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EDITOR’S TALK
บก.

ทักทาย  วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที ่10 ฉบับที ่1 เดอืนตุลาคม - ธนัวาคม  

2560 มาพบกันเป็นฉบับแรกของปีงบประมาณใหม ่

ซ่ึงตลอดระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการปรับปรุงภารกิจ 

และอำานาจหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ

ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 รับผดิชอบดำาเนนิคดพีเิศษ

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายถึง 37 ฉบับ กว่า 100 ฐานความผิด และยังมีคดีพิเศษอื่น ๆ  

ทีค่ณะกรรมการคดพีเิศษมมีตใิหเ้ปน็คดพีเิศษเฉพาะเรือ่งอกีดว้ยทำาใหอ้าชญากรรมท่ีเปน็ 

คดพีเิศษซึง่เปน็คดทีีม่ผีลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่ประเทศในดา้นตา่ง ๆ  มีจำานวนมากขึน้ไป

ด้วยในระยะเวลา 5 – 10 ปี ข้างหนา้ DSI ได้กำาหนดทศิทางการทำางานเพื่อให้สอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน 

สอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษในหลาย ๆ ด้านจะเป็นในทิศทางใด และ 

จะอำานวยประโยชนต์อ่ประเทศชาต ิและประชาชนอยา่งไร ตดิตามอา่นไดภ้ายในเล่มค่ะ  

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เก่ียวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สามารถส่งมาได้ท่ี กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์  

สำานักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับ 

ข้อเสนอแนะจากท่านเพ่ือนำาไปปรับปรุงการจัดทำาวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งข้ึน  

และขอขอบคณุทกุขอ้เสนอแนะและการแสดงความคดิเหน็ของทกุ ๆ  ทา่นมา ณ ทีน่ีด้ว้ย

กองบรรณาธิการ

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจำาดีเอสไอไตรสาร ฉบับที่ 1/2561
คำ�ถ�ม : กรมสวบสวนคดีพิเศษจัดตั้งขึ้นเมื่อใด และมีบทบ�ทภ�รกิจอย่�งไรบ้�ง 
ส่งลุ้นร�งวัลได้ที่ : กรมสวบสวนคดีพิเศษ ส่วนประช�สัมพันธ์
128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหนคร 10310

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล 

จะได้รางวัลเป็น 
"ขวดแก้วพร้อมปลอกเก็บ

ความเย็น-ร้อน"
จำานวน 20 รางวัล
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DSI ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี

 กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี  

รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ นายสมพัฒน์ จักสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการพิเศษ  

และนายชนธัญ ศรีพลอย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับหนังสือขอบคุณจากศาลแขวงบาร์ท คอวร์นาค (Bad Kreuznach) สหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมน ีในการให้ความอนเุคราะหด์ำาเนนิการและประสานงานกับหนว่ยงานตา่ง ๆ  เกีย่วกบัการตดิตามหาตวัพยานในราชอาณาจกัรไทย 

จนสามารถยนืยนัตวัตนและถิน่ทีอ่ยูอั่นแนน่อน รวมทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอืในการดำาเนนิการสง่ตัวพยานไปใหป้ากคำาตอ่ศาลในสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมน ี

ได้จากความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ทางการเยอรมนีได้รับข้อมูลที่สามารถชี้แจงการกระทำาความผิดและถือเป็นหลักฐานสำาคัญในการดำาเนินคดี

ต่อผู้กระทำาความผิด

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท อมร หงษ์ศรีทอง  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ และข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษร่วมแสดงความยนิดวีนัสถาปนากรมบญัชกีลาง  

ครบรอบ 127 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อจะนำาไปบริจาค ให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ  

และจัดสวัสดิการให้บุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น  7 

อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

บาร์ท คอวร์นาค (Bad Kreuznach) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้การขอบคุณ 
กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ACTIVITY

DSI แสดงความยินดีกับ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 31

ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดรม

สอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางอัจฉรา ปรียาจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี และมอบแจกันดอกไม้  

เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยมี คุณเฉลา กาญจนา 

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ปันรักให้ผู้ยากไร้ ปันนํ้าใจผ่านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ศาสตราจารย์ฯ จากสหรัฐฯ ร่วมกับรองปลัด ยธ. ให้ความรู้ Cyber Crime แก่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560  

พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ในฐานะผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำาเป็น

สำาหรับผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้  

ผ่านกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้า 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ถวายแด่พระปโยธร โชติญาโน  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิวัดสวนแก้ว อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดแซก เสื้อกล้าม เข็มขัด กระเป๋า 

ถุงเท้า รองเท้า หมวก เน็คไท ไม้แขวนเสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูที่นอน หมอน ตุ๊กตา ถุงผ้า สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา  

และของใช้จิปาถะอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ชิ้น

 เมือ่วันจนัทรท์ี ่9 ตลุาคม 2560 ระหวา่งเวลา  

09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 

กรมสอบสวนคดพิีเศษ ศ.ดร. เฮนร ีเอน็ พอนเทล  

(Henry N. Pontell, Ph.D.) ศาสตราจารย์พิเศษ 

ประจำาภาควิชาสังคมศาสตร์ จาก John Jay  

College of Criminal Justice, City University  

of New York สหรัฐอเมริกา ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในหัวข้ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์

และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Cyber Crime and White-Collar Crime) ในการนี้ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ได้เข้าร่วมให้ความรู้เพิ่มเติมและข้อคิดเห็นระหว่างการบรรยายพิเศษ และ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย
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 กองกิจการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
สนธิกำาลัง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำารวจภูธรภาค 6 กองปราบปราม ปปง. และ
กรมสรรพากร บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวไต้หวันรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 กองกิจการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
ได้รบัขอ้มลูจากกองบังคบัการสบืสวนสอบสวนตำารวจภธูรภาค 6 วา่มกีลุม่บคุคลชาวตา่งชาต ิ
สัญชาติจีนและไต้หวัน ร่วมกับบุคคลสัญชาติไทย กระทำาการหลอกหลวงประชาชน 
เพื่อฉ้อโกงในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และบริษัทนำาเที่ยวบังหน้าเพื่อฟอกเงิน  
โดยพฤตกิารณข์องผูต้อ้งหาชาวไตห้วนั มลีกัษณะเปน็แกนนำาและทำาหนา้ทีโ่อนเงินจากไทย 
ไปไต้หวัน ส่วนผู้ต้องหาชาวไทยมีพฤติการณ์ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งจัดหาคน
เปดิบัญช ีจงึไดส้นธกิำาลงักบัหนว่ยงานตา่งๆ ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ทำาการสืบสวนจนสามารถ
ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย จำานวน 18 ราย ประกอบด้วย ผู้ต้องหาสัญชาติไทย  
จำานวน 14 ราย สัญชาติจีน 1 ราย และ สัญชาติไต้หวัน 3 ราย

DSI สนธิกําลังตํารวจ ปปง. และสรรพากร บุกทลายแก๊งคอลเซนเตอร์ไต้หวัน

รายใหญ่กลางกรุง เสียหายเกือบ 50 ล้านบาท

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  ร้อยตำารวจเอก เขมชาต ิ
ประกายหงษม์ณ ีรองผูอ้ำานวยการกองกจิการตา่งประเทศ
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ สนธิกำาลงักบัหนว่ยงาน 
บงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จบักมุผูต้อ้งหา จำานวน 8 ราย  
ประกอบด้วยสัญชาติจีน 1 ราย  สัญชาติไต้หวัน 1 ราย 
และสัญชาติไทยอีก 6 ราย และอายัดบัญชีธนาคาร
จำานวน 70 บัญชี โดยกล่าวหาว่า มีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ มีอัตราโทษจำาคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 15 
ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 – 300,000 บาท หรือทั้งจำา
ทัง้ปรบั และอาจถกูดำาเนินคดีอาญาฐานฟอกเงนิ มอีัตรา
โทษจำาคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 
บาทถึง 200,000 บาท อีกทั้งมีผู้แทนจากกรมสอบสวน 
สำานกังานเศรษฐกจิและวฒันธรรมไทเปประจำาประเทศไทย 
(Ministry of Justice Investigation Bureau – MJIB) 
ร่วมสังเกตการณ์การจับกุมด้วย 
 ต่อมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้สนธิ
กำาลงัตรวจคน้บริษัททวัร์ในย่านห้วยขวางและยา่นบงึกุม่  
ซึ่งจะต้องสืบสวนขยายผลต่อไป อนึ่ง การตรวจค้นครั้งนี้
เปน็การตรวจคน้ตามพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปราม 
การมสีว่นรว่มในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาต ิพ.ศ. 2556 
ซึ่งถือเป็นการสนธิกำาลังตรวจค้นจับกุมคดีคอลเซ็นเตอร์ 
ตามพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามฯ ครัง้แรกของ
ประเทศไทย โดยการทำางานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ
จากกรมการสอบสวน สำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ไทเปประจำาประเทศไทย (MJIB) ตั้งแต่ชั้นเริ่มสืบสวน  
จนกระทั่งจับกุมตัวได้ในที่สุด
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15 ปี สถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมือ่วันอังคารที ่3 ตุลาคม 2560 พนัตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาข้าราชการ พนักงานราชการ และ 

เจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ ทำาบญุเลีย้งพระเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากรมสอบสวนคดพีเิศษ  

ครบรอบ 15 ปี โดยมี พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร  

เป็นประธานในพิธีสงฆ์ จากนั้น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาข้าราชการ พนักงานราชการ 

และเจา้หน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มกนัปฏญิาณตนรวมพลงัตอ่ตา้นทจุรติ ณ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที ่3 ตลุาคม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง

ยุติธรรม พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่ม ี

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และความปลอดภัย และเน้นดำาเนินคดี 

เพือ่ปกปอ้งและรกัษารายได้ของรฐั รวมท้ังป้องกัน ปราบปราม ขบวนการทจุรติ และอาชญากรรมขา้มชาต ิ 

โดยมีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เป็นเครื่องมือสำาหรับการปฏิบัติงาน  

ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

ซึง่ตลอดระยะเวลา 15 ปทีีผ่า่นมา กรมสอบสวน 

คดพีเิศษไดม้กีารปรบัปรงุภารกจิและอำานาจ

หน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ

ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 

ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป โดยปจัจบุันมีการแบ่งส่วน

ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ.  2560 รบัผิดชอบดำาเนนิคดีพเิศษทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบักฎหมายถงึ 37 ฉบับ กว่า 100 ฐานความผดิ  

และยังมีคดีพิเศษอื่นๆ ที่คณะกรรมการ 

คดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษเฉพาะเรื่อง

อีกด้วยทำาให้อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ 

ซึง่เปน็คดทีีม่ผีลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่ประเทศ

ในดา้นต่าง ๆ  มจีำานวนมากขึน้ไปดว้ย ตัง้แตม่ี

การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 3  

ตุลาคม พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 

15 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสอบสวน

ดำาเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง 2,373 คดี  

โดยดำาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว 1,977 คดี 

อยู่ระหวา่งการสอบสวน 396 คด ีนอกจากนัน้

ยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ 

ถงึ 2,514 เร่ืองทีด่ำาเนินการเสร็จ 2,311 เร่ือง 

และอยู่ระหว่างดำาเนินการ 203 เรื่อง
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 เม่ือวันศุกร์ท่ี 13 ตุลาคม 2560 พันตำารวจเอก  

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พนัตำารวจเอก ทรงศกัดิ ์รักศกัดิส์กลุ รองอธบิด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะ 

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธี 

บำาเพ็ญกศุล และตกับาตร เพือ่ถวายพระราชกศุล 

ครบรอบ 1 ป ีวนัสวรรคต พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ สำานักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีสงฆ์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ 

และพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำานวน 10 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พันตำารวจโท วชิิต อุปะละ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น

คดพีเิศษ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มแสดงความยนิดแีละมอบแจกนัดอกไม้ 

เนือ่งในโอกาสวนัครบรอบปท่ีี 16 ของหนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ โดยม ีคุณบรรยง อนิทนา 

บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานหนังสือพิมพ์

คมชัดลึก ช้ัน 31 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล

เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

ดีเอสไอ รับหนังสือร้องเรียนจาก รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ (อาจารย์อ๊อด)

เพื่อขอให้ดําเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นํ้ามันเคลือบเครื่องยนต์ยี่ห้อดัง

DSI ร่วมแสดงความยินดี นสพ.คมชัดลึก ครบรอบ 16 ปี

 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. พันตำารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจตรี วรณัน ศรีลำ้า  

ผู้อำานวยการกองบริหารคดีพิเศษและรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

รับหนังสือร้องเรียนจาก รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำาผู้เสียหาย 

เดินทางมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้ดำาเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

นำา้มนัเคลอืบเครือ่งยนตย์ีห่อ้หนึง่ทีอ่าจมสีารอนัตรายและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

ผูบ้รโิภค พร้อมทัง้ขอใหด้ำาเนนิการตรวจสอบการนำาเขา้สารดงักลา่วทีอ่าจเปน็อนัตราย

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรับรองชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 ตามที่ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเร่งรัดการปราบปราม 

การกระทำาผิดแชร์ลูกโซ่ โดยเฉพาะการดำาเนินการต่อตัวการสำาคัญในขบวนการกระทำาผิด เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.  

พันตำารวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อำานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองผู้อำานวยการกองคดี

ธรุกจิการเงนินอกระบบ และพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ เข้าจบักุมบุคคลตามหมายจบัราย นายทรพัย์อานนัท ์เจรญิวฒันอดุม บรรณาธกิารบรหิาร

หนังสือพิมพ์ตำารวจพลเมือง ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 2344/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

 สืบเนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 138/2558 กรณีหนังสือพิมพ์ตำารวจพลเมือง ชักชวนให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมหลายโครงการ  

โดยมีการเสนอให้ผลตอบแทนกับผู้สมัครสมาชิกว่า หากสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งแก่ทางญาติ และการชักชวนให้ผู้ใดเข้าร่วม

โครงการจะไดรั้บผลตอบแทนในการชกัชวนตอ่หวั อันเข้าลกัษณะของการชีช้วนใหม้กีารระดมเงนิแลว้มกีารจา่ยผลประโยชนต์อบแทนแกผู่ช้กัชวน 

โดยการนำาเงนิทีไ่ดรั้บมาจากสมาชกิทีส่มคัรมาจา่ยผลตอบแทน อันเขา้ขา่ยความผดิการกู้ยืมเงินท่ีเปน็การฉอ้โกงประชาชน ตามพระราชกำาหนดการ

กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ซี่งห้ามมิให้ผู้ใดชักชวนหรือชี้ช่อง 

หรอืจดัการใหผู้อ้ืน่เขา้เปน็สมาชกิในสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์โดยไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนเปน็เงนิหรอืเปน็ทรพัยส์นิอืน่ไมว่า่จะเปน็สนิจา้ง

หรือค่าใช้จ่ายในการชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการนั้น ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 3,000 ราย และมีความเสียหายประมาณ 150 ล้านบาท

 นอกจากน้ี กรมสอบสวนคดพิีเศษไดพ้บขอ้มลูวา่ ผูต้อ้งหาตามหมายจบัดงักลา่วอาจมีความเกีย่วขอ้งกบัของมูลนธิิอาสาบรรเทาภยั สำานกังาน

ตำารวจแหง่ชาต ิทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ และสำานกังานตำารวจแหง่ชาตไิดเ้ขา้ตรวจคน้กอ่นหนา้น้ี  ซึง่คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษจะไดด้ำาเนนิการ 

สอบสวนเพื่อขยายผลต่อไป

ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

DSI จับกุมตัวบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมือง

DSI จับมือ MJIB ทลายเครือข่ายองค์กรข้ามชาติ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์”

 ในห้วงตั้งแต่พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้มีประชาชน 

ร้องเรียนกับศูนย์ข้อมูล บริษัทไปรษณีย์ไทยว่า มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์

ติดต่อเข้ามาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทไปรษณีย์ไทย กรมสอบสวนคดี

พิเศษ (DSI) กองกำากับการสืบสวนตำารวจภาค 1 - ภาค 9 สำานักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณ 8,000 ราย คาดว่า

น่าจะมีผู้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อร่วม 100 ราย วงเงินกว่า 200 ล้านบาท   
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ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ภายใต้การอำานวยการของ  

พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พนัตำารวจเอก  

ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล และพันตำารวจตรี สุริยา สิงหกมล รองอธิบดี  

กรมสอบสวนคดพิีเศษ จงึไดม้อบหมายให้ พนัตำารวจโท วชิยั สวุรรณประเสริฐ  

ผูอ้ำานวยการกองคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ และ พนัตำารวจโท ไพศิษฎ์ 

สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหวา่งประเทศ ทำาการสบืสวนเครือขา่ย ขบวนการ “แกง๊คอลเซน็เตอร”์ 

ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

 ทางการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวตั้งฐานการดำาเนินงาน

คอลเซน็เตอรห์ลอกลวงอยูต่า่งประเทศ โดยคนตา่งชาตริว่มมอืกบัคนไทย 

นำาเทคโนโลยช้ัีนสงูมาใชใ้นการโทรศพัทผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

หรือ VoIP (Voice Over Internet Protocol) เพื่อให้เกิดความซับซ้อน 

ยากแก่การติดตาม มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ ในขณะรับสายเป็น

เบอร์โทรของหน่วยงานรัฐ เช่น ดีเอสไอ บริษัทไปรษณีย์ไทย หรือ 

หนว่ยงานอืน่ของรฐั เพือ่สร้างความนา่เชือ่ถอื จากนัน้จะมกีารพดูจาโน้มนา้ว  

กดดนั จนเหยือ่หลงเชือ่โอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของเครอืขา่ย หรอืบญัชี

รบัจา้งทีเ่รยีกวา่ “บญัชมีา้” ในเวลาเดยีวกนันัน้ กจ็ะมชีาวตา่งชาติทีแ่ฝงตัว 

มาในฐานะนักท่องเที่ยว ทำาการกดเงินออกโดยทันที ที่ผ่านมาจับกุม 

ผูก้ระทำาผดิไดแ้ตเ่พยีงผูเ้ปดิบญัชรัีบจา้ง ผูถ้อนเงนิ และผูช้ว่ยเหลอื  

สนับสนุนรายเล็ก ๆ ซึ่งมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

  การสืบสวนของดีเอสไอ มุ่งเน้นการทำาลายองค์กร

เพ่ือตัดวงจรการกระทำาผิด โดยตรวจสอบพบว่า มีการโทร

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ VoIP ผ่านผู้ให้บริการ

ของบริษัท พี เอ็ม เอ็น จำากัด ซึ่งตั้งอยู่ อาคารทศพลแลนด์ 4  

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และในขณะเดียวกันทีมสืบสวน 

ไดเ้ฝา้ตดิตามดพูฤตกิรรมกลุม่คนไทยผูต้อ้งสงสยั ซึง่มพีฤติการณ์

เกีย่วขอ้งกบัคนไต้หวนั และมีขอ้มูลการเดินทางไปต่างประเทศ

หลายครัง้ จนมฐีานะรำา่รวยผิดสังเกต โดยพบเบาะแสว่าจะเดนิทาง 

ไปยังไต้หวัน ช่วงระหว่างวันที่ 20 - 25 กันยายน 2560  

ทีมสืบสวนจึงได้ประสานแลกเปล่ียนข้อมูลกับ MJIB ไต้หวัน  

(The Ministry of Justice Investigation Bureau)  

เฝ้าติดตามพฤติกรรมและหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง 

จนพบพยานหลักฐานสำาคัญเป็นบทพูดภาษาไทยท่ีใช้  

ในการหลอกลวงเหยื่อ และคนไทยกลุ่มนี้อยู่ในความคุ้มครอง

ดูแลของคนไต้หวันที่มีประวัติต้องโทษเก่ียวกับคดีฉ้อโกง 

และลักทรพัย์ ดเีอสไอจงึไดป้ระสานงานความรว่มมอืกับ MJIB 
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ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

ส่งข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน 

เมือ่วนัที ่12 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. โดยพนัตำารวจโท  

ธวัชชัย ศรีวรกุล ผู้อำานวยการส่วนคดีเทคโนโลยี 2 ได้นำา 

กำาลงัร่วมกบัพนักงานสอบสวนสถานตีำารวจนครบาลปทมุวัน 

เข้าตรวจค้น บริษัท พี เอ็ม เอ็น จำากัด ซึ่งตั้งอยู่ อาคารทศพล

แลนด ์4 เขตบางนา กรงุเทพมหานคร เพือ่เกบ็พยานหลกัฐาน  

ในติดต่อสื่อสาร VoIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบข้อมูล

การจราจรทางคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายผู้กระทำาผิด มีการ

เชื่อมโยงจากเครือข่ายจดทะเบียนทั้งใน ฮ่องกง อังกฤษ และ

สหรัฐอเมริกา

  ในขณะเดยีวกัน MJIB ไดเ้ขา้ทำาการตรวจคน้ทีท่ำาการ

ของกลุม่เป้าหมาย ณ เมอืงไทจง (Taichung) และเมอืงเหม่ียวล่ี  

(Miaoli) พบพยานหลักฐานเป็นเอกสารบทพูดที่ใช้ในการ 

หลอกลวงเหยือ่ คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ ์การสือ่สาร ทีแ่สดง 

ได้ว่าร่วมกันกระทำาผิดในลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์  

ตรวจค้นและจับกุมคนไทย จำานวน 18 คน และคนไต้หวัน 

จำานวน 7 คน ซึ่งคนไทยที่ถูกจับกุม 2 คน คือ นางธัญวรรณ 

วงษ์ภักด ีและนายณฐัสทิธ์ิ สามตะคุ เปน็ผูต้อ้งหาตามหมายจบั 

คดีคอลเซ็นเตอร์ ที่เป็นความร่วมมือของทีมสืบสวน กองคดี

เทคโนโลยีและสารเทศ และพนักงานสอบสวน สถานีตำารวจ

ภูธรนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทำาหน้าที่เป็นผู้จัดหาบัญชี

ธนาคารที่รับโอนเงินจากผู้เสียหาย มีการชักชวนคนไทย 

ไปทำางานรบัโทรศัพทท์ีไ่ตห้วนั โดยไดร้บัคา่ตอบแทนมากกว่า 

100,000 บาทต่อเดือน

  การทลายเครอืข่าย “แกง๊คอลเซน็เตอร”์ พรอ้มกนั 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในคร้ังน้ี เป็นการบูรณาการ

ทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างกรมสอบสวน

คดีพิเศษ MJIB ไต้หวัน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำากัด ทั้งนี้  

ภายหลงัจากตรวจคน้พบวา่ มกีารแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนลดนอ้ยลง 

แตอ่ยา่งไรกต็าม กรมสอบสวนคดพีเิศษไดม้อบหมายใหก้องคดี 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เฝ้าติดตามพฤติการณ์หลอกลวง

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยำ้าเตือนพี่น้องประชาชน

  1. อย่าหลงเช่ือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานของรัฐ ท่ีพูดจาโน้มน้าวให้กระทำาอย่างใดอย่าง 

หนึ่งและยำ้าเตือนว่าหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสถาบัน 

การเงนิไมม่กีารส่ังทางโทรศพัท ์ให้โอนเงนิเพือ่ปิดบญัช ีหากมกีารแอบอา้ง 

เป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมสอบสวนคดี

พิเศษ โทร. 1202

  2. อยา่เขา้ไปมสีว่นรว่มกับผูก้ระทำาผดิ เพือ่หวงัคา่จา้งเพยีงเลก็น้อย  

โดยไปเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมมอบบัตรเอทีเอ็มให้กับคนอื่นใช้บัญชี 

เพราะเขาอาจใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินจากการกระทำาผิด ซ่ึงเจ้าของบัญชี

จะต้องถูกดำาเนินคดีว่ามีส่วนร่วมกระทำาผิด

  3. อย่าไปร่วมมือกับชาวต่างชาติไปทำาการหลอกลวง แม้จะมี 

การเดินทางไปต่างประเทศและมีรายได้ แต่ผู้เดือดร้อนท่ีตกเป็นเหยื่อ 

เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเงินที่เก็บไว้ใช้ยามบั้นปลายของชีวิต

  ทัง้นี ้MJIB มขีอ้หว่งใยสำาหรับคนไทยทีจ่ะเขา้ไปทำางานในไตห้วนั

โดยผดิกฎหมายวา่การกระทำาความผดิในไตห้วนัไมใ่ชเ่รือ่งทีก่ระทำาไดง้า่ย 

และหากตรวจพบจะต้องถูกดำาเนินการทางคดีทุกคน
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 “วันเทคโนโลยีของไทย” คณะข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในนามกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธ ี

วางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดา 

แหง่เทคโนโลยขีองไทย” และเพ่ือเปน็การนอ้มรำาลกึในพระมหากรณุาธิคณุและพระอจัฉรยิภาพของพระองค์ทา่น  ณ บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรยี ์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุงเทพมหานคร

 เมือ่วนัพฤหสับดีที ่19 ตลุาคม 2560 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มือง อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจโท สมพร ช่ืนโกมล  
ผู้อำานวยการส่วนคดีม่ันคง 3 เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ซึ่งมี พลเอก พรพิพัฒน์ 
เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ หลักสูตรเสนาธิการทหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตรท์หาร การยุทธร่วม การยุทธผสม การอำานวยการระดบัสูง อนัจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและอำานวยการยทุธในการรกัษา
ความมั่นคงของชาติ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดให้การศึกษาหลักสูตร เสนาธิการทหารมาแล้วทั้งสิ้น 58 รุ่น  
ปัจจุบันคือรุ่นที่ 59 จาก สำานักปลัดกระทรวงกลาโหม จำานวน 3 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำานวน 21 นาย กองทัพบก จำานวน 27 นาย  
กองทัพเรือ จำานวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำานวน 10 นาย สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จำานวน 1 นาย กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร จำานวน 1 นายข้าราชการพลเรือน จำานวน 15 คน ในส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ได้แก่ 
ว่าที่ร้อยตรี จราวุฒิ อำานักมณี เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดี  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในพิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59
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ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

DSI ร่วมกับตํารวจ ศพดส. บุกรวบเฒ่าเยอรมันกระทําอนาจารเด็กกลางพัทยา

 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำารวจเอก
เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำาเนินการสนธิกำาลังกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และ
ปอ้งกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์(ศพดส.) กองบัญชาการตำารวจภธูรภาค 2 และตรวจคนเข้าเมือง 
จังหวัดชลบุรี เข้าจับกุมนายโวล์ฟ-รือดิเกอร์ ลุดวิก (Mr.Wolf-Rüdiger LUDWIG) และ 
นายอูเว่ เออริค เดอร์ฟลายน์ (Mr.Uwe Erich DOERFLEIN) สัญชาติเยอรมัน ผู้ต้องสงสัย 
กระทำาอนาจารเดก็อายไุมเ่กนิสบิหา้ป ีได้ทีร่า้นอาหารไฮเดลเบร์ิก ถนนพทัยา-นาเกลอื เมอืงพทัยา 
จังหวัดชลบุรี พบเคยทำาอนาจารเด็กในละแวกบ้านเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง โดยกรมสอบสวน
คดีพิเศษได้รับข้อมูลจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ว่านายลุดวิกฯ สัญชาติเยอรมันซึ่งมีประวัติ
ต้องโทษในสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับการครองครองภาพลามกอนาจารเด็ก ซึ่งได้ย้ายมาตั้งรกราก
ที่พัทยา สืบสวนต่อมาพบข้อมูลบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ นายอูเวฯ ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  
พบว่าอาจมีการกระทำาอนาจารเด็กในละแวกบ้าน และสืบสวนจนพบเด็กผู้เสียหายยืนยัน 
การกระทำาผิดจริง พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐาน ยื่นต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับ
นายลุดวิกฯ และนายอูเวฯ โดยศาลได้ออกหมายจับนายอูเวฯ ข้อหาทำาอนาจารเด็กอายุไม่เกิน
สิบห้าปี และนายลุดวิกฯ ข้อหาทำาอนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีและพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้า
ปีเพื่อการอนาจาร และศาลได้อนุมัติหมายค้นบ้านที่อยู่อาศัยของบุคคลทั้งสอง 

จากการตรวจค้นทั้งสองจุดในครั้งนี้พบ
 1. บา้นพักอาศยัของนายลดุวิกฯ พบโทรศพัท์
มือถือ 3 เครื่อง แลปท้อป 1 เครื่อง กล้องดิจิตอล 
1 เครื่อง แทบเลต 1 เครื่อง และ ipad 1 เครื่อง
 2. บ้านพักอาศัยของนายอูเวฯ พบ ipad  
1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 2 เคร่ือง external  
harddisk 3 เครื่อง usb drive 3 ชิ้น แลปท้อป  
1 เครื่อง และ sd card 1 ชิ้น
 ซึง่ไดต้รวจยดึและนำาสง่สถาบนันติิวทิยาศาสตร์
เพือ่ทำาการตรวจพสิจูนต์อ่ไปพนกังานสอบสวนจงึได้
แจ้งข้อหา กระทำาอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี  
ต่อนายลุดวิกฯ และได้แจ้งข้อหากระทำาอนาจาร 
แก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี  และพรากเด็กอายุยังไม่
เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ 
ผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร ต่อนายอูเวฯ และนำาตัว
บุคคลทั้งสอง ส่ง สภ.เมืองพัทยา ต่อไป
 การตรวจค้นครัง้น้ีมผีูช้ว่ยทตูตำารวจสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีผูช่้วยทูตตำารวจสมาพันธรฐัสวสิ  
ร่วมสังเกตการณ์ตลอดการตรวจค้น และมีผู้แทน 
หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ  
(National Crime Agency - NCA) สถานทูตอังกฤษ 
เข้าชี้แจงทำาความเข้าใจกับพ่อของเด็กผู้เสียหาย 
ซึ่งเป็นสัญชาติอังกฤษ เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ในเรื่องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา โดยมี 
เจา้หนา้ทีก่รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพใหค้ำาแนะนำา
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้แล้วยังมีคณะผู้เข้ารับการ
อบรมการสืบสวนคดีส่ือลามกอนาจารเด็กและ 
การลว่งละเมดิทางเพศเดก็ ในโครงการฝึก “ลงมือทำา”  
การต่อต้านการละเมิดเด็กทางเพศธุรกิจท่องเที่ยว 
ระดับกลาง ร่วมสังเกตการณ์การตรวจค้นในครั้งนี้  
เพ่ือเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อนำา
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ซ่ึงถือ 
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการฝึกเรียนรู้ 
การสบืสวนคดสีือ่ลามกอนาจารเดก็และการลว่งละเมดิ 
ทางเพศเด็กจากสถานการณ์จริง
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  เมือ่วนัองัคารที ่24 ตลุาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายภาสกร เจนประวทิย ์รองผูอ้ำานวยการ 
กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค พร้อมด้วยผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำาเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดำาเนนิการสนธกิำาลงักับเจา้หนา้ทีท่หาร  เข้าทำาการจบักมุตวันายชารี พานสายตา อาย ุ55 ป ี 
อดีตนายกเทศมนตรีตำาบลสาวะถี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ต้องหาในคดีพิเศษ 
ตามหมายจบัศาลจงัหวัดขอนแกน่ที ่จ.469/2553 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2553 ไดท้ีบ่า้นเลขที ่ 
53 หมู่ 10 ตำาบลสาวะถี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  สืบเนื่องจากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 231/2553 กรณีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม 
ประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผดจ็การแหง่ชาตขิอนแกน่ หรอืกลุม่คนเสือ้แดงขอนแกน่ มกีารกลา่ว
ปราศรัยโจมตียุยงด้วยถ้อยคำาที่ก้าวร้าวรุนแรง ปลุกระดมให้ผู้ชุมนุมเกลียดชิงชังรัฐบาล
โดยมีเจตนาให้กลุ่มผู้ชุมนุมก่อความไม่สงบข้ึน และกลุ่มผู้ชุมนุมร่วมกันขว้างปาอาคาร  
ทุบทำาลายทรัพย์สิน และวางเพลิงเผาศาลากลางและอาคารสถานที่อื่นในจังหวัดขอนแก่น 
ได้รับความเสียหายโดย นายชารี พานสายตา เป็นหนึ่งในแกนนำาที่มีอำานาจส่ังการของ 

ผูชุ้มนุมนีด้ว้ย เจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษไดสื้บสวนตดิตามจบักมุผูต้อ้งหารายนีม้าโดยตลอดแตไ่มพ่บตวั จนกระทัง่ตอ่มาไดร้บัแจง้จากแหลง่ข่าว 
วา่พบผูต้อ้งหาปรากฏตวัตามภมูลิำาเนา จงึไดน้ำาหมายจบัเขา้จบักุมตวัในครัง้นี ้โดยคดนีีมี้ นายภาสกร เจนประวทิย์ เป็นผูก้ลา่วหานายชาร ี พานสายตา   
ว่ากระทำาความผิดร่วมกันวางเพลิงเผาศาลากลางจังหวัดและสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น ในเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองประท้วง  
บีบบังคับรัฐบาล ให้กระทำาการและไม่กระทำาการใดๆ ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ คดีพิเศษนี้มีผู้ต้องหาจำานวนมากและ 
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องดำาเนินการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับอีกหลายรายต่อไป

 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท สุกิจ จ้อยสำาเภา  

รองผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำาบลคลองห้า  

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

ข้าราชการดีเอสไอ ร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์ “สมเด็จย่า” ที่ บก.ตชด.ภาค 1

DSI สนธิกําลังร่วมกับทหารจับกุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 231/2553
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม 

ประจําปี พ.ศ. 2560

 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธี

ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำาปี พ.ศ. 2560 โดยมี  

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ  

ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน

ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560  พันตำารวจโท กรวัชร์  ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติฯ

ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม
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ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 ดีเอสไอทลายแหล่งเก็บสินค้าประเภทแว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดังรายใหญ่ 

ย่านคลองถมและคลองสาน

 เมื่ออังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พันตำารวจตรี สุริยา  
สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันเอก พินิจ  ตั้งสกุล ผู้อำานวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พันตำารวจโท ธนวัฒน์  วงศ์อนันต์ชัย 
ผู้อำานวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 2 นางมาลา  ตั้งประเสริฐ ตัวแทนผู้เสียหายบริษัทลูซอตติกา กรุ๊ป เอส.เอ.พี.ปิอัซซาเล่ คาดอร์มา จำากัด 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าเรย์แบน (Ray Ban)  และนายริชาร์ด รอดนี่ (Mr. RICHARD RODNEY ROSS) ตัวแทนผู้เสียหายบริษัทลีวาย เสตราซ์ 
แอนด์โค จำากัด เจ้าของเครื่องหมายการค้าลีวาย (Levi’s) ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสินค้าประเภทแว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้า อาทิเช่น ยี่ห้อ
เรย์แบน (Ray Ban) ลีวาย (Levi’s) กุชชี่ (GUCCI) พราด้า (PRADA) ฯลฯ 
 กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนจนแน่ชัดว่ามีการลักลอบนำาเข้าและจำาหน่ายแว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้า 
ยีห่อ้ตา่ง ๆ  ในยา่นคลองถม จงึไดข้ออนมุตัหิมายคน้ตอ่ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ซึง่ศาลไดอ้นมุตัใิหท้ำาการค้นสถานที ่
เก็บสินค้าจำานวน 3 จุด ในย่านคลองถมและย่านคลองสาน โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. จึงปฏิบัติการตรวจค้นสถานที ่
ดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบแว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อเรย์แบน (Ray ban) กุชชี่ (GUCCI)  โอ้คเล่ย์ (Oakley) หลุยส์วีตตอง (LOUIS 
VUITTON)  ดิออร์ (Dior) พราด้า (PRADA) เบอร์เบอร์รี่ (BURBERRY) ชาแนล (CHANEL) แอร์เมส (HERMES) ลีวายส์ (LEVI’s) Vans (แวนซ์)  
ลาคอสท ์(LACOSTE) และอืน่ ๆ  จำานวนมาก นอกจากนัน้ยังพบแวน่ตาทีห่ลกีเลีย่งภาษีศลุกากรอกีจำานวนมาก รวมแว่นตาของกลางทัง้หมดประมาณ 
210,000 ชิน้ คดิเปน็มลูคา่ของกลางกวา่ 40 ลา้นบาท โดยไดจ้บักมุนายหลงิ จือ้ จ ูสัญชาตจินี ซึง่เปน็เจ้าของและผูค้รอบครองสถานที ่โดยกลา่วหาว่า 
กระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 นำาส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมาย
 ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะทำาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากสถานะประเทศที่ไม่ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ (Priority Watch List : PWL) 
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งดำาเนินการต่อผู้นำาเข้ารายใหญ่และแหล่งผลิตภายในประเทศเป็นความเร่งด่วนลำาดับแรก
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  เมือ่วนัเสารท์ี ่4 พฤศจกิายน 2560 

ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ไดร้บัเกยีรตจิากคณะนติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ให้ร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ 

อำานาจหนา้ทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษและ

คดีพิเศษที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายคดีพิเศษ และการให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในโครงการ “นิตินิทรรศน์”  

ณ ศูนย์เพชรรัตน์ นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

DSI เตือนภัยใกล้ตัว...แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ดีเอสไอ ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้คดีพิเศษ ในงาน “นิตินิทรรศน์” ที่นิติศาสตร์ จุฬาฯ

 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก  

ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สัมภาษณ์ในรายการ 

สภากาแฟ Coffee Talk เพื่อแจ้งการเตือนภัยแก่ประชาชน

ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมนี้ ผู้เสียหาย 

ที่เคยตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้ร่วมเปิดใจจากกรณี 

ดงักลา่วในรายการดว้ย โดยม ีนายยทุธยิง ลิม้เลศิวาท ีเปน็ผูด้ำาเนิน 

รายการ ออกอากาศ เวลา 15.00 -16.00 น. ทางช่อง News1 

สถานีโทรทัศน์ ASTV

ดีเอสไอ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท สุกิจ จ้อยสำาเภา  

รองผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 17 ปี สำานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA  

ณ ลานอเนกประสงค ์ชัน้ 6 อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



18กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

ดีเอสไอ สนธิกําลัง สภ.หัวหิน - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาชาวเนเธอร์แลนด์ กระทําอนาจารเด็ก

 จากการที่เจ้าหน้าที่ตำารวจเนเธอร์แลนด์ได้ขอความร่วมมือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำาเนินการ

สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีบุคคลสัญชาติเนเธอร์แลนด์รายหน่ึงมีพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ

กับเด็กและเดินทางมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และเช่ือว่าจะกระทำาการดังกล่าวกับเด็กไทย ซ่ึงเป็น

