559

กรมสอบสวนคดพีเิศษ 128 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2831 9888 โทรสาร 0 2975 9827 เวบ็ไซต์ www.dsi.go.th e-mail : pr@dsi.go.th
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DSI บกุจับแหล่งจ�ำหน่ำยและแหล่งเกบ็สนิค้ำละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำ ประเภทเสือ้ผ้ำกีฬำปลอม

เครือ่งหมำยกำรค้ำย่ีห้อดงัย่ำนปทุมวนัและโบ๊เบ๊ มลูค่ำควำมเสยีหำยกว่ำ 30 ล้ำนบำท

 เมื ่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 น.

พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พร้อมด้วยพันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ นางกรรณิกา ริมโพธ์ิเงิน รองผู้บญัชาการ 

และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปญัญา 

และพันต�ารวจโท สุมิตร ชโนวิทย์ ผู้อ�านวยการส่วนคดี

ทรพัยส์นิทางปญัญา 1 ไดร้ว่มกนัแถลงข่าวการตรวจคน้จบักมุ

แหลง่จ�าหนา่ยและสถานทีเ่กบ็สนิคา้ประเภทเสือ้ผ้ากฬีาปลอม

เครื่องหมายการค้ารายใหญ่ย่านปทุมวันและโบ๊เบ๊ ซึ่งส่งผล

กระทบตอ่ภาพลกัษณข์องประเทศไทยในสายตาของนกัลงทุน

ต่างประเทศและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยตรง โดยมีรายละเอียดการจับกุม ดังนี้

 เมือ่วนัท่ี 10 พฤศจกิายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. 

เจ้าหน้าทีข่องส�านักคดทีรพัย์สนิทางปัญญา ได้ร่วมกนัน�าหมายค้น

ของศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เข้าท�าการตรวจค้นร้านจ�าหน่ายเสือ้ผ้ากฬีารายใหญ่และท่ีเกบ็

สินค้าย่านปทุมวันและโบ๊เบ๊ รวม 9 จุดด้วยกัน โดยเป็นร้าน

จ�าหน่ายสินค้า 5 ร้าน ได้แก่ ร้านนานาภัณฑ์ (จุฬา), ร้าน 9 

นานา, ร้านดาวสปอร์ต, ร้านซุปเปอร์แมน ถนนบรรทัดทอง 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ และร้านนานาภณัฑ์ (โบ๊เบ๊) 

ชั้น 2 ศูนย์การค้าวันแอทโบ๊เบ๊ ถนนด�ารงรักษ์ แขวงคลอง

มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งแต่ละร้านจะมี

ที่เก็บสินค้าอยู่ด้านในและชั้นบน และตรวจค้นห้องเก็บสินค้า 

4 ห้อง ได้แก่ ห้องเลขที่ 299/233, 299/224, 299/30, 

ห้องชือ่โบ๊เบ๊โอเค ไม่มเีลขที ่ศนูย์การค้าวนัแอทโบ๊เบ๊ ถนนด�ารงรกัษ์ 

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 

 ผลการตรวจค้นพบของกลางประเภทเสือ้และกางเกง

กีฬาปลอมเคร่ืองหมายการค้าของสโมสรชั้นน�าในพรีเมียร์ลีก

ของอังกฤษ ซึ่งเปิดฤดูกาลใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

อาท ิแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด (Manchester United), ลเิวอร์พลู 

(Liverpool), เชลซี (Chelsea) ตลอดจนชุดกีฬายี่ห้ออื่น ๆ 

เช่น ไนกี้ (NIKE) อดิดาส (ADIDAS) พูม่า (PUMA) ฯลฯ รวม

จ�านวน 20,705 ชิน้ คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายกว่า 30 ล้านบาท 

จงึได้ยดึเป็นของกลางและจบักมุ นางสาวภชิญาพร ซือ้นธิไิพศาล, 

นางสาวณัฐกาญจน์ สุขสวัสดิ์, นายขรรค์ชัย ติยาภรณ์มณี 

และนายรุ่งโรจน์ อมรชัยทรัพย์ เป็นผู้ต้องหาส่งพนักงาน

สอบสวนคดพีเิศษเพือ่ด�าเนนิคดตีามกฎหมาย โดยกล่าวหาว่า 

เสนอจ�าหน่ายและมไีว้เพือ่จ�าหน่ายซ่ึงสนิค้าทีม่เีครือ่งหมายการค้า

ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

ในราชอาณาจักร ซ่ึงจากการสืบสวนทราบว่าร้านค้าดังกล่าว

เป็นขบวนการลกัลอบจ�าหน่ายเสือ้ผ้ากฬีาปลอมเครือ่งหมายการค้า

รายใหญ่ โดยจ�าหน่ายทัง้ปลกีและส่งทัว่ประเทศมาเป็นเวลานาน  
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 อนึง่ ประเทศไทยถกูส�านกัผูแ้ทนการค้าสหรฐัอเมรกิา 

(USTR) จัดล�าดับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ตามกฎหมายการค้าสหรฐัฯ อยูใ่นบญัชปีระเทศทีต้่องจบัตามอง

เป็นพเิศษ (PWL) ต้ังแต่ปี 2550 จนถงึปัจจบุนั ท�าให้ประเทศไทย

ได้รบัผลกระทบโดยถกูมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากสหรฐัฯ 

และสหภาพยโุรป ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสทางการค้า

อย่างมากจนถงึปัจจบุนั จงึเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของกรมสอบสวน

คดพีเิศษทีจ่ะต้องปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รฐับาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศดงักล่าว

กรมสอบสวนคดีพิเศษน�ำแฟ้มส�ำนวนสอบเพ่ิมเติมคดีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน คลองจ่ัน ส่งมอบให้อัยกำร

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. 

พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พร้อมด้วยพนัต�ารวจโท สมบรูณ์ สาระสทิธิ ์ผูบ้ญัชาการส�านกั

คดอีาญาพเิศษ 3 พนัต�ารวจโท ปกรณ์ สชีุวกลุ ผูบั้ญชาการส�านกั

คดีการเงินการธนาคาร และ พันต�ารวจตรี  วรณัน  ศรีล�้า 

ผู้อ�านวยการศูนย์บรหิารคดพีเิศษและรองโฆษกกรมสอบสวน

คดีพิเศษ น�าแฟ้มส�านวนสอบเพิ่มเติมคดีพิเศษที่ 146/2556 

(สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่) เชค็จ�านวน 878 ฉบบั และ

สญัญากูเ้งนิปลอม ทีท่�าเสรจ็แล้วส่งให้อยัการ จ�านวน 92 แฟ้ม 

ณ บรเิวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ ถนนแจ้งวฒันะ

คณะอำจำรย์ นักศึกษำ ม.บูรพำศึกษำดูงำน DSI

 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 คณะอาจารย์ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบริหารงานยุติธรรม 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความสนใจในบทบาท ภารกิจ

หน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษและโครงการ DSI Map โดย

เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ดเีอสไอเร่งเดินหน้ำตรวจสอบทุจรติในองค์กร กรณกีำรตรวจสอบข้อร้องเรยีนในกรณปีฏบิตังิำนล่ำช้ำ 
และกำรเรยีกรบัผลประโยชน์ของพนกังำนสอบสวนคดีพเิศษ
 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วย พนัต�ารวจตรี 

สรุิยา สิงหกมล  ผู ้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 และ พันต�ารวจตรี วรณัน ศรีล�้า ผู ้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ

และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเรื่องการตรวจสอบข้อร้องเรียนในกรณีปฏิบัติงานล่าช้า และ

การเรยีกรบัผลประโยชน์ของพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ 

 สบืเนือ่งจากกรมสอบสวนคดพีเิศษ ได้รบัการร้องเรียนในกรณปีฏบิติังานล่าช้า และการเรียกรับผลประโยชน์ของพนกังาน

สอบสวนคดีพิเศษ ในคดีพิเศษท่ี 114/2555 กรณีบริษัทดิจิตอล คราวน์ โฮลด้ิง จ�ากัด มีพฤติการณ์กระท�าความผิดฝ่าฝืน

พระราชก�าหนดการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ซ่ึงในคดีนีม้ผู้ีเสียหายจ�านวน 94 คน ขณะนีค้ดีอยู่ในชัน้พจิารณา

ของศาล ต่อมาในคดดีงักล่าวมผีูเ้สยีหายมาแสดงตวัเพิม่มากขึน้ จงึได้มกีารแยกออกมาด�าเนนิคดกีบักลุม่ผูต้้องหาอกีเป็นคดพีเิศษ

ที ่1/2556 แต่คดพีเิศษดงักล่าวนีไ้ม่คบืหน้าและล่าช้าจนได้รบัการร้องเรยีน

 ภายหลงัจากที ่พนัต�ารวจตร ีสรุยิา สงิหกมล  ผูบ้ญัชาการ

ส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 ได้เข้ามารับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะ

พนักงานสอบสวน จึงได้เร่งรัดติดตามและปรับแนวทาง

การท�างานใหม่ทัง้หมด จนน�าไปสูก่ารได้พยานหลักฐานเพ่ิมเติม

และยดึอายดัทรพัย์สนิได้อกีกว่า 600 ล้านบาท โดยเมือ่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2558 ได้สนธิก�าลังเข้าตรวจค้นโดยอนุมัติหมาย

ศาลอาญา ให้ท�าการตรวจค้นสถานท่ีเป้าหมายจ�านวน 3 แห่ง ซ่ึง

หนึง่ในเป้าหมายในการตรวจค้น คอื บรษิทั ดจิติอล คราวน์โฮลด้ิง 
จ�ากดั (DCHL) ตัง้อยูย่่านห้วยขวาง กรงุเทพฯ ในการตรวจค้น

ประกอบไปด้วยทนายความผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทกับ

พนักงานบริษัท รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

เข้าเป็นพยานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นส่วนหนึง่ปรากฏ

สลปิฝากเงนิเข้าบัญชีธนาคารกรงุไทย ของเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวน

คดพีเิศษ เลขบญัชี 086-0-XXXX จ�านวน 20,000 บาท วนัที ่16 

สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 

114/2555  พันต�ารวจตรี สุริยา สิงหกมล ผู ้บัญชาการ

ส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 จึงตั้งคณะท�างานหาข้อเท็จจริง 

เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีชื่อปรากฏในเอกสาร แต่ผล

การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพบว่ามีเงินเข้าบัญชีตามรายการ

ทีต่รวจพบจรงิ และไม่ปรากฏว่ามเีหตผุลอนัควรทีท่างฝ่ายผูต้้องหา

จะมกีารโอนเงนิเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายดังกล่าว แสดงให้เหน็ถงึพฤตกิารณ์ทีส่่อไปในทางใช้อ�านาจ

ในต�าแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ตามรายละเอียด

การตรวจสอบปรากฏหลกัฐานเบือ้งต้น ดงันี้ 

 1. สลิปฝากเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน

คดพีเิศษผูถ้กูกล่าวหา จ�านวน 20,000 บาท ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 

2556 ตรงกับรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดพีเิศษผูถ้กูกล่าวหา ทีเ่ปิดไว้ทีธ่นาคารกรงุไทย 

สาขาแจ้งวฒันะ 

 2. เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2555 มเีงนิเข้าบัญชี ธนาคาร

กรงุไทย สาขาแจ้งวฒันะ ของเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ

ผู้ถูกกล่าวหา จ�านวน 300,000 บาท ตรงกับหมายเลขเช็ค

คนืเงินประกันตัวผู้ต้องหาในคดีพิเศษท่ี 114/2555 ดังกล่าว 

และปรากฏลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ผู้ถูกกล่าวหา อยู่ในเช็คสั่งจ่ายผู้ต้องหาด้วย

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่

ผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว และเพ่ือความโปร่งใสในการท�าหน้าที่

ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้

ต้ังคณะกรรมการสอบวนิยัร้ายแรง และเพ่ือมใิห้เกิดการเสยีหาย

แก่ทางราชการ กรมสอบสวนคดพีเิศษ จงึได้มคี�าสัง่ให้เจ้าหน้าที่

รายดงักล่าว พกัราชการเพือ่รอผลการสอบสวน และจะได้เร่งรดั

ด�าเนินการให้ทราบผลโดยเรว็ต่อไป
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ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

7กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

DSI ร่วมวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ
และถวำยรำชสดุดี “พระบิดำแห่งฝนหลวง”

 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2558 นายนพดล  รตันเสถยีร 

รองผู้บญัชาการส�านกัคดีอาญาพิเศษ 1 เป็นผู้แทนกรมสอบสวน

คดพีเิศษ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมพธิี

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส “วันพระบิดา

แห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

(อาคารบ)ี ถนนแจ้งวฒันะ กรงุเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมมอบกระเช้ำแสดงควำมยินดีครบรอบ 39 ปี ป.ป.ส. 

 เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558 พนัต�ารวจโท สายณัห์  

พร้อมสินทรัพย์ ผู ้อ�านวยการส่วนอ�านวยการคดีส�านักคดี

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู ้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส “ครบรอบ 39 ปี 

วนัก่อตั้งส�านักงาน ป.ป.ส.” โดยมีนายณรงค์ รัตนานุกูล 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ให้การต้อนรับ ณ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิ

ดีเอสไอ ร่วมแสดงควำมยินดีเน่ืองในวันครบรอบ
16 ปี วันสถำปนำส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ

 เมือ่วนัที ่18 พฤศจิกายน 2558 พนัต�ารวจเอก ทรงศักดิ์  

รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแสดงความยนิดีเนือ่งในวนัครบรอบ 

16 ปี วนัสถาปนาส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาตพิร้อมร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุ “มลูนธิต่ิอต้านการทุจรติ” 

โดยมนีายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธกิารคณะกรรมการส�านกังาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ 

ณ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สนามบินน�้า จังหวัดนนทบุรี
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ดีเอสไอ บุกค้นเป้ำหมำยสถำนท่ีพักของ สมำชิกระดับแกนน�ำของกลุ่มขบวนกำรแชร์ลูกโซ่

หลอกลวงให้ลงทุนในทองค�ำ (เพกำซัส) ในพ้ืนท่ีอ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. 

พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้สั่งการให้ พันต�ารวจตรี สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการส�านัก

คดีอาญาพิเศษที่ 1 น�าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 

125/2558 สนธกิ�าลงักบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ สภ.แม่แตง เข้าตรวจ

ค้นเป้าหมายสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน 

โดยพนัต�ารวจตร ีสรุยิา สงิหกมล พร้อมเจ้าหน้าทีส่่วนคดอีาญา

พิเศษ 2 น�าก�าลังพร้อมหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ 

เข้าท�าการตรวจค้นบ้านเลขท่ี 240 หมูท่ี่ 7 ต�าบลขีเ้หลก็ อ�าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่เป็นบ้านพกัของ นายวรรณชยั บญุชู 

สมาชิกระดับแกนน�าของกลุ่มขบวนการแชร์ลูกโซ่หลอกลวง

ให้ประชาชนทั่วไปลงทุนในทองค�า กับบริษัทพีเอ็มบี เพกาซัส 

(ไทยแลนด์) จ�ากัด และ Pegasus Bullion Limited ผลการ

ตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวพบ

 1. บ้านสองชั้นขนาดใหญ่ จ�านวน 1 หลัง สร้างอยู่ใน

พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างอีก 1 หลัง ซึ่งพบหลักฐานว่าใช้งบก่อสร้างไม่ต�่ากว่า 

20 ล้านบาท

 2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงกวางดาว ซึ่งมีประมาณ 30 ตัว

 3. เอกสารหลักฐานจ�านวนมากที่เช่ือมโยงกับการ

ลงทุนและแผนการตลาดเกี่ยวกับที่แชร์ลูกโซ่

 สืบเนื่องมาจากการสอบสวนและตรวจค้นบ้านของ

แกนน�าในพืน้ทีอ่�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เม่ือกลางเดอืน

ตุลาคม 2558 ทีผ่่านมาและอายดัทรพัย์กว่า 20 ล้านบาท โดยมี

การขยายผลในการสอบสวนมาจนพบกลุ่มของนายวรรณชัย 

บุญชู ซ่ึงเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีภาคใต้และได้มีการน�า

ทรพัย์สนิทีเ่ชือ่ว่าได้มาจากการหลอกลวงประชาชนมาซือ้ทีด่นิ

และสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยประเมนิว่าทรพัย์สนิดงักล่าวมมีลูค่าไม่ต�า่กว่า 30 ล้านบาท 

โดยพฤตกิารณ์ของ นายวรรณชยั บญุช ู กบัพวก คือ ได้ร่วมกัน

กบัชาวต่างชาติ เป็นขบวนการหลอกลวงประชาชนว่ามีบรษิทั

ค้าทองค�าจากประเทศจีน เปิดให้ประชาชนในประเทศไทย

ลงทุนกับบริษัทโดยให้ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อเดือน โดย

การหลอกลวงนัน้เพือ่ให้มคีวามน่าเชือ่ถอื และประชาชนทัว่ไป

หลงเข้าร่วมลงทุน กลุ่มผู ้กระท�าผิดได้มีการจัดท�าเว็บไซต์ 

มีการจัดประชุมแสดงภาพความส�าเร็จ มีการขึ้นกล่าวจูงใจให้



98 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

9กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ผู้ร่วมลงทุนเชื่อมั่นและลงทุนแบบไม่ถอนทุนและผลตอบแทนระหว่างลงทุน จากนั้นกลุ่มผู้กระท�าผิดได้หยุดจ่ายผลตอบแทน

ท�าให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ท�าการอายัดทรัพย์สิน

ที่ตรวจพบจากการตรวจค้นในครั้งนี้

 นอกจากน้ียังพบว่า นายวรรณชัย บุญชู และกลุม่ขบวนการดงักล่าว ยงัชกัชวนให้ประชาชนลงทนุในกองทนุเหมอืงทองค�า 

Virgin Gold Mining Corporation หรือ VGMC ซึ่งอ้างว่าเป็นการลงทุนกับเหมืองทองค�าในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่ง

เมื่อมีประชาชนได้ลงทุนเป็นจ�านวนมาก กองทุนดังกล่าวได้ปิดตัวหนีไปต้ังแต่ปี 2557 แต่ได้หลอกลวงประชาชนว่าก�าลังจะ

น�าเข้าตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศองักฤษซึง่จะจ่ายเงนิปันผลในเดอืนมกราคม 2559 ทีจ่ะถงึนี ้เพือ่เป็นอบุายไม่ให้ถกูฟ้องร้อง

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างด�าเนินคดีดังกล่าวเป็นเลขสืบสวนท่ี 37/2557 ในการลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ 

คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษยงัได้ด�าเนนิการสอบปากค�าผูเ้สยีหายหลายสบิราย ในคดีพเิศษที ่61/2557 กรณกีารหลอกลวง

ให้ประชาชนทั่วไปลงทุนในหุ้นน�้ามันกับ บริษัท อีซ่ีแคช ฯ ประเทศอินโดนีเซีย แต่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้าง 

ซึง่จากการสอบสวนพบว่าเป็นกลุม่ขบวนการของชาวไทยทีร่่วมกบัชาวต่างชาติจัดต้ังระบบขึน้มาเพ่ือหลอกลวงให้ลงทนุ มีผูเ้สยีหาย

ทั่วประเทศประมาณ 500 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

 ทั้งน้ีหากมีผู้เสียหายในการหลอกลวงให้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

โทร.1202



1110 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

รวบตวัมอืสงัหำรภรรยำอยักำรปมขัดแย้งทีดิ่น อ.สวนผึง้ จ.รำชบรีุ

 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ 

วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้  นายกติตก้ิอง 

คณาจันทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ 

พร้อมเจ้าหน้าทีศ่นูย์สบืสวนสะกดรอย กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

เดนิทางไปจงัหวดัราชบรุ ีเพือ่น�าตวันายณรงค์ ธงชยั ผู้ต้องหา

ในคดีพิเศษที่ 20/2554 กรณีการฆาตกรรมนางสุชา กลีบบัว 

นักธุรกิจที่ดินเมืองราชบุรี และเป็นภรรยาอัยการจังหวัดไชยา 

สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ซ่ึงศาลจังหวัด

ราชบุรีได้ออกหมายจับไว้ตามหมายจับที่ 545/2553 และถูก

เจ้าพนักงานต�ารวจจับกุมตัวได้ น�าตัวกลับมายังกรมสอบสวน

คดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดี

 คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 

เวลากลางวันได้มีคนร้ายแต่งชุดลายพรางทหารขึ้นไปจ่อยิง

นางสุชา กลีบบัว อายุ 46 ปี ภรรยาของอัยการธิติ คุ้มรักษ์ 

อยัการประจ�าจงัหวดั อ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเสียชวีติ

บนรถประจ�าทางสายราชบุรี-สวนผึ้ง ขณะผู้ตายก�าลังนั่งรถ

จะไปอ�าเภอสวนผึ้งเพื่อไปดูไร่ที่ได้ท�าการปลูกปาล์มและ

ยางพาราไว้ ซึ่งทางการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พบมูลเหตุสงสัยว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุความขัดแย้งเรื่อง

การซือ้ขายทีด่นิบกุรกุในราชพสัด ุอ�าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุี 

ระหว่างนางสชุากบับดิาของรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงหนึง่ 

โดยก่อนหน้านี้นางสุชาเคยมาพบกับพนักงานสอบสวน

กรมสอบสวนคดพีเิศษและทหาร เพือ่ขอตรวจสอบทีใ่นอ�าเภอ

สวนผึง้หลงัเข้าไปตดิต่อซือ้ที ่จ�านวน 1,200 ไร่ ราคาประมาณ 

25 ล้านบาท ซึ่งนางสุชาจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจ�านวน 10 ล้าน

บาท ส่วนที่เหลือยังไม่จ่ายเนื่องจากยังไม่สามารถจัดหาที่ดิน

ให้ได้ และบคุคลดงักล่าวมกีารรบัปากว่าจะจดัท่ีดนิบนในเขตเขา

ซึ่งมีพื้นที่ลาดชัดเกิน 25 องศาให้แทน แต่นางสุชาปฏิเสธ 

เพราะเกรงจะถกูด�าเนนิคดฐีานบุกรกุ ท่ีราชพสัด ุจนมาเกดิเหตุ

ถูกยิงเสียชีวิต และต่อมาคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติ

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2554 

ให้รับคดีดังกล่าวมาเป็นคดีพิเศษ และโอนการสอบสวนจาก

พนักงานสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 7 มาอยู่ในอ�านาจหน้าที่

ของ DSI เป็นคดีพิเศษที่ 20/2554 คดีสอบสวนเสร็จสิ้นและ

ส่งส�านวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการ คดีพเิศษ เมือ่วนัที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2554 มีการฟ้องนายชัชวาลย์ เกิดเกียรติกุล 

(คนชีเ้ป้า) กบันายณรงค์ ธงชยั (มอืปืน) ในความผิดฐานร่วมกัน

ฆ่าผูอ้ืน่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน  โดยศาลชัน้ต้นตดัสนิลงโทษจ�าคกุ

นายชชัวาลย์ 33 ปี ส่วนนายณรงค์ หลบหนีและศาลได้ออก

หมายจบัไว้ กรมสอบสวนคดีพเิศษได้ติดตามจบักมุและประสาน

ขอความร่วมมอื เจ้าพนักงานต�ารวจในการติดตามจับกุมอีก

ทางหนึ่งด้วย จนเมือ่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 เจ้าพนกังาน

ต�ารวจภธูรลาดหลมุแก้ว จบักมุนายณรงค์ได้ และน�าส่งต�ารวจ

ภูธรราชบุรีเนื่องจากเป็นหมายศาลจังหวัดราชบุรี ต�ารวจภูธร

ราชบุรีจึงประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษมารับตัวไปด�าเนนิ

คดีต่อไป

 อนึง่ ส�าหรบัผูจ้้างวานให้กระท�าผดิในคดนีี ้พนัต�ารวจเอก

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้

คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมกบัศนูย์สบืสวนสะกดรอย 

สืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานมาด�าเนินคดีด้วยเพื่อให้

ผูเ้ป็นต้นเหตุแห่งการกระท�าผดิในเรือ่งนีไ้ด้รบัโทษตามกฎหมาย



1110 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

11กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ดเีอสไอร่วมวำงพวงมำลำพระบรมรำชำนสุำวรีย์
พระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้แทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม

พระบรมราชานุสาวรย์ี พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต ณ บรเิวณหน้าอาคารเนตบิณัฑติยสภา 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมผู้บริหารกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

พลังของแผ่นดิน ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

DSI เข้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
และพลังของแผ่นดิน

DSI ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม

ถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกรวย

กระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะและจุดเทยีนชัย พร้อมกล่าว

ถวายพระพรชัยมงคล และน�าเหล่าผู้บริหารและข้าราชการ

ในสังกดักระทรวงยติุธรรม โดยมพัีนต�ารวจเอก ไพสฐิ  วงศ์เมอืง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมผู้บริหารและข้าราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องรับรองกระทรวง

ยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ



1312 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 DSI  ร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ ณ ส�ำนักงำนเขตหลักสี่

 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 พันต�ารวจตรี ธวัชชัย 

ประดาอินทร์ รองผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและศูนย์

ข้อมูลการตรวจสอบ และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ วางพานพุม่ถวายราชสกัการะ

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อถวายความจงรักภักดี 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ส�านักงานเขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ข้าราชการและบุคลากร

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวาย

ราชสดดุ ีและถวายสตัยป์ฏิญาณ แสดงออกถึงความจงรกัภกัดี 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าหอพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ 

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

 เนื่องในปีพุทธศักราช 2558 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จ

พระ เจ้าอ ยู่หัว ภู มิพลอดุลย เดชมหาราช ทรง เจ ริญ

พระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวนัที ่5 ธนัวาคม 2558 นบัเปน็

ปีมหามงคลยิ่งส�าหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ขา้ราชการ เจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวง

ยุติธรรม ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พุทธศักราชการ 2547 

ท่ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม 2547 ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมอื

ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ใหส้ามารถปฏบิตังิานเชงิรุกเพ่ือปอ้งกนั 

ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรง

ต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญแห่งสหวิชาชีพ ซึ่งมีบุคลากรที่มี

ความรู ้ความสามารถในศาสตรท่ี์หลากหลายมาท�างานรว่มกนั 

โดยสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และ

ก้าวสู่ปีที่ 14 แห่งความเชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน



1312 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

13กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

อย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี สร้างคุณงาม

ความดีถวายพระองค์ท่าน และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “ดีเอสไอ น้อมดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระราชสักการะ

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

 เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ น�าคณะผูบ้รหิาร และขา้ราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ พระบรม

มหาราชวัง

อธิบดี DSI พร้อมผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ร่วมลงนำม

ถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

อธิบดี DSI ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ

 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธาน

ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร

ชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระชนมายุ 88 พรรษา โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ

พลเรือน ทหาร ต�ารวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี 

ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง

          ทัง้นี ้พนัต�ารวจเอก  ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวน

คดพีเิศษ ไดน้�าขา้ราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มจุดเทียน

ชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี  เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ด้วย



1514 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

14 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ข้ำรำชกำร DSI รับเสื้อพระรำชทำนในกิจกรรม 

“ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad”

 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2558 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ประธานในพิธีรับเส้ือพระราชทาน โดยมีพันต�ารวจเอก

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเสื้อ

พระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” 

ณ หอ้งรับรองกระทรวงยติุธรรม ชัน้ 2 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

 เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม  2558  ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวัน

รัฐธรรมนูญ เพื่อน้อมร�าลึกพระเกียรติคุณที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานรฐัธรรมนญูฉบบัแรกของประเทศไทย 

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดีเอสไอร่วมน�ำพำนพุ่มถวำยบังคม

พระบรมรำชำนุสำวรีย์ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ผู้แทนกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ร่วมวางพานประดับพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม 

พระบรมราชานสุาวรยี ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลที่ 7 หน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันพระราชทาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



1514 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

15กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

รวมพลังแห่งควำมกตัญญูและร่วมใจสำมัคคี DSI ร่วมป่ันจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ

   เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 พันต�ารวจ  เอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ 

รกัศักดิส์กุล รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมกจิกรรมป่ันจักรยาน

บนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

5 ธันวาคม 2558

DSI รวบตัวเฒ่ำมะกัน มีพฤติกำรณ์ล่วงละเมิดทำงเพศกับเด็กและโพสต์รูป

เปลือยเด็กในเฟซบุ๊ค

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ 

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันต�ารวจเอก 

ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้มอบหมายให้ พนัต�ารวจโท ไพศิษฏ์ สังคหะพงศ์ ผู้บัญชาการ

ส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ 

และร้อยต�ารวจเอก เขมชาต ิประกายหงษ์มณี รองผูบ้ญัชาการ

ส�านกักจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ 

น�าคณะเจ้าหน้าที่ DSI สนธิก�าลังกับกองบังคับการสืบสวน

สอบสวนภูธรภาค 5 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 และ

หน่วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ น�าหมายศาลเข้าตรวจ

ค้นเเละควบคุมตัวนาย James Craig Neumann อาย ุ67 ปี 

สญัชาตอิเมรกินั ทีบ้่านเลขที ่ 102 หมู ่ 2 ต.ขีเ้หล็ก อ.แม่แตง 

จ.เชยีงใหม่  โดยมเีจ้าหน้าที ่ HSI  (Homeland Security 

Investigation) สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาร่วมสงัเกตการณ์

การปฏิบัติดังกล่าวโดยนาย James Craig Neumann ผู้นี้ 

เคยเป็นครสูอนภาษาองักฤษในประเทศไทย มพีฤติการณ์ชอบ

ใกล้ชิดกับเดก็ทีพ่กัอาศยัในบรเิวณใกล้เคยีง โดยท�าทตีีสนทิกบัเด็ก 

ชกัชวนเดก็ให้มาเล่นท่ีบ้านของตน นอกจากนี้ยังชอบแชร์รูป

ลามกเด็กลงในเฟซบุ๊คตัวเองและส่งต่อไปให้ผู้อื่น



1716 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

16 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 อนึง่ การตรวจค้นครัง้นีเ้ป็นการตรวจค้นตาม พ.ร.บ.แก้ไข ป.ว.ิอาญา พ.ศ. 2558 (ความผดิเกีย่วกบัสือ่ลามกอนาจารเด็ก) 

ม.287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น มีโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ รวมทั้งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 

การเผยแพร่สือ่ลามกเดก็เป็นปัญหาส�าคญัซึง่ประเทศต่าง ๆ  ให้ความร่วมมอืกนัทัง้ในด้านการป้องกนัและปราบปรามอย่างจรงิจงั

เพราะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ส�าคัญ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย



1716 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

17กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ดีเอสไอสร้ำงเครือข่ำยป้องกันแชร์ลูกโซ่

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นประธานในพธิเีปิด

การสัมมนา “แชร์ลูกโซ่ : มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้ไม่ให้

ตกเป็นเหยือ่แชร์ลกูโซ่” และบรรยายพเิศษ เรือ่ง “กรมสอบสวน

คดพีเิศษกับการป้องกนัและปราบปรามแชร์ลกูโซ่” เพ่ือเป็นการ

ให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านอาชญากรรมพิเศษ และเป็นการ

เตือนภัยแก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม

ที่หลอกลวง ประชาชนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่มีความรุนแรง

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเป็นการด�าเนินการที่เป็น

ของขวัญคืนความสุขแก่ประชาชนในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2559 

ตามนโยบายรฐับาล ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม่

DSI ส่งมอบศูนย์กำรเรียนรู้ฯ บนเกำะยำวน้อย พังงำ

 เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 นายสมเจตน์ 

จงศภุวศิาลกจิ รองผูว่้าราชการจงัหวดัพงังา และคณะของกรม

สอบสวนคดพีเิศษ น�าโดย พนัต�ารวจโท พงศ์อนิทร์ อนิทรขาว 

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ  พนัต�ารวจโท ประวธุ วงศ์สนีิล 

ผู้บัญชาการส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และ

คณะได้ลงพ้ืนที่อ�าเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา เพื่อร่วมกันจัด

กิจกรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชน

ในพืน้ทีอ่�าเภอเกาะยาว เข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหารราชการ

ของภาครฐัซึง่เป็นแนวคดิสอดคล้องกบัภารกจิ บทบาทและหน้าที่

ของกระทรวงยุติธรรมในการอ�านวยความยุติธรรมและ

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า 



1918 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

18 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อต้องการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและปกป้องดูแล

ทรพัยากรในท้องถ่ินของตนเองได้ โดยใช้เครือ่งมอืพเิศษแม่ข่าย

แผนทีผ่่านระบบอนิเทอร์เนต็ หรอื DSI MAP ร่วมกบัโปรแกรม

แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่สามารถตรวจสอบต�าแหน่งที่ดิน

ได้ทันทีว่าอยู่ในเขตที่ดินของรัฐหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในกิจกรรม

ได้จัดให้มีการฝึกอบรมชาวบ้านให้สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

เบื้องต้นได้ นอกจากนี้ พันต�ารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังได้ส่งมอบศูนย์เรียนรู ้

การอ�านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ให้กับชาวบ้าน

บนเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ จ�านวน 2 ศนูย์ ประกอบด้วย

อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ฐานข้อมลูเอกสารสทิธท่ีิดนิ และคูม่อืต่าง ๆ 

เพือ่ใช้เป็นศนูย์กลางการร้องเรยีนและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน

และถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัคนในชมุชน เพือ่ใช้ในการบรหิารจัดการ

และปกป้องดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น

ของตนเองได้



1918 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

อธิบดี DSI ร่วมงำนแถลงผลงำนรัฐบำลในรอบ 1 ปี 
ท่ีท�ำเนียบรัฐบำล

 เมือ่วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี แถลงผลงาน

รัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในการท�างานระยะที่ 2 เพื่อวาง

รากฐานทางการเมอืง โดยยงัคงเดนิหน้าปฏริปูประเทศภายใต้

นโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม ต่างประเทศ 

การบรหิารราชการแผ่นดนิ และด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม เพ่ือเดินหน้าพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันในระยาว 20 ปีข้างหน้า และให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพันต�ารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง 

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เข้าร่วมงาน และหวัหน้าส่วนราชการ

เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

19กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



2120 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

ดเีอสไอ ร่วมแสดงควำมยินดกีบัหนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ 

เนือ่งในวนัสถำปนำครบรอบ 66 ปี

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ 

วงศ์เมอืง อธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจโท 

เชน กาญจนาปัจจ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศ 

พร้อมด้วย พันตรีหญิง นาฏยา มุตตามระ ผู้อ�านวยการส่วน

ช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมสอบสวน

คดีพิเศษร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 66 ปี วันก่อต้ังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมี 

นายสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ ให้การต้อนรับ

DSI มอบของขวญัปีใหม่ให้ประชำชนเข้ำถงึได้ง่ำย

 วนัที ่29 ธนัวาคม 2558 พนัต�ารวจเอกไพสิฐ วงศ์เมอืง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดแถลงข่าวการมอบของขวัญ

ให้แก่ประชาชน

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

1 ธันวาคม 2558 มีมติให้ทุกส่วนราชการจัดท�าโครงการ/

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2559 ให้กับประชาชน โดยพลเอก

ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้

ส่วนราชการ ในสงักดักระทรวงยตุธิรรม จดัโครงการ/กจิกรรม

ของขวญัปีใหม่ให้กบัประชาชน ซึง่เป็นการอ�านวยความยตุธิรรม 

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อ

ประโยชน์ต่อประชาชน

 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท�า Application 

ที่ท�างานบนมือถือระบบ Android ชื่อ DSI (กรมสอบสวน

คดพีเิศษ) เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ ข่าวภารกจิ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ รวมทัง้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส 

ร้องเรยีน ร้องทกุข์ ในเรือ่งต่าง ๆ  ทีจ่ะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด�าเนินการ

20 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



2120 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

 2. การตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันตนเอง 

มิให้บุกรุกที่ดินของรัฐ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พัฒนา

ระบบแม่ข่ายแผนทีผ่่านอนิเตอร์เนต็ DSI MAP เป็นนวตักรรม

ในการตรวจสอบพฒันาขึน้ เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่และยังเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไป

ที่สามารถเข้ามาใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ฟรี ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตเพียงมีพิกัดจีพีเอสของพื้นที่ก็สามารถตรวจสอบ

ได้ว่าพืน้ทีน่ัน้อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ะไร ซึง่ปัจจบุนัการหาพกิดัจพีเีอส

สามารถท�าได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไอแพด เป็นต้น

 3. การแจ้งเตือนภัยประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อ

แชร์ลูกโซ่ ในปี 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะด�าเนินการ

แจ้งเตอืนภยัแชร์ลกูโซ่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ความรูแ้ละเตอืนภัย

แก่ประชาชนเกี่ยวกับมหันตภัยแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นการฉ้อโกง

ประชาชนประเภทหนึ่งที่ยากต่อการปราบปรามหรือกว่าที่จะ

ปราบปรามได้ ประชาชนก็ได้รับความเสียหายไปมากแล้ว 

กรมสอบสวนดีพิเศษจึงมีนโยบายในการเร่งรัดการด�าเนินคดี

แชร์ลูกโซ่ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

21กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ น�าข้าราชการกรมสอบสวน

คดพีเิศษ  ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ภายในพระบรมมหาราชวัง 

กรุงเทพฯ

ข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนำมถวำยพระพร เนื่องในโอกำสขึ้นปีใหม่



2322 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 พันต�ารวจโท ไพศิษฎ์  

สงัคหะพงศ์ ผบ.ส�านกักจิการต่างประเทศ และคดอีาชญากรรม

ระหว่างประเทศ และ ร้อยต�ารวจเอก เขมชาต ิ ประกายหงษ์มณี 

รอง ผบ.ส�านกักจิการต่างประเทศ และคดอีาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ จึงได้ขอหมายค้นศาลจงัหวดัฝาง พร้อมสนธกิ�าลังร่วมกับ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเด็ก 

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิกองบังคบัการสบืสวนสอบสวนภธูร

ภาค 5 กองพสิจูน์หลกัฐานภาค 5 กองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมือง

ภาค 5 กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สถานีต�ารวจภูธรฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เข้าตรวจค้น

บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 17 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในการเข้า

ตรวจค้นในบ้านหลังดังกล่าว เบ้ืองต้นพบของกลางรูปถ่าย

เด็กผู้ชายหลายคนในลักษณะลามกอนาจารเป็นจ�านวนมาก 

ทีน่ายฟาเบยีน ได้ถ่ายเกบ็ไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ก่อนเชิญ 

นายฟาเบยีน เฟรเดรรคิ แบลนด์ฟอร์ด (Mr.Fabian Frederick 

BLANDFORD) อายุ 64 ปี ชาวอังกฤษ ถือหนังเสือเดินทาง

ประเทศอังกฤษ เลขที่ 518127747 เจ้าของบ้านมาสอบสวน

DSI บุกรวบ ‘อดีตพระฝรั่ง’ สะสมภำพลำมก-โพสต์รูปเปลือยเด็กในเฟซบุ๊ก

 พันต�ารวจโท ไพศิษฎ์ เผยว่า กลางเดือน พ.ย. 58 

ส�านกักจิการต่างประเทศ และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

ดีเอสไอ ได้รับการประสานรับข้อมูลจากหน่วยสืบสวนเพื่อ

ความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิกระทรวงความมัน่คงแห่งสหรัฐอเมริกา 

(Homeland Security Investigations หรือ HSI) ให้ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง กรณีศูนย์ประสานเด็กหาย และเด็กถูกล่วงละเมิด

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Center for Missing and 

Exploited Children) หรือ NCMEC ตรวจพบข้อมูลภาพ

ลกัษณะลามกอนาจารของเดก็จาก IP Address ของบุคคลช่ือ 

Fabian Frederick Blandford ปัจจบุนัสมรสกบัหญิงชาวไทย 

มบีตุร 1 ราย อยูบ้่านเลขที ่58 หมู ่17 ต�าบลเวยีง อ�าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมอืง อธบิดดีเีอสไอ 

และ พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีดีเอสไอ

จงึได้สัง่การด�าเนนิการจบักมุผูต้้องหามาด�าเนนิคดตีามกฎหมาย
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ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

   ดีเอสไอร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเด็ก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 5 ท�าการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ โดยเข้าพืน้ที ่อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

พร้อมเจ้าหน้าทีต่�ารวจจากประเทศองักฤษเข้าร่วมสงัเกตการณ์

การปฏบิตังิานด้วย เบือ้งต้นจากการสบืสวนทราบว่า นายฟาเบยีน 

เฟรเดรริค แบลนด์ฟอร์ด เคยบวชเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่ง

ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และมีพฤติการณ์เป็นคนใจบุญ เพ่ือหา

โอกาสใกล้ชิดกับเด็กในพื้นที่ ก่อนหลอกลวงเด็กมาถ่ายรูป

ลามกอนาจาร ปัจจบุนัรบัสอนภาษาองักฤษให้กับเด็กในพ้ืนท่ี 

อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นเข้าข่ายกระท�าผิดตาม 

พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ม.287/1 คือ 

1. ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก มีอัตราโทษจ�าคุกไม่เกิน 

5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ�าทั้งปรับ และ 

2. เผยแพร่ หรือส่งต่อ มีอัตราโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ

ไม่เกนิ 140,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั นายฟาเบยีน จึงถูกจับกมุ 

ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.ฝาง ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไป

 ด้าน ร้อยต�ารวจเอก เขมชาติ กล่าวว่า การป้องกัน

และปราบปรามผู ้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็กนั้น 

เป็นนโยบายที่ส�าคัญที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศ

ต่าง ๆ ให้ความสนใจ เนื่องจากถือว่าเป็นอาชญากรรมที่มี

ผลกระทบต่อสังคม และศีลธรรมอันดีของประชาชน และ

ก่อให้เกดิผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเด็กผู้ตกเป็นเหยือ่ ซึง่จะ

ก่อให้เกดิเป็นปัญหาสงัคมทีส่�าคญัต่อไปในอนาคต ทางรฐับาล 

กระทรวงยตุธิรรม ดเีอสไอ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพยายาม

เข้าไปด�าเนนิการจบักมุผูต้้องหาเหล่านีม้าด�าเนนิคดตีามกฎหมาย 

เพ่ือให้นานาชาติทราบว่า ประเทศไทยจริงจังกบัการปราบปราม

คดีประเภทนี้

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 Mr.Chung Chih Ching 

เลขานุการฝ่ายกฎหมาย ส�านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ไทเปประจ�าประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับ 

พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ  วงศ์เมอืง ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง อธบิดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้แทนส�ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ�ำประเทศไทย 

แสดงควำมยินดีในโอกำสรับต�ำแหน่งอธิบดี DSI
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DSI

ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 พันต�ารวจโท พงศ์พร  

พราหมณ์เสน่ห์ ผู ้บัญชาการส�านักปฏิบัติการพิเศษ และ

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมส่งความสุขจัดกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยจัดบูธกิจกรรมการยิงปืนจ�าลอง 

การเล่นเกมทายปัญหา การถ่ายภาพกับหุ่นเจ้าหน้าที่ DSI 

จ�าลอง และมอบของขวัญแก่เด็กมากมาย ณ ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี กรุงเทพฯ

DSI ร่วมส่งควำมสุข จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 2559 ที่ศูนย์รำชกำรฯ

 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2559  พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจโท กรวัชร์  

ปานประภากร ผูบ้ญัชาการส�านกัคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งใน

วันครบรอบ 39 ปี หนังสือพิมพ์มติชน พร้อมร่วมบริจาคเงิน

สมทบทนุ เพือ่มอบมลูนิธ ิดร.โกวทิ  วรพพิฒัน์ โดยมนีายขรรค์ชัย  

บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จ�ากัด เป็นผู้รับมอบ

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแสดงควำมยินดีเนื่องในวันครบรอบ 39 ปี 

หนังสือพิมพ์มติชน
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DSI

ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร 

ผูอ้�านวยการส่วนคดอีาญาพเิศษ 2 และคณะพนกังานสอบสวน

คดีพิเศษน�าหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลาบุกตรวจค้นบ้าน

เลขที่ 140/226 ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ซึง่เป็นบ้านของ นางอนนัตา หรอืนางชนญัภค ไชยรกัษ์ สมาชกิ

ระดับแกนน�าของกลุ ่มขบวนการแชร์ลูกโซ่ (แชร์ทองค�า) 

หลอกลวงให้ประชาชนทัว่ไปลงทนุซือ้ทองค�ากบับริษทัพีเอม็บี 

เพกาซัส (ไทยแลนด์) จ�ากัด และ Pegasus Bullion Limited 

จากการตรวจค้นตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 จ�านวน 

1 กระบอกพร้อมกระสุนปืน 6 นัดโฉนดที่ดินกว่า 15 แปลง 

ทองค�ารูปพรรณ และสมุดบัญชีธนาคารอีกหลายเล่มยึดไว้

ตรวจสอบ

ดีเอสไอ บุกค้นบ้ำนแกนน�ำแชร์ลูกโซ่ 2 จุดพื้นที่ จ.สงขลำ

 ทั้งนี้ จากการสอบสวนพบว่า มีบริษัทค้าทองค�า

จากประเทศจีน เปิดให้ประชาชนในประเทศไทยร่วมลงทุน

กับบริษัทโดยให้ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อเดือนโดยการ

หลอกลวงนั้นเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนทั่วไป

หลงเข้าร่วมลงทุน กลุ่มผู้กระท�าผิดยังได้จัดท�าเว็บไซต์ มีการ

จดัประชมุแสดงภาพความส�าเรจ็ และขึน้กล่าวจงูใจให้ผูร่้วมลงทนุ

เชื่อมั่นและลงทุนแบบไม่ถอนทุนและผลตอบแทนระหว่าง

ลงทนุ จากนัน้กลุ่มผู้กระท�าผิดได้หยดุจ่ายผลตอบแทนท�าให้เกิด

ความเสยีหาย ล่าสดุพบมลูค่าความเสยีหายกว่า 1,000 ล้านบาท

 ส�าหรับการบุกตรวจค้นบ้านของนางอนันตา หรือ 

นางชนัญภค ไชยรักษ์ เป็นผู้มีชื่อเสียงและฐานะทางสังคม

ในพื้นที่จังหวังสงขลา จึงมีประชาชนสนใจเข้าร่วมลงทุนด้วย

จ�านวนมาก และพบว่าในช่วงที่กลุ่มขบวนการเริ่มมีการหยุด

จ่ายผลตอบแทนเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2557 กลุ่มของ

นางอนันตาฯ ยังคงมีการเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมลงทุน

อยู่อย่างต่อเน่ือง จงึได้น�าก�าลงัเข้าตรวจค้นเพือ่หาพยานหลกัฐาน

และอายัดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการแชร์

ลูกโซ่ต่อไป
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ACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรมACTIVITY  ประมวลภาพกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์   

รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย 

พันต�ารวจโท อมร  หงษ์ศรีทอง ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล น�าคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษ เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ 

เลขาธิการ ก.พ. และ นายสุวัฒน์  เอื้อเฟื้อ ผู้อ�านวยการส�านัก

พัฒนาระบบจ�าแนกต�าแหน่งและค่าตอบแทน เนื่องในโอกาส

ขึน้ปีใหม่ 2559 ณ ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

(ส�านักงาน ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี

ดีเอสไอ อวยพรปีใหม่ เลขำธิกำร ก.พ.

 เมือ่วนัที ่13 มกราคม 2559 พลเอก ไพบลูย์  คุม้ฉายา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการแถลงผล

การด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล 

รอบ 1 ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

ให้แก่สื่อมวลชน และสาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

และทั่วถึงภายใต้แนวคิด  “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน  น�าบริการรัฐ 

สู่ประชาชน” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ�าปาเทศ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร 

มนีะโยธนิ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงยตุธิรรม นายชาญเชาวน์ 

ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วมฯ 

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 

กระทรวงยุติธรรม โชว์ผลงำนส�ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลในรอบ 1 ปี 

มุ่งเน้น “ยุติธรรมสู่หมู่บ้ำน น�ำบริกำรรัฐสู่ประชำชน”

 ภายในงานมกีารแถลงผลงานโดยหวัหน้าส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยตุธิรรม แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.  การอ�านวย

ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม 2. การสร้าง

สังคมแห่งความปลอดภัย 3. การป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด 4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

5. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และ 

6. การพัฒนากฎหมายของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัด

แสดงนทิรรศการแสดงผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมด้วย 
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ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   ประมวลภาพกิจกรรม  ACTIVITY   

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 พันต�ารวจเอก อัครพล  

บุญโยปัษฎัมภ์  ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และ

คณะเจ้าหน้าทีศ่นูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในฐานะผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับศูนย์บัญชาการ

แก้ไขปัญหา การท�าประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการแถลง

ความก้าวหน้า ในการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

 โดยการแถลงความก้าวหน้าในครั้งนี้ คณะผู้แทน

กรมสอบสวนคดพีเิศษได้น�าเสนอผลการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

การค้ามนษุย์ ในภาคประมง ในห้วงเวลาตลอดปี พ.ศ. 2558 และ

การด�าเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนตามที่รัฐบาลมอบหมายให้

ด�าเนินการ น�ามาสู ่การสร้างความตระหนักและเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ

ประมงหรือโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางทะเล 

ให้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดตามกฎหมายมากยิง่ขึน้ ซ่ึงข้อมลูการ

ด�าเนนิงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ เหล่านี ้ได้รบัความสนใจ

จากผู้เข้าร่วมงานทั้งในระดับเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน รวมถึง

สื่อสารมวลชนต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก

ศูนย์ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแถลงควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย

 วันที่  15 มกราคม 2559 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ 

นางกรรณิกา  ริมโพธิ์เงิน รองผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญา เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 9 ของการก่อตั้งองค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) โดยร่วมบริจาค

เงนิสบทบทนุเพือ่มอบมลูนิธ ิTPBS ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส 

ถนนวิภาวดีรังสิต

DSI ร่วมแสดงควำมยินดีกับ TPBS
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สัมภำษณ์พิเศษอธิบดี DSI
“พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง”

DSI
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งพันต�ารวจเอก 

ไพสฐิ วงศ์เมอืง รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) 

เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามที่กระทรวงยุติธรรม

เสนอ เมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2558 และมพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพเิศษ กระทรวงยติุธรรม ต้ังแต่วนัที ่5 พฤศจกิายน  2558 

นบัเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดเีป็นอย่างยิง่  เพราะพนัต�ารวจเอก ไพสฐิ 

วงศ์เมือง นับเป็นผู้บริหารที่ร่วมท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่ 

กบัข้าราชการและเจ้าหน้าทีด่เีอสไอตัง้แต่ยคุบกุเบกิเริม่ก่อร่าง

สร้างองค์กรนี้ข้ึนมา ตั้งแต่ปี 2547 โดยได้โอนย้ายจาก

ข้าราชการต�ารวจ ต�าแหน่งผูก้�ากบัการ สภ.บ้านบงึ จงัหวัด

ชลบรุ ีมาเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญั ต�าแหน่งหวัหน้าชุด

ปฏบิตักิารสบืสวน ชดุที ่1 ส่วนสบืสวนสะกดรอย ก่อนทีจ่ะ

ขึน้สูต่�าแหน่งผูอ้�านวยการส่วนปฏบิตักิารพเิศษ ผู้บญัชาการ

ส�านกัปฏบิติัการพเิศษ รองอธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ และ

ก้าวขึน้สูต่�าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

29กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

พลิกโฉมดีเอสไอ ด้วยฝีมืออธิบดีใหม่ “พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง”

 หลงัจากทีไ่ด้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งต้ัง 

พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง รองอธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ไม่นานนัก 

อธิบดีคนใหม่ได้ประเดิมงานท่ีสาธารณชนต่างจับตามอง 

คือ การกวาดล้างการทุจริตในองค์กร กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า 

เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากขบวนการแชร์ลูกโซ่ที่ถูกจับ

ด�าเนินคดี โดยเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ได้เปิดการ

แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ดีเอสไอได้รับการร้องเรียนกรณี

ปฏิบัติงานล่าช้า และการเรียกรับผลประโยชน์ของพนักงาน

สอบสวนคดพีเิศษในคดพีเิศษท่ี 114/2555 กรณบีรษิทัดจิติอล 

คราวน์ โฮลดิง้ จ�ากดั หรอื DCHL ซึง่มพีฤตกิารณ์กระท�าความผิด

ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 

มีผู้เสียหายจ�านวน 94 คน

เน้นกำรท�ำหน้ำที่โปร่งใส - ตรงไปตรงมำ

 จากการตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย พบสลิปฝากเงิน

เข้าบญัชธีนาคารกรุงไทยของเจ้าหน้าท่ีดีเอสไอรายหนึง่ซึง่เป็น

หนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว และน�าไปสู่

การตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและสั่งพักราชการไว้ก่อน 

จากนั้นต้องเรียกพนักงานสอบสวนรายดังกล่าวเข้าชี้แจง 

ซ่ึงโทษวนิยักรณทีจุรติต่อหน้าที ่หากพบว่ามคีวามผดิ คอื ไล่ออก

และด�าเนนิคดอีาญา นบัเป็นงานแรกทีเ่รยีกความศรทัธาคนืมา

จากประชาชน โดยเริม่จากการปัดกวาดภายในองค์กรก่อนและ

จัดการขัน้เด็ดขาดกบัเจ้าหน้าทีดี่เอสไอทีม่พีฤตกิารณ์เรยีกรบั

ประโยชน์จากการท�าหน้าที่ 
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 “นโยบายการท�างานของผม จะเน้นการท�างานตรงไป

ตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 

จากเร่ืองการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ในคร้ังนี้ ผมได้เรียก

ประชมุพนกังานสอบสวนทัง้หมดเพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบัคดี

แชร์ลูกโซ่ทั้งหมด เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และขอฝากเตอืนไปถงึบคุคลทีท่ราบเรือ่งกลไกแชร์ลกูโซ่ แต่ยัง