เรื่องที่มีผลกระทบกับสังคมเเละเป็นภัยอย่างร้ายแรง พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ และพันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะที่กำากับดูแล 

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ จึงมอบหมายให้กองกิจการต่างประเทศและ

คดอีาชญากรรมระหว่างประเทศดำาเนนิการสบืสวน โดยประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่ำารวจเนเธอรแ์ลนดอ์ยา่ง

ใกล้ชิด โดยมีการลงพื้นที่สืบสวนร่วมกันหลายครั้งจนได้พยานหลักฐานสำาคัญในการดำาเนินคดี

 ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00 น. ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี  

รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่

สว่นคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธกิำาลงักบัเจา้หนา้ทีต่ำารวจสถานตีำารวจภธูร

หวัหนิ เจา้หนา้ทีส่ถาบนันติวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุธิรรม ร่วมกนัตรวจคน้บา้นเลขที ่106/12 ชมุชนบอ่ฝา้ย  

ตำาบลหัวหิน อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหมายค้นของศาลจังหวัดหัวหิน จากการตรวจค้น

พบ นายเรนอล กลันเดอร์ (Mr.Reinold KLUNDER) สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ตามหมายจับศาลจังหวัดหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในข้อหากระทำาการอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี พรากผู้เยาว์ซึ่งอายุไม่เกิน 15 ปี 

อยูใ่นบา้นหลงัดงักลา่ว นอกจากนี ้ยงัพบอุปกรณอิ์เลก็ทรอนกิส ์ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร ์6 เครือ่ง โทรศพัท์มอืถอื 

 

2 เคร่ือง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 2 เครื่อง  

และการด์หนว่ยความจำาอีกจำานวนมาก และ

ยงัมอีปุกรณ ์sex toy และแผน่ซดีตีอ้งสงสยั 

จากการตรวจพสิจูนท์างชวีภาพพบคราบสาร 

คัดหล่ังบนผ้าปูเตียงและผ้าห่มจำานวนมาก 

เจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรหัวหิน 

จงึไดแ้จง้ขอ้หากระทำาการอนาจารเดก็อายุ

ไมเ่กนิ 15 ป ีพรากผูเ้ยาวซ์ึง่อายไุมเ่กิน 15 ป ี 

ไปจากบิดาเพื่อการอนาจาร หรือกระทำา

การอนัมลีกัษณะลามกอนาจารเพือ่ใหไ้ดม้า 

ซึ่งค่าตอบแทน หรือเพ่ือการอื่นใด โดย

ระหว่างเข้าตรวจค้นจับกุมพบเด็กชายอายุ 

ประมาณ 10 ป ีอยูภ่ายในบา้นพกัหลงัดงักลา่ว  

และจากการสืบสวนพบว่านายเรนอลฯ  

มกัจะพาเดก็ชายอายุไมเ่กนิ 15 ป ีอกีหลายคน 

เขา้มาในบา้นเป็นประจำา จงึนำาตวันายเรนอลฯ  

ไปยังสถานีตำารวจภูธรหวัหนิ เพือ่ดำาเนนิคด ี 

พร้อมทั้งได้ทำาการตรวจยึดพยานวัตถุนำา

ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือตรวจพิสูจน ์

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้ทำาการสืบสวน

ขยายผลต่อไป ทั้งนี้ ในการตรวจค้นครั้งนี้  

มีผู้ประสานงานแผนกตำารวจ สถานเอกอัคร- 

ราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำาประเทศไทย  

เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
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กิจกรร
ม

การขับเคลื่อนระบบการสอนงานและพี่เลี้ยง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เจ้าหน้าที่ DSI ฝึกเข้มงานการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ ณ วิทยาลัยมหาดไทย ชลบุรี

 กรมสอบสวนคดพีเิศษเรง่เครือ่งขบัเคลือ่นระบบการสอนงานและพีเ่ลีย้งกรมสอบสวนคดพีเิศษ โดยมุง่พฒันาบคุลากรผา่นการถา่ยทอดองค์ความรู ้

ทกัษะ สมรรถนะในงานการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษจากรุน่พีสู่รุ่น่นอ้งอย่างเปน็รปูธรรม เพือ่สรา้งความเปน็มืออาชพีในการปฏบิตังิานภายใตม้าตรฐาน

เดยีวกบัทัว่ท้ังองคก์ร อีกท้ังเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีสร้างความรกัความสามัคดี สร้างวฒันธรรมองคก์รในการแบ่งปนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งจะส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการปฏิบัติงานที่ได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและการอำานวยความยุติธรรม

จากสาธารณะชนมากยิ่งขึ้น  

 พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการสอนงานและพี่เลี้ยง 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดป้ระชมุรว่มกบัหวัหนา้หนว่ยงานในสงักดักรมสอบสวนคดพิีเศษ โดยมีทีมคณาจารยจ์ากวิทยาลยัการจัดการ มหาวทิยาลยัมหดิล  

เปน็ทีป่รึกษาและใหค้ำาแนะนำา เมือ่วนัจนัทรท์ี ่6 พฤศจกิายน 2560 เพือ่พิจารณากำาหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนระบบการสอนงานและพ่ีเลีย้งกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ 

 เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560  กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษ  

ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงานด้านการข่าวเพ่ือสนับสนุนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

จำานวน 25 คน ทีเ่ขา้ฝกึอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัปฏบิตังิานดา้นการขา่ว สามารถนำาข้อมลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์วางแผน การประเมนิแนวโนม้ 

สถานการณภ์ยัทกุรปูแบบ สามารถแกไ้ขปญัหาไดใ้นทศิทางเดยีวกนั และสามารถประสานงานและบรูณาการงานดา้นการขา่วกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจของบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ท้ังน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสำานักข่าวกรองแห่งชาติ  บรรยายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และการฝึกปฏิบัต ิ

ในพื้นที่จริงตลอดหลักสูตร
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      เมือ่วนัองัคารที ่ 7 พฤศจกิายน 2560 เวลา 14.00 น. Mr. Ernst H. Weyand รองผูช้ว่ย 

ทตูฝา่ยกฎหมาย สำานกังานสอบสวนกลางสหรฐัอเมรกิา (Federal Bureau of Investigation-FBI)  

ไดพ้า Mr. Christopher Walton เจา้หนา้ทีห่นว่ยต่อต้านการกอ่การร้ายของ FBI จากนครนิวยอรก์  

มาบรรยายและแลกเปลีย่นความรูกั้บเจา้หน้าทีก่องกิจการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรม

ระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องเกี่ยวกับ

  1) วิธีการทำางานของกลุ่ม Hezbollah ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ เฝ้าระวังในฐานะหนึ่งในกลุ่ม

ก่อการร้ายที่มีกระบวนการทำางานที่ซับซ้อน นอกเหนือจาก กลุ่ม ISIS และกลุ่ม Al Qaida

 2) วธิทีี ่FBI ใชร้วบรวมพยานหลกัฐานและสบืสวนสอบสวนจากการเฝา้สงัเกตพฤตกิารณข์อง  “ผูป้ฏบิตักิาร (Operative)” ของกลุม่ Hezbollah 

จนสามารถนำาไปสู่การจับกุม และสามารถได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังกลุ่มดังกล่าวได้ ทั้งนี้ FBI ยินดีจะให้การสนับสนุน

ทรัพยากรและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่ DSI ในเรื่องดังกล่าวผ่านสำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายของ FBI ในประเทศไทย หรือ 

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเเละได้รับการร้องขอก็พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ FBI  มาร่วมในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานของไทยอีกด้วย

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

DSI แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเฝ้าระวังการก่อการร้าย กับหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย FBI

คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมือ่วนัอังคารที ่7 พฤศจกิายน 2560 พันตำารวจโท ประวุธ วงศส์นิีล รองอธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหก้ารตอ้นรบัคณะอาจารย ์และนกัศกึษาจากคณะนติศิาสตร ์

สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำานวน 47 คน  เข้าศึกษาดูงาน

และรบัฟังการบรรยายในหวัขอ้ “อำานาจหนา้ท่ีการสอบสวนของพนกังานสอบสวนคดี

พิเศษ” โดยมี นายณัฐวุธ นิติวรยุทธ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสารเป็นผู้บรรยาย 

ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ให้นกัศกึษาไดร้บัรูจ้ากสถานท่ีศกึษาดงูาน สามารถนำามาคดิ

วเิคราะหก์บัวชิาทีก่ำาลงัศกึษาอยูใ่นปจัจบุนั และนำาไปปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เม่ือวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดค้ีามนษุยแ์ละยาเสพตดิ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนดคพีเิศษ 

ร่วมแสดงความยนิดแีละมอบแจกนัดอกไม ้เนือ่งในโอกาสครบรอบการกอ่ตัง้ปท่ีี 10 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน โดยมี นายสุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการบริหาร  

เปน็ผูร้บัมอบ ณ สำานกังานหนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการรายวนั ถนนพระอาทติย ์เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ แสดงความยินดี นสพ.ผู้จัดการรายวัน ครบรอบ 10 ปี
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ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 เม่ือวันอังคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 นายกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์ อดีตประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกนางแอ่น (ประเทศไทย) 

ตัวแทนสมาคมฯ พร้อมคณะ ได้เข้าพบพันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล  

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เพือ่แสดงความขอบคณุกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทัง้เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง สืบเน่ืองจากเม่ือวันที ่9 สงิหาคม 2560  

เจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ ไดส้นธกิำาลงักบัหนว่ยงานในพืน้ท่ีจังหวัดชลบุรี ทำาการตรวจคน้และจับกมุผูป้ระกอบการร้านอาหารจำานวน 9 รา้น  

ในเขตอำาเภอบางละมุง (พัทยา) ซึ่งนำายางไม้ (คารายากัม) ปรุงอาหารแทนรังนกและนำาไปจำาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

ผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศอันเป็นมาตรการดำาเนินการเชิงรุกของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการป้องกันและปราบปราม 

การกระทำาผดิเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค และการกระทำาทีก่อ่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูป้ระกอบการจำาหน่ายอาหารทีส่จุรติ ตลอดจนผูป้ระกอบธรุกิจ 

ค้าขายรังนก

 จากผลการดำาเนนิการดงักลา่ว สง่ผลใหป้จัจบุนัรงันกนางแอ่นเป็นทีต่อ้งการของตลาดมากขึน้ เนือ่งจากผูป้ระกอบการร้านอาหารไดต้ระหนกั

และซ้ือรังนกนางแอ่นแท้ไปจำาหน่าย ทำาให้ธุรกิจรังนกนางแอ่นมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนจากช่วง 3 – 4 ปีท่ีแล้วซึ่งซบเซา เช่น ราคารังนก

นางแอ่นเกรดเอ ปรับตัวขึ้นจาก 60,000 บาท เป็น 99,000 บาทต่อกิโลกรัม ราคารังนกนางแอ่นเกรดบี ปรับตัวขึ้นจาก 40,000 – 50,000 บาท 

เป็น 60,000 – 80,000 บาทต่อกิโลกรัม และราคารังนกนางแอ่นคละปรับตัวขึ้นจาก 15,000 – 20,000 บาท เป็น 35,000 – 40,000 บาทต่อ

กิโลกรัม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้มีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น โดยได้มีการจัดการประมูลราคารังนกนางแอ่น กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 

มกีารพฒันาคณุภาพของรงันก โดยเลง็เหน็ความสำาคญัของการขอใบรับรองมาตรฐานเก่ียวกบัรงันกนางแอน่ ผูป้ระกอบการธรุกจิดา้นการทอ่งเทีย่ว 

ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งร้านอาหารที่จำาหน่ายรังนกแท้เพ่ือเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอาเปรียบ และสร้างความ 

เชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว เริ่มมีการจับกุมผู้ประกอบการที่จำาหน่ายรังนกปลอม อาทิ 

ภูเก็ต หาดใหญ่ และร้านอาหารรายย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในส่วนคดีพิเศษเกี่ยวกับการดำาเนินคดีกับผู้ผลิตและจำาหน่ายรังนกปลอมของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น อยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและนัดหมายผู้กระทำาความผิดมารับทราบข้อกล่าวหา คาดว่าจะส่งสำานวน

การสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคม 2560   

 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการแยกกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ออกมา

จากสำานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเดิม ซึ่งจะทำาให้สามารถดำาเนินการสืบสวนสอบสวนในภารกิจดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือดูแลและ

คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งจะดำาเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายต่อไป

สมาคมผู้ประกอบการรังนกนางแอ่น เข้าขอบคุณอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กรณีการปราบปรามรังนกปลอม ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น
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ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะ

กรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 

1 ทำาเนียบรัฐบาล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในการประชุม โดยมีผลการประชุมสำาคัญที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้

 1. ที่ประชุมได้รับทราบการบังคับใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 85 ก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  

โดยเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับ 

ภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป

 2. เหน็ชอบใหอ้อกประกาศคณะกรรมการคดพีเิศษ (ฉบบัที ่7)  พ.ศ. 2560 

เรื่อง กำาหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำาความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน 

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อปรับปรุงฐานความผิดที่เป็นคดีพิเศษของกฎหมายบางฉบับให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน

 3. เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษ 

มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 4. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษที่ต้องดำาเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ.2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) จำานวน 4 เรื่อง คือ

  เรือ่งที ่1 กรณ ีกลา่วหาวา่มขีบวนการฟอกเงินเก่ียวกบัการทจุรติในการทำาธรุกรรมทางการเงนิระหวา่งสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำานักงาน สกสค.) กับ บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำากัด กับพวก

  เรื่องที่ 2 กรณี กล่าวหาว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จำากัด มีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและหลีกเลี่ยงภาษี

อากร

  เรื่องที่ 3 กรณี บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำากัด กับพวก ได้ร่วมกันฉ้อโกงหรือลวงขายเครื่องตรวจหาสารเสพติด ยี่ห้อ อัลฟ่า 6 (ALPHA 6)  

ที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กับกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

  เรื่องที่ 4 กรณี ขบวนการฟอกเงินอันเนื่องมาจากการทุจริตสัญญาระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ตามโครงการรับจำานำาข้าวปี  

พ.ศ. 2554 – 2555

ผลการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560
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ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

ดีเอสไอ ร่วมเสวนาป้องกันภัย Cyber กับกระทรวงดิจิทัล

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  

นายวสวัต ชวลติธำารง ผูอ้ำานวยการสว่นคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ 1 กองคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ เปน็วทิยากรงานเสวนา  

รอบรู้ ทันภัย Cyber  หัวข้อ กรณีศึกษา “ผิด-ไม่ผิด พ.ร.บ.ในโลกออนไลน์” ในโครงการป้องกันภัยคุกคามทาง  

Cyber ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรมทวินโลตัส  

จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมผีูส้นใจทัง้สว่นราชการ สถาบนัการศกึษา และประชาชนท่ัวไป เข้ารว่มงานเป็นจำานวนกว่า 400 คน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 

14.00 น. พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำารวจเอก ทรงศักด์ิ  

รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและโฆษก

กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะที่กำากับดูแลกองกิจการ 

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

มอบหมายให้ พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์  

ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหวา่งประเทศ รว่มบนัทกึเทปและให้สมัภาษณ์ในประเดน็ 

DSI เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผ่านรายการ Thailand 

Today สำานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NNT (NBT World) โดยมี คุณกุสุมา โยธาสมุทธ เป็นผู้ดำาเนินรายการ ณ สำานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

DSI เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผ่านรายการ Thailand Today
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 เม่ือระหว่างวนัที ่13 - 17 พฤศจกิายน  2560  
ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี 
รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศ 
และคดอีาชญากรรม ระหวา่งประเทศ ได้รบัเชญิ 
ให้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
ประจำาองคก์ารตำารวจสากลดา้นอาชญากรรม
ต่อเด็ก ครั้งที่ 35 (the 35th Meeting 

of the INTERPOL Specialists Group on Crimes against Children – ISGCAC) ณ สำานักงานเลขาธิการองค์การตำารวจสากล เมืองลียง  
สาธารณรัฐฝรั่งเศส การประชุมข้างต้นเป็นการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจำาองค์การตำารวจสากลด้านอาชญากรรมต่อเด็ก  
รวมถึงผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ประสบการณ์  
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำามาสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อเด็ก
 โดยเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 ร้อยตำารวจเอก เขมชาตฯิ ไดรั้บเกยีรตใิหเ้ปน็ผู้บรรยายพเิศษในฐานะผูแ้ทนหนว่ยงานบงัคับใชก้ฎหมาย 
ของไทยเพยีงหนว่ยงานเดยีว โดยเปน็ผูบ้รรยายรายแรกในช่วงการประชุมในหัวขอ้อาชญากรรมรา้ยแรงตอ่เดก็ (Serious Violent Crimes against 
Children) ในหัวข้อ “Thailand on set of Combatting Child Sexual Exploitation (ประเทศไทยพร้อมรับมือการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก)” 
ซึ่งแบ่งเนื้อหาการบรรยายเป็น 5 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยและภาพรวมปัญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 2) บทบาทของกรมสอบสวน
คดพิีเศษในการตอ่ตา้นการลว่งละเมดิทางเพศเดก็ 3)  โครงการท่ีสำาเร็จลลุว่ง 4) ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ และ 5) ความท้าทายของประเทศไทย 
และในโอกาสดังกล่าว ได้นำาเสนอโครงการฝึก “ลงมือทำา” การต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice - TIJ) ซึ่งเป็นโครงการฝึกเชิงบูรณาการ 
ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ 
ได้เป็นอย่างดี และระหว่างการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย ได้มีการหารือเก่ียวกับวิธีการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับสำานักงาน 
ตำารวจสากล (INTERPOL) จงึสามารถสรปุไดว่้า การเข้ารว่มประชมุดังกลา่วประสบความสำาเรจ็ดว้ยด ีกรมสอบสวนคดพีเิศษสามารถสรา้งสมัพนัธภาพ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากนานาประเทศ ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวหรือเรื่องอื่น ๆ ได้ในอนาคต

ดีเอสไอ พร้อมรับมืออาชญากรรมต่อเด็ก บนเวทีขององค์การตํารวจสากล

DSI ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท พะเยาว์ ทองเสน  

ผู้อำานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น  

“พระบดิาแหง่ฝนหลวง” เนือ่งใน “วนัพระบดิาแหง่ฝนหลวง” ประจำาป ีพ.ศ. 2560  

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจตรี วรณัน ศรีลำ้า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำานวยการ 

กองบริหารคดีพิเศษ รักษาการในตำาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ รับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกหลอกทำาวีซ่าเพื่อเดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

มีผู้เสียหายหลายราย มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี 16 พฤศจกิายน 2560 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มือง  

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจตร ียทุธนา แพรดำา ผูอ้ำานวยการ 

กองคดีภาษีอากร เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแสดงความยินดีและ 

มอบเงินสมทบทุนกองทุนกำาลังใจ พ้นภัยยาเสพติด เนื่องในโอกาสครบรอบ 

การก่อต้ังสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 41 ปี  

โดยมี นายศรินิทรย์า สทิธชิยั เลขาธกิาร ป.ป.ส. เปน็ผูร้บัมอบ ณ สำานกังาน ป.ป.ส.  

ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

DSI รับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกหลอกทําวีซ่าเพื่อเดินทางไปทํางานต่างประเทศ

นักเรียนนายร้อยตํารวจ เข้าศึกษาดูงานที่กรมสอบสวบสวนคดีพิเศษ

DSI ร่วมแสดงความยินดี ป.ป.ส. ครบรอบ 41 ปี

 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ ผู้อำานวยการ 

กองปฏบิตักิารคดพีเิศษภาค ให้การตอ้นรบัคณะอาจารยแ์ละนกัเรียนนายรอ้ย ชัน้ปทีี ่4  

จำานวน 20 นาย เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีการบรรยาย

ในหัวข้อ โครงสร้างองค์กร อำานาจหน้าที่และภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

การใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ในงานสืบสวนสอบสวน 

คดีพิเศษ และ การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 1 

ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมพิธีลงนามข้อตกลงขยายระยะเวลา Taskforce STORM

  เมือ่วนัจนัทร์ท่ี 20 พฤศจกิายน 

2560 เวลา 11.15 น. ณ ห้อง

รับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2  

อาคารราชบุรดีเิรกฤทธิ ์นายไมเคลิ 

คแีนน (The Honorable Michael 

Keenan) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ยุติธรรมออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยม

คารวะและหารือข้อราชการกับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสดังกล่าว พันตำารวจเอก 

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวน 

คดพีเิศษ เปน็ตวัแทนร่วมลงนามขอ้ตกลงขยายระยะเวลาดำาเนนิงานของหนว่ยปฏบิตักิารเฉพาะกจิรว่มดา้นปราบปรามยาเสพตดิ

และอาชญากรรมขา้มชาต ิ(Taskforce STORM) ตอ่ไปอกี 1 ป ีซ่ึงการขยายระยะเวลาดงักลา่วจะสิน้สดุลงในวนัที ่30 พฤศจกิายน 

2561 โดยเป็นการลงนามร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานของไทยและออสเตรเลีย ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงาน 

ป.ป.ส. สำานกังาน ปปง. สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิและสำานกังานตำารวจสหพนัธอ์อสเตรเลยี (Australian Federal Police – AFP)  

วัตถุประสงค์ของ Taskforce STORM คือการร่วมกันสืบสวน ประสานงานการข่าว และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อต่อต้าน

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาตทิีก่ระทำาความผดิในไทยและออสเตรเลยี เกีย่วกบัการลกัลอบขนยาเสพตดิ และการฟอกเงิน เปน็ตน้

ปปง. ดีเอสไอ. สตช. 3 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จับมือบูรณาการสกัดแก๊งคอลเซนเตอร์

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจตรี สุริยา สิงหกมล  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมประชุมและแถลงผลการประชุม เรื่อง  

การบรูณาการการปฏิบติังานตามกฎหมายฟอกเงิน กบัพลตำารวจตรี รมยส์ทิธิ ์วริียาสรร  

รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน (ปปง.) , พลตำารวจโท ธนิตศักด์ิ ธีระสวัสดิ์ รักษาราชการแทน 

ที่ปรึกษาพิเศษตำารวจ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) , พลตำารวจตรี สุรเชษฐ์  

หักพาล รกัษาราชการแทนรองผูบ้ญัชาการตำารวจท่องเทีย่ว สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิ 

(สตช.)

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการการทำางาน

ร่วมกันระหว่างสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ในการดำาเนินการกับกลุ่ม 

ผู้กระทำาความผิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์  ณ สำานักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร
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ACTIVITY ประมวลภาพ

กิจกรร
ม

DSI ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ 

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  พันตำารวจโท  

บรรณฑรูย ์ ฉมิกรา ผูอ้ำานวยการกองคดคีวามผิดเกีย่วกบัการเสนอราคา

ตอ่หนว่ยงานของรฐั  และขา้ราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษ เป็นผูแ้ทน

กรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มงานพธิวีางพวงมาลาถวายบงัคมพระบรม

ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการ

นอ้มระลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณ บรเิวณหนา้อาคารเนตบิณัฑติยสภา 

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา (จักรยาน) โอกาสครบรอบ 50 ปี ช่อง 7

  เม่ือวันจันทร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ มอบหมายให้ นายธงชัย สมบัติจิราภรณ์ รองผู้อำานวยการ 

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี

และมอบอุปกรณ์กีฬา(จักรยาน) แก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาสครบรอบ  

50 ปี สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โดยมี คุณกฤษณะ อนุชน ผู้จัดการฝ่ายข่าว 

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี กรมบังคับคดี ครบรอบ 43 ปี

 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ มอบหมายให้ นางเมธินี รัตรสาร รองผู้อำานวยการ 

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดี  

โดยมี นางสาวรืน่ฤด ีสวุรรณมงคล อธบิดกีรมบงัคับคด ีเป็นผู้รบัมอบ ณ กรมบังคบัคดี  

ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
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 เมือ่วนัพุธที ่29 พฤศจิกายน 

2560 เวลา 09.00  - 12.00 น. 

พลเอกสกล  ช่ืนตระกลู ผูแ้ทน

พิเศษของรฐับาล กลุม่ภารกจิ 

ที ่2 งานอำานวยความยตุธิรรม

และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ  

เป็นประธานในที่ประชุม 

การบูรณาการจัดทำาระบบฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงและทางคดี ครั้งที่ 3/2560 โดยมี กองอำานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน) กองกำาลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กล.ทอ.ฉก.9)  

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองกำาลังตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กกล.ตร.จชต.)  

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 (ศพฐ.10) กระทรวงยุติธรรม สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์  

จังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปน.จชต.) และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายเเดนภาคใต้ โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ  

ผูอ้ำานวยการศนูยป์ฏบัิตกิารคดพิีเศษจงัหวัดชายเเดนภาคใต ้ไดน้ำาเสนอฐานขอ้มลูด้านภัยคุกคามทีเ่ปน็สือ่สารสนเทศในพืน้ท่ีจงัหวดั 

ชายเเดนภาคใต้ (CCIA for TSBP) เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการจัดทำาข้อมูลร่วมกันเกี่ยวกับฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ACTIVITYประมวลภาพ

กิจกรร
ม

ดีเอสไอร่วมประชุมการบูรณาการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงและทางคดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลา

ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 

2560 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธบิดกีรมสอบสวนคดี

พเิศษ มอบหมายให ้นายพพิฒัน ์ 

เพ็ญภาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านคดีพิเศษ พร้อมด้วย

ขา้ราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารง 

ราชานภุาพ องคป์ฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพือ่เปน็การนอ้มรำาลกึถงึพระองคท์า่นทีไ่ดท้รงบำาเพญ็ประโยชนต์อ่ประเทศชาต ิ

นานัปการ ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานคร
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DSI ไม่เอาทุจริต
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามกฎ

กระทรวงแบง่สว่นราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม  

พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และ

ควบคมุคดพีเิศษทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิ สังคม ความมัน่คง  

และความปลอดภัย และเน้นดำาเนินคดีเพื่อปกป้องและรักษา

รายได้ของรัฐ รวมทั้งป้องกัน ปราบปราม ขบวนการทุจริต 

และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เป็นเครื่องมือสำาหรับการปฏิบัติงาน ซึ่ง

ตลอดระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการ

ปรับปรุงภารกิจและอำานาจหน้าท่ีเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ

ภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560  

รับผิดชอบดำาเนินคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายถึง 37 ฉบับ  

กว่า 100 ฐานความผิด และยังมีคดีพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ 

คดพีเิศษมมีตใิหเ้ปน็คดีพเิศษเฉพาะเรือ่งอกีดว้ย ทำาใหอ้าชญากรรม 

ท่ีเป็นคดีพิเศษซึ่งเป็นคดีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศ 

ในด้านต่าง ๆ มีจำานวนมากขึ้นไปด้วย

1 ผู้อำานวยการกองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

DSI ไม่เอาทุจริต

 ตัง้แตม่กีารจดัตัง้กรมสอบสวนคดพีเิศษ เมือ่วนัที ่3 ตุลาคม 

พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี กรมสอบสวนคดพิีเศษ

มกีารสอบสวนดำาเนนิคดพีเิศษไปแลว้ถงึ 2,373 คด ีโดยดำาเนนิ

การสอบสวนเสรจ็แลว้ 1,977 คด ีอยูร่ะหว่างการสอบสวน 396 

คดี นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ 

ถึง 2,514 เรื่องที่ดำาเนินการเสร็จ 2,311 เร่ือง และอยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ 203 เร่ือง 

 สำาหรบัลกัษณะของอาชญากรรมทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ

รับไว้ดำาเนินการนั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มคดี ดังนี้

 1. ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชญากรรม

ด้านการเงิน การธนาคาร การภาษีอากร การฟอกเงิน การกู้

ยมืเงนิทีเ่ปน็การฉอ้โกงประชาชน และอาชญากรรมท่ีเกีย่วข้อง

กับระบบเศรษฐกิจ การคลัง กลุ่มนี้มีการดำาเนินคดีไปแล้ว 

ทั้งสิ้น 716 คดี

 2. ดา้นอาชญากรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัยส์นิ

ทางปัญญา ไดแ้ก ่อาชญากรรมทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มนี้ 

มีการดำาเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 482 คดี

พันตำ�รวจตรี วรณัน ศรีลำ้�1
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 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกี่ยว

กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มนี้มีการดำาเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 342 คดี

 4. ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมที่เป็นความผิดข้ามชาติ องค์กร

อาชญากรรม การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว การเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั การคา้มนษุย ์อาชญากรรมทีก่ระทบ

ต่อความมั่นคงประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาชญากรรมพิเศษอื่น ๆ กลุ่มนี้มีการ

ดำาเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 833 คดี

 โดยคดีพิเศษที่ดำาเนินการแล้วเสร็จนั้น เมื่อนำามาคำานวณมูลค่าความเสียหาย/ผลประโยชน์ที่ปกป้อง 

รักษา เรียกคืนให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชนแล้ว มีมูลค่าถึง 350,501 ล้านบาทเศษ ในขณะที่แต่ละปี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาทเศษ เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
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 ในระยะเวลา 5 – 10 ป ีขา้งหนา้ DSI ไดก้ำาหนดทศิทางการทำางานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลและกระทรวง

ยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 2. ด้านลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

 3. ด้านการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ

 โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือ  

การกระทำาความผิดซึ่งมีผู้ทรงอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง เป็นหลัก สำาหรับการบริหารจัดการ DSI ในอนาคต  

จะมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญให้เท่าทันกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต รวมถงึ ใหเ้กิดการพฒันาในเรือ่งความเชีย่วชาญดา้นการสบืสวนสอบสวน และมุง่สรา้งคนทีม่คีณุธรรม ซือ่สตัย ์

ตรงไปตรงมา อย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วจะมุ่ง

เน้นในเร่ืองการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในกลุ่มประเทศอาเซียน

และกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษร่วมกันต่อไป

ทิศทางการทำางาน	ของ	DSI	ใน	5	–	10	ปี	ข้างหน้า		
มุ่งเน้นการป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวน	สอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษ

ในหลาย	ๆ	ด้าน	ดังนี้
	1.	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

2.	ด้านลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
3.	ด้านการค้ามนุษย์	และอาชญากรรมข้ามชาติ

 อนึ่ง ในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำาเร็จ มิได้เป็นผลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังมีพันธมิตรในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษจนเกิดผลดีต่อทางราชการและสังคม 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบ 15 ปี ในวันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอมอบความ 

ภาคภูมิใจนี้แด่พันธมิตร ทุกท่าน และเชิญท่านก้าวเกินไปด้วยกันเพื่อป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ 

ที่ทำาลายสังคมอันน่าอยู่ของประเทศไทย



33กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน
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การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ทางด้านทิศตะวันตก 

เฉยีงเหนอืของเกาะภเูกต็ มพีืน้ทีป่ระมาณ 90 ตารางกโิลเมตร 

ซ่ึงในปี 2555 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

ไดต้รวจพบวา่ พืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตสิรินิาถ มกีารออกเอกสาร

สิทธิจำานวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝ่ังที่ติดทะเลอันดามัน 

ด้านทิศตะวันตก และเมื่อลงลึกในรายละเอียดพบว่าเอกสาร

สิทธิที่ออกมานั้นขัดต่อหลักของกฎหมายหลายแปลง  

โดยมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นโรงแรม บ้านพักตากอากาศ 

และบางแห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดิน ซ่ึงแต่ละโครงการ 

มีมูลค่าสูง บางโครงการมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท เนื่องจาก

ผู้ท่ีซื้อที่ดินเชื่อว่าเอกสารสิทธิที่ออกโดยรัฐนั้นเป็นเอกสาร

สิทธิที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และลงทุนพัฒนาที่ดิน

เป็นมูลค่าที่สูง และหากภายหลังพบว่าการออกเอกสารสิทธิ 

 1 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 2 นส.3 ก.น.ส.3 ก. คือ หนังสือรับรองการทำาประโยชน์ชนิดนี้ จะมีการออกให้เฉพาะในบริเวณที่มีรูปถ่ายทางอากาศแล้ว หนังสือประเภทนี้

ออกโดยวิธีกำาหนดตำาแหน่งที่ดินลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

มิชอบและนำาไปสู่การเพิกถอนได้ ก็จะทำาให้ผู้ที่สุจริตต้องได้

รบัความเสยีหายและอาจนำาความเสยีหายมาฟอ้งไลเ่บีย้จนถงึ

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ออกเอกสารสิทธินั้น ๆ สร้างความ

เสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับรัฐและประชาชน

 ปี 2519 – 2520 รัฐมีโครงการเดินสำารวจออก น.ส.3 ก. 

ทั่วทั้งประเทศไทย โดยผู้ที่มีสิทธิที่จะออก น.ส.3 ก.2 ได้  

จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

	 ช่องทางท่ี	 1 ผู้ที่มีหลักฐานที่ดินเดิม ไม่ว่าจะเป็น 

ส.ค.1 , ใบเหยียบยำ่า , ตราจอง หรือเอกสารที่ดินเดิมที่รัฐ 

เคยให้สิทธิ จะต้องนำามายื่นเพื่อออก น.ส.3 ก. สามารถออก  

น.ส.3 ก. ได้ ถ้าออกแล้วสามารถจำาหน่ายจ่ายโอนได้เลย

พันตำ�รวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล 
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 ช่องทางท่ี	2 ผู้ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม แต่ได้ครอบครองและ 

ทำาประโยชน์ในที่ดิน ก่อนปี 2497 โดยในช่วงปีท่ีมีการเปิดโอกาส 

ให้มาแจ้ง ส.ค.1 นั้น บุคคลดังกล่าวมิได้แจ้งการครอบครองไว้ ถ้าพื้นที่

ดังกล่าวมิได้เป็นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ หลังจากออก น.ส.3 ก.แล้ว  

ก็สามารถจำาหน่ายจ่ายโอนได้เลยเช่นกัน

  ช่องทางที่	3 ผู้ที่ทำาประโยชน์หลังปี 2497 ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่มี

หลักฐานที่ดินเดิม และเมื่อที่ดินไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมายท่ีจะออก

เอกสารสิทธิ เช่น ไม่ได้เป็นที่เขาหรือภูเขา ไม่ได้เป็นที่สงวนหวงห้าม

  3 ส.ค.1 เป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งเป็นหลัก

ฐานอย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่า ผู้แจ้งได้ครอบครองและทำาประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ

  องค์ประกอบสำาคัญของที่ดินที่จะนำามาแจ้ง ส.ค.1 มีดังนี้

  1. ผู้แจ้งต้องได้ครอบครองและทำาประโยชน์ในที่ดินแล้ว

  2. การครอบครองและการทำาประโยชน์ จะต้องมีมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ ก่อนวันที่  1 ธันวาคม 2497

  3. ที่ดินที่นำามาแจ้งนั้น จะต้องไม่เป็นที่หลวง หวงห้ามทางราชการ และจะต้องไม่มีหนังสือสำาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน กล่าวคือ 

ยังไม่มีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่า “ได้ทำาประโยชน์แล้ว”

  4. การแจ้งการครอบครอง จะต้องแจ้งภายในกำาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2497 ถ้าไม่แจ้งถือว่าเจตนาสละ

สิทธิครอบครองที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคำาสั่งผ่อนผันเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา 5 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (ปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ข้อ 1 )

 การแจ้งการครอบครอง ส.ค.1 เจ้าของที่ดินจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่ดินแปลงนั้น ๆ ลงในแบบ

แจ้งการครอบครอง โดยผ่านการรับรองจากผู้ปกครองท้องท่ีเสร็จแล้วรวบรวมส่งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือนำาไปลงทะเบียนการครอบ

ครองที่ดิน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่นำาลงทะเบียนแล้ว จะเก็บ ส.ค.1 ตอนที่ 1 ไว้ที่อำาเภอท้องที่ ส่วนตอนที่ 2 มอบให้แก่เจ้าของที่ดินเก็บไว้

 การจัดทำาทะเบียนการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ทะเบียนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่ว่าการอำาเภอ และให้คัดอีก 1 ชุด เพื่อส่งเก็บ

รักษาไว้ยังกรมที่ดิน

หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ ก็สามารถออก 

น.ส.3 ก.ได้ แต่รัฐจะสลักหลังห้ามโอน 10 ปี 

ตามเงื่อนไขของกฎหมาย เพื่อให้ผู้ครอบครอง

ไดท้ำาประโยชนไ์ปกอ่นทีจ่ะจำาหนา่ยให้กบัผูอ้ืน่

ต่อไป 

  สำาหรับรูปแบบการกระทำาผิดเกิด

จากการนำาเอาหลักฐานแจ้งการครอบครอง

หรือ ส.ค.13 ซึ่งเป็นหลักฐานของที่ดินแปลง

อื่นมาอ้างออกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

โดยมิชอบ และบางรายได้มีการปลอมเอกสาร 

ส.ค.1 ทัง้ฉบบั และนำามาอา้งออกเอกสารสทิธิ

โดยมิชอบ เพราะการที่จะออกเอกสารสิทธิ 

ในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตสิริินาถไดน้ัน้ จำาเปน็ทีจ่ะ 

ต้องมีหลักฐานของที่ดินเดิม โดยเฉพาะ ส.ค.1  

เนือ่งจากเปน็เง่ือนไขของกฎหมาย แตจ่ากการ

ตรวจสอบพบวา่ไดม้กีารทจุรตินำาเอาหลกัฐาน 

ส.ค.1 ของทีด่นิแปลงอืน่มาอา้งออกโดยมิชอบ

ในพื้นที่เหล่านี้ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

ท่ีเก่ียวข้อง และนำาไปจำาหน่ายจ่ายโอนจนได้

รับผลประโยชน์เป็นจำานวนมาก
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 จากระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2497 – พ.ศ 2519 เป็น

เวลาประมาณ 20 ป ีประชากรในประเทศมจีำานวนเพิม่ขึน้  

จึงมีความต้องการใช้ประโยชน์ในท่ีดินมากขึ้นตามไปด้วย  

หลายคนได้ทำาประโยชน์มากกว่า ส.ค.1 หรือบางคน 

แจ้งจำานวนเนื้อที่ใน ส.ค.1 ไว้น้อยเพราะเกรงจะเสียภาษี

มาก ประชาชนส่วนใหญ่เกรงว่าถ้าเอา ส.ค.1 ไปแจ้งกับ

เจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้ น.ส.3 ก.ที่มีเน้ือที่เท่ากับ ส.ค.1  

จึงได้เลือกช่องทางที่ 3 คือช่องทางที่ไม่ต้องใช้หลักฐาน 

ส.ค.1 เพราะจะได้เนื้อที่มากกว่า ส.ค.1 และในสมัยนั้น

ราคาท่ีดินก็ยังไม่สูงมาก ประชาชนไม่เดือดร้อนและ 

ก็ไม่คิดจะนำาที่ดินไปขาย จึงเห็นว่าการที่รัฐจะสลักหลัง

ห้ามโอน 10 ปี ก็ไม่กระทบกระเทือน จากการสำารวจ 

พบว่าเจ้าของท่ีดินที่มีหลักฐานที่ดินเดิม (ส.ค.1) และ 

เลอืกชอ่งทางที ่3 โดยไมน่ำาหลกัฐานไปแสดงกบัรฐัมจีำานวน

ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนท่ีเป็น 

ช่องทางนำาไปสู่การทุจริตในเวลาต่อมา เพราะโดยหลัก

การแล้วบุคคลที่มีหลักฐาน ส.ค.1 จะต้องนำามาแสดงกับ

เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิเพื่อขีดฆ่า และจำาหน่าย

ออกจากทะเบียน แต่ประชาชนที่มีที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.