คดิจะลงทนุเพ่ือหวงัผลก�าไรในช่วงแรกแล้วจะเลกิ ว่าหากลงมอื

ร่วมขบวนการแชร์ลกูโซ่แม้เพยีงช่วงแรกก็ถือว่ามคีวามผดิแล้ว”

 ต้องยอมรับว่าในช่วงที่บ ้านเมืองมีความคิดเห็น

ทางการเมืองแตกต่างกันออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายการเมืองมักใช้

อ�านาจของกรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นเครือ่งมอืเพ่ือจุดประสงค์

ทางการเมือง ต่อมาในยุคที่ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา เป็น

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม จงึได้ปรบัระบบการบรหิารงาน

คดพีเิศษให้มคีวามเป็นเอกเทศ มคีวามเป็นอสิระในการด�าเนนิงาน

ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างโปร่งใส มเีหตมุผีล โดยมเีป้าหมาย

การท�าหน้าที่เพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รักษา

ผลประโยชน์ของประเทศชาตอิย่างแท้จรงิ  มใิช่การท�างานตาม

ค�าสั่งใคร โดยเป้าหมายส�าคัญที่สุด คือ การสร้างความเชื่อมั่น

ในการด�าเนนิงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษอย่างไม่เลอืกปฏบิตัิ

เพื่อแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน รวมทั้งเพ่ือลดปัจจัย

สร้ำงควำมเชื่อมั่นกลับคืนสู่ดีเอสไอ

ทีจ่ะสร้างความขดัแย้งขึน้ใหม่ โดยบรูณาการด้านการสืบสวน

สอบสวนโดยใช้มาตรการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อสนับสนุนในการด�าเนินคดีที่ส�าคัญ 

ได้แก่ ความผิดเกีย่วกบัการหมิน่สถาบนั (มาตรา 112) คดคีวามผดิ

เกีย่วกบัการฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลกูโซ่ คดคีวามผดิเก่ียวกับ

การบกุรกุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คดีความผิด

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการสืบสวนสอบสวนการกระท�าความผิดเก่ียวกับ

การค้ามนษุย์ ตลอดจนการมุง่เน้นการด�าเนนิงานในเชงิป้องกนั

มากยิง่ข้ึน อาทิ การให้ความรู้แก่ประชาชนในการแจ้งเตอืนภยั

ประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
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 แชร์ลูกโซ่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งหลอกลวง

ให้เหยื่อสมัครเป็นสมาชิกร่วมลงทุนในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับ

ธุรกิจแบบขายตรง  แต่มีความแตกต่างกันตรงที่แชร์ลูกโซ่

จะไม่เน้นการจ�าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และหลอกลวงว่า

จะได้รับผลตอบแทนสูง โดยใช้วิธีน�าเงินของผู ้ที่มาสมัคร

รายหลงั ๆ  ไปจ่ายค่าตอบแทนให้คนท่ีสมคัรรายแรก ๆ  แต่ในเวลา

ต่อมาจะหยุดการจ่ายค่าตอบแทน ปิดกิจการและน�าเงินที่ได้

จากสมาชิกหนีไป ท�าให้เกิดความเสียหายลุกลามใหญ่โต

อย่างรวดเร็ว การกระท�าดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราช

ก�าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 

ซึง่หากเป็นเรือ่งทีม่คีวามเสยีหายในวงกว้าง หรอืกระท�าผิดซับซ้อน

เดินหน้ำป้องกันและปรำบปรำมมหันตภัยแชร์ลูกโซ่

ก็จะเป็นคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ซ่ึงเป็นคดีความผิดทางอาญาตามบัญชีแนบท้าย 

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

 จากสถิติข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีคดีพิเศษ

เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อยู่ในความรับผิดชอบกว่าร้อยคดี มูลค่า

ความเสยีหายรวมกนักว่า 10,000 ล้านบาท โดยเฉพาะ พ.ศ. 2558 

จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงอีกเกือบสามร้อยคดี

 ในปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดโครงการ

ของขวญัปีใหม่ 2558 แจ้งเตอืนภยัธรุกจิแชร์ลกูโซ่ขึน้ในจังหวัด

ต่าง ๆ 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี เชียงใหม่ และ

ชลบุรี โดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 3,256 คน 

ซึง่เป็นการบรูณาการของหน่วยงานในสงักดักระทรวงยติุธรรม 

ในรูปแบบของการเสวนา  เพื่อแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และ

หนี้นอกระบบ และท�าอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

พร้อมทัง้การออกบธูให้บรกิารประชาชนของหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงยุติธรรม อาทิ การให้ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าด้าน

กฎหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสอาชญากรรม

เดินหน้ำป้องกันและปรำบปรำมมหันตภัยแชร์ลูกโซ่

ต่าง ๆ  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการมส่ีวนร่วม

ป้องกนั แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ซ่ึงเป็นการอ�านวยความยตุธิรรม

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมตามนโยบายของกระทรวง

ยุติธรรม และในปี 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษจะด�าเนินการ

แจ้งเตือนภัยแชร์ลูกโซ่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเร่งรัด

การด�าเนินคดีแชร์ลูกโซ่ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม 
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 นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่าน

อินเทอร์เน็ต DSI MAP ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการตรวจสอบ

แนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันตนเองมิให้บุกรุกที่ดินของรัฐ โดย

เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยังเกิด

ประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้ามาใช้โปรแกรม

ดงักล่าวได้ฟรผ่ีานระบบอนิเทอร์เนต็ เพยีงมพีกิดัจพีเีอสของ

พ้ืนที่ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าพ้ืนที่น้ันอยู่ในเขตพื้นที่อะไร 

ซึง่ปัจจบุนัการหาพกิดัจพีเีอสสามารถท�าได้ง่าย ผ่านโทรศพัท์

สมาร์ทโฟน

 DSI MAP สามารถตรวจสอบแนวเขตอทุยานแห่งชาติ

และเขตอนรุกัษ์ต่าง ๆ  ช่วยป้องกนัการบกุรกุทีด่นิของรฐั ซึง่

ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพฒันาโปรแกรมดงักล่าวให้สามารถ

ติดตั้งได้บนอุปกรณ์โทรศัพท์แบบ Smart Phone ในระบบ

ปฏบิติัการ Android และระบบปฏบิติัการ iOS เพือ่อ�านวย

ความสะดวกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

เฝ้าระวงัการบกุรกุทีส่าธารณะ เขตป่าสงวนแห่งชาต ิเขตอทุยาน

แห่งชาติได้อีกทางหนึ่ง 

 กรมสอบสวนคดพีเิศษจะต้องเป็นหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมายทีพ่ฒันาการบรกิาร เทคโนโลย ีสร้างประสิทธิภาพ

ในการสบืสวนสอบสวน ท�างานโดยไม่เลอืกปฏบิตัเิพือ่แก้ไข

ปัญหาของชาต ิและประชาชน เน้นการบรูณาการการท�างาน

กับหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

ด้วยความเชีย่วชาญ ซือ่สตัย์ และยดึหลกัธรรมาภบิาล โดย

มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นที่ยอมรับของ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี

ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ 

ศรัทธา และความไว้วางใจจากประชาชน ตลอดไป 

 “สิ่งส�าคัญในการป้องกันและปราบปรามขบวนการแชร์ลูกโซ่ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันและสามารถเฝ้าระวังภัยดังกล่าวในพื้นที่ของตนเองได้ด้วย โดย

ผู้เสียหายสามารถเข้าไปร้องเรียนกับหน่วยบริการประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยตนเองหรอืร้องเรยีนผ่านเวบ็ไซต์

ของ DSI หรือ Call Center 1202 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในเบือ้งต้นก่อนที่จะส่งต่อไปยังส�านักคดีที่เกี่ยวข้อง 

ท�าการสืบสวนสอบสวนต่อไป”

32 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ play.google.com/store/apps

 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้จดัท�า Application ทีท่�างาน

บนมือถือระบบ Android ชื่อ DSI (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภารกิจ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ รวมทัง้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส 

ร้องเรยีน ร้องทกุข์ ในเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีจะให้กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ด�าเนินการ โดย  Application  ดังกล่าวยังเพิ่มช่องทางการ

ตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ และสถานะเรื่องร้องเรียนโดยใช้

หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนเป็นรหัสเข้าสู่ระบบ ท�าให้

ประชาชนได้รบัความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารกบักรมสอบสวน

คดพีเิศษผ่านมอืถอื โดยสามารถตดิตามความคบืหน้าของเร่ือง

ทีต่นยืน่ไว้ รวมถงึสามารถตรวจสอบสถานะของคดต่ีางๆ ทีต่น

เกีย่วข้องได้ว่าการด�าเนนิการอยูใ่นขัน้ตอนใดแล้ว อนัเป็นการ

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม 

พร้อมทั้งได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริหารหน่วยงาน

ภายในกรมสอบสวนคดพีเิศษไว้ด้วย และนอกจาก Application 

ดงักล่าวแล้ว พีน้่องประชาชนสามารถใช้บรกิารแบบเดียวกัน

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ที ่www.dsi.go.th 

ได้อีกทางหนึ่งด้วย

สร้ำงนวัตกรรมให้ประชำชนเข้ำถึงควำมยุติธรรมได้โดยง่ำย

DSI Application
Android OS
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ประวตั ิอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ

ชื่อ – สกุล  พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง

ต�าแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  กระทรวงยุติธรรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รป.บ.(ตร.) , ปริญญาโท พบ.ม.(นิด้า)

การฝึกอบรม จบนักเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 38

  อบรมหลักสูตรผู้ก�ากับการ  รุ่นที่ 35

  อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 78

  อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

  (วตท.) รุ่นที่ 19

พ.ศ. 2528 รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2534 สารวัตรแผนกก�าลังพล กก.อก.บก.ภ.2 จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2538 สารวัตร สภ.นิคมมาบข่า จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2539 รองผู้ก�ากับการปราบปราม สภ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2541 รองผู้ก�ากับการจราจร สภ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2543 ผู้ก�ากับการ 4 บก.อก.ภ.2 จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2545 ผู้ก�ากับการ สภ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2547 โอนย้ายมารับราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท�าหน้าที่ 

  หัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวน ชุดที่ 1 ส่วนสืบสวนสะกดรอย

พ.ศ. 2553 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ

พ.ศ. 2554 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการส�านักปฏิบัติการพิเศษ

พ.ศ. 2555 ผู้บัญชาการส�านักปฏิบัติการพิเศษ

พ.ศ. 2556 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�างาน



“การพัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษ
สู่ทศวรรษหน้า”

พันตำ�รวจโท เบญจพล จันทวรรณ

DSI
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 ในการด�าเนนิคดพิีเศษทีเ่ป็นคดคีวามผดิทางอาญาทีม่คีวามส�าคญั และยงัเป็นคดคีวามผดิทางอาญาทีมี่ความซบัซ้อน

จ�าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ เป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมี

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ เป็นความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท�าความผิด

ข้ามชาติ หรอืเป็นการกระท�าขององค์กรอาชญากรรม เป็นคดีความผดิทางอาญาทีม่ผีูท้รงอทิธพิลทีส่�าคญัเป็นตวัการ ผู้ใช้

หรือผู้สนับสนุน พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจช้ันผู้ใหญ่ เป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท�า

ความผิดอาญา (คดีพิเศษตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21)

 จากปรากฏการณ์ของการประกอบอาชญากรรมของ

ผูก้ระท�าความผดิมแีนวโน้มท่ีจะกระท�าพฤตกิรรมทีเ่ป็นความผดิ

ทางอาญาเป็นแบบพเิศษอย่างหลากหลายแตกต่างจากความผิด

ทางอาญาทีเ่กดิขึน้ในอดตีท่ีผ่านมา และในการปฏิบัติงานเชงิระบบ

ที ่DSI น�ามาปฏิบัตใินการด�าเนนิคดพีเิศษ  ซึง่เป็นการใช้อ�านาจ

ที่เป็นมาตรการทางอาญาท่ีผ่านมานั้น  มีทิศทางเชิงระบบ

ปฏบิตังิานทีจ่ะต้องน�าการใช้อ�านาจในระบบไต่สวนมาใช้ผสมกับ

ระบบกล่าวหาในขัน้ตอนสบืสวนและสอบสวนคดพีเิศษเพิม่มากขึน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นกรณีที่คดีความผิดทางอาญานั้น

เกีย่วข้องกบัการทจุรติ ประพฤตมิชิอบ ของเจ้าหน้าทีร่ัฐ    

 DSI ซึง่เป็นหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย เป็นองค์กรท่ีมี

อ�านาจสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทีเ่ป็นคดพีเิศษ มีการใช้

อ�านาจตามกฎหมายการสอบสวนคดีพเิศษ  เป็นกรอบขอบเขต

การใช้อ�านาจท่ีเป็นแนวทางหลักในการปฏบิติังาน เพือ่ด�าเนนิคดี

ทางอาญาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องคดีพิเศษ การใช้อ�านาจตาม

กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษที่จะต้องมีการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง การสืบสวน และการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยาน

หลักฐานที่ปรากฏ การด�าเนินการของ DSI จึงต้องมีมาตรฐาน

การสอบสวนคดีพิเศษที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ

เชื่อถือ  มีการบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่เกีย่วข้อง ร่วมกนัปฏบิตังิานเพือ่ค้นหาความจริงให้สอดคล้อง

กบัภารกจิตามทีม่คีวามรบัผดิชอบเกดิขึน้นัน้ ๆ  ให้มผีลสมัฤทธิ์ 

เป็นทีย่ตุใินประเดน็แห่งคดคีวามทีไ่ด้เกดิขึน้  การพัฒนาข้อมูล

ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันนับเป็นองค์ความรู้ที่จะเกิดขึน้ต่อไปนัน้ 

จ�าเป็นจะต้องท�าให้ปรากฏขึน้เป็นรูปแบบการปฏบิตัอิย่างเป็นระบบ 

และเป็นไปอย่างโปร่งใสที่ชี้แจงอธิบายความได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเด็นในเรื่องการใช้อ�านาจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ในการปฏบิติังานและเป็นทีย่อมรบัจากประชาชนสูท่ศวรรษหน้า  

  1ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษเฉพาะด้าน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ  
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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“การพัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษสู่ทศวรรษหน้า”
พันต�ารวจโท เบญจพล จันทวรรณ1



 เม่ือมีการด�าเนินคดีในคดีพิเศษของ DSI จะมีวิธีการท�างานเป็นระบบเป็นรูปแบบของปฏิบัติงานที่จะต้องมีขั้นตอน

ในการปฏิบตังิาน “นติกิระบวนงาน” โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นกรอบแนวทางการปฏบิตังิานเป็นแนวทางรองรบัการใช้อ�านาจ

ของ DSI และ Legal Process Theory & Integration Theory ในเรื่องการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ขั้นตอน

ของการใช้อ�านาจตามกฎหมายบัญญัติ ตามหลักนิติธรรม หรือ หลักนิติรัฐ ยึดกฎเกณฑ์ปฏิบัติที่มีแนวทางการด�าเนินงาน

เป็นแบบพเิศษเป็นรปูแบบเฉพาะของ  DSI ทีต้่องชีแ้จงและอธบิายความเกีย่วกบัการใช้อ�านาจของ DSI  เอง เร่ิมต้ังแต่ในขัน้ตอนทีมี่

การรับเรื่องและรับค�าร้องทุกข์ ที่ DSI จะเข้าสู่อ�านาจและการใช้อ�านาจได้อย่างไร และเริ่มขึ้นเมื่อใด ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนงาน

สบืสวนและ/หรือในกระบวนงานสอบสวนคดีพิเศษ  ในขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการจัดล�าดับเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง

หรอืพยานหลกัฐานทีป่รากฏ ในเรือ่งของการมพียานหลักฐานทีม่นีัน้  น�ามาเป็นข้อเทจ็จริงประกอบตามท้องเร่ืองทีเ่ป็นเหตสุงสยัว่า

จะใช้อ�านาจตามแนวทางของ DSI เกดิขึน้แล้วหรือไม่ เป็นสภาพของประเด็นปัญหาทีจ่ะต้องท�าให้ DSI จ�าเป็นจะต้องด�าเนนิคดี

โดยทันทีหรือจะต้องไปสืบสวนตรวจสอบข้อมูลนั้น ๆ ก่อน DSI  เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะด�าเนินคดี

ในคดีพิเศษนั้น ๆ การบูรณาการเจ้าพนักงานหรือบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้เป็นการร่วมกัน

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในแต่ละเรื่อง  ในแต่ละขั้นตอนที่มี DSI แต่ละระดับต�าแหน่งเข้าไปเป็นหัวหน้าหรือเป็น

เลขาส�านวนการสบืสวนหรอืส�านวนการสอบสวนคดีพิเศษนัน้ๆ ท้ังท่ีเป็นการด�าเนินคดีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของ DSI และ/หรอื

เป็นของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในการปฏิบัติงานด�าเนินคดีพิเศษโดยมีการใช้อ�านาจตามกฎหมาย

การสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีศักดิ์และสิทธิในฐานะเป็นกฎหมายกลาง เพื่อที่จะค้นหาความจริงให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ 

ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจในฐานะเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายก�าหนดไว้นั้น เพื่อให้เป็นการใช้อ�านาจในฐานะการเป็นเจ้าพนักงาน

เป็นการกระท�าโดยชอบมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับการใช้อ�านาจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการอ�านวยความยุติธรรม

แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  เมื่อมีการด�าเนินคดีพิเศษ  และ/หรือการค้นหาความจริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ความผิด 

และน�าตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษ จึงเป็นความรับผิดชอบที่ DSI  จะต้องท�าให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือการปฏิบัติงาน

ในการด�าเนินคดีพิเศษนั้น ๆ  มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนั้น ๆ  เข้าเหตุต้องสงสัยที่เป็นเหตุสรุปเชื่อได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐานที่ปรากฏในส�านวนการสอบสวนของการด�าเนนิคดีพิเศษนัน้ เข้าเหตุทีอ้่างได้ว่าหรือเชือ่ว่าเกิดเป็นความผดิ

ทางอาญาทีอ่ยูภ่ายใต้ขอบเขตอ�านาจของ DSI ภายใต้กรอบการใช้อ�านาจในการด�าเนนิคดี  ซ่ึงเป็นความผดิทางอาญาทีเ่ป็นคดพีเิศษแล้ว 

และ DSI มีความจ�าเป็นจะต้องสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ  การปฏิบัติงานเช่นนี้จึงจะเข้าข่าย

เป็นการด�าเนินคดีีพิเศษ ตามหลักการของทฤษฎี “กระบวนการนิติธรรม”  (Legal Process Theory)    
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 กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้อ�านาจ การใช้อ�านาจ  ที่เป็นมาตรการพิเศษต่างๆ (พ.ร.บ.

การสอบสวนคดพีเิศษฯ อาท ิ ตามมาตรา 22 มาตรา 22/1 มาตรา 23 มาตรา 23/1 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 

มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33) เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือการใช้อ�านาจ

ให้เจ้าพนักงานของ DSI น�าไปใช้หลายประการ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการสอบสวนคดีพิเศษ การใช้อ�านาจในหลายมาตรา

ตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ  จึงจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานจะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีรูปแบบที่ชัดเจน

ให้สอดคล้องตามหลกัการในกรอบแนวคดิของการท�างานแบบบรูณาการตามหลกัการของทฤษฎ ี“การบรูณาการ” (Integration 

Theory) ทัง้ภายในหน่วยงาน DSI และ/หรอืหน่วยงานท่ีมกีารใช้อ�านาจท่ีเป็นมาตรการทางอาญาตามกฎหมายอืน่ ในลักษณะ

ของการร่วมกนัเป็นทมีปฏบิตังิาน ทีเ่ป็นการบรูณาการให้เกดิขึน้ร่วมกนั โดยยงัคงมกีารใช้ดลุยพนิจิในฐานะของการเป็นพนกังาน

สอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบในการด�าเนินคดีพิเศษอยู่ (พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ มาตรา 23) โดย DSI ต้องตระหนักถึง

การใช้อ�านาจตามกฎหมายที่มีการน�ามาตรการพิเศษตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีหลากหลายน�ามาประกอบ

การด�าเนินคดีในหลาย ๆ เรื่อง น�าเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบและมีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ

การด�าเนินคดพีเิศษ เพือ่ให้เป็นรปูแบบทีเ่ป็นมาตรการพเิศษเป็นการเฉพาะตามกฎหมายการสอบสวนคดพีเิศษ  สามารถน�ามา

ใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับอย่างน่าเชื่อถือในข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนั้น ๆ  นับว่าเป็นการใช้อ�านาจ

ของ DSI ทีม่กีารปฏิบัตกิารตามข้อมลูและมข้ีอเทจ็จรงิทีเ่ชือ่มโยง สมัพนัธ์ สอดคล้องกบัเป้าหมายในการท�างานของ DSI ทัง้ในเรือ่ง

ที่เป็นเนื้อหาตามเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น ๆ  บัญญัติไว้ หรือ เป็นการใช้อ�านาจที่คุ้มครองสิทธิของประชาชน

ทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องในเชงิระบบงานการอ�านวยความยตุธิรรมในกจิกรรมของการด�าเนนิคดพีเิศษนัน้ เมือ่ประชาชนจ�าเป็นต้องเข้ามา

เก่ียวข้องในเชิงระบบของงานในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ในการอ�านวยความยุติธรรม อย่างน่าเชื่อถือ

ในการด�าเนินคดีพิเศษ  

37กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



 นิติกระบวนงานในการด�าเนินคดีพิเศษของ DSI ในกระบวนงานเชิงระบบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

ต้องค�านงึถงึหลกันติธิรรมในตลอดทกุขัน้ตอนในกระบวนการท�างาน ส�าหรบัการค้นหาความจรงิ เพือ่พสิจูน์ความผดิหรอืความบริสุทธิ์ 

และหรือเพื่อน�าตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษในคดีความผิดทางอาญาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้อง และคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งเป็นการท�างานอย่างมืออาชีพในฐานะของการเป็นเจ้าพนักงาน DSI  เป็นเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายการสอบสวนคดพีเิศษ โดยหลกัการเบือ้งต้นแล้วเมือ่ปฏบิตังิานในการใช้อ�านาจ DSI จะต้องน�าเอามาตรการพเิศษ

มาประกอบใช้ให้เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืสนบัสนนุการใช้อ�านาจตามทีก่ฎหมายบญัญติัให้อ�านาจไว้ และมีรปูแบบ

การท�างานทีเ่ป็นมาตรการตามกฎหมายน�าไปใช้ร่วมกนักบัหน่วยงานอืน่ (ในกรณทีีม่กีารท�าข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในแง่

การประสานการปฏิบัติงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งเป็นการประยุกต์ใช้กับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การค้นหาความจริง

น้ัน ๆ  เป็นไปตามหลักนิติธรรม (หลักนิติธรรมตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ) ทั้งนี้  สืบเนื่องจากว่าการใช้อ�านาจในการด�าเนิน

คดพีเิศษนัน้  จะต้องไปกระทบกบัสทิธขิองประชาชนตามทีก่ฎหมายบญัญตัคิุม้ครองสทิธไิว้ ทัง้การคุม้ครองสทิธ ิหรอืการลดิรอน

สิทธิ (กระบวนการท�างานของ DSI จึงเป็นที่สนใจจากสังคมภายนอกเป็นอย่างมาก อันอาจเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่อง

การใช้อ�านาจหรอืวธิกีารด�าเนนิคดไีด้โดยง่าย) กฎหมายการสอบสวนคดีพเิศษจงึมุง่ให้เจ้าพนกังานมกีารใช้อ�านาจตามมาตรการ

พิเศษเพื่อให้น�าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับในการสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน

ของประชาชน 

 DSI จงึควรทบทวนบทบาท และน�าข้อมลูทีม่กีารถอดเป็นบทเรยีนเพือ่การพฒันาสูท่ศวรรษหน้า ซึง่เป็นการสงัเคราะห์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีพิเศษ น�าข้อมูลนั้นมาเสริมสร้างให้เป็นระบบงานปฏิบัติอย่างทันสถานการณ์และมีรูปแบบ

การท�างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ�านาจการสอบสวนคดีพิเศษ ในรูปแบบที่

เป็นกระบวนงานของเจ้าพนกังานทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะด้าน หรอื เฉพาะเรือ่งความผดิทางอาญาให้เกดิขึน้อย่างแท้จรงิ มีความถกูต้อง 

ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ เจ้าพนักงาน DSI จึงต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ  และมีทักษะในการท�างานคดีพิเศษเป็นการเฉพาะ

อย่างผู้เชี่ยวชาญในการด�าเนินคดีพิเศษ  เมื่อต้องรับผิดชอบสอบสวนด�าเนินคดีความผิดทางอาญาในคดีพิเศษ 

 การพฒันากระบวนการสอบสวนคดพีเิศษ การปฏบิติังานทีส่อดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ทีม่กีลยทุธ์ร่วมกนั  ท�าให้เกดิขึน้

ในองค์กร DSI อย่างเป็นจริงต่อเนื่องตามข้อมูลที่ได้ค้นพบ ให้เป็นการปฏิบัติที่เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 

เป็นที่ยอมรับเมื่อมีการน�าสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการค้นหาความจริงในคดีอาญาเมื่อเป็นคดีพิเศษ ทั้งการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการสืบสวนก่อนจะเข้าสู่อ�านาจหรือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของ DSI ในการด�าเนินคดีพิเศษ

เม่ืออยู่ในขอบเขตอ�านาจ การสร้างรูปแบบการใช้มาตรการพิเศษร่วมกันของเจ้าพนักงาน  มีการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนา

อย่างเป็นระบบ มข้ีอเทจ็จรงิมพียานหลกัฐานเป็นข้อมลูส�าหรบัการปฏบิตังิานในการด�าเนนิคดพีเิศษให้เป็นการใช้อ�านาจตามหลัก

นิติธรรมในระบบผสมผสานท้ังในระบบไต่สวนและในระบบกล่าวหา ที่เป็นการใช้อ�านาจของ DSI ในการค้นหาความจริง 

เพื่อทราบข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ความผิดและหรือเพื่อน�าตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถ

ชี้แจงกับประชาชน  และ/หรือน�ามาถ่ายทอดกับเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติให้ใช้มาตรการพิเศษตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ

อย่างผูรู้ ้ ผูเ้ชีย่วชาญ  ให้มปีระสทิธภิาพเป็นมาตรฐานสากลและได้รบัความเชือ่มัน่ในการบงัคบัใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม
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39กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติด
ด้วยกฎหมายฟอกเงินทางอาญา

DSI
พันตำ�รวจโท บรรณฑูรย์ ฉิมกร�



 บทบญัญตัขิองกฎหมายซึง่เป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการปราบปรามผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิทีจ่ะด�าเนนิการ

กบัตวับคุคลผูก้ระท�าความผดิเป็นหลกั เช่น ตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด 

พ.ศ. 2534 ซึง่มมีาตรการพเิศษท่ีจะด�าเนนิการกบัทรพัย์สนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกระท�าความผดิได้ แต่หากในคดีอาญา  พนกังาน

อยัการมคี�าสัง่ไม่ฟ้องหรอืคดถีงึทีส่ดุ ศาลให้ยกฟ้องกไ็ม่อาจด�าเนนิการกบัทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้แต่อย่างใด จากการ