1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ออก น.ส.3 ก.จากช่องทางที่ 3 

จึงไม่ได้นำาหลักฐาน ส.ค.1 ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อขีดฆ่า 

และจำาหน่ายออกไป จึงทำาให้ ส.ค.1 ไม่ได้ถูกขีดฆ่าและ 

ไม่ได้ถูกจำาหน่ายออกจากทะเบียนครอบครอง 

 ในปี 2537 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญอีกครั้งหนึ่ง 

เมือ่รัฐไดอ้อกกฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ.2537) โดยสาระ

สำาคัญคือการอนญุาตให้ออกเอกสารสิทธิบนทีเ่ขาหรอืภูเขา 

โดยผู้ที่จะสามารถออกได้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

โดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน และ 

ในพืน้ทีท่ีเ่ปน็เกาะ ผูท้ีจ่ะขอเอกสารสทิธิจะตอ้งมหีลกัฐาน 

ที่ดินเดิม นอกนั้นก็จะเป็นการต้องห้ามออกเอกสาร

สิทธิในที่สงวนหวงห้ามต่าง ๆ และนับตั้งแต่ปี 2537  

เปน็ตน้มา กเ็กดิการทจุรติเกดิขึน้อยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะ

พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าของที่ดินสูง มีการนำา

หลักฐาน ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นมาอ้างออกบนภูเขา  

และเขตสงวนหวงห้ามฯ ต่าง ๆ ซ่ึงเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที ่

ทีท่จุริตจะนำา ส.ค.1 ทีป่ระชาชนไมไ่ด้นำามาแสดงในป ี2519 

ซึง่กเ็ชือ่วา่ประชาชนไมม่าตามแลว้เพราะไดร้บัเอกสารสทิธิ 

ไปแล้ว มาอ้างออกในพื้นที่เขาและที่สงวนหวงห้าม 

ดงักลา่วซ่ึงเปน็ทีด่นิคนละตำาแหน่งกบั ส.ค.1 หรอืทีเ่รยีกวา่  

ส.ค.1 บิน เกิดความเสียหายกับรัฐอย่างกว้างขวาง ทำาให้

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องเข้ามาตรวจสอบและ 

เป็นคดีความมากมายจนถึงปัจจุบัน

 ในปี 2544 มีโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  

ซึ่งได้เกิดโครงการเดินสำารวจออกโฉนดที่ดินในหลายพื้นที่

ของประเทศ มีการตั้งศูนย์เดินสำารวจออกโฉนดที่ดิน 

หลายแห่ง และพบว่าในโครงการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ 

จะเน้นพื้นที่ท่ีไม่อยู่ในเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ  

หรือเขตสงวนหวงห้ามประเภทอื่น แต่ส่ิงที่ได้ตรวจพบคือ

การไปออกโฉนดในพื้นที่ที่เป็นที่เขาหรือภูเขา ซึ่งต้องห้าม

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)

 ฉะนั้นในการมองปัญหาท่ีดินในประเทศไทยจึงเป็น

แนวคดิหนึง่ทีใ่ชป้ระกอบการดำาเนนิการในโครงการประชารฐั  

เมื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา ซึ่งเราทราบดีว่า 

การออกเอกสารสทิธใินพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตหิรอือทุยาน 
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แหง่ชาต ิจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งใชห้ลักฐาน ส.ค.1 มาเป็นหลกัฐาน

ในการออกเอกสารสิทธิ เพราะเป็นกรณีที่รัฐ ได้ให้สิทธิกับ

ประชาชนกอ่นทีจ่ะมกีารประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาตแิละ

อุทยานแหง่ชาติ จงึเปน็หลกัฐานชิน้เดยีวทีจ่ะสามารถออก

ในพื้นที่ดังกล่าวได้ อีกทั้งในอดีตตั้งแต่ปี 2497 ถึง 2537  

ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขาได้ เนื่องจาก 

กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) ได้ห้ามไว้ แต่ได้มีการ

แกไ้ขเปน็กฎกระทรวงฉบบัที ่43 ในป ีพ.ศ. 2537 ใหส้ามารถ

ออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขาได้ หากเป็นท่ีดินท่ีได้ 

มกีารแจง้การครอบครองไวโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย นัน่กค็อื 

ผู้ใดที่แจ้ง ส.ค.1 ไว้ในพื้นที่เขาหรือภูเขาก็สามารถนำาเอา

หลักฐานดังกล่าวมาอ้างออกเอกสารสิทธิได้ และตั้งแต่ 

ทีก่ฎกระทรวงดงักลา่วประกาศใช ้กเ็กดิกระบวนการทจุรติ 

นำาเอา ส.ค.1 ที่ไม่ได้ถูกขีดฆ่าจำาหน่ายในการออก  

น.ส.3 ก.ตามโครงการเดนิสำารวจป ี2519 – 2520 มาอ้างออก 

ในพื้นทีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ที่เขาหรือภูเขา 

พืน้ทีข่องรฐัถกูเอกชนทำาการยดึ บางรายนำาเอาไปจำาหน่าย

จ่ายโอน บางรายนำาเข้ากู้เงินกับสถาบันการเงิน และมีการ

ตดัไมท้ำาลายปา่ สรา้งความเสยีหายให้กับรฐัและประชาชน

อย่างมหาศาล 

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกอุทยาน	
แห่งชาติสิรินาถอย่างยั่งยืน	
 เมือ่เราทราบดีว่าการออกเอกสารสทิธิในพืน้ทีอุ่ทยาน

แห่งชาติสิรินาถ จะต้องใช้หลักฐาน ส.ค.1 เป็นหลักฐาน 

ในการออกเอกสารสทิธใินพืน้ทีด่งักลา่ว ซึง่เปน็ไปตามเง่ือนไข 

ของกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง หากเรา

สามารถตรวจสอบ ส.ค.1 ในตำาบลและหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้ง

ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถได้ และทำาให้ ส.ค.1 ในพื้นที่นี้

เป็นศนูย ์ปัญหาในการออกเอกสารสทิธใินพ้ืนทีก็่จะหมดไป  

จึงได้ตั้งสมมติฐานว่า สิ่งที่ได้จากการตรวจสอบจะพบว่า 

 1. มีการออกเอกสารสิทธิไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น  

น.ส.3 ก.ที่ออกในปี 2519 – 2520 ในโครงการเดินสำารวจ  

หรืออาจออกโฉนดทีดิ่นไปแลว้ ไมน่า่จะนอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซน็ต ์

ของจำานวน ส.ค.1 ที่ยังไม่ได้ถูกขีดฆ่าหรือจำาหน่าย 

 2. อยูร่ะหวา่งการยืน่คำาขอออกโฉนดทีดิ่นตอ่สำานกังาน

ที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง 

 3. ยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า  

เมือ่มกีารเปลีย่นมอืจากผูค้รอบครองเดมิ มาเปน็ผูค้รอบครอง 

รายใหม่ ทำาให้เอกสาร ส.ค.1 สูญหาย และไม่สามารถตดิตาม

จากหน่วยงานราชการได้ ซึ่งไม่น่าจะมีจำานวนมากกว่า 30 
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เปอรเ์ซน็ต ์เรากจ็ะนำา ส.ค.1 ดังกลา่วมามอบใหก้บัประชาชน

ที่มีสิทธิในท่ีดินแปลงนั้นเพื่อนำาเอาไปออกเป็นโฉนดท่ีดิน 

ตอ่ไป ซ่ึงราคาทีดิ่นมือเปลา่ในพืน้ทีอ่ำาเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็  

มีความแตกต่างจากที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหลายเท่า ฉะนั้นจึง

เชือ่ว่าประชาชนทีจ่ะได้รบั ส.ค.1 ในโครงการยอ่มจะนำาหลกั

ฐานดังกล่าวไปขอออกโฉนดที่ดินอย่างแน่นอน 

 ผลของการดำาเนินการทัง้ 3 ประการ จะทำาใหส้ามารถ

จำาหน่าย ส.ค.1 ที่ยังไม่ถูกขีดฆ่าออกไปจากทะเบียนครอบ

ครอง หรือขีดฆ่า ส.ค.1 ฉบับดังกล่าวไปได้ และในที่สุด 

จะทำาให้ทะเบียนครอบครอง ส.ค.1 ไม่มีช่องว่างหลงเหลือ

อีก นั่นก็คือ มีการใช้ ส.ค.1 ทุกฉบับในหมู่ที่เป็นที่ตั้งของ

อุทยานแห่งชาติสิรินาถจนหมดแล้ว เมื่อ ส.ค.1 เป็น ศูนย์

ก็จะไม่มีการนำาเอา ส.ค.1 มาอ้างออกในพื้นที่อุทยานแห่ง

ชาติสิรินาถอีกต่อไป 

 ดว้ยเหตนุี ้ศนูย์ชว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ด้

รบัความเปน็ธรรม กระทรวงยติุธรรมและกองคดส่ิีงแวดลอ้ม 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ จงึไดจ้ดัโครงการคนืท่ีดนิและปกปอ้ง 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ อุทยาน 

แห่งชาติสิรินาถ อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิสูจน์สิทธ ิ

ในการครอบครองทีด่นิและจดัทำาแผนทีแ่นวเขต โดยการมี 

ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นท่ี ในการ 

นำา ส.ค. 1 มอบใหก้ับเจา้ของทีด่นิหรอืทายาท เพื่อนำาไปใช ้

ในการออกเอกสารสิทธิ และป้องกันการนำา ส.ค. 1 ไปใช้

ในทางมชิอบ โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีเ่สีย่งตอ่การบกุรกุทีด่นิของ

รัฐ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาว่า พื้นที่ดังกล่าว

เป็นพื้นที่ที่เส่ียงต่อการบุกรุกที่สงวนหวงห้าม เน่ืองจาก 

มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม มีพื้นที่ชายฝ่ังทะเล  

และมีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องการของกลุ่มนายทุนทั้งใน

และตา่งประเทศ และยงัเปน็พืน้ที ่ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้เข้าไปปฏิบัติงานอีกด้วย 

ขั้นตอนการดำาเนินการ 
 โครงการนี้เป็นการดำาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนและภาครฐั เพือ่ใหเ้กดิทัง้ประสทิธิภาพและ

ประสิทธผิล โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหข้อ้มูลทอ้งถิน่ ถกูตรวจ

สอบโดยประชาชน ซึ่งหากมีผู้มาก่อการทุจริตอีก จะทำาให้

ประชาชนในพืน้ทีท่ราบทนัทวีา่ในพืน้ทีด่งักลา่วไมม่ ีส.ค.1 

ที่จะมาออกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอีกแล้ว เพราะ

พวกเขาเปน็ผู้ทำาการตรวจสอบเอง และฐานขอ้มลูของการ

ตรวจสอบจะถูกนำาไปเก็บไว้ที่หลายภาคส่วน เพื่อเป็นฐาน

ข้อมูลให้ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนได้มีการสอบทาน

กันเอง ซึ่งจะทำาให้การทุจริตดำาเนินการได้ยากขึ้น ฉะนั้น

จงึมกีารเตรยีมการในเรือ่งตา่ง ๆ  กอ่นทีจ่ะเริม่โครงการดงันี้

	1.	 การเตรียมบุคลากร

 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งมีภูมิลำาเนา

อยู่ในพื้นที่ที่ตรวจสอบ โดยใช้ช่วงเวลาที่นักเรียนปิดเทอม 

เพือ่ไมใ่หก้ระทบกบัการเรียนการสอน และการสอบ โดยจดุ

เด่นของการเลือกให้นักเรียนมาเป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจาก

การถา่ยทอดวธิกีารตรวจสอบจะสามารถถา่ยทอดใหเ้ข้าใจได้

งา่ยกวา่ประชาชนทัว่ไป นอกจากนีนั้กเรียนยงัเปน็ลกูหลาน

ของคนในพืน้ทีย่อ่มจะไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนใน

พื้นที่ในฐานะลูกหลานของพวกเขา เอง ทั้งยังเป็นการปลูก

ฝังให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทภารกิจว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการอนรัุกษท์รพัยากรธรรมชาตขิองแผน่ดิน และเป็นสว่นหนึง่ 

ในการช่วยเหลือประเทศชาติและรักษาพื้นที่อุทยาน 

แห่งชาติสิรินาถให้เป็นสมบัติของคนภูเก็ตและประชาชน

ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 1.2 คนเฒ่า คนแก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำานัน 

ซึ่งเป็นผู้รู้จักคนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำาหน้าที่ในการพา

นกัเรยีนไปพบกบับคุคลเปา้หมายเพ่ือใหน้กัเรยีนไดท้ำาการ
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3.	การเตรียมอุปกรณ์	ซักถามบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับตำาแหน่งท่ีดินตาม ส.ค.1  

ที่ตรวจสอบ 

 1.3 ประชาชนจากศูนย์เรียนรู้เพ่ืออำานวยความยตุธิรรม

ให้กับประชาชนอำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซ่ึงได้ผ่าน

การตรวจสอบในโครงการดังกล่าวในพื้นที่อำาเภอเกาะยาว 

จังหวดัพงังา ทำาหนา้ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัคณะทำางานขา้งต้น 

 1.4 คณะทำางานศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชน

ทีไ่ม่ได้รับความเปน็ธรรม กระทรวงยตุธิรรม และเจา้หนา้ที่

กองคดีสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำาหน้าที่เป็น

พี่เลี้ยงให้กับชุดตรวจสอบ และถ่ายทอดวิธีการตรวจสอบ  

การซกัถาม เมือ่พบตำาแหนง่ทีต่ัง้ของทีด่นิแลว้ กจ็ะทำาหนา้ที ่

ในการตรวจสอบซำ้าด้วยการใช้เครื่องมือกำาหนดพิกัด 

ทางดาวเทยีม และนำาค่าตำาแหนง่มาตรวจสอบในฐานระบบ 

น.ส.3 ก.และ โฉนดที่ดินของสำานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 

สาขาถลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

 1.5 ข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น อุทยาน 

แห่งชาติสิรินาถ ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครอง และ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำาหน้าที่มาช่วยตรวจสอบ

ร่วมกับคณะทำางาน เพื่อสร้างสมประสบการณ์ และนำาไป

ถ่ายทอดและดำาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ต่อไป 

2.	การเตรียมข้อมูล	

 จากการตรวจสอบจากอุทยานแห่งชาติสิรินาถพบว่า

มี ส.ค.1 ฉบับใด ที่ยังไม่ได้ถูกจำาหน่ายออกจากทะเบียน

ครอบครอง ในตำาบลสาคู จำานวน 295 ฉบับ , ตำาบลเชิง

ทะเล จำานวน 86 ฉบับ ,ตำาบลไม้ขาว จำานวน 109 ฉบับ 

และตำาบลเทพกระษัตรี จำานวน 137 ฉบับ รวม ส.ค.1  

ที่จะต้องตรวจสอบจำานวนทั้งสิ้น 627 ฉบับ 

 3.1 เครื่องมือจับพิกัดทางดาวเทียม (GPS)  

เพือ่ทำาการจบัพกิดัดาวเทยีมเมือ่คณะทำางานภาคประชาชน

ทำาการตรวจพบตำาแหนง่ทีน่า่เชือ่วา่เปน็ตำาแหนง่ของ ส.ค.1 

 3.2 เขม็ทศิ เพือ่ใหค้ณะทำางานทีล่งพืน้ทีไ่ดต้รวจสอบ 

ทิศของท่ีดินแปลงข้างเคียงซึ่งระบุไว้ในหลักฐาน ส.ค.1  

เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป 

 3.3 กระดาษหรือสมุด ปากกา เพื่อใช้ในการจด 

รายละเอียดในการตรวจสอบ 

 จากกระบวนการการดังกล่าว สามารถตรวจสอบ  

หลกัฐาน สค.1 ไดท้ัง้สิน้ 500 ฉบบั ซึง่หมายความวา่โครงการ

คืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน 

ของรฐัอทุยานแหง่ชาตสิรินิาถ โดยการมสีว่นรว่มของชมุชน

เป็นรูปแบบการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐแบบยั่งยืน 

สามารถลดช่องว่างในการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ 

ที่ไม่ถูกต้องได้ถึง 500 ฉบับ และสามารถนำาไปใช้กับ

พื้นที่อื่น ๆ ทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำาความผิด 

ในการออกเอกสารสทิธแิปลงทีด่นิ ขณะเดยีวกนัประชาชน

ยังได้รับความเป็นธรรมในสิทธิที่ดินทำากินของตน ซึ่งเป็น

สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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 ทัง้นี ้คณะทำางานไดท้ำาขอ้สรปุตา่ง ๆ  เสนอตอ่ทกุหน่วยงาน  

โดยเฉพาะสำานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง  

เพื่อให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

 1) สำาหรับแปลงที่ดินที่ได้ออกเอกสารสิทธิไปแล้ว  

ให้ตรวจสอบข้อมูลที่คณะทำางานตรวจสอบว่า ตำาแหน่ง  

ส.ค.1 ที่ได้ออกเอกสารสิทธิไปแล้ว ถูกต้องหรือไม่  

หากถูกต้องให้ดำาเนินการจำาหน่ายออกจากทะเบียน ส.ค.1 

 2) สำาหรับแปลงที่ดินที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ  

ให้รับคำาขอออกโฉนดที่ดินและดำาเนินการออกโฉนดที่ดิน

ให้กับผู้ขอต่อไป 

 กรณีทั้งสองส่วนหากสามารถดำาเนินการได้ทั้งหมด  

จะทำาใหท้ะเบยีน ส.ค.1 ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอั่นเปน็ทีต้ั่งของอทุยาน

แห่งชาติสิรินาถถูกจำาหน่ายออกจากทะเบียนครอบครอง

หมด และจะไมม่หีลักฐาน ส.ค.1 มาอ้างออกในพ้ืนทีอ่ทุยาน

แหง่ชาตสิรินิาถอกีตอ่ไป ทัง้นี ้ผูเ้ขยีนขอเสนอแนะให้มกีาร

ทำาบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งกรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ปา่และ

พันธุ์พืช (โดยอุทยานแห่งชาติสิรินาถ) และ กรมที่ดิน (โดย

สำานกังานทีด่นิจังหวดัภเูกต็ สาขาถลาง) เพือ่ยนืยนัวา่พืน้ที่

อุทยานแห่งชาติสิรินาถไม่มีหลักฐาน ส.ค.1 มาอ้างออกอีก

ต่อไป เพราะได้มีการตรวจสอบจนครบหมดแล้ว 

 บทสรุปท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการมี	3	ประการ คือ

 1. เปน็การปอ้งกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบของ

ข้าราชการที่จะนำา ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นไปอ้างออก