ที่มีข้อบกพร่องหรือช่องว่างของกฎหมายในเรื่องนี้  ประเทศไทยจึงถูกเพ่งเล็งว่าถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่ง 

จนกระทั่งประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท�าความผิดในคดียาเสพติดได้โดยตรง โดยใช้หลักการริบทรัพย์ทางแพ่ง (Civil Forfeiture) ที่ไม่ต้องด�าเนินคดีอาญา

เป็นหลกั ซึง่จะเป็นการท�าลายวงจรเศรษฐกจิอาชญากรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จดัว่าเป็นกฎหมายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปราบปราม

องค์กรอาชญากรรมที่กระท�าความผิดอันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคมโดยส่วนรวมหรือ

มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 1.  การน�าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ

 การน�าเงินสดท่ีได้มาจากการกระท�าความผิดติดตัวหรือน�าไปใช้จ่ายในต่างประเทศ แต่การโยกย้ายเงินสดที่ได้รับ

จากการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรมอ่ืน ๆ เป็นไปด้วยความยากล�าบาก เนื่องจากมีจ�านวนมากและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เงนิสดจ�านวนมาก ๆ อาจจะถกูเพ่งเลง็ได้ง่ายหรอือาจมมีาตรการก�ากบัควบคมุการท�าธรุกจิด้วยเงนิสดอย่างเข้มงวด รวมท้ังระบบ

การเงินของบางประเทศอาจจะไม่นยิมการเบกิจ่ายหรอืการท�าธรุกจิโดยอาศยัเงนิสด  ดงันัน้การใช้เงนิสดทีไ่ด้มาจากการกระท�า

ความผดิจงึกระท�าเฉพาะในบางประเทศท่ีไม่เข้มงวดในการใช้เงินสดในการท�าธรุกจิด้านการเงินหรอือาศยัการน�าเงินสดผ่านพรมแดน

ระหว่างประเทศโดยตดิสนิบนเจ้าพนกังาน ซึง่เป็นการเสีย่งภัยอย่างมากและไม่นิยมกระท�าแล้ว
 2.  การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ

 เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการฟอกเงิน ซึ่งการฝากเงินมักจะใช้นามแฝงหรือใช้ชื่อปลอม เพ่ือไม่ให้สามารถสืบสวนหาเจ้าของ

ทีแ่ท้จรงิได้ นยิมใช้ในประเทศทีไ่ม่เข้มงวดต่อการเปิดเผยชือ่ทีแ่ท้จริงของเจ้าของธรุกจิหรือเจ้าของบญัชแีละไม่มกีารให้รายงาน

ถึงธุรกรรมที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงอันเป็นจุดอ่อน และท�าให้เกิดความสะดวกในการใช้สถาบันการเงินเพื่อการฟอกเงินได้ง่าย
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 ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยใช้วธิกีารทีถู่กต้องเหมาะสมควบคู่

กนัไปหลาย ๆ  ทาง เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าเป้าหมายส�าคญัของการกระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ คอื ผลประโยชน์

ตอบแทนท่ีได้จากการผลิตหรือการค้ายาเสพติด ซึ่งมีจ�านวนมูลค่ามหาศาลและผู้กระท�าความผิดจะพยายามปกปิดหรือ

เปลีย่นสภาพทรัพย์สนิทีเ่กีย่วพนักบัการกระท�าความผดิโดยการท�าให้เงนิหรอืทรพัย์สนิให้เป็นสิง่ทีไ่ด้มาอย่างสจุรติเสยีก่อน 

เพือ่ให้สะดวกต่อการน�าไปใช้หมนุเวยีนในการขยายกระบวนการค้ายาเสพตดิหรอืประกอบอาชญากรรมอืน่ต่อไป ซึง่วธิกีาร

ดังกล่าวเรียกว่าเป็น “การฟอกเงิน” 

ขุดรากถอนโคน...เครือข่ายยาเสพติด
ด้วยกฎหมายฟอกเงินทางอาญา พันตำ�รวจโท บรรณฑูรย์ ฉิมกร�1

 เนื่องจากการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้เป็น

เสมือนเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเงินนั้น ๆ ได้มาโดยชอบด้วย

กฎหมายจึงท�าให้มีรูปแบบของการฟอกเงินแตกต่างกัน  สุดแล้วแต่ว่าจะมีปัจจัยใดเป็นเครื่องอ�านวยความสะดวก ซึ่งส่วนใหญ่

มีรูปแบบต่าง ๆ จ�าแนกได้ดังนี้

รูปแบบของการฟอกเงิน

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และยาเสพติด 
ส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



 3.  การส่งเงินสดหรือโอนเงินออกนอกประเทศ

 เป็นการน�าเงินสดไปฝากไว้ในประเทศท่ีไม่มีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างเข้มงวด เพื่อให้เงิน

ที่ผิดกฎหมายเข้าไปอยู่ในระบบการเงินของประเทศนั้น และโอนเงินกลับไปสู่ผู้ค้ายาเสพติด หรืออาชญากรโดยวิธีต่าง ๆ  เช่น 

โดยทางโทรคมนาคม (Wire Transfer) เป็นต้น เงินที่ผิดกฎหมายก็จะแปรสภาพเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นจุดอ่อน

ของประเทศที่ไม่เข้มงวดเรื่องการโอนเงินออกนอกประเทศ

 4.  การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นบังหน้า

 เป็นการท่ีผูค้้ายาเสพตดิหรอือาชญากรปกปิดแหล่งทีม่าและความเป็นเจ้าของเงนิทีไ่ด้มาโดยผดิกฎหมาย ด้วยการจดัตัง้

หรอืซือ้กจิการในต่างประเทศ เช่น ในประเทศทีเ่ป็นเขตปลอดภาษ ีเป็นต้น แล้วให้กจิการของตนในประเทศกูย้มืเงนิหรอืซือ้สนิค้า

จากกจิการในต่างประเทศดงักล่าวในราคาแพงกว่าปกต ิทัง้นีเ้พือ่ให้เงนิทีไ่ด้มาโดยผดิกฎหมายถกูใช้จ่ายหมนุเวยีนระหว่างกจิการ

ทั้งสองแห่งดังกล่าว 

 5.การด�าเนินธุรกรรมอื่นๆ

 นอกจากวธิกีารดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมวีธิกีารอืน่ ๆ อกีมาก เช่น 

 -  น�าเงินไปซื้อกิจการที่มีผลขาดทุน แต่ธุรกิจมีรายรับเป็นเงินสด เช่น โรงแรม กิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ภัตตาคาร ร้านค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ก็จะกลับฟื้นขึ้นเพราะอาศัยดอกผลจากเงินผิดกฎหมายดังกล่าว หลังจากนั้น

จงึค่อยถ่ายเทเงนิออกไปใช้ 

 -  การน�าเงินไปซื้อตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได้ ซึ่งตราสารนั้นไม่มีการควบคุมจากสถาบันการเงินผู้ออก ท�าให้ยาก

แก่การสืบหาผู้ที่ซื้อและรับเงินตามตราสารนั้น 

 -  นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้การโอนเงินในระบบสื่อสาร

ทางอากาศมีการควบคุมน้อยกว่าการโอนเงินสด การโอนเงินต่าง ๆ  จะมุ่งเน้นที่ความรวดเร็วแต่ประการเดียว พนักงานโอนเงิน

จะไม่รู้จักลูกค้า และไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการโอนเงิน วิธีการดังกล่าวจึงอาจเป็นช่องทางหลบซ่อนเงินผิดกฎหมายหรือ

การทุจริตของนักฟอกเงินได้เป็นอย่างดี 

 แหล่งทีม่าของเงนิได้มาโดยมชิอบด้วยกฎหมายทีม่กัจะน�ามาฟอกเงนิมมีาจากแหล่งใหญ่   อาท ิ เงนิจากการค้ายาเสพตดิ 

เงินที่ได้จากการฉ้อโกงประชาชน เงินจากวงพนัน เงินจากวงการเมือง เงินสินบน เงินจากบริษัท เงินส่วนตัวที่ต้องการปิดบัง 

เงินจากกลุ่มเศรษฐี เงินจากรัฐ และเงินนอกระบบอื่น ๆ 

 ส�าหรับเงินจากการค้ายาเสพติด ปัจจุบันอาชญากรรมทางด้านการค้ายาเสพติดถือว่าเป็นแหล่งท่ีมาซึ่งใหญ่ที่สุด

ของการฟอกเงิน เนื่องจากเป็นอาชญากรรมที่ให้ผลก�าไรตอบแทนสูงและยากต่อการสอบสวนปราบปราม อันเป็นสิ่งล่อใจให้มี

ผู้คิดเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมประเภทนี้ประกอบกับเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ง่ายและแพร่หลาย

 ในทีน่ีจ้ะขอเน้นย�า้เฉพาะการลกัลอบค้ายาเสพติดซ่ึงเป็นแหล่งส�าคญัทีท่�าเงนิรายได้ให้แก่ผูก้ระท�าความผดิอย่างมหาศาล 

เป็นแหล่งที่มาของเงินที่กลับย้อนไปสู่การประกอบอาชญากรรมรูปแบบอื่น ๆ หรือสร้างเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรม

ให้ขยายกว้างออกไปจนเป็นปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซ้อนมากขึน้ ทัง้นี ้โดยใช้วธิกีารเปลีย่นสภาพหรอืปกปิดสภาพของเงนิท่ีได้มาจาก

การกระท�าความผิดให้เป็นเสมือนเงินที่ได้มาโดยถูกต้อง
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แหล่งที่มาของการฟอกเงิน

มาตรการทางกฎหมายในการสกัดกั้นการฟอกเงิน



 ประมวลกฎหมายอาญามมีาตรการทางกฎหมายในการริบทรัพย์สินทีไ่ด้มาจากการกระท�าความผิดทางอาญาซึง่ถอืว่า

เป็นมาตรการที่มีผลในการปราบปรามการฟอกเงินทางอ้อมอย่างหนึ่ง มีทั้งที่ให้ริบโดยเด็ดขาดซึ่งใช้ค�าว่า “ให้ริบเสียทั้งส้ิน” 

และมีทั้งที่บัญญัติให้ริบโดยเด็ดขาด ซึ่งใช้ค�าว่า “ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ริบ” บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่กล่าวถึง

ความหมายของทรพัย์สนิทีอ่าจถกูศาลรบิได้ตามมาตรา 33 (2)  มใิช่หมายความเฉพาะตวัทรพัย์สนิทีไ่ด้โดยตรงมาจากการกระท�า

ความผดิเท่านัน้ แต่หมายความรวมถงึกรณผีูก้ระท�าความผดิได้ทรพัย์มาจากการกระท�าความผดิต่าง ๆ  เช่น ฉ้อโกง ยกัยอกลกัทรพัย์ 

ปล้นทรพัย์ หรอืการค้ายาเสพตดิ แล้วเอาทรพัย์นัน้ไปซือ้บ้าน ซือ้ทีด่นิ ถอืได้ว่าบ้านและทีด่นินัน้ เป็นทรพัย์สนิทีก่ระท�าความผิด

และไม่ว่าจะมกีารขายหรอืแลกเปลีย่นทรพัย์สนินัน้ไปกีค่รัง้ ทรพัย์สนิสดุท้ายกย็งัคงเป็นทรพัย์สนิทีไ่ด้มาจากการกระท�าความผดิ 

รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่ผู้กระท�าความผิดได้มาจากการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวแลกมาโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งในการด�าเนินคดีนั้น

พนักงานอัยการมีอ�านาจร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นไว้ได้ โดยต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ยึดหรืออายัดหรือ

จนกว่าจะมคี�าพพิากษาถึงท่ีสดุให้ยกฟ้องในคดท่ีีต้องหานัน้  และถ้าเชือ่ได้ว่าเป็นทรพัย์สนิทีไ่ด้มาจากการกระท�าความผดิ  ศาลมอี�านาจ

สัง่ให้รบิทรพัย์สนินัน้ได้

 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. 2534  มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับ

การกระท�าความผดิ ในพระราชบญัญตัฉิบบันี ้หมายความว่า เงนิ หรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้มาจากการกระท�าความผดิเกีย่วกับยาเสพติด 

และให้หมายความรวมถึงเงนิหรอืทรพัย์สนิท่ีได้มาโดยการใช้เงนิหรอืทรพัย์สนิดงักล่าวหรอืกระท�าไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงิน

หรอืทรพัย์สนินัน้เปลีย่นสภาพไปจากเดมิ ไม่ว่าจะมกีารเปลีย่นสภาพกีค่รัง้ และไม่ว่าเงนิหรอืทรพัย์สนินัน้จะอยูใ่นความครอบครอง

ของบคุคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคลอืน่ หรอืปรากฏตามหลกัฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม (มาตรา 3) กล่าวคือ 

ต้องมผีูต้้องหาว่ากระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิเสยีก่อน เช่น ผลติ จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก เป็นต้น หลงัจากนัน้ ถ้ามีเหตสุงสัย

ว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงจะมีการตรวจสอบทรัพย์สิน อันน�าไปสู่การริบทรัพย์

ในที่สุด 

 แม้พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มีบทบัญญัติให้ศาล

มอี�านาจสัง่รบิทรพัย์สนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกระท�าความผิดไม่ว่าจะได้มกีารเปล่ียนสภาพทรัพย์สินไปกีค่ร้ังหรือโอนไปอยูใ่นครอบครอง

ของบุคคลอื่นก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก 
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ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

 1. การรบิทรพัย์สนิตามพระราชบญัญตันิี ้ จะต้องมกีารด�าเนินคดีอาญาในความผดิเก่ียวกับยาเสพติดเป็นคดหีลกัเสยีก่อน 

แล้วจงึจะสามารถด�าเนนิการในเรือ่งการรบิทรพัย์สนิเป็นคดอีปุกรณ์ได้ หากไม่มกีารด�าเนนิคดอีาญาหรอืมกีารด�าเนนิคดอีาญาแล้ว 

แต่พนกังานอยัการสัง่ไม่ฟ้องหรอืในทีส่ดุศาลสัง่ยกฟ้องกไ็ม่สามารถด�าเนนิการรบิทรพัย์สนิในคดนีัน้ได้ 

 2. การริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นมาตรการริบทรัพย์สินทางอาญา ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากตัวบุคคล

ผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิแล้วจึงสามารถเช่ือมโยงไปหาตัวทรพัย์สนิทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการกระท�าความผดิ กรณทีีส่งสยัว่า

มกีารฟอกเงนิจากการกระท�าความผดิโดยไม่ปรากฏตวับคุคลทีช่ดัเจน จงึไม่สามารถด�าเนนิการกบัทรพัย์สนินัน้ได้ 

 3. พระราชบญัญตันิี ้มุง่บงัคบัใช้เพ่ือการปราบปรามการกระท�าความผดิเก่ียวกับยาเสพติดเท่าน้ัน  กรณทีีม่กีารฟอกเงนิ

อนัเกดิจากการกระท�าความผิดอื่น ๆ ไม่สามารถน�าบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับได้



 การด�าเนินการตามกฎหมายนี้ เป็นการด�าเนินคดีในความผิดทางอาญาที่ระบุไว้เป็นความผิดมูลฐาน

 1. ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3

 2. การด�าเนนิคดอีาญากบัผูท้ีฟ่อกเงนิ หรอื ทรพัย์สนิ ทีไ่ด้มาจากการกระท�าซึง่เป็นความผดิมลูฐาน  หรอื จากการสนับสนุน 

ช่วยเหลือการกระท�าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน กล่าวคือ

  2.1     การโอน รบัโอน หรอื เปลีย่นสภาพทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิเพือ่ซุกซ่อน หรอื ปกปิดแหล่งที่มา

ของทรัพย์สินนั้น หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า ก่อน ขณะ หรือ หลังการกระท�าความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือ รับโทษน้อยลง

ในความผิดมูลฐาน

  2.2    การกระท�าด้วยประการใด ๆ  เพือ่ปกปิด หรอื อ�าพรางลกัษณะทีแ่ท้จรงิ การได้มา แหล่งทีต้ั่ง การจ�าหน่าย 

การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

  2.3    การสนบัสนนุการกระท�าความผดิ หรอื ช่วยเหลอื ผูก้ระท�าผดิฐานฟอกเงนิ ไม่ว่าก่อน หรอื ขณะกระท�าความผิด

  2.4    การจดัหา  หรอื ให้เงนิ หรอื  ทรพัย์สนิ ยาพาหนะ สถานที ่หรอื วตัถใุด ๆ หรอื กระท�าการใด ๆ เพือ่ช่วยให้

ผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงินหลบหนี หรือ เพื่อมิให้ผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงินถูกลงโทษ หรือ เพื่อให้ได้รับประโยชน์

ในการกระท�าความผิด

  2.5   การพยายามกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน

  2.6    การสมคบโดยการตกลงกนัต้ังแต่สองคนขึน้ไปเพือ่กระท�าความผดิฐานฟอกเงิน และมกีารกระท�าความผดิ

เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน 

  3. การด�าเนินคดีอาญากับสถาบันการเงิน ผู้มีหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด หรือผู้เกี่ยวข้องฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�าหนดไว้กล่าวคือ

            3.1   การไม่รายงานการท�าธุรกรรม

            3.2   การไม่ได้จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม

            3.3   การไม่ได้จัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม

            3.4   การไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้า

            3.5   การไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม

                    3.6   การรายงานการท�าธุรกรรม หรือแจ้งข้อเท็จจริงกับสถาบันการเงิน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ

ปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

                     3.7   การไม่มาให้ถ้อยค�า ไม่ส่งค�าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือ หลักฐาน หรือขัดขวาง

ไม่ให้ความสะดวกในการปฏบิตังิานตามกฎหมาย

                     3.8   การท�าให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

               3.9    การยักย้าย ท�าให้เสียหาย ท�าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท�าให้สูญหาย หรือท�าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสาร 

หรือบันทึก ข้อมูล หรือ ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้

   3.10  การยกัย้าย ท�าให้เสยีหาย ท�าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสยี ท�าให้สญูหาย หรอืท�าให้ไร้ประโยชน์ซึง่เอกสาร หรือ

บันทึก ข้อมูล หรือ ทรัพย์สินที่รู้ หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย

             3.11  การรู ้หรอือาจรูค้วามลบัในราชการเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามกฎหมาย กระท�าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนรู้ 

หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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 กฎหมายท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 36 ฉบบั ในจ�านวนนีม้อียู ่9 ฉบบั ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้ด�าเนินคดีพิเศษท่ีเกี่ยวกับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีความผิดมูลฐาน

เป็นคดีพิเศษ ดังนี้

 1. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

 2. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

 3. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

 4. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

 5. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

 6. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 7. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 8. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 9. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่

 ที่ผ่านมาถึงแม้คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเป็นความผิดตามบัญชีท้าย

ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีความตามพระราชบัญญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ โดยตรง กรมสอบสวนคดพีเิศษจงึได้มปีระกาศเมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2557 และประกาศลง

วันที่ 23 กันยายน 2557 ก�าหนดให้ส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 รับผิดชอบคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินที่มีความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษทั้ง 9 ฉบับ

 โดยสรุปแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส�านักคดีอาญาพิเศษ 3 มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทีส่อดคล้องกบักฎหมาย นโยบายรฐับาล และนโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม อาท ิการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 และการด�าเนินงานตามแผนงาน

ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิของรัฐบาล ซึ่งจะต้องปราบปรามเครอืข่ายผูค้า้ยาเสพตดิรายส�าคญัด้วยการสบืสวนสอบสวน

ทางการเงินและขยายผลน�าไปสู่การจับกุม และด�าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเข้มงวด ตลอดจน

การปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ�า  โดยการปราบปรามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติดในเรือนจ�า  โดยใช้มาตรการ

การฟอกเงิน การปราบปรามเครือข่ายการค้ารายส�าคัญด้วยการสืบสวนทางการเงินและขยายผล โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษ

จักได้บูรณาการความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อไป

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



DSI
พนักงานสอบสวน

มีอำานาจจับกุมและมีอำานาจเปรียบเทียบ

ปรับเด็กและเยาวชนได้หรือไม่
พันต�ารวจโท พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์

45กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



 เนือ่งจากในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ ในต�าแหน่งพนกังานสอบสวน 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พบปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 อยู่สองกรณี กล่าวคือ 

 1. กรณีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิด ตามมาตรา 69 และ 

 2. กรณีพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิด

ถกูเรยีกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนกังานสอบสวนเอง  มาปรากฏตวัอยูต่่อหน้าพนกังานสอบสวน  หรอืมผีูน้�าตวัเดก็หรอืเยาวชนนัน้

เข้ามอบตวัต่อพนกังานสอบสวนตามมาตรา 70 ซึง่ปัญหาดงักล่าวยงัแตกออกเป็นปัญหาในทางปฏบิตัอิกี 6 ประเดน็ด้วยกัน 

กล่าวคือ 

 1. การเปรียบเทียบปรับถือเป็นโทษตามมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ 

 2. กรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน พนักงานสอบสวนสามารถด�าเนินการเปรียบเทียบได้หรือไม่ 

 3. การเปรยีบเทยีบผูต้้องหาทีเ่ป็นเดก็หรือเยาวชนจ�าเป็นต้องได้รับความยนิยอมจากผูป้กครองของเดก็หรอืเยาวชน

ด้วยหรือไม่ 

 4. การด�าเนินการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ควรด�าเนินการอย่างไร 

 5. กรณีที่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี กระท�าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและเข้าลักษณะตามมาตรา 37 

แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา เด็กน้ันสามารถช�าระค่าปรับตามมาตรา 37 (1) หรือพนักงานสอบสวนสามารถ

ใช้อ�านาจเปรียบเทียบให้เด็กช�าระค่าปรับตามมาตรา (2) (3) หรือ (4) เพื่อให้คดีเลิกกันและเสร็จเด็ดขาด 

 6. กรณีเด็กอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี กระท�าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและเข้าลักษณะตาม

มาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากเด็กช�าระค่าปรับหรือช�าระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวน

ใช้อ�านาจเปรียบเทียบแล้ว พนักงานสอบสวนจ�าต้องด�าเนินการตามมาตรา 133 ทวิ และมาตรา 134/2 แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา 70 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้เขียนขออนุญาตวินิจฉัยเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้

  1ผู้อ�านวยการกลุ่มคดีความเห็นแย้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

46 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

พนักงานสอบสวน
มีอำานาจจับกุมและมีอำานาจเปรียบเทียบ

ปรับเด็กและเยาวชนได้หรือไม่ พันต�ารวจโท พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์1



 กรณีตามข้อ 1 เจ้าพนักงานมีอ�านาจจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิดอาญาหรือไม่ เนื่องจาก 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 68 บัญญัติไว้ว่า 

เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธเิดก็หรอืเยาวชน ห้ามมใิห้ควบคมุ คมุขงั กกัขงั คมุความประพฤติ หรือใช้มาตรการอืน่ใดอนัมีลกัษณะ

เป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิดหรือเป็นจ�าเลย เว้นแต่มีหมายหรือค�าสั่งของศาล 

หรือเป็นกรณีการคุมตัวเท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตามมาตรา 69 มาตรา 70 หรือมาตรา 72 ท�าให้เกิดปัญหาพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจ พนักงานสอบสวน มอี�านาจจบักมุหรอืควบคมุตวัผูต้้องหาทีเ่ป็นเดก็หรอืเยาวชนได้หรอืไม่ ผูเ้ขยีนเหน็ว่า

ท�าได้ เนือ่งจากมาตรา 69 ได้ให้อ�านาจเจ้าพนกังาน ในการจับกมุเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท�าความผิด โดยให้เจ้าพนกังาน

ผูจ้บัแจ้งแก่เดก็หรอืเยาวชนนัน้ว่าเขาต้องถกูจบั และแจ้งข้อกล่าวหารวมทัง้สิทธติามกฎหมายให้ทราบ หากมหีมายจบัให้แสดง

ต่อผู้ถูกจับ แล้วน�าตัวผู้ถูกจับไปยังท่ีท�าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับทันที เพื่อให้พนักงานสอบสวนของท้องที่

ดังกล่าวส่งตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท�าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยเร็ว โดยเจ้าพนักงานผู้จับและพนักงานสอบสวน

มีอ�านาจคุมตัวผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนเท่าที่จ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตามมาตรา 69 มาตรา 70 หรือมาตรา 72 แต่ถ้า

เป็นกรณีที่ผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้ท�าการสอบสวนแล้ว ระหว่าง

สอบสวนไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ถือเป็นการจับกุมตัวเด็กหรือเยาวชน เทียบเคียงค�าพิพากษา

ศาลฎกีาที ่ 4962/2552 แต่จะต้องแจ้งให้ผูอ้�านวยการสถานพนิจิทีเ่ด็กหรอืเยาวชนนัน้อยูใ่นเขตอ�านาจ เพือ่ด�าเนนิการตามมาตรา 82 

ต่อไป

 กรณีตามข้อ 2 กรณีพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระท�า

ความผิดถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน หรือมีผู้น�าตัวเด็กหรือ

เยาวชนนัน้เข้ามอบตวัต่อพนกังานสอบสวนและเข้าลักษณะตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา มาตรา 37 พนกังาน

สอบสวนท�าการเปรยีบเทยีบปรบัได้หรอืไม่ เนือ่งจากการเปรยีบเทยีบปรบัถอืเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 (4) 

ส�าหรับกรณีที่เด็กอายุไม่เกินสิบปี หรือเด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระท�าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนั้น 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 และ 74 ได้บัญญติัไว้ว่า เด็กนัน้ไม่ต้องรบัโทษ เมือ่โทษปรบัถอืเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 18 (4) และตามวันเวลาเกิดเหตุปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบปี หรือเด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี 

กระท�าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด และความผิดดังกล่าวน้ันเข้าลักษณะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 37 (1) (2) (3) (4) พนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นเจ้าพนกังานผูม้อี�านาจเปรยีบเทยีบปรบัไม่สามารถท�าการเปรยีบเทียบ

ปรับได้ เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 และ 74 ได้บัญญัติไว้ว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ พนักงานสอบสวนจึงไม่อาจ

เปรียบเทียบปรับได้ เทียบเคียงค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12008/2554

47กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



 ส�าหรับกรณีขณะเกิดเหตุผู้ต้องหาท่ีเป็นเยาวชนอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต�่ากว่าสิบแปดปีกระท�าการอันกฎหมายบัญญัติ

เป็นความผดิ พนกังานสอบสวนได้รบัตวัเดก็หรอืเยาวชนซึง่ถกูจบั หรอืเดก็หรอืเยาวชน ซึง่ต้องหาว่ากระท�าความผดิถกูเรยีกมา 

ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน หรือมีผู้น�าตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัว

ต่อพนกังานสอบสวนและเข้าลกัษณะตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 37 (1) (2) (3) (4) พนกังานสอบสวน

ท�าการเปรยีบเทียบปรบัได้ เนือ่งจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 มไิด้ยกเว้นโทษไว้ และไม่จ�าเป็นต้องได้รบัความยนิยอม