เอกสารสิทธิในพื้นที่สงวนหวงห้ามและที่เขาหรือภูเขาอัน

เป็นที่ดินของรัฐที่เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน

 2. เป็นการปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐและปอ้งกนัการ

ตดัไมท้ำาลายป่า อนัถือเป็นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

ของแผ่นดินตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 3. เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนท่ีสามารถนำาเอา 

ส.ค.1 ที่ตามหามาหลายปีไปออกเป็นโฉนดที่ดิน สร้าง

มูลค่าให้กับที่ดินเกิดความสุขกับประชาชน เป็นไปตาม 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 การดำาเนินการดังกล่าวจึงเป็นการแก้ไขปัญหา 

ท่ีต้นเหตุและเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนท่ียัง่ยนื บรรลุวัตถปุระสงคข์องกรมสอบสวน

คดีพิเศษและกระทรวงยุติธรรม 
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การประยุกต์ใช้อากาศยาน

ไร้คนขับ
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การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่และจัดทำ แผนที่ 

บนัทกึภาพระยะไกลไดแ้ลว้แพรภ่าพสญัญาณมายงัจอภาพ 
ที่สถานีภาคพื้นดิน ในเวลาที่ใกล้เวลาจริงมากที่สุด (Near 
Real Time: NRT) ทำาใหผู้บั้งคับบัญชาสามารถมองเหน็ภาพ
สนามรบในเวลาที่ใกล้เวลาเป็นจริงมากที่สุดนอกจากน้ัน
อากาศยานไรค้นขบัยงัสามารถปฏบิตัภิารกจิดา้นขา่วกรอง
การเฝ้าตรวจการคน้หาเปา้หมาย และการลาดตระเวนหรือ
ทีเ่ราเรยีกว่า ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition, Reconnaissance) ได้ เป็นต้น

	 2.	 ขั้นตอนการดำาเนินงาน
   2.1 สำารวจและวางแผนการบิน ก่อนที่จะทำาการ
บินสำารวจจำาเป็นต้องทำาการวางแผนการบินและกำาหนด
พืน้ทีส่ำารวจทีช่ดัเจน โดยจะตอ้งกำาหนดจดุทีส่ามารถใชเ้ปน็ 
Runway เพื่อนำาเครื่อง UAV บินขึ้นสำารวจ ซึ่งจุดที่ใช้เป็น 
Runway ต้องมีพ้ืนผิวที่ค่อนข้างเรียบและไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความยาวของ Runway ที่ใช้นำาเครื่องขึ้นต้องไม่น้อยกว่า 
50 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนำ้าหนักบรรทุกบนตัวเครื่อง UAV 
ด้วย ถ้ามีนำ้าหนักบรรทุกมากควรจะมีความยาว Runway 
ที่เพิ่มขึ้น
  2.2 ลงพื้นที่เพื่อสำารวจ หลังจากกำาหนดพื้นท่ี
สำารวจแล้วจะเป็นการลงสนามเพื่อทำาการบินสำารวจ  
โดยก่อนการขึ้นบินจะต้องทำาการสำารวจสภาพ Runway 
ว่ามีความพร้อม จากนั้นทำาการติดตั้งอุปกรณ์ 
  2.3 ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสำารวจ ขอ้มลูท่ีได้จากการ
บนิสำารวจไดแ้ก ่ภาพถา่ยทางอากาศ ซึง่ประกอบดว้ยข้อมูล
ต่างๆ เช่น ตำาแหน่ง ทิศทาง และความสูงในการบิน เป็นต้น 
  2.4 การทำา Geo-Referencing และการตอ่ภาพถา่ย
ทางอากาศ การทำา Geo-Referencing ของภาพถ่ายทาง
อากาศสามารถทำาไดโ้ดยนำา Log ทีไ่ดจ้ากการบนิทีไ่ด้ทำาการ
ตัง้เวลาของระบบการบนิอตัโนมตัใิห้ตรงกบักลอ้งมาทำาการ 

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) มีความสามารถในการ
ทำางานท่ีเหมาะสมกับความต้องการในการสร้างงาน

ด้านการถ่ายภาพทางอากาศและจัดทำาแผนที่ ซึ่งภาพถ่าย
ทางอากาศที่ได้นั้นมีความละเอียดสูงและครอบคลุมพื้นที่
ตามความต้องการได้ สามารถนำามาใช้ในการสืบสวนคดี
ไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ และประยกุต์ใช้ในการจดัทำาแผนที่
ภาพถา่ยทางอากาศเพือ่นำามาใช้ในการวเิคราะห ์ตลอดจน
ตรวจสอบการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในพ้ืนท่ีของรัฐวา่มกีารซอ้น
ทบั คาบเก่ียว หรอืเปลีย่นแปลงหรือไม ่เพือ่ใชป้ระกอบการ
ทำาคดไีดเ้ปน็อยา่งดี ในขณะทีผู่เ้ขียนเป็นผู้อำานวยการศนูย์
ปฏบิตักิารแผนทีแ่ละภมิูสารสนเทศ ไดริ้เร่ิมนำาอากาศยาน
ไรค้นขบั (Drone) มาทดลองใชใ้นการสบืสวนสอบสวน โดย
มีหลักการดังนี้
	 1.	 อากาศยานไรค้นขับหรอืยูเอว	ี(Unmanned	
Aerial	Vehicle:	UAV)	
  เป็นอากาศยานที่ไม่มีนักบินประจำาการอยู่บน
เครื่อง เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถ
ควบคมุได ้อากาศยานไรค้นขบัมรีปูรา่งขนาดรปูแบบ และ
เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ตามหลักแล้วอากาศยาน 
ไรค้นขบั กค็อื โดรน (Drone) นัน่เอง เปน็อากาศยานทีค่วบคมุ 
จากระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซ่ึงมีอยู่ 2 ลักษณะ 
คือ การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุม
แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัย
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีมี่ระบบทีซ่บัซอ้นแลว้มกีารตดิตัง้ไว้
ในอากาศยาน อาจกลา่วไดว้า่ อากาศยานไรค้นขบัคอืเครือ่ง
บนิทีส่ามารถบินไดด้ว้ยระบบอัตโนมตั ิโดยไมต่อ้งใชนั้กบนิ
ประจำาการอยู่บนอากาศยาน อาจมีการติดตั้งกล้องถ่าย
ภาพคุณภาพสงูทัง้กลอ้งถา่ยภาพในเวลากลางวนั (Electro 
Optical) และกลอ้งอินฟาเรด (Infrared Sensor) ทีส่ามารถ

พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม1

1ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที ่ผู้อำานวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม
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Match ภาพกับเวลาจากภาพถ่ายและตำาแหน่งที่บันทึกใน 

Log file ทำาการตอ่ภาพถา่ยทางอากาศให้มีความถกูตอ้งท้ัง

ตำาแหน่งและทิศทางภาพบนแผนที่ ซึ่งสามารถเลือกปรับ

พารามิเตอร์ต่างๆได้ ในการปรับแก้พารามิเตอร์ดังกล่าว

เปน็การชว่ยทำาใหภ้าพถา่ยทีต่่อออกมามคีวามถกูตอ้งมาก

ยิ่งขึ้น

	 3.	 การทำาแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ	
  ปจัจุบนั UAV (Unmanned aerial vehicle) นัน้

เป็นที่รู้จักและมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นด้วยความสามารถ

ในการใชง้าน การทำาภารกจิทีห่ลากหลาย การเลอืกใชง้าน

ให้เหมาะสมกับความต้องการจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพราะจะ

สามารถชว่ยสรา้งงานทีด่ตีรงกบัความตอ้งการไดด้ว้ยรปูแบบ

ขีดความสามารถที่ต่างกัน ทำาให้ผู้ที่มีความต้องการใช้งาน

มีความจำาเป็นที่ต้องหาข้อมูลของ UAV เพื่อให้ได้ตรงตาม

ความตอ้งการและรองรบัการใชง้านของตน ดว้ยนวตักรรม

ที่ก้าวลำ้าขึ้นไปในยุคแห่งโลกเทคโนโลยีทำาให้ UAV นั้นมี

ความสามารถมากขึ้นด้วยระบบที่เข้ามาเพิ่มเติม ที่พัฒนา

จนกลายเปน็ UAV แบบอจัฉรยิะมรีะบบในการควบคมุการ

ใช้งานทำาให้การใช้งานนั้นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน 

  ปญัหาการบกุรกุพืน้ทีผ่นืดนิและผนืปา่ธรรมชาติ

ยงัพบกระจายอยูใ่นทกุภมูภิาคในประเทศไทยอยา่งตอ่เนือ่ง 

การสำารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรผืนดินและผืนป่าน้ันมี

หลายวิธี อีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ไว

และทันท่วงที นั่นคือการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยใช้

ภาพถา่ยทางอากาศ ซึง่ปจัจบุนัมเีครือ่งมอืทีส่ามารถเขา้มา

ชว่ยใหส้ามารถตดิตาม สำารวจ ไดท้นัทว่งทไีมต้่องใชเ้วลานาน

เหมอืนในสมยักอ่น เครือ่งมอืทีว่า่นัน่กค็อื UAV นัน้เอง โดย 

UAV สมัยใหม่แบบ Hi-Technology ที่ออกแบบและผลิต

มาสำาหรับงานถ่ายทำาแผนที่ทางอากาศเริ่มมีเข้ามาให้เห็น

มากขึ้นพร้อมกับระบบการรองรับกล้องท่ีมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการแยกสีของพืชพรรณ ผืนดิน ผืนนำ้า 

พื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ พื้นที่ว่างเปล่า หรือแม้แต่กระทั่ง

สิ่งก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัย ทำาให้การติดตามพื้นที่ของผืนดิน

หรือป่าไม้นั้นไม่ใช่เรื่องยากหรือใช้เวลานานอีกต่อไป 

 การทำาแผนที่ทางอากาศด้วยเครื่องบินแบบ UAV  

(Unmanned aerial vehicle) กอ่นอืน่ขอกลา่วถงึการไดม้า

ซึง่ภาพถา่ยทางอากาศแบบดัง้เดมิกอ่น แหลง่ทีม่าของการ

ถ่ายภาพถ่ายทางอากาศทัว่ไปมาจาก 2 แหลง่ไดแ้ก่ ภาพถา่ย

ดาวเทยีม และเคร่ืองบิน (คนขับ) ถา่ยภาพทางอากาศ ทัง้สองวิธี 

มีประโยชน์และจุดอ่อนขึ้นอยู่กับความต้องการของ 

ผู้ใช้ ภาพถ่ายดาวเทียมมีแนวโน้มการได้มาของภาพ

ที่ช้าไม่ได้อย่างรวดเร็ว แต่โดยทั่วไปสามารถถ่ายภาพ

ได้ในทุกๆท่ีท่ีต้องการ สำาหรับเคร่ืองบินขนาดใหญ่ 

(มีนักบินและลูกเรือ) การขึ้นบินถ่ายภาพทางอากาศ 

ทุกครัง้จะตอ้งไดร้บัอนญุาตและการประสานงานของนักบนิ

และต้นหน ภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่

และมักจะมีความละเอียดเพียง 50 ซม. ในขณะที่เครื่อง

บนิถา่ยภาพทางอากาศจะมคีวามละเอยีดถงึ 10 ซม. ขึน้อยู่

กบัระดบัความสงูและกลอ้งทีใ่ชง้าน ทัง้สองวธิจีะข้ึนอยูก่บั

สภาพอากาศในแตล่ะพืน้ทีแ่ละสภาพอากาศสว่นใหญม่กัมี

เมฆแนน่อนจะปดิบังกระบวนการการถา่ยภาพทางอากาศ 

ที่สำาคัญที่สุดคือ วิธีการที่ทั้งสองเป็นกระบวนการที่มีราคา

แพงและมีกระบวนการที่ยาวนานในการผลิตภาพถ่ายทาง

อากาศ ดงันัน้ UAV จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่ในการผลิต

ภาพถ่ายทางอากาศ 

	 4.	 วธีิการทำาแผนทีท่างอากาศด้วยอากาศยาน
ไร้คนขับ	
 การใช้ UAV เพื่อการทำาแผนที่ทางอากาศ จะแบ่ง 

UAV ที่ถูกนำามาใช้ปฏิบัติงานเป็น 2 ประเภท คือ Fixed 

wing UAV อากาศยานไร้คนขับที่มีลักษณะปีกแข็ง และ 

Multirotor UAV อากาศยานไร้คนขับที่มีลักษณะปีกหมุน 

   การประยกุตใ์ช ้UAV เพือ่การสำารวจและทำาแผนท่ี

จากภาพถ่ายทางอากาศน้ันต้องมกีารบันทกึภาพในแนวดิง่

หรอืเกอืบดิง่ และภาพทีไ่ดต้อ้งมกีารบนัทกึใหค้รอบคลมุอยา่ง

มีระบบ ดังนั้นด้วยความสามารถ UAV หรืออากาศยานไร้

คนขบัทีส่ามารถทำาการบนิไดอ้ยา่งอตัโนมตัติามรปูแบบแผน

การบินที่วางไว้ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่

ติดต้ังบนอากาศยานร่วมกับการติดต้ังอุปกรณ์การสำารวจ



44กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

จากพวกกล้องบันทึกภาพหรือเซนเซอร์ ทำาให้ข้อมูลภาพ

ที่ได้จาก UAV มีคุณสมบัติที่จะนำามาประมวลผลทำาแผนที่

ภาพถ่ายได้โดยการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อทำาแผนท่ี

ทางอากาศด้วย UAV แบ่งสถานีออกได้เป็น 2 สถานีคือ 

	 4.1	 ภาคอากาศยาน	ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

  ตัวเครื่องอากาศยาน (Platform) เป็นโครงของ

เครือ่งบนิซึง่มักทำามาจากวสัดทุีน่ำา้หนกันอ้ยและมคีวามแขง็ 

เช่น Kevlar, EPP, CFK รวมไปถึงระบบนำาทางอัตโนมัติ 

(Autopilot) ระบบนำาร่อง (GPS) ระบบรับรู้การทรงตัว 

(IMU) และแบตเตอรี่ 

  กลอ้งและเซนเซอร ์(Camera and Sensor) โดย

ขึน้อยูก่บัลักษณะงานและขอ้มลูทีต่อ้งการไดจ้ากการสำารวจ 

โดยกล้องที่นำามาใช้สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด ทั้ง

กลอ้งบนัทึกภาพนิง่ กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอ กลอ้งอนิฟาเรด

หรือเรดาร์ 

  สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control 

Station) ประจำาการอยู่ท่ีภาคพื้นดินเพื่อตรวจสอบการ

ทำางานและสถานะของอากาศยานในขณะปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามรูปแบบแผนการบินที่วางไว้ 

	 4.2	ภาคประมวลผล	

  การวางแผนการบนิ ตอ้งคำานงึถงึความละเอียดและ

ความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการ โดยการบันทึกภาพเมื่อ

ทำาการขึน้บนิในแตล่ะครัง้ตอ้งพจิารณาลกัษณะภมูปิระเทศ 

เพือ่กำาหนดความสงูท่ีเหมาะสม พรอ้มท้ังกำาหนดสว่นซอ้น

ระหว่างภาพ (Overlap) และสว่นซอ้นระหวา่งแนวบิน (Side 

lap) เส้นทางการบินต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้าม การปฏิบัติ

งานของ UAV ตอ้งรกัษาระยะจากสถานคีวบคมุภาคพืน้ดนิ

ใหไ้ม่เกนิระยะ การส่ือสาร และตอ้งคำานวณเวลาปฏบิตังิาน 

ของ UAV ใหส้อดคลอ้งกบัประสทิธภิาพของแบตเตอรีด่ว้ย

 การบันทึกข้อมูลภาพด้วย UAV นั้นสามารถบันทึกได้

ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยรูปแบบการบันทึกจะ

ขึ้นอยู่กับกล้องและเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่บน UAV ส่วนการ

บันทึกตำาแหน่งและการเอียงตัวของ UAV จะได้จาก GPS 

และ IMU ตามลำาดับ การประมวลผลภาพด้วยซอฟต์แวร์

ตอ้งมีข้อมูลนำาเขา้คือ ข้อมลูภาพ (Image File) และขอ้มลู

ตำาแหน่ง การเอียงตัวของ UAV ในกรณีท่ีต้องการแผนที่

ที่มีความละเอียดถูกต้องที่ดีจำาเป็นต้องนำาเข้าจุดบังคับ

ภาพถา่ย (Photo Control Point) ใช้ในการประมวลผลดว้ย

ซอฟตแ์วรจ์ะเปน็ไปอยา่งอตัโนมตัโิดยใชห้ลกัการในการจบั

คูภ่าพแลว้ไปสร้างโครงข่ายสามเหลีย่มทางอากาศ (Aerial 

Triangulation) อัตโนมัติเพื่อคำานวณหาค่าองค์ประกอบ

การจดัคา่ภายนอก (Exterior Orientation Parameters) 

ของภาพทุกภาพและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นภาพออร์โธ  

(Orthophoto) แบบจำาลองความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ 

(DSM) และขอ้มลูกลุม่จดุความสงูสามมติิ (3D Point Cloud) 

 แผนที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลภาพ คือ 

ภาพออร์โธ (Orthophoto) แบบจำาลองความสูงพื้นผิว

ภมูปิระเทศ (DSM) และขอ้มลูกลุม่จดุความสงูสามมติิ (3D 

Point Cloud) ซึง่สามารถนำาผลลัพธดั์งกล่าวไปประยกุตใ์ช้

ทำาแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศได้

     

ภาพจำาลองสามมิติที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับของ

ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ

การทำาแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับโดยศูนย์ปฏิบัติ

การแผนที่และภูมิสารสนเทศ
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ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การประสาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน 

ในภารกิจงานค้ามนุษย์

ให้เกิดประสิทธิภาพ
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 งานดา้นคา้มนษุยนั์บไดว้า่เป็นงานทีส่ำาคญัเป็นอย่างย่ิง 
ในทกุ ๆ  มติ ิรวมถงึรฐับาลไทยไดใ้หค้วามสำาคญัในงานดา้น
นี้เป็นลำาดับต้น ๆ ที่จะมีการดำาเนินการตามแผนระยะยาว 
5P (Prosecution : การบังคับใช้กฎหมาย , Protection :  
การดูแลเหย่ือ , Prevention : การป้องกัน , Policy : 
นโยบาย และ Partnership : ความร่วมมือ) ให้เกิดผลการ 
บรูณาการรว่มกนัของแตล่ะหนว่ยงานทีร่่วมกันดแูลรบัผิดชอบ 
ในแตล่ะดา้น (P) ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกันและมผีลลพัธ ์
(Result) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ  
กรมสอบสวนคดพีเิศษ ภายใตก้ารกำากบัดแูลของกระทรวง
ยุติธรรมได้เข้ามามีบทบาทในงานด้านการค้ามนุษย์อย่าง
จริงจัง ได้มีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์” 
ในอดีต จนปัจจุบัน (มิถุนายน 2560) มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งของกรมสอบสวนคดพีเิศษใหม ่โดยกำาหนดใหเ้ปน็  
“กองคดีการค้ามนุษย์” ขึ้น รับผิดชอบคดีการค้ามนุษย์ 
ในทุกรูปแบบ ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที ่
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จดัการกบัปญัหาการค้ามนษุยใ์นทกุรปูแบบ อนัถือวา่เปน็งาน 
ที่ต้องให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 งานวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นและศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริม
ใหก้ารประสานความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการป้องกนั 
ปราบปราม สืบสวน สอบสวน ในภารกิจงานค้ามนุษย์  
เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบ และแนวทางที่ส่งเสริมให้การ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกัน 
ปราบปราม สืบสวน สอบสวน ในภารกิจงานค้ามนุษย์เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นท่ีจะให้งานของกองคดีการค้ามนุษย์  
เกดิความสำาเร็จตามภารกจิทีไ่ดม้อบหมาย ทัง้ในระดบัรฐับาล  

กระทรวง และกรม โดยให้เห็นถึงปัจจัยท่ีสำาคัญที่ทำาให้

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน

สอบสวน ในภารกิจงานค้ามนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพ

งานเกิดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อให้ผู้บริหารตระหนัก และใช้เป็น
แนวทางในการบรหิารจัดการให้เกดิผล โดยมเีคร่ืองมอืทีใ่ช ้
ในการวิจัยอยู่ในรูปของแบบสอบถามสำาหรับบุคลากร 
ทีท่ำางานในศนูยต์อ่ต้านการคา้มนษุย ์กรมสอบสวนคดพีเิศษ  
ในขณะนี้จำานวนทั้งหมด 32 คน ผลการวิจัยระดับความ

คิดเห็นรายข้อของทั้ง 3 ด้าน พบว่า 

 1.) ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้และทักษะบุคคล  
ได้แก่ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานด้านนี ้
มคีวามทา้ทาย การใหค้วามสำาคญัตอ่ภารกจิดา้นการคา้มนษุย ์
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และการพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถดา้นภารกิจการคา้มนษุย ์หรือความเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นทางเทคโนโลยีหรือความท้าทายอื่น ๆ ในงาน 
ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

พันตำ�รวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์1

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 2.) ปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ พบว่า การท่ีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติการทุกระดับในศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ควร

จะมีมนุษยสัมพันธ์ การรู้จักปฏิสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่ 

หรือบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะท่ีทำางานกับต่างประเทศ  

จะทำาให้ภารกิจด้านการค้ามนุษย์ประสบความสำาเร็จ 

ได้เร็วและดีกว่าปกติ

 3.) ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมและองคป์ระกอบอืน่ ๆ   

พบว่า การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการใช ้

ช่องทางของหน่วยงานเป็นหลัก เช่น การทำาหนังสือ  

การพบหรือการสื่อสารที่เป็นทางการ ทำาให้งานประสบ

ความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรให้ความสำาคัญ

ในภารกิจการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยจนกว่า

สถานการณท์าง Tier ของประเทศไทยจะดขีึน้ และกองคดี

การค้ามนุษย์ ควรเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

ทีจ่ะเกดิขึน้ไมว่า่จะดา้นงบประมาณ บคุลากร ด้านยทุธศาสตร ์

ดา้นเทคโนโลย ีและนวตักรรมต่าง ๆ  ใหม้คีวามพรอ้มเสมอ

 ผลการวจิยัยงัชีใ้หเ้หน็ถงึความสำาคญัของภาษาองักฤษ 

ในการประสานงานระหวา่งประเทศ การใชบ้คุคลใหเ้หมาะ 

กบังาน การพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรมการสบืสวน การสรา้ง

ความสมัพนัธข์องบคุคลและเครือขา่ยหนว่ยงานระหวา่งประเทศ

ในการรว่มมอืปราบปราม สืบสวนสอบสวน การใชช้อ่งทาง 

ของหนว่ยงานในการประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ  

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว รวมถึงการสร้างศักยภาพ 

ของบุคคลในทุกมิติเพื่อสอดรับกับพลวัตรของสังคมโลก 

โดยมีการสรุปงานวิจัยและอภิปรายผลดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
 โครงการวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมให้การประสาน 

ความรว่มมอืระหว่างประเทศในการปอ้งกนั ปราบปราม สืบสวน 

ในภารกจิงานคา้มนษุย ์ใหเ้กดิประสทิธภิาพ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ 

วจิยัอยูใ่นรปูของแบบสอบถามสำาหรับบคุลากรทีท่ำางานในศนูย์

ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์กรมสอบสวนคดพีเิศษ จำานวนทัง้หมด  

32 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อายุเฉลี่ย 42 ปี 

ดำารงตำาแหนง่เจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษ ระดบัชำานาญการ จบการ

ศึกษาระดับปริญญาโท อายุการทำางานเฉลี่ย 14 ปี อายุ

ราชการทำางาน 16 ปี มีความสามารถในการอ่าน เขียน 

ฟัง พูด ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และภาษาที่ 3 

ในระดับน้อยที่สุด

 ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นรายข้อของ
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ
บุคคล ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆ  
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมาก เมื่อจำาแนกออกเป็นราย
ข้อของแต่ละด้านจะพบว่า ใน “ด้านการพัฒนาความ
รู้และทักษะบุคคล” กลุ่มตัวอย่างให้มีความเต็มใจ

ที่จะปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานด้านนี้มีความท้าทาย 
ให้ความสำาคัญต่อภารกิจด้านการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติ และต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ด้านภารกิจการค้ามนุษย์ หรือความเปลี่ยนแปลงที่ 
เกดิขึน้ทางเทคโนโลยหีรอืความทา้ทายอืน่ ๆ   ในงานดา้นน้ี  

อย่างต่อเนื่อง

 สำาหรับ “ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ” กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่า ผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติการทุกระดับในศูนย์ต่อต้านการ

ค้ามนุษย์ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ การรู้จักปฏิสัมพันธ์  

กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะที่ทำางานกับ 

ตา่งประเทศ จะทำาให้ภารกจิดา้นการคา้มนษุยป์ระสบความ

สำาเร็จได้เร็วและดีกว่าปกติ 

 ส่วน “ด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ 

อื่นๆ” กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การประสาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการใช้ช่องทางของ

หน่วยงานเป็นหลัก เช่น การทำาหนังสือ การพบหรือ 

การสื่อสารที่เป็นทางการ ทำาให้งานประสบความ

สำาเร็จและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรให้ความสำาคัญ 

ในภารกิจการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย

จนกว่าสถานการณ์ทาง Tier ของประเทศไทยจะดีขึ้น  

และกองคดีการค้ามนุษย์  ควรเตรียมความพร้อมต่อการ

เปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ ไม่วา่จะดา้นงบประมาณ บคุลากร 

ด้านยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ  

ให้มีความพร้อมเสมอ
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 ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นรายด้านพบว่า ด้าน

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านสภาพ

แวดลอ้มและองคป์ระกอบอืน่ ๆ  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะบุคคลอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.		ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะบุคคล	
  จากการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้ประกาศ “การป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยเร่งรัด

และบูรณาการการทำางานของทุกกระทรวง ขจัดอุปสรรค

ด้านกฎระเบียบ และดำาเนินการกับผู้กระทำาความผิด 

ทัง้ขา้ราชการและพลเรือนอยา่งเด็ดขาด ดังนัน้ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัภารกจิปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์ จงึต้องมีทกัษะ 

เฉพาะตัวที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นด้าน 

การสบืสวนสอบสวน การดำาเนนิคดคีา้มนษุย์ การช่วยเหลอื 

และการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

เพือ่แกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยข์องประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล ทำาให้เกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 

และท้าทายความสามารถของคนที่จะขจัดปัญหานี้  

ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภารกิจการค้ามนุษย์

เป็นงานคุณค่าและความหมาย (Meaningful Work)  

กลา่วคอื เกดิความตระหนกัและรูส้กึถงึคณุคา่และความสำาคญั 

ของงาน ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข และสนุกกับงาน  

ทำาให้เกิดความทุ่มเท มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ 

ในการทำางานมากขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุดก่อให้เกิดผลลัพธ์จาก

การทำางานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น (มณฑล สรไกรกิติกูล 

และ สุนันทา เสียงไทย. 2556)

	 2.	 	ดา้นการพฒันาความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ	
  การมมีนษุยสมัพนัธแ์ละปฏสัิมพันธ์ทีด่รีะหวา่งผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ผูป้ฏบิตักิารทกุระดับในศนูยต์อ่ตา้นการคา้มนษุย์

ควรปฏิสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะ 

ทีท่ำางานกบัตา่งประเทศ จะทำาใหภ้ารกิจดา้นการคา้มนุษย ์(กอง) 

ประสบความสำาเรจ็ได้เร็วและดีกว่าปกติ การมมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ี

ในการทำางานจะสร้างความราบรื่นในการทำางานร่วมกัน   

สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้เกิด

ความรักใคร่และความสำาเร็จในการทำางานร่วมกัน 

เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็นเครื่องมือช่วย 

ในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง (ทิพย์ นิลนพคุณ. 

ม.ป.ป.: ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลวรรณ 

เอกทุ่งบัว (2555) เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ

ของคณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบวา่ 

ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์

ในการทำางานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความ

สมัพันธท์ศิทางบวกกบัประสทิธภิาพการปฏบิตัขิองบคุลากร

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

	 3.	 	ด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆ	
  การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการ

ใช้ช่องทางของหน่วยงานเป็นหลัก เช่น การทำาหนังสือ  

การพบหรือการสื่อสารที่เป็นทางการ จะทำาให้งานประสบ

ความสำาเรจ็และมีประสทิธภิาพ ซึง่การทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอื 

ท่ีดีจากนานาประเทศน้ันต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศท่ีดีด้วย ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ 

ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ   อาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือ

หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่รัฐ (สุรพล ราชภัณฑารักษ์. ม.ป.ป.: 

ออนไลน์)  ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการระหว่างรัฐที่เชื่อมโยงกันด้านการค้ามนุษย์ 

นอกจากน้ี รฐับาลควรให้ความสำาคญัในภารกจิการค้ามนุษยอ์ย่าง

ต่อเน่ือง อย่างน้อยจนกว่าสถานการณ์ทาง Tier ของประเทศไทยจะดีข้ึน  

และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (กอง) ควรเตรียมความพร้อม

ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้านงบประมาณ 

บุคลากร ด้านยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ต่างๆ ให้มีความพร้อมเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

วรรณา อาวรณ์ (2556) เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำางาน 

กบัความผูกพนัตอ่องคก์ารของขา้ราชการ รฐัสภาระดบัปฏบิตัิ

งานของสำานกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร พบวา่ปจัจยั 
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ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการทำางาน 

ได้แก่ ลักษณะของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ด้านเงินเดือนเดือนและผลตอบแทน ด้านความมั่นคง

ในงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและ 

การบริหารงาน ด้านเทคนิคการควบคุมดูแล ด้านความ

รับผิดชอบในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน ด้าน 

ความสำาเร็จในงาน และด้านการได้รับการยอมรับ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 	ด้านการพฒันาความรูแ้ละทกัษะของบคุลากร
ที่ทำางานด้านการค้ามนุษย์
  1) ควรส่งเสริมการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

และ/หรือภาษาที่ 3 ในการสืบสวนสอบสวนในคดี หรือใน

การปราบปรามโดยไม่ต้องใช้ล่าม

  2) ควรได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน  

โดยเฉพาะเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสืบสวนที่ทันสมัย 

เพือ่พฒันาและเพิม่พนูความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเพยีงพอกบั

การปฏบิตังิานดา้นนี ้ใหส้อดรบักับนานาประเทศทีเ่จรญิแลว้

  3) สร้างขวัญและกำาลังในการทำางานให้แก่

บุคลากรที่ทำางานด้านการค้ามนุษย์ โดยผู้บริหาร

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องให้ความสำาคัญกับ

ภารกิจงานค้ามนุษย์และการวางบุคคลที่มีความรู้ 

และประสบการณ์ให้เข้ากับงาน (Putting the right man 

into the right job) โดยเฉพาะผู้นำาหน่วยระดับผู้อำานวย

การกองและระดับผู้อำานวยการส่วน เพราะจะต้องเป็น

ผู้นำาท่ีรอบรู้ประสบการณ์ และเข้าใจงานภารกิจค้ามนุษย์

อย่างแท้จริง

	 2.		ดา้นการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
  1) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่าย

กับหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำางานด้านการค้ามนุษย์

ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม (NGO)

  2) สนับสนุนบุคลากรที่ทำางานด้านการค้ามนุษย์ 

ในการประสานงานทกุรปูแบบกบัหนว่ยงานภายนอกประเทศ

อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

  3) ลดขั้นตอนการประสานงานและเพ่ิมความ

สัมพันธ์ท้ังระดับบุคคลและระดับหน่วยงานกับหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและความคล่อง

ตัวในการทำางาน 

	 3.		ด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆ
  1) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ทำางาน

ด้านการค้ามนุษย์ในทุกด้าน เช่น ภาษาอังกฤษ  

ภาษาที่ 3 เทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสอดรับพลวัตร

ของสังคมโลก

  2) อำานวยความสะดวกในการประสานความร่วม

มอืระหวา่งประเทศ มกีารใชช้อ่งทางของหนว่ยงานเปน็หลกั 

เช่น การทำาหนังสือ การพบหรือการสื่อสารที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ เพื่อความรวดเร็วในการทำางาน

  3) ให้ความสำาคัญในการป้องกันและปราบปราม 

การคา้มนษุยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ถงึแม้ว่าสถานการณก์ารคา้มนษุย์ 

จะคลี่คลายหรือดีขึ้น รวมถึงการสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศอย่างต่อเน่ือง ทั้งในระดับภูมิภาค Regional 

และระดับโลก Global เพื่อป้องกันมิให้กลับมารุนแรง 

หรือมีสภาพเหมือนเดิมอีก
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บริหารจัดการในภาวะวิกฤต
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กรมสอบสวนคดพิีเศษ เปน็หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ภายใตส้งักัดกระทรวงยตุธิรรม มภีารกจิในการสบืสวน

สอบสวน ปอ้งกันและปราบปรามอาชญากรรมคดพิีเศษ โดย

ดำาเนนิคดกีบัผูก้ระทำาความผดิอาญาทีเ่ปน็คดพีเิศษภายใต้

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความ

ผดิ โดยสามารถนำาตวัผูก้ระทำาความผดิมาลงโทษ และช่วย

ป้องกันความสูญเสียอันอาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ในแต่ละคดีเป็นเงินจำานวนมาก คดีอาญาท่ีเป็นคดีพิเศษ 

ทีก่รมสอบสวนคดพิีเศษตอ้งเขา้ไปรับผดิชอบจะเป็นคดอีาญา

ซ่ึงมีความสลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล และมีผล 

กระทบทางสังคมเปน็วงกวา้ง นอกจากจะมผีูต้อ้งหาหลายคน 

ในลักษณะขบวนการแล้วในหลาย ๆ คดียังมีลักษณะของ

การนำามวลชนมากดดันการทำางานของพนักงานสอบสวน

คดพีเิศษ เชน่ การปฏบิตักิารตรวจคน้จบักมุผูต้อ้งหาในคดี

อาญา ณ วดัธรรมกาย คดพีเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิ 

การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต

คดีแชร์ลูกโช่ หรือคดีฮั้วประมูล คดีอื่นใดที่มีผู้ทรงอิทธิพล

อยูเ่บือ้งหลงัอนัสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ในกระบวนการ

ยตุธิรรม และประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย จงึตอ้ง

อาศัยการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงการเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวจะนำาไปสู่การ

เกิดสถานการณ์ในภาวะวิกฤต

 สถานการณ์ในภาวะวิกฤต หมายถึง สถานการณ์ 

ที่เข้าสู่ภาวะที่จำาเป็นต้องเข้าบริหารจัดการ เพื่อหลีกเลี่ยง

หรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือวิกฤตทางด้านความ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิด

ขึน้โดยไม่ได้มีการวางแผนลว่งหน้าท่ีก่อใหเ้กิดภาวะคกุคาม 

โดยไมว่่าจะเปน็ความจรงิหรือเทจ็ และทำาใหร้บัรูว้า่เกดิความ

ไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ  ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์หรือความ

เชื่อถือในองค์กรหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย 

อีกทั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และภาพลักษณ์ 

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

พันตำ�รวจตรี จิร�กร อ�รีย์รัตนะนคร1
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 แหล่งที่มาของสถานการณ์ในภาวะวิกฤต สามารถ

เกิดขึ้นได้ดังนี้

  1. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ 

คลื่นยักษ์ อุทกภัยที่มีระยะเวลานาน และมีอาณาบริเวณ

กว้างทำาให้ประชาชนเดือดร้อน

 2. เกิดขึ้นการกระทำาของมนุษย์โดยไม่เจตนา 

เช่น อุบัติเหตุ การรั่วไหลของสารเคมี กัมมันตภาพรังสี 

การกระทำาโดยเจตนา เช่น ทิ้งสารพิษลงในแหล่งนำ้า  

การจราจล การวางเพลิง การก่อการร้ายสากล ดังน้ัน 

สถานการณ์ภาวะวิกฤตจึงหมายถึง อะไรก็ตามที่ทำาให้เกิด

ความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน และความ

เชื่อม่ันขององค์กรในระยะยาวหรือความไม่ปกติที่เกิดขึ้น 

นั่นเอง

 ด้วยหตุนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องมีการเตรียม

ความพรอ้มในการบรหิารจัดการสถานการณ์ในภาวะวกิฤต

เพือ่ใหเ้กดิความคลีค่ลายโดยเรว็ทีส่ดุ ซึง่หมายถงึการบรรเทา

ชว่ยเหลือเยยีวยา เมือ่มเีหตกุารณภ์าวะวกิฤตจงึจำาเปน็ต้อง

บริหารจดัการเพือ่ใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด และมกีาร

พฒันาการอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในการจดัการปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยวธิจีากเบาไป

หาหนัก ซึ่งทุกส่วนจะต้องทำางานอย่างสอดประสานกันทั้ง

กอ่นเกดิเหตุ ขณะเกดิเหต ุและภายหลงัการเกิดเหต ุโดยจะ

ตอ้งใหอ้งคค์วามรู ้กระบวนการจดัการเตรยีมการรบัมอืกบั

ความวุน่วาย และจัดการสถานการณใ์นภาวะวกิฤตเปน็ไปใน

ลกัษณะเฉพาะกจิเปรยีบเสมอืนฟงักช์นัพเิศษซึง่ในภาวะนัน้จะ

มผีูบ้ญัชาการเหตกุารณเ์ป็นผูต้ดัสนิใจและควบคมุสถานการณ ์ 

ซึ่งมิใช่ลักษณะการบริหารงานโดยปกติทั่วไป

 ในฐานะที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติ

การสืบสวนสอบสวน ตรวจค้น จับกุมผู้กระทำาความผิด 

ในสถานการณต่์างๆ ไปจนถึงสถานการณใ์นภาวะวิกฤต ผู้เขยีน 

จึงขอยกตัวอย่างสถานการณ์ในภาวะวิกฤต คือ กรณี 

การบุกยดึโรงพยาบาลศนูยร์าชบุรี เมือ่วนัที ่24 – 25 เมษายน  

2543 กลุม่ทหารกะเหรีย่ง (กอ็ดอารม์ี)่ จำานวน 10 คน และ

อาวุธสงครามได้ยึดรถโดยสารจากอำาเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี และใช้อาวุธบังคับคนขับรถเดินทางเข้ามาบุกยึด

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี พร้อมกับจับแพทย์ พยาบาล 

เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้ป่วยที่มาคอยรักษาตัว เป็นตัวประกัน

ประมาณ 200 คน และมีข้อเรียกร้องต่าง ๆ  แก่รัฐบาลไทย 

โดยเหตกุารณด์งักล่าวนีไ้ด้ยตุโิดย ผบ. ทบ. เปน็ผูบ้ญัชาการ

เหตุการณ์ในขณะนั้น สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ นเรศวร 261 และหน่วยปฏิบัติ