จากผู้ปกครองของผู้ต้องหาท่ีเป็นเยาวชนดังกล่าว เนื่องจาก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 72 วรรคสาม ได้บัญญัติให้อ�านาจพนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได้ 

เทียบเคียงค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 660/2554, 1411/2554, 9501/2554

 การด�าเนินการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนตามวันเวลาขณะเกิดเหตุควรด�าเนินการ ดังนี้

 1. ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส�าหรับความผิดนั้น

แก่พนกังานสอบสวน หรอืพนกังานเจ้าหน้าทีก่่อนศาลพจิารณา

 2. ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับ

สถานเดียวอย่างสงูไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืความผดิต่อกฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากรซึง่มโีทษปรบัอย่างสงูไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท 

เมือ่ผูต้้องหาช�าระค่าปรบัตามทีพ่นกังานสอบสวนได้เปรยีบเทยีบแล้ว

 3. ในคดคีวามผดิทีเ่ป็นลหโุทษหรอืความผดิทีม่อีตัราโทษไม่สงูกว่าความผดิลหโุทษ หรอืคดทีีม่โีทษปรบัสถานเดยีว

อย่างสงูไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท ซึง่เกดิในกรงุเทพมหานคร  เมือ่ผูต้้องหาช�าระค่าปรบัตามทีน่ายต�ารวจประจ�าท้องท่ีตัง้แต่ต�าแหน่ง

สารวตัรขึน้ไป หรอืนายต�ารวจชัน้สญัญาบตัรผูท้�าการในต�าแหน่งนัน้ ๆ ได้เปรยีบเทยีบแล้ว

 4. ในคดซีึง่เปรยีบเทยีบได้ตามกฎหมายอืน่ เมือ่ผูต้้องหาได้ช�าระค่าปรบัตามค�าเปรยีบเทยีบของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ล้ว

48 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 กรณคีวามผดิตามข้อ (2) (3) และ (4) ถ้าพนกังานสอบสวนหรอืเจ้าพนกังานดงักล่าวเหน็ว่าผูต้้องหาทีเ่ป็นเยาวชน

ไม่ควรได้รบัโทษถงึจ�าคกุ ให้มอี�านาจเปรยีบเทยีบดงันี้

 1. ให้ก�าหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช�าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน

ได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ก�าหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว 

คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด  ถ้าผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ช�าระเงินค่าปรับ

ภายในเวลาก�าหนดในวรรคก่อน ให้ด�าเนนิคดต่ีอไป

 2. ในคดมีค่ีาทดแทน ถ้าผูเ้สยีหายและผูต้้องหาทีเ่ป็นเยาวชนยนิยอมให้เปรยีบเทยีบ ให้พนกังานสอบสวน หรอืเจ้าหน้าท่ี

กะจ�านวนตามทีเ่หน็ควรหรอืตามทีคู่ค่วามตกลงกนั

บทสรปุข้อเสนอแนะ

 เนื่องจากผู้เขียนเป็นพนักงานสอบสวนในขณะที่รับราชการอยู่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มานานประมาณ 20 ปี  พบเหน็ข้อบกพร่องกรณีท่ีพนกังานสอบสวนท�าการเปรยีบเทยีบปรบัผูต้้องหาโดยไม่ชอบ จึงขอเสนอแนะ ดงันี้

 1. ในคดมีโีทษปรบัสถานเดยีว เมือ่ผูต้้องหายนิยอมเสยีค่าปรบัในอตัราอย่างสงูส�าหรบัความผดินัน้แก่พนกังานสอบสวน 

พนกังานสอบสวนมกัจะไม่ยนิยอมเปรยีบเทยีบปรบัให้โดยอ้างว่าจะต้องให้คูก่รณหีรอืผูเ้สยีหายยนิยอมก่อน หรอือ้างว่าได้ส่งส�านวน

ให้พนักงานอัยการไปแล้ว หรอือ้างว่าพนกังานอยัการได้ฟ้องผูต้้องหาต่อศาลแล้ว โดยขณะนัน้ศาลยงัไม่เริม่พจิารณา ซึง่จะขดักับ

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 37 (1) 

 2. กรณกีารกระท�าความผดิทีเ่ป็นกรรมเดยีวเป็นความผดิต่อกฎหมายหลายบท แม้ข้อหาบทเบาจะมอีตัราโทษอยูใ่นข่าย

เปรยีบเทยีบปรบัได้ แต่ถ้าข้อหาบทหนกัมอีตัราโทษท่ีไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้ พนกังานสอบสวนไม่มอี�านาจเปรยีบเทยีบปรบั

ในข้อหาบทเบากว่าได้ เพราะการกระท�าทีเ่ป็นกรรมเดยีวเป็นผดิต่อกฎหมายหลายบทนัน้  ต้องลงโทษบทหนกัตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 90 อยูแ่ล้ว หากพนกังานสอบสวนเปรยีบเทยีบปรบัไป การเปรยีบเทยีบปรบักไ็ม่ชอบประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา มาตรา 37 (2) (3) ไม่มผีลท�าให้คดอีาญาเลกิกนั ศาลยงัมอี�านาจพจิารณาพพิากษาต่อไป เทยีบเคยีงค�าพพิากษาศาล

ฎกีาที ่2849/2540, 5942/2548 

 3. กรณีพนกังานสอบสวนท�าการเปรยีบเทยีบปรบัในคดีทีเ่กนิอ�านาจทีจ่ะเปรยีบเทยีบปรบัได้แล้ว หากพนกังานสอบสวน

เปรยีบเทยีบปรบัไป การเปรยีบเทียบปรบักไ็ม่ชอบ ไม่มผีลท�าให้คดอีาญาเลกิกนั ผูเ้สยีหายยงัมสีทิธทิีจ่ะน�าคดมีาฟ้องต่อศาลได้ 

เทยีบเคยีงค�าพพิากษาศาลฎกีาที ่354/2541 

 ผู้เขียนหวังว่าบทความดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลที่สนใจบทความดังกล่าว ผู้เขียนขอขอบคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมผู้เขียน

จนมีความรู้มาถึงทุกวันนี้ หากบทความนี้มีข้อบกพร่องประการใด หรือมีผู้จะเสนอแนะประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับด้วย

ความเต็มใจ และขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้ผู้เขียนเผยแพร่บทความวิชาการนี้

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาต ิตลอดจนผูท้ีส่นใจอ่านเพือ่ศกึษาหาความรูต่้อไป

49กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด�าเนนิการทัง้หลายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  ทีเ่จ้าพนกังาน

ซึง่กฎหมายให้มอี�านาจและหน้าทีท่�าการสอบสวน ได้ท�าไปเกีย่วกบัความผดิทีก่ล่าวหา เพือ่ทีจ่ะทราบข้อเทจ็จรงิหรอืพสิจูน์

ความผดิ  และเพ่ือจะเอาตวัผูก้ระท�าผดิมาฟ้องลงโทษ  คอืการสอบสวนซึง่ด�าเนินการโดยพนักงานสอบสวน  แต่การสอบสวนคดี

ทีเ่กีย่วกบันติบิคุคลนัน้ นติบิคุคลย่อมอยูใ่นฐานะผูเ้สยีหาย ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 5 บคุคลเหล่านี้

จัดการแทนผู้เสียหายได้ (3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของ นิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระท�าลงแก่นิติบุคคลนั้น หรือ 

นติิบุคคลย่อมเป็นผูต้้องหาหรอืจ�าเลย ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 7 วรรคแรก ในการสอบสวน 

ไต่สวนมลูฟ้องหรือพิจารณาคดทีีน่ติบิคุคลเป็นผูต้้องหาหรอืจ�าเลย  ให้ออกหมายเรยีกผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอืน่ ๆ  ของนติบิคุคลนั้น 

ให้ไปยงัพนกังานสอบสวนหรอืศาลแล้วแต่กรณ ี ส่วนวรรคสอง  ถ้าผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลนัน้ไม่ปฏบิตัติามหมายเรยีก

จะออกหมายจบัผูน้ัน้มากไ็ด้ แต่ห้ามใช้บทบญัญตัว่ิาด้วยปล่อยชัว่คราว ขงั หรอืจ�าคกุแก่ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนนติบิคุคล  ในคดี

ทีน่ติบิคุคลนัน้เป็นผูต้้องหาหรอืจ�าเลย  ตามแนววนิจิฉยัของศาล  ผูแ้ทนนติบิคุคล  ทีจ่ะถอืเอาการกระท�าและเจตนามาเป็น

ของนติบิคุคล เพือ่ทีจ่ะลงโทษนติบิคุคลทางอาญา คอื ผูจ้ดัการ (ฎกีาที ่185/2489) กรรมการผูจ้ัดการ (ฎีกาที่ 482/2497) 

และหุ้นส่วนผู้จัดการ (ฎีกาที่ 387/2506)

 การสอบสวนนติบุิคคลท่ีเป็นผูเ้สยีหายหรอืผูก้ล่าวหา ผูเ้สยีหายไม่ว่าจะเป็นนติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาย่อมมอบอ�านาจ

ให้ร้องทุกข์แทนได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม หรือเป็นกรณีตามสภาพต้องท�าเอง (ฎีกาที่ประชุมใหญ่ 755/2502) ดังนั้น 

การสอบสวนนิติบุคคลท่ีผู้กล่าวหา ประการแรก ต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือจดทะเบียนหรือหนังสือ

บรคิณห์สนธ ิว่าเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายหรอืไม่ และเป็นผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 5 (3) 

หรือไม่ ประการต่อมา ตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทว่าปัจจุบันผู้แทนนิติบุคคลคือผู้ใด ประการสุดท้าย สอบสวนนิติบุคคล

ผ่านทางผูแ้ทนนติบุิคคล กรณีผูแ้ทนของห้างหุ้นส่วนทีจ่ดทะเบยีนแล้ว คอื หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูแ้ทนของบรษิทัจ�ากดั คอื กรรมการ 

หรือสอบสวนผู้อื่นที่ผู้แทนนิติบุคคลมอบอ�านาจให้ผู้นั้นเป็นผู้ร้องทุกข์ กรณีการสอบสวนนิติบุคคลเป็นพยานต้องสอบสวน

ผ่านทางผูแ้ทนนติบุิคคลเช่นเดยีวกนั ท้ังนี ้เนือ่งจากนติิบคุคลสมมติุไม่สามารถรูเ้หน็การกระท�าผดิได้ หรอืสอบสวนผูอ้ืน่ทีผู่แ้ทน

นิติบุคคลมอบอ�านาจให้ผู้นั้นเป็นพยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์

  1ผู้อ�านวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ 2 ส�านักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
51กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 ส่วนการสอบสวนนติบิคุคลทีเ่ป็นผูต้้องหา นติิบคุคลกระท�าผิดทางอาญาได้ แต่มใิช่กระท�าได้ทุกความผิด เช่น ความผิด

ต่อชวีติ ร่างกาย หรอืความผดิเกีย่วกบัเพศ นติบิคุคลกระท�าผิดไม่ได้ หากปรากฏว่าผู้จัดการหรือผู้แทนนติิบคุคลกระท�าความผิด

ดงักล่าวกต้็องรบัผดิเป็นการส่วนตวั เพราะนอกวตัถปุระสงค์ของนติบิคุคล กรณนีติบิคุคลกระท�าผดิทางอาญา พจิารณาโดยอาศัย

บทบัญญัติของกฎหมาย ว่ากรณีใดที่นิติบุคคลต้องร่วมรับผิดทางอาญา การลงโทษนิติบุคคลเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในสังคมและเป็นการป้องกันมิให้นิติบุคคลแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การสอบสวนนิติบุคคลที่เป็น

ผูต้้องหาจะต้องสอบสวนด�าเนนิคดผ่ีานทางผูแ้ทนนติบิคุคลทีม่อี�านาจในขณะท�าการสอบสวนเท่านัน้ จะสอบสวนผูอ้ืน่ทีผู่แ้ทน

นิติบุคคลมอบอ�านาจให้ผู้น้ันเป็นผู้ต้องหาไม่ได้ ตามนัยฎีกาที่ 2797/2529 แต่ถ้านิติบุคคลถูกฟ้องเป็นจ�าเลยในคดีอาญาแล้ว

จะมอบอ�านาจให้ผู้อื่นเป็นจ�าเลยแทนไม่ได้

 1. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกผู้แทนนิติบุคคลมาท�าการสอบสวน ทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะ

ส่วนตัว (มาตรา 7 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบฎีกาที่ 1319/2522 กรณีที่นิติบุคคล

เป็นผู้ต้องหาหรือจ�าเลย จะไม่มีการจับ เพราะนิติบุคคลไม่อยู่ในสภาพที่จะให้จับกุมได้ คงให้ใช้วิธีออกหมายเรียกผู้จัดการหรือ

ผูแ้ทนของนติบิคุคลมาเพือ่การสอบสวนหรอืพจิารณาแล้วแต่กรณ)ี หากตรวจสอบพบว่าในวนัทีเ่รียกผู้แทนนติิบคุคลมาสอบสวน 

ต�าแหน่งผู้แทนนิติบุคคลเป็นคนละคนกับผู้แทนนิติบุคคลในขณะเวลาเกิดเหตุ ท�าการสอบสวนผู้แทนนิติบุคคลได้ฐานะเดียว

คอื ในฐานะนติบิคุคล ส่วนในฐานะส่วนตวัให้เรยีกผูแ้ทนนติบิคุคลทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งขณะเวลาทีเ่กดิเหตมุาสอบสวนในฐานะส่วนตัว 

ทั้งนี้โดยตรวจสอบจากหนังสือรับรองนิติบุคคลและตรวจดูจากเอกสารที่นิติบุคคลท�านิติกรรมที่เป็นเหตุให้มีการกระท�าผิด

 2. หากผู้แทนนิติบุคคลไม่มาตามหมายเรียก ต้องเสนอค�าร้องขอให้ศาลอาญาออกหมายจับ เมื่อได้ตัวผู้แทนนิติบุคคล

ท�าการสอบสวนเป็นผู้ต้องหาในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว หรือในฐานะนิติบุคคลฐานะเดียว (ด้วยเหตุตามข้อ 1.)

 3. หากผูแ้ทนนติบิคุคลทีพ่นกังานสอบสวนคดีพิเศษการสอบสวนเป็นผู้ต้องหาในฐานะนติิบคุคลฐานะเดยีว จะควบคุม

หรอืปล่อยชัว่คราวไม่ได้  (มาตรา 7 วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา)  แต่ถ้าผูแ้ทนนติบิคุคลได้ร่วมกระท�าผดิ

และท�าการสอบสวนเป็นผู้ต้องหาในฐานะส่วนตัวด้วย สามารถควบคุมหรือปล่อยชั่วคราวได้

 4. การสอบสวนผู้แทนนิติบุคคลในฐานะนิติบุคคล
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ขั้นตอนการสอบสวนนิติบุคคลที่เป็นผู้ต้องหา



       4.1 ผู้แทนนิติบุคคลให้การแทนนิติบุคคล ดังนั้น วิธีการสอบสวนผู้ต้องหา ตามมาตรา 134 แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ผูต้้องหา คอื ชือ่นติบิคุคลโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (จะมกีีค่นตามหนงัสอืรบัรองกถ็อืว่าให้การแทน

นติบิคุคลเป็นผูต้้องหา) ท่ีอยูค่อืสถานท่ีท่ีระบุในหนงัสอืรบัรอง  เป็นต้น  การแจ้งสทิธ ิ แจ้งข้อเทจ็จรงิ  แจ้งข้อกล่าวหา  และด�าเนนิการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้แทนนิติบุคคลไม่ต้องจัดท�า

        4.2 นิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด) มีผู้ใดเป็นผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการ) จ�านวนผู้แทนนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลที่มีอ�านาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล รายละเอียดในการเปลี่ยนแปลง

ผู้แทนนิติบุคคล เป็นต้น

      4.3 รายละเอียดการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และทุนจดทะเบียน เป็นอย่างไร

      4.4 นติบุิคคล ตัง้อยูท่ี่ใด มสีาขาหรอืไม่ หากมกีีส่าขา ต้ังอยูท่ี่ใดบ้าง

      4.5 วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล

       4.6 รายละเอียดเกี่ยวกับการกระท�าความผิด พฤติการณ์ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ฯลฯ

 5. การสอบสวนผู้แทนนิติบุคคลในฐานะส่วนตัว

       5.1 แยกท�าค�าให้การเป็นผูต้้องหาในฐานะส่วนตัว โดยปรากฏรายละเอยีดวธิกีารสอบสวนผูต้้องหาตามมาตรา 

134 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มกีารแจ้งสทิธ ิแจ้งข้อเทจ็จรงิ แจ้งข้อกล่าวหาและด�าเนนิการต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง 

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย มีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาที่ให้การในฐานะส่วนตัว

       5.2 ประเด็นการสอบสวนเช่นเดียวกับข้อ 4.

 ข้อพึงระมดัระวงัในการสอบสวนด�าเนนิคดพีเิศษกบันติบิคุคลทีก่ระท�าผดิ ด้วยศาลรฐัธรรมนญูมคี�าวนิจิฉยัท่ี 12/2555 

ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เป็นนิติบุคคล 

ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมในการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น เฉพาะในส่วนที่

สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญา

ร่วมกับการกระท�าความผิดของนิติบุคคลโดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท�าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท�าความผิด

ของนิติบุคคลนั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 เม่ือพิจารณา

ประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
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หลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท�าได้ เพื่อประสงค์ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา 

เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�าผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ดังนั้น  การด�าเนินคดีพิเศษกับนิติบุคคล

ทีก่ระท�าความผดิ จงึไม่อาจด�าเนนิคดกีบักรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบคุคลซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนนิงานของนติบุิคคลนั้น 

เพียงเพราะนิติบุคคลนั้นได้กระท�าความผิด  โดยที่ไม่ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านั้นมีส่วน

ในการกระท�าความผดิด้วย หากพนกังานสอบสวนพิเศษเหน็ว่าบคุคลเหล่าน้ันมส่ีวนร่วมในการกระท�าและเจตนาซ่ึงเป็นองค์ประกอบ

ความผิดให้ครบถ้วน โดยไม่อาจพิสูจน์แต่เพียงว่านิติบุคคลกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติและผู้ต้องหาเป็นกรรมการ

ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลเท่านั้น และผลักภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยัง

บุคคลเหล่านั้น

 อนึง่ มกีรณทีีพ่บในการสอบสวนผูแ้ทนนติบิคุคลในฐานะผูต้้องหา (ในฐานะนติบิคุคล) ประการแรก ในวนัสอบสวนผู้แทน

นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาและให้การในฐานะนิติบุคคล มีการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลแต่ไม่ได้ประทับตราส�าคัญนิติบุคคล 

(ตรายาง) เนื่องจากไม่ได้น�าตราประทับติดตัวมาด้วย สาเหตุเพราะมีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้น เช่น ตราประทับหาย อยู่กับผู้อื่น 

นิติบุคคลเลิกกิจการ ประการต่อมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท�าค�าให้การผู้ต้องหาอยู่ในค�าให้การฉบับเดียวกันทั้งในฐานะ

นิติบุคคลและฐานะส่วนตัว ทั้งสองกรณีดังกล่าวสามารถท�าการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาได้หรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหา

ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 ข้อความจริงที่ปรากฏในค�าพิพากษาฎีกา ท่ี 935/2537 การสอบสวนด�าเนินคดีอาญาแก่บริษัทจ�าเลยที่ 1 ซึ่งเป็น

นิติบุคคลจะต้องสอบสวนคดีผ่านทางกรรมการผู้จัดการผู้มีอ�านาจกระท�าแทนจ�าเลยที่ 1 เมื่อพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาให้

จ�าเลยที่ 2 ทราบในฐานะเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการจ�าเลยที่ 1 แสดงว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาว่าจ�าเลยที่ 1 

ร่วมกระท�าความผิดกับจ�าเลยที่ 2 ชอบด้วยมาตรา 134 แล้วถือได้ว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนจ�าเลยที่ 1 โดยชอบแล้ว 

ประกอบค�าพพิากษาฎกีาที ่2524 – 2525/2543 แม้หนงัสอืทีน่ายอ�าเภอมไีปถงึสารวตัรใหญ่มไิด้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวล

รัษฎากร ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ก็ตาม แต่ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติห้ามมิให้รับฟังเอกสารเช่นว่านั้น

เป็นพยานหลกัฐานในคดอีาญาด้วย ศาลย่อมรบัฟังเอกสารดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 226

 กล่าวโดยสรุป ถึงแม้การแจ้งความร้องทุกข์และการด�าเนินการสอบสวนคดีอาญา จะมิใช่เป็นการกระท�านิติกรรม

ก็ตาม แนวคิดของผู้เขียนเห็นว่า ในกรณีแรก ที่มีการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลแต่มิได้ประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล 

(ตรายาง) เนือ่งจากไม่ได้น�าตราประทบัตดิตวัมาด้วย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องสอบสวนผูแ้ทนนิติบคุคลให้ปรากฏ

รายละเอียดดังกล่าวให้สิ้นกระแสความ ถึงสาเหตุต่าง ๆ  เช่น ตราประทับหายอยู่กับผู้อื่น นิติบุคคลเลิกกิจการ ส่วนกรณี

ทีส่องนัน้ เหน็ควรให้พนกังานสอบสวนคดพีเิศษท�าค�าให้การผูต้้องหาแยกออกจากกนั คอื ท�าค�าให้การของผูต้้องหาในฐานะ

นิติบุคคลและค�าให้การผู้ต้องหาในฐานะส่วนตัว เพื่อสะดวกในการสอบสวนและการท�าค�าฟ้องของพนักงานอัยการ
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 การตั้งครรภ์ในสตรีเป็นการเริ่มต้นความเป็นครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงของสังคมที่เข้มแข็ง  

ตรงกันข้ามการยุติการตั้งครรภ์หรือการท�าแท้งน้ันถือเป็นความผิดทั้งสตรีหรือหญิงที่ต้ังครรภ์และผู้ที่ท�าให้เกิดการยุติ

การตัง้ครรภ์ ทัง้นีต้ามมาตรา 301 ของประมวลกฎหมายอาญา ได้บญัญัติว่า “หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลูก หรอืยอมให้ผูอ้ื่น

ท�าให้ตนแท้งลกู ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั” และผูท้ีท่�าแท้งให้หญงินั้น 

ตามมาตรา 302 ของประมวลกฎหมายอาญา ได้บญัญตัว่ิา “ผูใ้ดท�าให้หญงิแท้งลกูโดยหญงินัน้ยนิยอม ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกนิห้าปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืท้ังจ�าทัง้ปรับ  ถ้าการกระท�าน้ันเป็นเหตุให้หญิงรับอนัตรายสาหัสอย่างอืน่ด้วย 

ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ถ้าการกระท�านั้นเป็นเหตุ

ให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”  เห็นได้ว่ากฎหมาย

มคีวามมุง่หมายให้มกีารลงโทษทางอาญาทัง้หญงิทีต่ัง้ครรภ์และผูก้ระท�าให้เกดิการแท้ง ทัง้นีเ้พือ่ปกป้องในสทิธิการมชีีวิต

ของทารกในครรภ์ 

 อย่างไรก็ตามมาตรา 305 ของประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติว่า “ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 

และมาตรา 302 นัน้ เป็นการกระท�าของนายแพทย์ และ (1) จ�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากสขุภาพของหญงินัน้ หรอื (2) หญิงมีครรภ์

เน่ืองจากการกระท�าความผิดอาญา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 

ผู้กระท�าไม่มีความผิด” ดังนั้นมีเพียง 2 กรณีเท่านั้นท่ีเป็นเหตุท่ีให้ท้ังหญิงท่ีต้ังครรภ์และผู้กระท�าซ่ึงเป็นแพทย์ไม่มีความผิด

คือ กรณีที่ก�าหนดไว้ใน (1) และ (2) จึงไม่เกิดความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบของความรับผิดทางอาญา  

 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตีความกฎหมายในมาตรา 305 วรรค 1(1) คือความหมายของค�าว่า สุขภาพ

ของหญงิ ครอบคลมุในเรือ่งใดบ้าง โดยสามารถตคีวามอย่างกว้างโดยรวมท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตหรือไม่ องค์การอนามยัโลก

ได้ให้ความหมายของค�าว่า “สุขภาพ” ไว้ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 1948 ว่า “สุขภาพ  หมายถึง สภาวะ

แห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่

การปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่านั้น” ต่อมาได้มีมติในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อปี พ.ศ. 2541 ให้เพิ่มค�าว่า 

“สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being)” เข้าไปด้วย อีกทั้งปัจจุบันได้มีการเพิ่มความหมายของ “สุขภาพ” ว่า

มีองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันคือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และ สุขภาพศีลธรรม ซึ่งอนาคตความหมายนี้ย่อมเกิด

การเปลี่ยนแปลงได้อีกไม่มีที่สิ้นสุด 

1วท.บ.(เกียรตินิยม) วท.ม. วท.ด. รปม. นบ.

56 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

“ความสอดคล้องของกฎกับการยุติการตั้งครรภ์”
เมธินี รัตรสาร1
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 ดังนั้นการตีความของค�าว่า “สุขภาพ” ตามมาตรา 305 วรรคหนึ่ง (1) ควรหมายถึงสุขภาพกายเท่านั้น เพราะหาก

ตคีวามตามองค์การอนามยัโลกจะเหน็ได้ว่ากรอบของค�าว่าสขุภาพจะสามารถแปรเปลีย่นไปได้ตลอดเวลาซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

การใช้ดลุพนิจิทีเ่สมอภาคและเป็นธรรมของแพทย์ ดงัเช่นความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาเหน็ว่าแพทย์ไม่อาจอาศยัมาตรา 

305 วรรค 1(1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาท�าแท้งให้กับหญิงที่เป็นโรคเอดส์ได้ โดยถือว่าไม่ใช่กรณีจ�าเป็นต้องกระท�า เพราะ

แม้ว่าจะท�าให้แท้งลูกแล้วหญิงที่เป็นโรคเอดส์นั้นก็ไม่หายจากโรคเอดส์ได้ และมีความเห็นว่าถ้อยค�าในมาตราดังกล่าวหมายถึง

เฉพาะสขุภาพกายไม่รวมถึงสขุภาพจติ ท้ังนีค้ณะกรรมการกฤษฎกีาไม่ได้ให้เหตุผลไว้ นอกจากนี ้ปัญหาสขุภาพในเดก็ทีส่ามารถ

ตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการตั้งครรภ์อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ท�าให้สามารถทราบได้อย่างชัดเจน

ในหลาย ๆ โรค อาทิเช่น การเกิดดาวน์ซินโดรมในทารก การเป็นโรคเกี่ยวกับเลือด ซึ่งส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมาด�ารงชีวิต

อยู่อย่างยากล�าบากทั้งตัวเด็กเอง และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวนั้นได้   

57กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI
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 แพทยสภา(1) เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ส�าคัญในการ

ควบคมุการประพฤตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมให้ถกูต้อง

ตามหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพโดยใช้อ�านาจ

ตาม พ.ร.บ. วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 จงึเป็นองค์กรทีไ่ด้รับ

มอบหมายให้ใช้อ�านาจทางปกครองแทนรฐั และบรหิารงาน

ในรูปของคณะกรรมการ  แพทยสภาจึงมีลักษณะเป็น 

“หน่วยงานทางปกครอง” ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้ง

ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 อีกทัง้

ยงัมอี�านาจในการออก “กฎ” ได้ตามอ�านาจท่ีได้รบัมอบผ่าน

พระราชบัญญัติดังกล่าว

 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอาญา 

หลักการทีส่�าคัญอย่างยิง่คอื “หลกัประกนัในกฎหมายอาญาหนึง่” 

ในหลักการของหลักประกันในกฎหมายอาญา คือ กฎหมาย

อาญาต้องมีความชัดเจนแน่นอน เพื่อป้องกันการใช้อ�านาจ

ตามอ�าเภอใจ เพราะผลของการบังคับใช้กฎหมายอาญาคือ

การลงโทษที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล ท้ังนี้ในทาง

ปฏบิตัเิมือ่มกีารน�ากฎหมายไปใช้ อาจเกดิความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ตีความกฎหมายที่จะน�าไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป 

สิ่งส�าคัญคือหลักการตีความของกฎหมายอาญา ซึ่งมาจาก

ภาษิตกฎหมายละตินว่า “nullum crimen, nulla poena 

sine lege” ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมายก�าหนด 

จึงเป็นที่มาของการให้ตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังที่ได้

บญัญตัไิว้ในมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายอาญา “บคุคลจกัต้อง

รับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท�าการอันกฎหมายที่ใช้

ในขณะกระท�านัน้บัญญตัเิป็นความผดิและก�าหนดโทษไว้ และ

โทษที่จะลงแต่ผู้กระท�าความผิดนั้น  ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้

ในกฎหมาย...” กล่าวคอื ผูร้บัโทษต้องเป็นผูท้ีก่ระท�าความผิด

ทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้ ซึง่กฎหมายทีม่โีทษทางอาญานัน้ก�าหนดว่า

ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อเป็นการแสดงถึงว่า

กฎหมายนัน้ๆ เป็นการแสดงเจตจ�านงของประชาชนผ่านอ�านาจ

นิติบัญญัติ การตีความของกฎหมายจึงต้องเป็นไปในทิศทาง

ที่สอดคล้องกับเจตจ�านงของประชาชนที่มอบอ�านาจให้รัฐ

กระท�าการแทน ทัง้นีต้้องค�านงึถงึสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน

ในด้านต่างๆ โดยทีไ่ม่แย้งกบัการรกัษาคุณธรรมของกฎหมาย

ด้วยเช่นกัน ด้วยหลักการดังกล่าว เห็นได้ว่าเราไม่สามารถ

ตีความ “สุขภาพของหญิง” ตามค�าจ�ากัดความขององค์การ

อนามัยโลกได้ เน่ืองจากการให้ค�าจ�ากัดความขององค์การ

อนามัยโลกน้ันอยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้

ครอบคลมุในการดแูลสขุภาพทุก ๆ  ด้าน ซึง่แตกต่างจากการตคีวาม

กฎหมายอาญาอย่างมีนัยส�าคัญ ที่พึงต้องตีความอย่างแคบ

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ความเสมอภาคและความเป็นธรรม

ในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้เป็นการมุ่งหวังว่าแม้ผู้พิพากษา

คนละท่านกันก็จะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและพิพากษา

ในท�านองเดียวกัน หากการตีความกฎหมายในเรื่องเดียวกัน

ขาดกรอบของความชัดเจนอาจท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรม

ในการบังคับใช้กฎหมายได้เช่นกัน ทั้งนี้เป็นผลให้กฎหมาย
1 แพทยสภา : องค์กรวชิาชพีทีใ่ช้อ�านาจทางปกครองแทนรฐั บทความเผยแพร่ ดเิรก
ฤทธิ ์เจนครองธรรม : เลขาธกิารส�านักงานศาลปกครอง http://www.tmc.or.th/
detail_news.php?news_id=736&id=1&s_head=712 พ.ย. 2556

ขาดประสทิธภิาพในการบงัคบัใช้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสงัคมต่อไป

ในหลายมติิ นอกจากนีใ้นการออกกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรนัน้

มีการจัดล�าดับศักด์ิของกฎหมายโดยมีผลให้กฎหมายที่มีศักดิ์

ต�า่กว่าซึง่ออกโดยอาศยัอ�านาจของกฎหมายศกัดิส์งูกว่า มีเนื้อหา

เกนิกว่าขอบเขตอ�านาจทีก่ฎหมายศกัด์ิสงูกว่าให้ไว้มไิด้ มฉิะนัน้

จะใช้บังคับมิได้เลย 
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 แพทยสภาได้ออกข้อบงัคบัแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์

การปฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 

305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ซึ่งก�าหนด

เงื่อนไขและขั้นตอนในการยุติการตั้งครรภ์หรือการท�าแท้ง

โดยมกีารก�าหนดเงือ่นไขอนัเป็นการขยายความจากบทบญัญตัิ

ในมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไว้ในข้อ 5 ของ

ข้อบงัคับฯ ดงันี ้“การยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 

305 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

ดงันี ้(1) เป็นกรณทีีจ่�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากปัญหาสุขภาพ

ทางกายของหญงิมคีรรภ์ หรอื (2) เป็นกรณทีีจ่�าเป็นต้องกระท�า

เนือ่งจากปัญหาสขุภาพทางจติของหญงิมคีรรภ์ ซึง่จะต้องได้รับ

การรบัรองหรอืเหน็ชอบจากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีม่ใิช่

ผูก้ระท�าการยตุกิารตัง้ครรภ์ อย่างน้อยหนึง่คน ในกรณทีีห่ญงินั้น

มีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์มี

ความเสี่ยงสูงที่จะมีความพิการอย่างรุนแรง หรือเป ็น

หรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรคพนัธกุรรมอย่างรนุแรง เมือ่หญงินัน้

ได้รบัการตรวจวนิจิฉยัและการปรกึษาแนะน�าทางพนัธศุาสตร์ 

(genetic counseling) และมกีารลงนามรบัรองในเรือ่งดงักล่าว

ข้างต้น โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท�าการยุติ

การตัง้ครรภ์อย่างน้อยหนึง่คนให้ถอืว่าหญงิมคีรรภ์นัน้มปีัญหา

สุขภาพจิตตาม (2)” อีกทั้งได้มีการก�าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ 

ในทางปฏิบัติ เช่น การควบคุมในเรื่องของสถานพยาบาล 

อายคุรรภ์ทีส่ามารถยตุกิารตัง้ครรภ์ และก�าหนดให้มกีารรายงาน 

อันเทียบเคียงได้กับข้อบังคับในกฎหมายต่างประเทศที่มี

การอนุญาตให้ท�าแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น 

สหราชอาณาจักรได้มีการออกพระราชบัญญัติการท�าแท้ง 

ค.ศ. 1976 (The Abortion 1976)(2)  โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้

แพทย์สามารถท�าแท้งให้กับหญิงที่ต้ังครรภ์ได้อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายและอยูภ่ายใต้การควบคมุเช่นเดยีวกัน ซึง่กรณนีี้

ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคุณต่อแพทย์เพียงในเรื่องของการควบคุม

เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในเร่ืองการถอดถอน

ใบประกอบโรคศลิป์ แต่ในทางกฎหมายแพทย์ยงัมีความสุ่มเส่ียง

ในความรับผิดทางอาญา   เมือ่พิจารณาในมมุมองทางกฎหมาย

โดยเฉพาะการจัดล�าดับศักด์ิของกฎหมายนั้น  ข้อบังคับของ

แพทยสภาจัดเป็น “กฎ” จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายที่เป็น

อนุบัญญัติซ่ึงมีศักด์ิต�่ากว่าประมวลกฎหมายอาญาที่เป็น

พระราชบญัญตั ิเหน็ได้ว่าความในข้อ 5 ของข้อบงัคบัดงักล่าว 

มผีลเป็นการขยายความของมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญาโดยตรงและมกีารตีความขยายกว้างออกไปกว่าเดมิ แม้ว่า

แพทยสภาจะได้ปฏบิตัติามระเบยีบในการออกข้อบังคับดงักล่าว

โดยอาศัยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 25 

แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวกต็าม หากแต่ปัญหาคอืในหลกัการ

ตีความของกฎหมายอาญานั้น ต้องเป็นการตีความอย่างแคบ 

ตามขอบเขตท่ีบัญญัติไว้ ไม่สามารถใช้จารีตประเพณี หรือ

บทกฎหมายใกล้เคยีงอย่างยิง่มาขยายการตีความได้ หากทกุคน

อ้างประโยชน์จากการตีความดังกล่าวย่อมท�าให้การบังคับใช้

กฎหมายขาดประสิทธิภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

2 ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. พิมพ์ลักษณ์, กฎหมายท�าแท้ง 
ข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ : นิติเวชสาธก : เจนเดอร์เพรส, 2537. หน้า ; 21



-

60 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 ในความเหน็ของผูเ้ขยีนเองนัน้ มไิด้มคีวามเหน็คดัค้าน

หรือต่อต้านการยุติการตั้งครรภ์แต่ประการใด  เนื่องจากการ

ทีม่กีฎหมายควบคมุอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นผลให้มกีารวางแผน

บริหารจัดการที่ดีในการป้องกันปัญหาท้องไม่พึงประสงค์ 

โดยค�านึงถึงสิทธิของสตรีท่ีตั้งครรภ์ และปัญหาความทุกข์

ทรมานของเด็กท่ีไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์  

 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาเหน็ได้ว่า ข้อบงัคบัแพทยสภา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์

ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่เป็นอนุบัญญัติมีการก�าหนด

เนื้อหาเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้อง

ดงัทีก่ล่าวมา ซึ่งส่งผลเกิดการตีความของกฎหมายอาญา

กว้างออกไป ขาดกรอบของความชัดเจน ที่จะส่งผลถึง

การบงัคบัใช้กฎหมายอาญาซึง่ต้องการความแน่นอนชัดเจน 

ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและความถูกต้อง หากตัว

กฎหมายซึง่เป็นทีม่าของการใช้อ�านาจมคีวามบกพร่องกจ็ะ

ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายบกพร่องด้วยเช่นกัน ดังนั้น

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานี้คือควรมีการพิจารณา

ปรับปรุงให้ประมวลกฎหมายอาญาและข้อบังคับของ

แพทยสภาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาด้วย

เหตผุลถงึความเป็นจรงิของบริบทของสงัคมและพฒันาการ

ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และมีการก�าหนดหลักเกณฑ์

เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็น

กลไกส�าคญัทีท่�าให้คณุภาพชวีติและสทิธขิองสตรีเป็นไปตาม

การรับรองของกฎหมาย

60 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



-

61กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ DSI

ฉัฎรเพ็ชรมงคล จันทร์เพ็ญ

เปิดยุทธการค้นบ้านนายจ้างโหด

เพื่อช่วยเหลือแรงงาน

DSI

61กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



-

62 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 จากกรณีสถานทูตลาวประจ�าประเทศไทย และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 

ร้องขอมากรณ ีน.ส.ลา หรอืพมิพา วาสนา มาขอความช่วยเหลอืน้องสาวของตนชือ่ น.ส.พมิ วาสนา อาย ุ17 ปี 

ซึง่เป็นเดก็ชาวลาว ได้ถกูนายจ้างบงัคบักักขังให้ท�างานหนัก โดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนมาเป็นเวลากว่า 5 ปี 

รวมทั้งถูกท�าร้ายร่างกายอีกด้วย 

  ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ภายใต้การน�าของ พนัต�ารวจเอก อคัรพล บณุโยปัษฎมัภ์ ผูอ้�านวยการศนูย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 

และ พันต�ารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 

ได้ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งต้น พบว่า นายจ้างของ น.ส.พมิ ชือ่ นางไพรนิทร์ หรอื แหม่ม รอดดอน อยูบ้่านเลขที ่71/62/1 หมู่ท่ี 1 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. จึงได้ประสานกับกองบังคับการต�ารวจนครบาล 7 และ สน.ตลิ่งชัน เพื่อร่วมกันตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและมีมูลน่าเชื่อว่า น.ส.พิม น่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องจงึประชุมวางแผนในการปฏิบัตกิารช่วยเหลอืพร้อมทัง้ ได้ขอหมายค้นจากศาลจงัหวดัตลิง่ชนั เพือ่ตรวจค้นบ้านหลงัดังกล่าว 

และช่วยเหลือบุคคลตามที่ร้องขอ โดยศาลจังหวัดตลิ่งชัน ได้อนุมัติหมายค้น ที่ ค 88/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 

62 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ DSI

ฉัฎรเพ็ชรมงคล จันทร์เพ็ญ1

เปิดยุทธการค้นบ้านนายจ้างโหดเพื่อช่วยเหลือแรงงาน

1พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



-

63กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 การปฏิบัติภารกิจของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ DSI 

ในการช่วยเหลือแรงงานเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 

โดยร่วมกับกองบังคับการต�ารวจนครบาล 7 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

จากสถานีต�ารวจนครบาลตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่ทหารจากชุด

ประสานงานพื้นที่ 1 (เขตบางพลัด และเขตตลิ่งชัน) สังกัด 

ร.9 พัน 3 กองพลทหารราบที่ 9 ผู้แทนสถานทูตลาวประจ�า

ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจค้นและ

ช่วยเหลือบุคคลที่ร้องขอ ปรากฏผลดังนี้

 บ ้านที่ท�าการตรวจค้นอยู ่ในหมู ่บ ้านฮันนี่วิลล่า 

ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 29 ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 

ปลูกอยูร่วมกนั 3 หลงั มรีัว้ล้อมรอบ มกีล้องวงจรปิดทัว่บรเิวณ 

เป็นบ้านทีม่สีภาพหรหูรา และมรีถยนต์ราคาแพงจ�านวนหลายคนั 

และได้พบเจ้าของบ้านชื่อนางไพรินทร์ หรือ แหม่ม รอดดอน 

จงึได้แสดงหมายค้นของศาล และเข้าท�าการตรวจค้นบ้านดงักล่าว 

พบหญิงชาวลาวชื่อ น.ส.พิม อายุประมาณ 17 ปี ท�างานบ้าน

นายจ้างมาแล้วประมาณ 5 ปี อยู่ในสภาพหวาดกลัว ซึมเศร้า 

และร้องไห้ ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยล�าพัง

และถกูนายจ้างบงัคบัใช้แรงงานไม่ให้ออกไปไหน มกีารท�าร้าย

ร่างกายโดยใช้เครื่องมือช๊อตไฟฟ้าข่มขู่และลงมือกระท�าจริง 

จนเด็กหวาดกลัวไม่กล้าหลบหนีไปไหน และหากช่วยเหลือ

ออกไปได้ประสงค์จะไม่ท�างานที่บ้านหลังนี้อีกต่อไป

63กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



-

64 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 นอกจากนี้ ยังพบคนลาวที่ท�างานเป็นคนรับใช้อีก 

3 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 71/62 ที่ปลูกอยู่บริเวณพื้นที่

เดียวกนั ทราบชือ่ว่า น.ส.แสง พทุธสิะอาด อาย ุ26 ปี น.ส.ค�าไข 

อายุประมาณ 16 ปี และ ด.ญ.ทอง เทียมราช อายุประมาณ 

14 ปี เพิง่มาท�างาน 2 สปัดาห์ โดยได้รบัการชกัจงูจากนางบวัเงิน 

มาท�างานโดยผ่านนายนี ผู้ชายชาวลาว เป็นผู้มาส่งที่ชายแดน

จงัหวดัมกุดาหาร ต่อจากนัน้จะม ีนายอ้วน คนไทย เป็นคนขบั

รถตู้จากจังหวัดมุกดาหารมาส่งที่ กทม.พร้อมเพื่อนรวม 4 คน 

ซ่ึงไม่รู้จักกัน จากนั้น ถึงกรุงเทพฯ มีรถแท็กซี่ไปรับต่อมาส่ง

ทีบ้่านนายจ้าง ส่วนอกี 3 คน ไม่ทราบว่าส่งไปยงัทีใ่ด หญงิชาวลาว

ทั้ง 4 คน ไม่มีเอกสารการท�างาน หรือหนังสือเดินทางในการ

เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าของบ้านได้น�า

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าท�าการตรวจค้นที่โรงงานผลิตและ

จ�าหน่ายวัตถุมงคล ซ่ึงตนเองเป็นเจ้าของ ผลการตรวจค้น

พบแรงงานต่างด้าวชาวลาวจ�านวน 2 คน ไม่มเีอกสารการท�างาน 

และอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 

64 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



-

65กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

 พฤติการณ์ในเบื้องต้นพบว่า เด็กที่มาท�างานบางคน

มีนายหน้าชาวลาว เป็นคนน�ามาส่งให้เจ้าของบ้าน เพือ่ท�างาน

เป็นเดก็รบัใช้ในบ้านหลงัดงักล่าวและบ้านหลงัอืน่ทีอ่ยูบ่รเิวณ

เดียวกัน โดยนายหน้าเป็นผู้รับเงินค่าจ้างแทน ส่วนตัวเด็กจะ

ไม่ได้รบัเงินเลยและไม่สามารถเดนิทางออกไปไหนได้ด้วยตนเอง 

จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และสอบถามนายหน้าท่ีควบคมุตัว

มาพบว่า ขบวนการน�าพาหญิงชาวลาวมาบังคับใช้แรงงาน

ในประเทศไทยนั้น  จะมีขบวนการนายหน้าในประเทศลาว

ที่เมืองเซโน ได้หลอกลวงหรือชักจูงคนงานให้มาท�างาน และ

ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง หรือมีบุคคลอื่นมารับเงินแทน และสภาพ

การท�างานในบ้าน จะไม่สามารถเดนิทางออกไปไหนได้โดยล�าพงั 

ซึ่งจะข่มขู่ว่าหากออกไปจะถูกต�ารวจจับตัว   เจ้าหน้าที่จึงได้

ควบคมุตวัผูต้้องหาส่งพนกังานสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดตีามกฎหมาย

ต่อไป

65กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



-

พันต�ารวจโท อุดมวิทย์ เนียมอินทร์ 

DSI
การหลอกลวงให้ลงทุน

ในกองทุนข้ามชาติ

66 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



-

 ในปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่ท�าให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้ กล่าวคือ ผู้รับและผู้ส่งข้อมูล

สามารถส่ือสารและตอบโต้ข้อความกันได้ทันทีในรูปแบบมัลติมีเดีย อีกทั้งยังลดข้อจ�ากัดในเรื่องระยะเวลาและสถานที่

ในการแลกเปล่ียนข้อมลู ซึง่ในการประกอบธรุกจิ ผูซ้ือ้และผูข้ายจะได้รบัความสะดวกในการซือ้ขายและการโฆษณาสนิค้า

หรอืบรกิาร เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ท�าให้การประกอบธรุกจิผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ หรอื “พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์” มปีระสทิธิภาพ

และมีความนิยมมากขึ้น คนร้ายจึงได้ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงบุคคลโดยอาศัยการโฆษณาท�าการตลาดชักชวน

สมัครสมาชิกให้ท�าการซื้อขายเช่นเดียวกันกับการซื้อขายตามปกติ เนื่องจากการท�าธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้

อาจไม่ทราบว่าบุคคลที่ติดต่ออยู่เป็นใคร อาจมีการน�าเอาภาพหรือประวัติส่วนตัวของบุคคลอื่นมาแอบอ้างได้ เนื่องจาก

ไม่เคยรู้จักและไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน

  การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง

มีหลายวิธีการ ตั้งแต่วิธีเดิมท่ีอาจพบโดยท่ัวไปจนถึงวิธีการที่

สลบัซบัซ้อน ผูห้ลอกลวงใช้ความรูท้างเทคโนโลยีเป็นเครือ่งมอื

ในการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างความเสียหาย

แก่ประชาชนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงทางอนิเทอร์เนต็

หรอืแชร์ลกูโซ่ออนไลน์ ซึง่มปีรากฏให้เหน็ทัง้เวบ็ไซต์ในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ผู ้กระท�าความผิด

มคีวามรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยปีระกอบการกระท�า

ความผดิ ยากต่อการตดิตามตวัหรอืพสิจูน์ตวัตนหรอืหาพยาน

หลักฐานมายืนยันในการกระท�าความผิดได้

 ในปัจจุบันได้มีบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติ

หลายบริษัทได้มีการโฆษณาผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตชักชวน

ให้ลงทนุซือ้ขายกองทุนต่างชาตจิ�านวนมาก ท้ังท่ีเป็นการซือ้ขาย

กองทุนจริงและเป็นการซื้อขายกองทุนโดยการหลอกลวง 

โดยเฉพาะกองทุนที่อ้างว่าอยู่ต่างประเทศ และมีการระดม

เงินทุนจากคนไทยเพื่อน�าไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ลงทุน

ในหุ้นของบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลประกอบการที่ดี เช่น บริษัท

แอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟท์ บริษัทซัมซุง ที่มีการซื้อขาย

ในตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศ หรอืลงทนุในพนัธบตัรต่างประเทศ 

ในทองค�า ในน�้ามัน เป็นต้น ในการลงทุนจะให้ผลตอบแทน

ในรปูแบบของเงนิปันผลทีส่งูกว่าการน�าเอาเงนิไปฝากธนาคาร

หรอืสถาบนัการเงนิอืน่ จงึมปีระชาชนทัว่ไปสนใจเข้าร่วมลงทนุ

กบักองทนุดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก ในส่วนของกองทนุทีแ่ท้จรงิ

และเป็นกองทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คงไม่มีปัญหาอะไร 

แต่ส�าหรับการหลอกลวงจากกลุ่มคนร้ายที่อ้างว่าเป็นกองทุน

จากต่างประเทศ ซ่ึงไม่มกีารลงทนุจริง เป็นแต่เพยีงการระดมทนุ

จากประชาชนโดยมกีารแอบอ้างชือ่ว่าเป็นการลงทนุในกองทนุ

ต่างชาติแล้วหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อเข้าร่วมลงทุน 

ท�าให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินเป็นจ�านวนมาก 
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การหลอกลวงให้ลงทุนในกองทุนข้ามชาติ

พันต�ารวจโท อุดมวิทย์ เนียมอินทร์1 

1อดีตผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคดีการเงินการธนาคาร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 ตวัอย่างทีแ่อบอ้างว่าเป็นการลงทนุในกองทนุแต่ไม่มี

การลงทุนจริง ท�าให้ประชาชนสูญเงินไปเป็นจ�านวนมาก เช่น 

กองทนุอะไร้ซิง่ (Arising)  กองทนุสแตนดาร์ดมอร์แกน (Standard 

Morgan) กองทุนยูฟัน (UFUND) เป็นต้น กองทุนดังกล่าว

ท�าให้ประชาชนผูร่้วมลงทนุจ�านวนมากตกเป็นเหยือ่กลุม่คนร้าย 

ต้องเสยีเงนิจากการร่วมลงทนุในแต่ละกองทนุเป็นจ�านวนเงิน

กว่าร้อยล้าน ถึงหลายพันล้านบาท เป็นกระแสข่าวที่โด่งดัง

ในหน้าข่าวหนงัสอืพมิพ์และโทรทศัน์ว่ามกีารจบักมุกลุ่มคนร้าย

หรือผู ้กระท�าความผิด หรือออกหมายจับกลุ่มคนร้ายหรือ

ผู้กระท�าความผิด หรือออกหมายจับกลุ่มคนร้ายหรือผู้กระท�า

ความผิดซึ่งเป็นตัวการใหญ่ของกองทุนดังกล่าวโดยเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติและส�านักปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 

จึงนับว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง

มหาศาล การแอบอ้างว่าเป็นการลงทุนในรปูแบบกองทนุข้ามชาติ

ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ซึง่เกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก และมปีระชาชน

ผูห้ลงเช่ือและตกเป็นเหยือ่หลายราย โดยบางรายเป็นข้าราชการ

บ�านาญ ใช้เงินที่เก็บไว้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองก้อนสุดท้ายเข้าร่วม

ลงทนุโดยหวังว่าจะมรีายได้เพิม่ขึน้จากดอกผลทีโ่ฆษณา บางราย

ต้องกู้ยืมเขามาเพื่อน�าเงินมาลงทุนโดยน�าบ้านเรือนหรือที่ดิน

หรือทรัพย์สินอื่นไปจ�านองหรือขายฝาก โดยหวงัผลประโยชน์

จากดอกเบีย้หรอืเงนิปันผลทีส่งูมากจากการโฆษณา ท�าให้เกดิ

ปัญหาสังคมตามมาอย่างมาก นับเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

ชนิดหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพึงต้องตระหนัก  

ให้ความส�าคัญและสนใจเป็นพิเศษ ต้องช่วยกันให้ความรู ้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ 

รบัทราบเพือ่ไม่ให้ตกไปเป็นเหยือ่ของกลุม่อาชญากรรมดงักล่าว

 ลักษณะของการหลอกลวงโดยการแอบอ้างให้ลงทุน

ในกองทุนข้ามชาติดังกล่าว เป็นการหลอกลวงทีเ่ป็นขบวนการ

ข้ามชาติท่ีแนบเนียน แบ่งหน้าท่ีกนัท�าอย่างเป็นระบบ ใช้วธิกีาร

ที่มีความสลับซับซ้อน และมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย

ในการโฆษณาชกัจูงใจ สร้างแรงจูงใจ เพ่ือสร้างความน่าเชือ่ถอื

โดยกลุม่ชาวต่างชาต ิซึง่เป็นคนร้ายเป็นตวัการใหญ่จะร่วมกับ

คนไทยท�าการโฆษณาชักชวน เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

ในโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เพื่อให้

ประชาชนทัว่ไปสนใจและมคีวามเชือ่ถอื เชือ่มัน่ มชีาวต่างชาติ

หลายชาติเข้าร่วมประชุมในวันเปิดตัวจ�านวนมาก มีการ

บรรยายแผนการตลาดทีน่่าตืน่เต้น มกีารจดัท�าแผ่นพบัโฆษณา 

เอกสารการลงทุนอย่างประณีต มีการจัดท�าและเปิดเว็บไซต์

โฆษณาการลงทุนอย่างสวยงาม มีการน�าข้อมูล เช่น ภาพถ่าย

ซ่ึงอ้างว่าเป็นผู้บริหารกองทุนท่ีมหีน้าตาดี บคุลิกภาพด ีแต่งกายดี 

โพสต์ลงในหน้าเวบ็ไซต์ มกีารน�าข้อความชกัชวน หรอืชักจูงใจ 

ที่แสดงถึงความมั่นคงของกองทุน เช่น กองทุนนี้ได้จัดตั้ง

มานานหลายสิบปีแล้ว มีหลักประกันโดยบริษัทประกันภัย

ในต่างประเทศที่รู้จักดี รับประกันเงินต้น โดยการแอบอ้าง

ชือ่บริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงว่ารับประกันภัยเงินต้นของ

การลงทุนดังกล่าว การกระท�าความผิดนี้เป็นการกระท�า

ของกลุม่หรอืขบวนการคนร้ายต่างชาติทีม่คีวามรู ้ความช�านาญ

ในการใช้เทคโนโลย ีกล่าวคอื มกีารเขยีนโปรแกรมหน้าเวบ็ไซต์ 

และเขียนโปรแกรมในการลงทุนของผู้ร่วมลงทุนเพื่อให้ผู้ร่วม

ลงทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการลงทุนของตนเอง

ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยจะเห็นผลตอบแทนหรือผลประโยชน์

ที่จะได้รับเป็นรูปเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่มีอัตราสูงมาก

เป็นรายเดือน หรือรายวันเพิ่มขึ้นทุกวัน ท�าให้ผู้ลงทุนมีความ

เชือ่มัน่มากยิง่ขึน้ ได้มกีารออกเดินสายไปจัดประชมุในสถานที่

ต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัดโดยมี

คนไทยและชาวต่างชาตบิรรยายข้อมลูการลงทนุ เพือ่ระดมเงิน

จากคนไทย ได้มีการน�าระบบเครือข่ายมาใช้ในการลงทุนโดย

ผู้ทีล่งทนุจะได้รับผลประโยชน์หรือรายได้เพ่ิมขึน้ หากสามารถ

แนะน�าหรือชักชวนผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาลงทุนต่อจากตน

ได้ตามเปอร์เซ็นต์จ�านวนเงินที่ผู้ลงทุนรายใหม่น�ามาลงทุน 

มกีารซ้ือขายหน่วยลงทนุเป็นแพคเกจ็ เป็นเงินสกุลต่างประเทศ 

เช่น การลงทุนในกองทุนสแตนดาร์ด มอร์แกน มหีน้าเวบ็ไซต์



-

69กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI

ของบรษิทัคอื standardmorgan.com  มรีปูแบบการลงทุน

โดยหน่วยลงทุนเป็นดอลล่าร์สหรัฐ (USD) แบ่งการลงทุนเป็น 

5 แพคเก็จ คือ

1. 10,000 USD เป็นเงินไทย 350,000 บาท 

    ผลตอบแทน 0.30 % ต่อวัน หรือ 9 % ต่อเดือน

2. 6,000 USD เป็นเงินไทย 210,000 บาท 

    ผลตอบแทน 0.20 % ต่อวัน หรือ 6 % ต่อเดือน

3. 3,000 USD เป็นเงินไทย 105,000 บาท 

    ผลตอบแทน 0.15 % ต่อวัน หรือ 4.5 % ต่อเดือน

4. 1,000 USD เป็นเงินไทย 35,000 บาท 

    ผลตอบแทน 0.10 % ต่อวัน หรือ 3 % ต่อเดือน

5. 300 USD เป็นเงินไทย 10,500 บาท 

    ผลตอบแทน 0.05 % ต่อวัน 

 อตัราแลกเปลีย่นคงที ่1 USD  เท่ากบั 35 บาท โดย

มีการใช้ SD (Standard Dollar) กับ SC (Standard 

Cash) ในการซื้อขายแลกเปล่ียนกันในระบบของบริษัท

อีกทางหนึ่ง

ผลตอบแทนจำกกำรแนะน�ำหน่วยลงทุน

จ�านวนหน่วยลงทุน (USD) ค่าแนะน�า %

10,000 12

6,000 – 10,000 11

3,000 – 6,000 10

1,000 – 3,000  7

300 – 1,000 5

 ในการลงทนุกบัยฟัูน (UFUND) ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ในเวบ็ไซต์ u-fun-token.com และจากคลปิ

ทีอ่พัโหลดไว้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ  ซึง่มข้ีอความในลกัษณะเป็นการลงทนุทีถ่กูต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง 

ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องรักษายอด และได้ผลตอบแทนสูง เป็นต้น
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รูปแบบกำรลงทุนกับยูฟัน

ระดับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) คิดเป็นเงินไทย (บาท)

1 ดาว 500 17,500

2 ดาว 1,000 35,000

3 ดาว 5,000 175,000

4 ดาว 10,000 350,000

5 ดาว 50,000 1,750,000

รูปแบบการลงทุนกับยูฟันนั้นแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

 มีข้อสังเกตว่า รูปแบบหรือแผนประทุษกรรมในการลงทุนในกองทุนทั้ง 2 กองทุน มีลักษณะคล้ายกัน

คอื เป็นการลงทนุในลกัษณะแพคเกจ็หรือระดบั การลงทนุจะเปน็การลงทนุในสกุลเงินต่างประเทศ หรอืสกุลเงิน

ที่ตนก�าหนด เช่น ในสแตนดาร์ด มอร์แกน เป็นเงินสกุล USD มีเงินลงทุนเป็นสแตนดาร์ด ดอลลาร์ (Standard 

Dollar)  หรือ SD และ สแตนดาร์ด แคช (Standard Cash) หรือ  SC ใช้ในระบบการลงทุน ส�าหรับการลงทุน

ในยฟัูนใช้เงนิสกลุ USD และใช้เงนิ ย ูโทเคน (U Token Cash) ใช้แทนสกลุเงนิปกต ิเพือ่ซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้า

และเงนิตราบนโลกออนไลน์ในระบบของบรษิทั ตวัการใหญ่ในกองทนุสแตนดาร์ดมอร์แกนเป็นชาวสงิคโปร์ และ

มีชาวมาเลเซียเป็นผู้บรรยาย กองทุนในบริษัทยูฟันที่ตั้งส�านักงานใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซีย และมีการใช้

อินเทอร์เนต็ในการเผยแพร่โฆษณาในรูปแบบเวบ็ไซต์ และม ีUsername และ Password  ให้เข้าถงึข้อมลูในการลงทนุ

ของตนเองได้เหมือนกัน และการหาสมาชิกเป็นรูปแบบเครือข่ายเช่นเดียวกัน

 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนนั้น มีขั้นตอน

ในการจดัตัง้กองทนุทีถ่กูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ในการขออนญุาตจดัตัง้กองทนุตาม  พ.ร.บ.หลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุญาตมีดังนี้ การจัดตั้งกองทุนรวม 

ยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด โดยต้องระบุชื่อกองทุน

ให้ชดัเจน ทัง้น้ีเป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ส่วนที ่7 การจดัการกองทนุรวม

 มาตรา 117 ในการจดัการกองทนุรวม บรษิทัหลกัทรพัย์จะจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมได้ เมือ่ค�าขอ

จัดตั้งกองทุนรวมนั้นได้รับอนุมติจากส�านักงาน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด

 มาตรา 118 ในการยื่นค�าขอจัดตั้งกองทุนรวม ตามมาตรา 117 บริษัทหลักทรัพย์ต้องส่งเอกสาร

หลักฐานดังต่อไปนี้



-
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 (1)  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

 (2)  ร่างข้อผูกพักระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์

 (3)  ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

 ทั้งนี้ ตามข้อก�าหนดในข้อ 7 ของประกาศส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่สน. 22/2552 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท�าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีสาระส�าคัญ

ก�าหนดเกี่ยวกับการตั้งชื่อกองทุนรวมจะต้องไม่มีข้อความที่อาจท�าให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดในลักษณะ

และประเภทกองทุนรวมนั้น

 การออกใบอนุญาตหรือให้สิทธิ์แก่บุคคลผู้แนะน�าการลงทุนในหน่วยการลงทุนในการเสนอขายกองทุน

จาก กลต. มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ดังนี้

 กรณีผูแ้นะน�าหน่วยการลงทุนในการเสนอขายกองทนุจะต้องได้รบัอนญุาตหรอืได้รบัสทิธใินการเสนอขาย

กองทุนจากส�านักงาน กลต. ซึ่งตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนก�าหนดให้บุคลากรในธุรกิจ

ตลาดทนุ ต้องเป็นบคุคลท่ีมคุีณสมบตัเิกีย่วกบัความสามารถและประสบการณ์การท�างาน ผ่านการทดสอบหลกัสตูร

ของส�านกังาน ซ่ึงกรณีหากมผู้ีจ�าหน่าย แนะน�า วเิคราะห์ วางแผนหรอืชกัชวนโดยไม่ได้รบัอนญุาตจะเป็นการกระท�า

ความผิด ตามมาตรา 90 และมีโทษตามมาตรา 289 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 1. ต้องจบปริญญาตรีหรือกรณีไม่จบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ

ในตลาดทุนไม่ต�่ากว่า 4 ปี ใน 7 ปีที่ผ่านมา

 2. ต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้และจรรยาบรรณท่ี กลต.ก�าหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 จากเอกสารแนะน�าการลงทุนในกองทุน Standard Morgan พบว่ามีลักษณะการเชิญชวนให้ลงทุน

ในกองทนุโดยมกีารประกนัผลตอบแทนการลงทนุ ซึง่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย และการเชญิชวนของกองทุน 

Standard Morgan ไม่ได้รับอนุญาตจาก กลต. และกองทุน Standard Morgan มีการเสนอผลตอบแทน

เป็นรายวนัทีอ่ตัราสูงเกนิกว่าความเป็นจริง แม้จะเป็นกองทนุรวมในต่างประเทศ หากจะเข้ามาเสนอขายหน่วยลงทนุ

กับลูกค้าในประเทศ จ�าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน กลต. ด้วยเสมอ

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้



-

 กล่าวโดยสรุป การลงทุนในกองทุนต่างชาติดังกล่าว เป็นเพียงการแอบอ้างชื่อว่าเป็นการลงทุน

ในกองทนุเท่าน้ันเพือ่เป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอืและความเป็นไปได้ ให้มีความสมเหตุสมผลในการหลอกลวง

ข้ามชาติรูปแบบใหม่ กล่าวคือ แชร์ลูกโซ่ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่เป็นการระดมเงิน

ในรูปแบบธุรกิจขายตรง ซึ่งอาจใช้ค�าอื่นที่แตกต่างออกไป เช่น การตลาดแบบระดมเครือข่าย (Network 

Marketing) และแชร์ลกูโซ่ บางแห่งในปัจจบุนัแฝงตวัอยูใ่นธรุกจิแฟรนไชส์ ซึง่จะเน้นการเชญิชวนประชาชน 

ให้สมคัรเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนกบับรษิทั โดยเสนอแผนการตลาดทีน่่าสนใจและตืน่เต้น เช่น อ้างว่าจะน�าเงนิ

ไปลงทนุทีไ่ด้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสัน้ ๆ เช่น การซือ้ขายน�า้มัน ซือ้ขายทีดิ่นราคาถกู ซือ้ขายเงนิตรา 

เป็นต้น ลักษณะผู้ประกอบการมีทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลโดยอาจตั้งมาในรูปบริษัทจ�ากัด มีหนังสือ

จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ มีส�านักงาน ซึ่งส่วนมากมักจะเช่าอาคารตกแต่งสวยงามให้ดูน่าเชื่อถือ 

กิจกรรมธุรกิจส่วนใหญ่เน้นไปที่การจัดประชุม สัมมนาที่น่าเชื่อถือ เพื่อจูงใจคนสมัครเป็นเครือข่ายหลังจาก

ได้ฟังการบรรยาย แต่กลับไม่เน้นการน�าเสนอตัวสินค้าและบริการแต่อย่างใด 

 รปูแบบการด�าเนนิของธรุกจิแชร์ลกูโซ่เน้นการหาสมาชกิเพือ่มาร่วมลงทนุตามแผนธรุกจิ แต่ในความเป็นจริง

การซ้ือขายสินค้าเป็นเพียงการแอบอ้างเพื่อบังหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเท่านั้น ผู้สนใจจะร่วมลงทนุต้อง

จ่ายเงินลงทุนสูง โดยจะมีอัตราผลประโยชน์เป็นขั้นบันได ลงทุนมากได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีก และจะได้

ผลตอบแทนมากขึน้อกีเมือ่หาสมาชกิมาร่วมลงทนุเพิม่อีก ยิง่ใครสามารถขยายเครอืข่ายของตนได้ยาวเท่าใด

กจ็ะได้ผลตอบแทนเป็นเงนิทีส่งูเพือ่จงูใจให้ลงทนุเพิม่และชกัชวนคนใหม่ ๆ  ดังน้ัน  ผูท้ีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิใหม่

จะต้องเสยีเงนิในอตัราสูง และสมาชิกใหม่กจ็ะต้องหาสมาชกิเพิม่อกีต่อไป เพือ่จะได้ค่าแนะน�าสมาชกิคนใหม่อกี 

ยิ่งหาได้มากก็จะยิ่งได้เงินคืนมาก ส่งผลให้เครือข่ายขยายออกเป็นลูกโซ่อย่างรวดเร็ว
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DSI เปิดโปงขบวนการ
โจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ
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มูลเหตุจูงใจในการกระทำ�ความผิดของกลุ่มคนร้าย
 กลุ่มขบวนการโจรกรรมรถยนต์ มีสมาชิกประมาณ 30 คน มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยการลงมือโจรกรรมรถยนต์ 

สมาชกิกลุม่จะแยกย้ายกนัไปมองหาเป้าหมายในแต่ละพ้ืนทีแ่ล้วลงมอืกระท�าความผิด หากสมาชกิคนใดถกูจับกุม บุคคลทีเ่ป็น

ตวัเชือ่ม กจ็ะให้สมาชกิอืน่มาด�าเนนิการต่อ นอกจากนีย้งัมกีารทาบทามบคุคลภายนอกกลุม่ (โดยเฉพาะบคุคลทีม่คีวามเดอืดร้อน

ทางการเงิน) ให้เข้ามาช่วยเหลือในการโจรกรรมรถยนต์เป็นครั้งคราว และอาจพัฒนามาเป็นเครือข่ายในขบวนการโจรกรรม

รถยนต์ในที่สุด  

 มูลเหตจุงูใจในการกระท�าความผดิ เป็นเรือ่งของค่าตอบแทนจากการขายรถยนต์ ซึง่มรีาคาขายคนัละประมาณ 300,000 

บาท ส่วนวิธีการโจรกรรมรถยนต์ จะมีการเรียนรู้จากพรรคพวกในกลุ่มขบวนการ และมีการเรียนรู้วิธีการโจรกรรมใหม่ๆ จาก

อินเตอร์เน็ต  นอกจากนี้ยังพบว่าสมาชิกกลุ่มขบวนการโจรกรรมรถยนต์บางราย  จบการศึกษาทางด้านช่างกล  มีความรู้

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นนักแข่งรถ และเคยท�างานที่ศูนย์บริการรถยนต์ชื่อดังมาแล้ว

วนัเวลาและสถานทำี่ทำี่กลุ่มคนร้ายเลือกลงมือโจรกรรมรถยนต์
 ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์มากที่สุด นับไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน แก๊งโจรกรรมรถยนต์ส่วนใหญ่

จะเลอืกช่วงเวลากลางคนื ตัง้แต่เวลา 18.00 น. ถงึ 04.00 น. และเปลีย่นพฤตกิรรมมาเป็นช่วงเวลาทีค่นพลกุพล่าน คือช่วงหัวค�า่

ถึงกลางดึก ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าแปลกใจคือคดีรถหายมักจะเกิดขึ้นในถนน ตรอกหรือซอย 

ส่วนรองลงมาเป็นสวนสาธารณะและชมุชน นอกจากนีย้งัม ีเคหะสถาน, ห้างสรรพสนิค้า, อูซ่่อมรถ, ร้านล้างดแูลรถ และตลาดนัด

รถยนต์ค่ายญี่ปุ่นคือเป้าหมายส�คญั
 สาเหตเุพราะมอีปุสงค์ (Demand) หรอืความต้องการซ้ือของลูกค้า ทีม่ปีริมาณสูง โดยลูกค้าของกลุ่มขบวนการโจรกรรม

รถยนต์ในประเทศไทย มีความนิยมในรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากมีคุณลักษณะที่ประหยัดน�้ามัน และ

แขง็แกร่งทนทาน เหมาะกบัสภาพถนนในประเทศเพือ่นบ้าน ประกอบกบักลยทุธ์การเปิดตลาดใช้วธินี�ารถไปให้บคุคลระดบัผูน้�า

ประเทศใช้ ซึ่งส่งผลทางด้านจิตวิทยา ท�าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกคล้อยตาม ภายหลังปี ค.ศ. 2004 ประเทศไทยมีการเปิดตัว

รถยนต์กระบะค่ายญ่ีปุ่นในรุ่นใหม่ๆ จึงเกิดกระแสความต้องการใช้เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ยอดการโจรกรรมรถยนต์เพื่อส่งขาย 

หรืออุปทาน (Supply) ไปยังประเทศเพื่อนบ้านจึงพุ่งสูงขึ้นตามล�าดับ
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  1ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

DSI เปิดโปงขบวนการ
โจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ

ส�านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ1

 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด�าเนินคดีพิเศษ กรณีขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ 

ประกอบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบปากค�าและสบืคน้ขอ้มลูของคดดีงักลา่ว มสีาระส�าคญัทีน่า่จะเปน็ประโยชน์

ต่อผู้อ่านให้รู้เท่าทันขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของเรา ดังนี้ค่ะ



พฤติกรรม หรือแผนประทำุษกรรมของคนร้าย
 คนร้ายจะลงมือโจรกรรมรถยนต์ได้ ต้องมีอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยเริ่มจากใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการขับตระเวน

มองหาเหยื่อที่ก�าลังจะจอดรถ เมื่อพบเป้าหมายแล้วจะเปิดอุปกรณ์รบกวนสัญญาณรีโมท และขับรถของตนเข้าไปอยู่ใกล้กับ

รถยนต์เป้าหมาย เพื่อให้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณรีโมทท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อุปกรณ์รบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์มี

รัศมีในการท�างานตั้งแต่ 10 - 20 เมตร) และเจ้าของรถไม่สามารถล็อครถยนต์ได้เมื่อเจ้าของรถยนต์เป้าหมายลงจากรถไปแล้ว 

หนึ่งในคนร้ายคอยเดินตามเพื่อโทรศัพท์แจ้งความเคล่ือนไหวของเจ้าของรถเป็นระยะ ส่วนคนร้ายอีกคนหนึ่งจะเข้าไปในรถ

เป้าหมาย แล้วใช้อปุกรณ์ทีเ่ตรยีมมาตดัสญัญาณจีพีเอส และใช้อปุกรณ์ติดเคร่ืองยนต์รถขบัออกไป จากนัน้จะแจ้งเพือ่นคนร้าย

ให้เลกิตดิตามเจ้าของรถยนต์ แล้วกลบัมาขบัรถยนต์ท่ีตนนัง่มาในคร้ังแรกตามออกไป มุง่หน้าไปยงัจังหวดัอดุรธาน ีเพือ่ไปสมทบ

กับเครือข่ายของตน ก่อนที่จะพากันเดินทางต่อไปยัง อ�าเภอบ้างแพง จังหวัดนครพนม เพื่อน�ารถยนต์ไปส่งให้กับเครือข่ายตาม

ชายแดน ก่อนที่จะรอจนสบโอกาสล�าเลียงข้ามแม่น�้าโขงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

วิธีการโจรกรรมรถยนต์
  ในคดทีีด่เีอสไอสบืสวนสอบสวนนัน้ คนร้ายโจรกรรม

รถยนต์โดยใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์ (JAM-

MER) อุปกรณ์ตัดสัญญาณจีพีเอส และอุปกรณ์ติดเครื่องยนต์ 

ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนิยมใช้รีโมทรถยนต์ในคลื่นความถี่ 

2 ชนิด คือ ความถี่ 315 MHz และความถี่ 433 MHz เพื่อ

ป้องกันการรบกวนย่านความถี่ของสถานีวิทยุต่างๆ โดยวิธีดัง

กล่าว เป็นวิธีที่กลุ่มคนร้ายนิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากจะ

ท�าให้รถยนต์ทีโ่จรกรรมมาได้ มคีวามเสยีหายน้อยและสามารถ

ส่งขายต่อไปได้ทันที

อุปกรณ์รบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์ 

และอุปกรณ์สตาร์ทเครื่องยนต์

ของกลุ่มขบวนการโจรกรรมรถยนต์ 
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 จากข้อมูลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พบว่าวิธีการโจรกรรมรถยนต์ 

มีมากกว่า 70 วิธี แต่วิธีที่กลุ่มคนร้ายเคยนิยมใช้ ได้แก่

 1. การคดัลอกรหสักญุแจรถยนต์ รถยนต์รุน่ปัจจบุนัมกีารใช้กล่องควบคมุเครือ่งยนต์ ในการตรวจสอบระบบต่างๆ ก่อน

ท�าการสตาร์ท หรือที่เรียกว่า Engine Immobilizer System ระบบนี้จะอาศัยแผ่นรหัส (Transponder Chip) ที่ฝังอยู่ใน

ลูกกุญแจ เมื่อน�าลูกกุญแจเสียบเข้าสู่แม่กุญแจ จะมีการส่งสนามแม่เหล็ก จากตัวแม่ มาสู่ตัวลูก เพื่อเปรียบเทียบรหัส หากพบ

ความผดิปกตจิะท�าให้ไม่สามารถสตาร์ทเครือ่งยนต์ได้ แต่ปัจจุบนัคนร้ายสามารถคดัลอกรหสักญุแจได้  ท�าให้สามารถโจรกรรม

รถยนต์ในระบบดังกล่าวได้

 2. ใช้น�้ากรด คนร้ายจะใช้น�้ากรดชนิดเข้มข้นใส่เข็มฉีดยา หยดไปตามรูกุญแจเพื่อท�าลายชุดฟันเฟืองและสปริงเล็กๆ 

ในแม่กุญแจ

 3. กรณช่ีางซ่อมรถยนต์หรอืผูใ้ห้บรกิารตามอูซ่่อมรถ อาจลกัลอบท�ากญุแจผ ีหรอืท�าลายระบบกนัขโมย จึงควรอยูด่แูล

การซ่อมหรือการบริการอื่นๆ อย่างใกล้ชิด หากจ�าเป็นต้องทิ้งรถไว้ให้ซ่อมจะต้องเป็นร้านซ่อมที่รู้จักคุ้นเคยหรือไว้ใจได้

 4. จี้หรือปล้น เป็นวิธีที่คนร้ายในแถบปริมณฑลและต่างจังหวัดนิยมมาก ด้วยเส้นทางเปลี่ยวและผู้คนไม่พลุกพล่าน 

รวมถึงการลวงซื้อรถทางอินเทอร์เน็ต แล้วขอนัดดูในที่เปลี่ยว หรืออ้างว่าขอลองขับรถยนต์ แล้วขับหนีไป

 5. งัดหูช้าง แล้วเปิดประตูเข้าไปในรถยนต์ จากนั้นจะใช้อุปกรณ์จ�าพวกไขควงงัดกระปุกกุญแจสตาร์ทออก ก่อนที่จะ

ต่อสายตรงสตาร์ทเครื่อง แล้วขับขี่เอารถยนต์ไป

 6. ใช้กุญแจปลอม โดยจะท�ากุญแจเลียนแบบกุญแจของรถชนิดที่ต้องการลักไว้หลายๆ ขนาด แล้วเลือกลองใช้ทุกดอก

ที่ท�าไว้ ถ้าเปิดประตูรถได้ คนร้ายก็จะเปิดประตูแล้วติดเครื่องยนต์ขับหลบหนีไป

 7. ลอกแบบกุญแจ คนร้ายจะใช้วิธีว่าจ้างพนักงานบริการล้างอัดฉีดรถ ตามสถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามัน ให้พิมพ์แบบ

กญุแจ จากนัน้คนร้ายจะไปว่าจ้างร้านท�ากญุแจทัว่ไป ท�ากญุแจปลอมตามแบบพิมพ์แล้วออกตระเวนติดตามรถคนัดงักล่าวเพือ่

โจรกรรม

 8. สร้างกญุแจ คนร้ายจะท�ากญุแจทีไ่ม่มรีอยหยกั แล้วเอาน�า้หมกึอนิเดยีองิค์สดี�าทาไว้ปล่อยให้แห้งสนทิ เมือ่พบรถยนต์

ที่ต้องการแล้วคนร้ายจะเอากุญแจสอดเข้าไปในรูกุญแจประตูรถยนต์ เพื่อให้เกิดร่องรอยที่น�้าหมึกอินเดียอิงค์ จากนั้นน�าแบบ

กุญแจไปเซาะร่องตามรอยที่ปรากฏ แล้วคนร้ายก็จะออกติดตามรถยนต์คันดังกล่าว เมื่อสบโอกาสก็จะท�าการโจรกรรมทันที 

อุปกรณ์คัดลอกรหัสกุญแจรถยนต์ กุญแจรถยนต์ปลอมยี่ห้อต่างๆ 

ที่ยังไม่มีการเซาะร่องท�ารอยหยัก
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 9. ใช้ลวดเกีย่วปุ่มลอ็กประตรูถ เข้าไปดงึปุม่ลอ็กประตูออก และจะต่อไฟฟ้าสายตรง แล้วสตาร์ทเครือ่งยนต์ขบัหลบหนไีป 

 10. ใช้ไขควงฉาก  ดัดงอเป็นมุมฉาก  สอดเข้าไปในรูกุญแจประตูรถยนต์  แล้วงัดประตูรถยนต์ เพื่อเข้าไปต่อไฟฟ้า

สายตรงติดเครื่องยนต์แล้วขับหลบหนีไป 

 11. งัดฝาถังน�้ามัน มีรถยนต์หลายชนิดฝาถังน�้ามันอยู่ภายนอก และใช้กุญแจเปิดฝาถังน�้ามัน กุญแจเปิดประตูรถยนต์ 

และกุญแจติดเครื่องยนต์ ดอกเดียวกัน คนร้ายจะงัดฝาน�้ามันไปท�าส�าหรับไขประตูรถยนต์ และติดเครื่องยนต์

 12. เปิดกระจกหลังรถ คนร้ายที่ใช้วิธีการนี้ส่วนใหญ่จะเคยเป็นช่าง หรือลูกมือ ในการถอดหรือใส่กระจกมาก่อน เมื่อ

ถอดกระจกออกได้แล้วจะมุดตัวเข้าไปในรถ แล้วใช้วิธีต่อไฟฟ้าสายตรง เพื่อติดเครื่องยนต์ แล้วขับรถหลบหนีไป

         13. ใช้เหล็กเขี่ยสลักล็อกประตูให้เปิดประตูออก เมื่อเข้าไปภายในรถแล้วจะใช้วิธีต่อไฟฟ้าสายตรง เพื่อติดเครื่องยนต์ 

ขับหลบหนีไป

          14. ใช้กุญแจพิเศษ ที่มีความแข็งมากเป็นพิเศษ  เมื่อใส่เข้าไปในรูกุญแจประตูรถยนต์แล้ว  ความแข็งของกุญแจพิเศษ

จะงัดร่องในกุญแจประตูรถให้หักหรือไม่อยู่ในสภาพเดิม สามารถเปิดประตูเข้าไปในรถได้ ต่อไฟฟ้าสายตรงเพื่อติดเครื่องยนต์

แล้วขับหลบหนีไป

          15. ใช้คมีบดิยวงกญุแจ ดงึเอายวงกญุแจประตรูถออกไป แล้วน�าไปจ้างช่างท�ากญุแจปลอม เพือ่โจรกรรมรถคันนีต่้อไป

  16. ใช้เหลก็แขง็ คนร้ายจะใช้เหลก็ขนาดเท่ากญุแจทีแ่ขง็แรงเป็นพเิศษ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า เหลก็ปีกเครือ่งบิน แทงเข้าไป

ในรกูญุแจประตรูถยนต์เพือ่ท�าลายระบบตวัลอ็กประต ูและเข้าไปเปิดประตรูถเข้าไปต่อสายตรงสตาร์ทเครือ่งยนต์ขับรถออกไปได้ 

ไขควงฉาก
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อุปกรณ์ทำี่ใช้ในการโจรกรรมรถยนต์
 อุปกรณ์โจรกรรมรถยนต์ มีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวธิีการที่กลุ่มคนร้ายเลือกใช้ในการโจรกรรมรถยนต์ หากคนร้าย

ใช้วธิกีารโจรกรรมรถยนต์ประเภทต้องใช้เครือ่งทุน่แรง เช่น งดัหชู้าง งดัฝาถงัน�า้มนั ถอดกระจกหลงัรถยนต์ เขีย่สลกัประต ูฯลฯ 

อปุกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นเครือ่งมอืช่างท่ีหาซือ้ได้ตามร้านขายอปุกรณ์ทัว่ไป และมกีารน�ามาดัดแปลงเพือ่ให้เหมาะกบังานงดัแงะ

รถยนต์ ส่วนคนร้ายท่ีใช้วธิกีารโจรกรรมรถยนต์โดยใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น อปุกรณ์ตัดสญัญาณ GPS อปุกรณ์ตดัสญัญาณ

รีโมทกุญแจรถยนต์ ฯลฯ สามารถหาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้ จากทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือแหล่งขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คลองถม บ้านหม้อ โดยมีราคาขายเครื่องละประมาณ 3,000 – 5,000 บาท ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย

ควบคุมการซื้อขายอุปกรณ์เหล่านี้อย่างชัดเจน 

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่จ�าหน่ายอุปกรณ์รบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์

เมื่อโจรกรรมรถยนต์ส�เร็จแล้ว คนร้ายจะ
ช�แหละ/สวมทำะเบียน
 ภายหลงัจากท่ีโจรกรรมรถยนต์ไปแล้ว ถ้ารถยนต์ทีไ่ด้

เป็นรถยนต์ ทีไ่ม่ใช่รุน่ยอดนยิม หรอืไม่ใช่รถยนต์ตามค�าส่ังซ้ือ

ของลูกค้า จะมีการจ�าหน่าย 2 วิธี คือ 

 1. น�าไปแยกชิ้นส่วนขายเป็นอะไหล่มือสอง ถ้าเป็น

รถยนต์รุน่เก่ามาก จะนยิมเอามาแยกขายอะไหล่แบบเชยีงกง

 2. สวมทะเบียน โดยการใช้แผ่นป้ายทะเบียน (หรือ

ท�าป้ายทะเบยีนขึน้มาใหม่ โดยใช้เลขทะเบียนเดมิ), หมายเลข

ตัวถัง และหมายเลขเครื่องเดิม ของรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ 

ทีก่ลุม่โจรกรรมรถยนต์ไปรบัซือ้ซากรถยนต์มา น�ามาต่อเติมให้

รถยนต์ที่โจรกรรมมาได้ จากนั้นเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย 

ด้วยฝีมือของช่างและการอาศัยเทคนิคใหม่ๆ ท�าให้เจ้าหน้าที่

รัฐตรวจสอบได้ยาก นอกจากนี้รถยนต์ที่ได้สวมทะเบียนดัง

กล่าว ยังสามารถน�าไปต่อทะเบียนได้ทุกปี จนถึงปีทีต้่องตรวจ

สอบสภาพรถ (รถทีม่อีายใุช้งานครบ 7 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน

ครั้งแรก) ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ต.ร.อ.) ก็จะมีการ

จ�าหน่ายรถยนต์ไปแยกชิ้นส่วนขายอะไหล่ต่อไป เนื่องจากขั้น

ตอนการตรวจสภาพ ผู้ให้บริการจะตรวจพบความผิดปกติได้

 กรณรีถยนต์ทีโ่จรกรรมมาได้เป็นรุน่ยอดนยิม คนร้าย

จะรีบส่งขายประเทศเพื่อนบ้านในทันที โดยการติดต่อเครือ

ข่ายทีอ่ยูใ่นจงัหวดัทางผ่าน เพือ่ช่วยเหลอืในการเดนิทาง หลบ

เลี่ยงด่านตรวจ และติดต่อกับเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อ

เตรียมรับรถยนต์และน�าเงินมาจ่ายค่ารถยนต์ โดยราคาขาย

รถยนต์อยู่ที่คันละ 150,000 – 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่น

ของรถยนต์

 ทั้งนี้ในพ้ืนที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การ

โจรกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ มีลักษณะเพื่อน�าไปใช้ก่อ

เหตุความไม่สงบในพื้นที่ โดยการน�าไปสวมทะเบียน หรอืน�า

ไปตดิป้ายทะเบยีนปลอม ก่อนจะน�าไปใช้ในการก่อเหตุ

78 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



จุดทำี่คนร้ายลักลอบน�รถยนต์ท่ีำโจรกรรมมาได้ 
ข้ามแดนไปยงัประเทำศเพื่อนบ้าน
 ประเทศไทยมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือน

บ้านถึง 4 ประเทศ ได้แก่ พรมแดนด้านสหภาพเมียนมา (มี

ความยาว 2,202 กิโลเมตร) พรมแดนด้านสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (มีความยาว 1,750 กิโลเมตร) 

พรมแดนด้านราชอาณาจักรกัมพูชา (มีความยาว 798 

กิโลเมตร) และพรมแดนสหพันธรฐัมาเลเซีย (มีความยาว 576 

กิโลเมตร) และมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน รวม

ทัง้หมด 89 ช่องทาง โดยคนร้ายจะน�ารถยนต์ทีโ่จรกรรมมาได้ 

ลักลอบขนย้ายข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณจุด

ผ่านแดนดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มคนร้ายยังใช้จุดผ่านแดนใน

จังหวัดเชียงราย จงัหวดัตาก จงัหวดัอตุรดติถ์ จงัหวดักาญจนบุรี 

จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหารและ

จังหวัดหนองคาย เป็นจุดลักลอบขนย้ายรถยนต์

 

 คนร้ายมวีธิกีารน�ารถยนต์ข้ามยงัประเทศเพือ่นบ้าน 

ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ

 1. อาศัยช่องว่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชายแดน

ทีต่ดิกบัประเทศเพือ่นบ้าน โดยการน�ารถยนต์ไปหลบซ่อนตาม

หมู่บ้าน หรือที่ดินที่ติดริมฝั่งแม่น�้าโขง ก่อนจะอาศัยจังหวะ

ล�าเลียงลงเรือกีบเพลา ข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

 2. อาศัยช่องว่างของกฎหมายระหว่างต่างประเทศ 

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  เช่น ความตกลงว่าด้วยการ

ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS Cross-

border Transport Agreement : GMS CBTA) (ลงนามเมื่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ที่เอื้อประโยชน์ในการขนส่ง

สินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศภาคี ซึ่ ง

ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม และต่อมากรมการขนส่งทางบก ได้ออก

ระเบียบปฏิบัติเพื่อรองรับความตกลงดังกล่าว โดยปัจจุบันได้

มีระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการออกเอกสารและ

เครื่องหมายก�ากับรถ เพื่อน�ารถไปใช้ระหว่างประเทศ พ.ศ.

2555 

 ตามระเบยีบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการออก

เอกสารและเครื่องหมายก�ากับรถฯ ได้บังคับให้บุคคลที่

ประสงค์จะน�ารถยนต์ออกไปใช้นอกราชอาณาจักร ต้อง

ยื่นเอกสารต่อส�านักงานขนส่งจังหวัด ประกอบด้วย
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วิธีการในการน�รถยนต์ทำี่โจรกรรมมาได้
ข้ามไปยังฝั่งประเทำศเพื่อนบ้าน

ภาพการเข้าจับกุมกลุ่มขบวนการโจรกรรมรถยนต์ 

ของเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าน�้าโขง หรือ นรข. เมื่อเดือนมีนาคม 2558 

บริเวณท่าเหนือ บ้านอุบมุง อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี



 - ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน 

 - ส�าเนารายการจดทะเบียนรถและหน้ารายการช�าระภาษี 

 - หนังสือมอบอ�านาจจากเจ้าของรถ กรณีที่เจ้าของไม่มาด้วยตนเอง 

 - ยื่นค�าขออื่นๆ

 เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้อนมุตัแิล้ว เจ้าของรถยนต์จะได้รับหนงัสือเดินทางประจ�ารถยนต์ ป้ายทะเบยีนภาษาองักฤษ และสติก๊เกอร์

ภาษาองักฤษตวัย่อชือ่ประเทศของตน โดยประเทศไทยใช้อกัษรย่อ “T” เพือ่ใช้ตดิทีก่ระจกหน้าและหลงัของตวัรถยนต์

 โดยเจ้าของรถยนต์ต้องแสดงเอกสารทัง้หมดต่อเจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนเข้าเมอืง และเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรตามด่านชายแดน

ทีจ่ะเดนิทางออก ซึง่กลุม่คนร้ายจะท�าการปลอมเอกสารบคุคลและน�าทะเบยีนรถยนต์ทีม่กีารสวมทะเบยีนกบัรถยนต์ทีโ่จรกรรม

มาได้ มาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วคนร้ายก็จะขับรถยนต์เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

โดยใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์ภาษาอังกฤษและสติ๊กเกอร์อักษรตัว “T” ท่ีได้รับ ตลอดระยะเวลาท่ีใช้รถยนต์นอกราชอาณาจักร 

ทัง้นีเ้จ้าหน้าทีร่ฐัในประเทศเพือ่นบ้าน ยงัขาดการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวด ประกอบกบัไม่มปีระสานงานเพ่ือตรวจสอบเอกสาร

ทีม่าของรถยนต์กับประเทศต้นทางแต่อย่างใด จงึเป็นช่องว่างทีท่�าให้กลุม่คนร้ายใช้ในการล�าเลยีงรถยนต์ออกนอกราชอาณาจกัร

ไปได้อย่างง่ายดาย

เอาสารและป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับในการขออนุญาตน�ารถยนต์ไปใช้นอกราชอาณาจักร
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เปิดประตูการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สู่อาเซียน

81กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI



 ก็ไม่น่าแปลกอะไร เพราะลูกค้าคือที่มาของแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก 

หรือขนาดใหญ่ หากองค์กรใดปราศจากน�้าเลี้ยงจากลูกค้า องค์กรนั้นคงไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

 ดังนั้น บริษัทจึงต้องแสวงหากลยุทธ์ (Strategies) ต่าง ๆ เพื่อมาน�าเสนอกลุ่มลูกค้า (Target market) ของตน 

เพื่อดึงดูดความสนใจ (Interest) และเพิ่มความต้องการ (Want) ในตลาดทั้งที่มีอยู่เดิม และตลาดที่มีความต้องการใหม่ เมื่อเรา

ก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกเหนือจากการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

องค์กรยังต้องเตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับคู่แข่งในตลาดที่มากขึ้น ค�าถามคือ นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

(Increase product’s quality) ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง และทางอ้อม (Reduce direct and indirect expenses) เพื่อ

เพิม่ผลผลติ (Increase output) และลดของเสยีแล้ว (Decrease defective) เรายงัท�าอะไรได้บ้าง ทีไ่ม่เป็นการเพิม่ภาระหนีสิ้น

ในองค์กรมากจนเกินไป 

 ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development) องค์กรที่เน้นไปทาง

อุตสาหกรรม หรือโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเท่ากับองค์กรที่ใช้ความสามารถในตัวบุคคล 

เพื่อการบริหารจัดการ อย่างเช่นสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัยเป็นต้น

 การบรหิารขีดความสามารถของทรพัยากรมนษุย์ไม่ใช่เรือ่งง่าย หากแต่ต้องใช้ความเข้าใจ และระยะเวลา  หลายองค์กร

ให้ความส�าคัญกับเครื่องมือวัดผลการด�าเนินการ หรือการปฏิบัติงาน ( KPI: Key Performance Index) เพื่อเทียบกับ

ต�าแหน่งนั้น ๆ

 ดังนั้น ประเภทของตัวชี้วัด จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

1. Lead Indicators หรือตัวชี้วัดถึงเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี

2. Lag Indicators หรือตัวชี้วัดที่เป็นผลการท�างานที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน

ขององค์กร
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 แต่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงเราต้องไม่ลืมว่า ผลการปฏิบัติการ หรือประสิทธิภาพของบุคคลไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าหาก

เราไม่ได้สร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการสร้างแรงจูงใจ และบุคคลไม่มีความผาสุก และพึงพอใจในหน้าที่ที่เขา

รบัผดิชอบ ผูบ้รหิารจงึควรสนบัสนนุให้บคุคลในองค์กรมส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าประสงค์ โดยวธิกี�าหนดเป้าหมายจ�าแนกได้

เป็นหลายประเภท เช่น เป้าหมายท่ีก�าหนดตามระเบียบข้อบังคับ (Legislation Requirements) เป้าหมายที่ก�าหนดตาม

ผลการด�าเนินงานในสภาพปัจจุบัน (Current Level of Performance) เป้าหมายที่สูงกว่าระดับปกติ แต่สามารถบรรลุได้ 

(Achievable Target) เป้าหมายแบบท้าทาย (Stretching target) และเป้าหมายคงทีห่รอืยดืหยุน่ (Static versus flexible target) 

 ดังนั้นที่กล่าวข้างต้น เกี่ยวกับการเปิดตลาดใหม่เข้าสู่ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้บริหารอาจจะต้องปรับ

เป้าประสงค์ขององค์กร รวมถงึตวัชีว้ดัความสามารถของพนกังาน ให้เป็นไปตามกลไกความต้องการของตลาด  แต่ต้องไม่ลมืว่า 

ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร หาใช่เพียงแต่ฐานลูกค้าที่มีหรือผู้บริหารระดับสูง

เท่านั้น ถึงจะท�าให้การเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้สัมฤทธิผล
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Text Neck
 โรคใหม่ของคนชอบแชท 

ที่ไม่ควรมองข้าม
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Text Neck 
โรคใหม่ของคนชอบแชทที่ไม่ควรมองข้ำม

 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เจ้าสมาร์ทโฟนของทุกคนตอนนี้ กลายเป็นเพื่อนรู้ใจที่แทบจะห่างมือไม่ได้เลย  เพราะไม่ว่า

จะไปไหน ท�าอะไร ตอนตืน่ ก่อนนอน หลายคนกม็กัจะเชค็โลกออนไลน์แทบจะทกุเวลา ส่วนบางคนจะเป็นขาแชท พมิพ์ส่ง

ข้อความกันแบบเรียลไทม์ จนสมาร์ทโฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายโดยไม่รู้ตัว

 ส�าหรบัผลกระทบของการตดิสมาร์ทโฟนมกัส่งผลให้เกดิปัญหาสขุภาพหลายอย่างเช่นกนั โดยล่าสดุ (18 สงิหาคม 

2557) ทางเว็บไซต์ thumbsup.in.th ได้น�าบทความเก่ียวกับโรคใหม่ล่าสุดที่เป็นผลพวงมาจากการติดสมาร์ทโฟน 

อย่าง “Text Neck” มาฝากกัน โรคนี้มีอาการอย่างไร แล้วส่งผลอย่างไรบ้าง ติดตามกันได้ค่ะ

 เมือ่วนัก่อนอ่านข่าวในเวบ็ Fox News แล้วไปเจอข่าวนี้ 

ประเด็นแรกคือสนใจว่าการก้มมองโทรศัพท์นาน ๆ นอกจาก

จะท�าให้เราตัดขาดออกจากโลกรอบตัวแล้วมันจะส่งผลกับ

ลกัษณะทางกายภาพของเราอย่างไรบ้าง ประเดน็ต่อมาคือรู้สึก

ชืน่ชมในความพยายามของฝรัง่ทีช่่างสรรหาค�านยิามอะไรใหม่ ๆ 

อยู่ตลอด จริง ๆ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราไม่จ�าเป็นต้อง

สนใจเรื่องแบบนี้ อย่าลืมว่าสมาร์ทโฟนกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่ 

33 ของเราแล้วนะ (ส่วนอวยัวะชิน้ที ่34 น่าจะเป็นโมบายล์บสูเตอร์)

 ซึง่ค�าว่า Text Neck บญัญตัขิึน้มาโดยคณุหมอ Dean 

Fishman ผูเ้ชีย่วชาญด้านการรกัษาด้วยการจดักระดกูสนัหลงั 

เป็นค�าที่ใช้แทนอาการไหล่ห่อคอตก ซึ่งเกิดจากท่าทาง

ตอนท่ีเราก้มมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ๆ 

ซ่ึงเราก็มักจะไม่รู้ตัวหรอกว่ามันนานแค่ไหน จนรู้สึกปวดคอ

หรือเมื่อยไหล่ เราถึงจะนึกได้ว่าต้องยืดตัวขึ้นมาเพื่อคลาย

ความเมือ่ยล้า หลาย ๆ  คนอาจจะคุน้เคยกบัอาการของ Text Neck 

กันดี ไม่ว่าจะเป็นเมื่อยคอ ปวดหัว ปวดแขนและไหล่ และ

ปวดตามข้อต่อ เหล่านีค้อือาการทีเ่กดิจากโรค Text Neck ทัง้สิ้น
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“ที่ก้มมองสมำร์ทโฟนเป็นเวลำนำน ๆ ขอบอกส่งผลต่อร่ำงกำยไม่น้อยเลยล่ะ”
กองบรรณำธิกำร



 ฟังดไูม่ใช่เรือ่งซเีรยีส หลาย ๆ  คนอาจจะตัง้ค�าถามว่า

อาการ Text Neck มันมีพลังท�าลายล้างขนาดไหนกันเชียว 

ท�าไมเราจะต้องกลัวมันด้วย ค�าตอบ คือ มันจะท�าให้ร่างกาย

ของเราเตบิโตแบบผดิรปูร่าง เพราะยิง่เราก้มมาก ก้มนาน เส้นเอน็

ที่ยึดไว้ก็จะอ่อนแอ  สันหลังด้านบนจะปูดออก  เส้นประสาท

ถกูกดทบั ซึง่จะท�าให้มอีาการปวดแขนตามมาด้วย ลองดูในรูป

ประกอบ เปรียบเทียบระหว่างแนวกระดูกสันหลังปกติกับ

คนที่มีอาการ Text Neck

 ผูเ้ชีย่วชาญแนะน�าว่าควรให้มอืถอือยูต่รงกับระดบัสายตา 

เพ่ือให้กระดูกสันหลังตรง ไหล่ไม่ห่อลงไป พยายามใช้สมาร์ทโฟน

เท่าที่จ�าเป็น ท�ากิจกรรมอย่างอื่นบ้าง และออกก�าลังกาย

เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แรงให้กบักล้ามเนือ้คอและหลัง

 คณุหมอ Dean แนะน�าผูอ่้านให้ลองใช้แอพพลเิคชั่น 

Text Neck Indicator ที่คุณหมอท�าขึ้นมา (ยังใช้ได้เฉพาะ 

Android) แอพฯ นี้จะเตือนเมื่อเราถือสมาร์ทโฟนในมุมทีเ่ป็น

อันตรายต่อกล้ามเนื้อคอและไหล่ หรือเมื่อเราก้มมากไป

นัน่แหละ ลองไปโหลดมาใช้แล้วตอนทีก่�าลงัเขยีนบทความนีอ้ยู่ 

ในแอพฯ จะให้เราต้ังค่าได้ว่าจะให้เตือนแบบไหน มทีัง้แบบเงียบๆ 

คอืขึน้เป็น Notification เฉย ๆ หรอืส่งเสยีงด้วย (หนวกหมูาก) 

หรือจะเตือนด้วยระบบสั่นก็ได้ ใครจะลองไปโหลดมาใช้ก็ได้ 

มเีวอร์ชัน่ Lite ให้โหลดฟร ีใครทีอ่่านบทความนีใ้นสมาร์ทโฟน

หรือแทบ็เล็ต กเ็งยหน้ายดืเส้นยดืสายกนัหน่อยนะคะ ไม่งั้น 

Text Neck ถามหาค่ะ
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Forword Head Posture (FHP) Correct your Head Position



 “TEXT NECK” ท่าที่ไม่ควรท�า เพราะส่งผลเสียต่อ

กระดกูสนัหลงัของคณุ ศรีษะของมนุษย์หนกัประมาณ 5 กิโลกรัม 

แต่เมื่อคอของเราโน้มลงไปข้างหน้า น�า้หนกัทีก่ดลงบนกระดกู

สนัหลงัคอ (cervical spine ) จะเพิม่ข้ึน เมือ่คอโน้มลงมาข้างหน้า

ท�ามุม 15 องศา  กับแกนตั้งของล�าตัว น�้าหนักที่กดลงจาก

ศีรษะจะสงูถงึ 12 กโิลกรมั, ท่ี 30 องศา จะมนี�า้หนกั 18 กโิลกรมั, 

ที ่45 องศา จะมนี�า้หนกั 22 กโิลกรมั, ที ่60 องศา จะมนี�า้หนกั 

27 กิโลกรัมเลยทีเดียว

 นัน่คอืภาระท่ีเราต้องแบกรบัขณะก้มหน้าจ้องหน้าจอ

สมาร์ทโฟนของคณุ สิง่ทีค่นนบัล้านท�าอยูอ่ย่างน้อยกป็ระมาณ 

1 ชัว่โมงในทกุ ๆ วนั จากข้อมลูงานวจิยัท่ีถูกตพีมิพ์ใน National 

Library of Medicine โดย Kenneth Hansraj งานวิจัยนี้

จะถกูตพีมิพ์ในวารสาร Surgical Technology International 

ในเดอืนหน้า นกัวจิยักล่าวว่า ท่าทางเช่นนีซ้ึง่ในบางคร้ังถูกเรียก

ว่า “text neck” สามารถส่งผลให้เกิดการสึกหรอของกระดูก

สันหลัง การเสื่อมถอยและอาจถึงขั้นต้องมีการผ่าตัด

 Hansraj หัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ที่ศูนย์ New York Spine Surgery and Rehabilitation 

Medicine กล่าวต่อส�านักข่าว The Washington Post ว่า 

“ท่าทางนี้มีการระบาดอย่างรวดเร็วมาก หรืออย่างน้อยก็คือ

มนักลายเป็นเรือ่งปกตไิปแล้ว ลองมองรอบ ๆ คณุดสู ิทกุคนมแีต่

ก้มหน้ากันทั้งนั้น”

 คุณยังมองไม่เห็นภาพของการท่ีกระดูกสันหลังต้อง

แบกรับน�้าหนักกว่า 27 กิโลกรัมล่ะสิ ? ลองจินตนาการว่าคุณ

HEALTH & MEDICINE

ก�าลังมีเด็ก 8 ขวบนั่งอยู่บนคอของคุณเป็นเวลาหลายช่ัวโมง

ต่อวัน ผู้คนที่มีสมาร์ทโฟนในปัจจุบันใช้เวลาโดยเฉลี่ยสองถึง

สีช่ัว่โมงต่อวนัในการก้มหน้าจ้องหน้าจอ อ่านอเีมล ส่งข้อความ 

หรือเช็คโซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ นั้นคิดเป็นกว่า 700 - 1,400 

ชัว่โมงต่อปี ทีเ่ราก�าลงัท�าให้เกดิแรงกดต่อกระดกูสนัหลงั และ

เด็กมัธยมอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ�้า

 นาย Hansraj กล่าวว่า “ปัญหานี้ค่อนข้างลึกซึ้ง

ในเยาวชน เนื่องจากการที่มีแรงกดจ�านวนมากเกินลงบน

กระดูกสันหลังคอนัน้อาจจะท�าให้พวกเขาต้องได้รบัการรกัษา

กระดูกสันหลังต้ังแต่วัยเยาว์ ฉันอยากจะเห็นพ่อแม่ออกมา

คอยแนะแนวลูก ๆ ของตัวเองจริง ๆ”
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 แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญได้กล่าวเตอืนมาหลายปีแล้ว บางคน

กล่าวว่า ในทกุ ๆ  หนึง่นิว้ทีศ่รีษะโน้มลงไปข้างหน้า แรงกดทบั

กระดูกสันหลังจะเพิ่มขึ้นสองเท่า

 Tom DiAngelis ประธานแผนก Private Practice ของ

สมาคม American Physical Therapy Association กล่าวแก่

ส�านกัข่าว CNN เมือ่ปีทีแ่ล้วถงึผลกระทบซึง่คล้ายกบัการงอนิ้ว

ไปด้านหลงัและค้างไว้เช่นนัน้ประมาณหนึง่ชั่วโมง เขากล่าวว่า 

“เมือ่คณุยดืเนือ้เยือ่ในระยะเวลานาน มนัจะได้รับการบาดเจบ็ 

และเกิดการอักเสบ มันยังสามารถท�าให้เกิดความเสียหายกับ

กล้ามเน้ือ  เส้นประสาทรวมถงึการเคลือ่นของหมอนรองกระดูก

และอาจจะท�าให้สัดส่วนโค้งของคอถูกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ

ระยะเวลาผ่านไปนาน”

 Michelle  Coll ie หัวหน ้าแพทย์ของแผนก 

Performance Physical Therapy ที ่Rhode Island กล่าวต่อ

ส�านักข่าว  CNN  เมื่อปีที่แล้วว่าเธอเริ่มเห็นผู้ป่วยซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการก้มหน้าจ้องสมาร์ทโฟนเป็นระยะเวลานาน 

และปวดหลังและคอมากกว่าหกถึงเจ็ดกว่าปีที่ผ่านมา ท่าทาง

ทีไ่ม่ดสีามารถก่อให้เกดิปัญหาอืน่ตามมาเช่นเดยีวกัน ผูเ้ช่ียวชาญ

กล่าวว่ามนัสามารถลดความจุของปอดได้ถงึ 30% มนัยงัเชือ่มโยง

กับอาการปวดหัวและปัญหาที่เกีย่วกบัระบบประสาทอย่างเช่น 

โรคซึมเศร้า และโรคทีเ่กีย่วกับหัวใจอีกด้วย

 งานวิจัยเสนอว่า “ในขณะที่มันอาจจะเกือบเป็นไป

ไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ี พวกเราก็ควร

จะเปลีย่นวธิกีารใช้สมาร์ทโฟนใหม่โดยการเล่นในขณะทีน่ัง่

ตัวตรงให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้เวลามากกว่าหนึ่ง

ชั่วโมงต่อวันก้มหน้าเล่น”

 มวีธิง่ีาย  ๆมาเพือ่หลกีเลีย่งอาการปวดกระดกูสนัหลงัคอ

 - จ้องดูสมาร์ทโฟนของคุณด้วยตาเท่านั้น พยายาม

อย่าก้มศีรษะลงมากเกินไป

 - ออกก�าลังกาย ขยับศีรษะของคุณจากซ้ายไปขวา

หลาย ๆ  ที, ใช้ฝ่ามอืกดดันศรีษะขณะท่ีพยายามเคลือ่นไปข้างหน้า

และข้างหลัง, กางมอืและแอ่นหน้าอกไปข้างหน้าสกันดิเพือ่ยืด

กล้ามเนื้อ
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