การพิเศษ กองทัพฉก ฉก.90 เข้าปฏิบัติการปราบปราม

คนรา้ย เหตกุารณด์งักลา่วผูเ้ขยีนไดน้ำาความรูค้วามสามารถ

ทีถ่กูฝกึมาใชใ้นสถานการณจ์รงิทัง้หมด อกีทัง้ มคีวามมัน่ใจ

และความพร้อมในการนำาหน่วยในการปฏิบัติการที่มีการ

ร่วมกนัหลายหนว่ยงาน ซึง่มลัีกษณะการดำาเนนิงานทีแ่กไ้ข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนแบบแยบคาย และ
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ไม่มีผู้ใดล่วงรู้แผนในการเข้าปฏิบัติการจนสามารถปฏิบัติ

การได้สำาเร็จ และตัวประกันทุกคนปลอดภัย

 สถานการณ์ในภาวะวิกฤตจึงเป็นภัยคุกคามที่มี 

ผลกระทบตอ่ประชาชน มคีวามเสีย่งสงู และมคีวามซับซอ้น

ของเหตกุารณ ์จึงยากเกนิกวา่ทีบ่คุคลใดบคุคลหนึง่จะแกไ้ขได ้ 

ดังนั้น การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจงึตอ้งทำาเป็น

ระบบ และมีสถานที่เป็นศูนย์กลางในการอำานวยความ

สะดวกโดยเฉพาะ มเีจา้หนา้ทีซ่ึง่มคีวามชำานาญรบัผดิชอบ

ในแต่ละฝ่าย มีการวางแผนและประสานงานอย่างมีระบบ 

เพือ่แก้ไขปญัหาใหส้ิน้สดุโดยเรว็ และจะตอ้งมผีูน้ำาทีจ่ะเปน็

ผู้ตัดสินใจว่าจะลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ ์

ในภาวะวกิฤตอยา่งไร รวมท้ังกลุม่บุคคลซึง่ทำาหนา้ทีบ่รหิาร

เหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยทั่วไปแล้ว  

ฝ่ายบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจะประกอบด้วย

 1. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
  ทำาหน้าทีใ่นการจัดทำาแผนจัดการกับภาวะวิกฤติ

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมิน

วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินเหตุการณ์ และกลั่นกรอง 

เป้าหมายในการดำาเนินงาน รวมทั้ง จัดการทรัพยากร 

ต่าง ๆ  ให้เพียงพอในการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต

 2. ฝ่ายประสานงาน
  ทำาหน้าทีป่ระสานการปฏิบติังานในทุกสว่นงาน  

เพื่อให้เกิดความลื่นไหลของการทำางานและทำาหน้าที่

แจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 

ในภาวะวิกฤตและภารกิจให้แต่ละฝ่ายทราบถึงภารกิจนั้น 

ได้ดำาเนินการในขั้นตอนใด ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

เป็นอย่างไร

 3. ฝ่ายกฎหมาย
  ทำาหน้าทีพ่ิจารณาวา่ในกรณทีีเ่กิดสถานการณ์

ในภาวะวิกฤตนั้น มีกฎหมายใดให้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขตาม

หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันความผิดพลาด 

ให้กับผู้บริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตและผู้ปฏิบัติงาน  

ตลอดจนเตรียมดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดหรือ 

รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหาย เป็นต้น

 4. ฝ่ายสืบสวนและการข่าว
  ทำาหน้าที่แสวงหาข้อมูลให้กับฝ่ายแผนและ

ยทุธการ เพ่ือนำามาประเมนิสถานการณ์ ในภาวะวกิฤตและ

ส่งต่อข่าวไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการแสวงหาข่าวอาจ

ใช้วิธีการรวบรวมจากแหล่งข่าวเปิดเผยหรือแหล่งข่าวปิด 

รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานทำาจากสถานการณ์ที่เกิด

เหตุ สถานที่ใกล้เคียง สอบถามบุคคลที่ ใกล้ชิดเหตุการณ์  

แล้วตรวจสอบความเชื่อถือของข่าวที่ได้

 5. ฝ่ายเจรจาต่อรอง
  ทำาหน้าที่ในการพยายามตกลงกับอีกฝ่ายหนึ่ง  

โดยการยืน่ขอ้เสนอบางประการ และขอ้เรยีกรอ้งบางประการ

เป็นการตอบแทนบุคลากรของฝ่ายนี้ ควรเป็นผู้ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรการเจรจาต่อรอง ซึ่งมีเทคนิคการ

เจรจา เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ มีทักษะด้านการสื่อสาร

และภาษา สามารถประเมินสภาพจิตใจและอารมณ์ของ

ฝ่ายตรงข้ามได้

 6.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ IO
  ทำาหน้าที่กำาหนดสถานที่แถลงข่าว และแจ้ง 

ใหส้ือ่มวลชนทราบถงึแนวทางปฏบิตัริว่มกันกบัสือ่ กำาหนดแผน 

และยุทธศาสตร์ ในการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่สือ่มวลชนอยา่ง

ต่อเนื่องเป็นระยะ ตลอดจนจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวก 

ให้กบัสือ่มวลชน และตดิตามการนำาเสนอขา่วของสือ่มวลชน 

วิเคราะห์ทิศทาง และประเด็นการายงานข่าว เพื่อนำามาใช้

ในการเตรียมข้อมูล หรือการตอบคำาถามสื่อมวลชน อีกทั้ง 

วางแผนสื่อสารและตอบโต้ข่าวลือในภาวะวิกฤตจากฝ่าย 

ตรงขา้ม โดยมเีปา้หมายในการสือ่สารไปยงัหลายกลุม่อยา่ง

ทนัตอ่สถานการณ ์และมคีวามตอ่เนือ่งกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

 7.  ฝ่ายสนับสนุนและส่งกำาลังบำารุง
  ทำาหนา้ทีจ่ดัหาทรพัยากรในการบรหิารจดัการ

กับสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ ซึ่งทรัพยากรนั้นแบ่งเป็น

ทรพัยากรดา้นกำาลงัคน ดา้นขอ้มลู ดา้นวสัด ุเครือ่งมอืเครือ่ง
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ใช้ อาหาร สถานที่ ยานพาหนะตามที่ฝ่ายอื่น ๆ ต้องการ

ภายในเวลาที่กำาหนด

 การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจึงถือ

เป็นการจัดการเพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น 

กับองค์กร โดยทั่วไปการบริหารการจัดการในภาวะวิกฤต

เปน็การจัดการเชงิรกุ และมกีารประเมนิสถานการณ์ในภาวะ

วกิฤตทีอ่าจเกดิขึน้ในหลาย ๆ   รปูแบบและมกีารวางแผนวธิี 

การจดัการเพือ่การแกป้ญัหาและแนวทางรบัมอืกบัส่ิงตา่ง ๆ   

ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

 ในกรณีทีเ่หตุการณแ์ละความเสียหายขยายตัวไปใน 

วงกวา้งการตอบสนองอาจจำาเปน็ตอ้งยกระดบัเปน็การบรหิาร

จัดการวิกฤติ (Crisis Management) ภายหลังจากนั้นจะ

เป็นช่วงของการทำาให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการ

ทางบริหาร (Continuity Management) เพื่อให้หน่วย

งานสามารถกลับมาดำาเนินงานได้ ดังนั้น การนำาไปสู่ความ

สำาเร็จของการบริหารภาวะวิกฤตนั้น จะต้องประกอบด้วย

ปัจจัย ดังต่อไปนี้

 1. ทราบความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ (Awareness)

 2. ประเมนิความเสยีหายทีอ่าจเกดิข้ึนจากความเสีย่ง

นั้น (Risk Assessment)

 3. วางแผนรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน (Planning)

 4. เฝ้าระวังและควบคุมความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ 

(Monition & Control)

 5. เม่ือวิกฤตมีการจัดการตามแผนท่ีวางไว้ล่วงหน้า

ได้อย่างถูกต้อง

 6. มีทีมจัดการภาวะวิกฤตที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

 7. การซักซ้อมการปฏิบัติ การปรับแผนให้ทันสมัย

ตามเหตุการณ์

 8.  การอำานวยการ บงัคบับญัชา ประสานงานท่ีด ีและ

เป็นระบบ

 อย่างไรก็ตาม การเจรจาถือเป็นการจบภาวะวิกฤต

ท่ีดีท่ีสุด เพราะเป็นการแก้ปัญหาท่ีประสบความสำาเร็จ

มากท่ีสุดโดยไม่สูญเสีย แต่การแก้ปัญหาภาวะวิกฤตนั้น

จะต้องอยู่ภายใต้ของกรอบกฎหมาย ซึ่งถูกกดดันจากฝ่าย

ตรงข้ามที่เป็นผู้กำาหนดสถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ดังนั้น หน่วยงานบังคับ

ใช้กฎหมายส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาภาวะ

วิกฤต โดยมีการทำางานเป็นทีมและประสานงานกันอย่าง

ใกล้ชิด ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย คือ การคลี่คลายให้สู่ภาวะปกติ

โดยเร็ว ในขณะที่เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสีย

ใดๆ เลย และการแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากเท่าใดก็จะเรียก

ความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำาหลักการบริหาร

สถานการณ์ในภาวะวิกฤติมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว และไม่ใช้ความรุนแรง ไม่สร้าง 

ความสญูเสยี ไมส่ง่ผลเสยีตอ่ฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ และจากการเผชญิ

กับสถานการณ์ในภาวะวกิฤต ซ่ึงหลาย ๆ  เหตุการณ์สามารถ 

กล่าวได้ว่า การบริหารภาวะวิกฤตของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ มีมาตรฐานในระดับสากล และผู้ท่ีรับผิดชอบ 

ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบประการผ่านเหตุการณ์ภาวะวิกฤต 

ครั้งสำาคัญในประเทศมาแล้วทั้งสิ้น

บรรณานุกรม
พันตำารวจเอกหญิง วรณัฐ (กิปิลกาญจน์) วรชาติเดชา. (2555). การบริหารวิกฤตการณ์และกฎหมาย เอกสารประกอบ

การฝึกอบรมในวิชาบทบาทของตำารวจในภาวะวิกฤต (Role of Police in Managing a Crisis). กรุงเทพฯ. กลุ่ม

งานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำานักงานตำารวจแห่งชาติ.

รายงานผลการดำาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2560). 

กรงุเทพฯ. สถาบนัพฒันาการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ กองพฒันาและสนบัสนนุคดพีเิศษ. กรมอสอบสวนคดพีเิศษ.
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ความเสี่ยงของอาชญากรรม

ไซเบอร์และสื่อสังคมออนไลน์
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จากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ถือได้ว่าเป็นยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ครอบคลุมถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกประเทศและทั่วทั้งโลกอยู่ตลอดเวลา 

ในขณะนี้  ได้ส่งผลกระทบในทุก ๆ  ด้าน ทั้งด้านบวกและลบ ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ 

การค้าขาย การเงินการคลัง การเมือง และความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งความเสี่ยงของอาชญากรรมไซเบอร์และสื่อสังคม

ออนไลน์  ถือเป็นภัยคุกคามที่นับวันจะซับซ้อน รุนแรง ป้องกันได้ยาก ขยายตัวเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และ

เกิดผลเสียหายมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ความเสี่ยงของอาชญากรรมไซเบอร์
และสื่อสังคมออนไลน์

The risk of cyber crime and social media.

ภาพ   ตัวอย่างการรายงานความเสียหายทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน FBI ในปี ค.ศ.2016

ซึ่งมีมูลค่าของความเสียหายสูง และมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในทุกเพศ ทุกวัย เป็นจำานวนมาก           

https://www.fbi.gov/news/stories/ic3-releases-2016-internet-crime-report

1  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

พันตำ�รวจโท พัฒนะ ศุกรสุต
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 อยา่งไรกดี็ “การป้องกันเอาไวก่้อน ยอ่มจะดกีวา่การ

แกไ้ขในภายหลงั” ดงันัน้ การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งความ

ตระหนกัถึงภยัและความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ จงึยอ่มทีจ่ะดกีวา่

การตามแกไ้ขปญัหาอยา่งแนน่อน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเรือ่ง

ของการเตรยีมความพร้อมในการป้องกนั ลำาดบัขัน้ตอนต่าง ๆ  

ในการรับมือกบัภัยหรอืความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ การบรรเทา

ความเสียหายและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

 จากสถิติของภัยและความเสี่ยงตามรายงาน ของ

ไทยเซริต์ ThaiCERT  – ศนูยป์ระสานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรป์ระเทศไทย สำานกังานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA 

ประจำาป ี2560 พบวา่สว่นใหญจ่ะเปน็เรือ่งของการถกูบกุรกุ

หรอืการโจมตตีอ่ระบบคอมพวิเตอร ์และการใชก้ลโกงหรอื

การหลอกลวง (Fraud)  ซึง่นา่จะมสีาเหตุหลักมาจากระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ไม่แข็งแรงเพียงพอ มีช่องโหว่ให้ถูกบุกรุก 

หรอืโจมตไีดโ้ดยงา่ย และการขาดความรูใ้นเรือ่งของการระวัง

ป้องกนัภยัและความเสีย่งต่าง ๆ  ซึ่งมีพัฒนาในหลากหลาย 

รูปแบบ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสลับ 

ซบัซอ้น  และรวมถงึมกีารใชเ้ทคนคิในขัน้สงูประกอบกนัดว้ย 

 ภาพ  สถิติภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2016  

 https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html 
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แนวทางในการระวังป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือการบรรเทาผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

1. ศึกษาถึงรูปแบบหรือวิธีการของภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์อยู่อย่างสมำ่าเสมอ

2. ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ได้รับมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์

ในการทำางานต่าง ๆ และอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย และอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ

4. ไม่ละเมิดกฎขั้นพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัย และใช้มาตรฐานที่เป็นสากล

5. ก่อนใช้งานหรือรับบริการใด ๆ ให้อ่านข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อนตอบตกลง

6. ปิดช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน  เช่น  Bluetooth , WiFi

7.   ระมัดระวังการติดต่อสื่อสารที่สำาคัญหรือเป็นความลับ โดยเฉพาะการใช้งานในที่สาธารณะ

8. ข้อมูลหรือรูปภาพต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่มีทางที่จะได้กลับคืนมา

9. ข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่สำาคัญ ควรมีการเข้ารหัสและใช้ช่องในการสื่อสารที่มีการเข้ารหัส

10. ควรใช้รหัสผ่าน (Password) ที่ยากต่อการคาดเดา เปลี่ยนเป็นประจำาและเก็บในที่ปลอดภัย

11. ปรับแต่งค่าของการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม และเพิ่มระดับให้สูงขึ้นอีก เช่น การใช้งาน 2 Factor 
Authentication

12. ระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสำาคัญต่อสาธารณะ

13. ระมัดระวังในการแก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจากร้านหรือบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ 

เพราะอาจถูกเก็บหรือกู้ข้อมูลส่วนตัวทำาให้เกิดความเสียหายได้

14. ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ดี ก่อนที่จะเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูล หรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องใด ๆ

15. ระวังความเสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือและผลกระทบที่จะเกิดตามมา ทั้งต่อตนเองอาชีพหรือธุรกิจ 

องค์กร หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

16. ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ให้ดี ก่อนที่เราจะทำาธุรกรรมหรือการลงทุนใด ๆ 

17. ระวังการกระทำาความผิดต่อกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ

18. เตรียมแผนรับมือในการบรรเทาความเสียหาย เช่น เบอร์สำาหรับการติดต่อฉุกเฉิน , การจำากัดวงเงินธนาคาร 

หรือบัตรเครดิต , สมัครระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอน/ถอนเงิน , การสำารองข้อมูลที่สำาคัญ ๆ เก็บรักษา 

เอาไว้ในที่ปลอดภัย ฯลฯ

19. จัดเก็บพยานหลักฐานในเบ้ืองต้น กรณีได้รับความเสียหาย เช่น ตำาแหน่งของเว็บไซต์ (URL) วัน เดือน ปี  ข้อมูล  
ข้อความโต้ตอบต่าง ๆ  รูปหรือภาพถ่าย สลิปในการโอนเงิน เป็นต้น

20. การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้
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แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม หรืออ้างอิง
- Cybercrime, or computer related crime   https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime

- Cyber war or Cyber warfare   https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare

- Computer security   https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security

- Cybersecurity Framework  https://www.nist.gov/cyberframework

- Cyber crime investigation  https://www.fbi.gov/investigate/cyber

- Electronic Crimes Task Force  https://www.dhs.gov/keywords/electronic-crimes-task-force

- Cyber Crimes Center  https://www.ice.gov/cyber-crimes

- คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA/ 

ttps://www.etda.or.th/documents-for-download.html
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สรุปข้อเปรียบเทียบ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
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DSI ไตรสารฉบบัทีแ่ลว้ไดเ้สนอบทความเพือ่ทำาความเขา้ใจ

เก่ียวกบั พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระทำาความผิดเกีย่วกับ

คอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2560 มผีลบงัคับใชเ้มือ่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 

2560 หรือ 120 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในหมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ผู้เขียนอธิบาย 

ไปเมื่อฉบับที่แล้วที่ผู้เขียนอธิบายไปนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์ครอบคลุม พระราชบัญญัติที่แก้ไขใหม่ทั้ง

ฉบับ บทความน้ีจึงจะทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ หมวด 2 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อทำาความเข้าใจ และอธิบายให้เห็น

ถึงสาระสำาคัญในหมวดที่ 2 นี้ เพราะในหมวดดังกล่าว  

มีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างข่าวและสร้างความกังวลให้กับ

สรุปข้อเปรียบเทียบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2)

ประชาชนเรือ่ง Single Gateway และการปิดก้ันเวบ็ไซต์

ต่าง ๆ ตลอดจนการแอบดูแอบฟัง จึงจำาเป็นต้องสร้าง

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกนั อกีทัง้เพือ่มใิหเ้กดิการกระทำา 

ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่ม

ผู้ไม่หวังดีมาโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ อันมีสาเหตุ

เนื่องจากความเข้าใจผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 หรอื พ.ร.บ. 

คอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 นี้ เช่นเดียวกันกับในบทความแรก  

บทความนี้ ผู้เขียนจะเปรียบเทียบตัวบทในบางมาตรา 

ที่เปลี่ยนแปลงไปในหมวด 2 เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

ดังนี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2560

หมวด	2	พนักงานเจ้าหน้าที่

  มาตรา 18 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 เพือ่ประโยชนใ์นการสบืสวนและสอบสวนในกรณท่ีีมีเหตุอนัควรเชือ่ไดว้า่ 

มกีารกระทำาความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้ใหพ้นกังานเจ้าหนา้ทีมี่อำานาจอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้เฉพาะทีจ่ำาเปน็ 

เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผิดและหาตัวผู้กระทำาความผิด

   (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อ 

ให้ถ้อยคำา ส่งคำาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้

   (2) เรยีกขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรจ์ากผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกบัการตดิตอ่สือ่สารผา่นระบบคอมพิวเตอรห์รือ

จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (3) ส่ังใหผู้ใ้ห้บรกิารสง่มอบขอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิารทีต้่องเกบ็ตามมาตรา 26 หรือทีอ่ยูใ่นความครอบครอง

หรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

  (4) ทำาสำาเนาข้อมลูคอมพวิเตอร์ ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์จากระบบคอมพวิเตอรท่ี์มเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่ 

มีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของ

พนักงานเจ้าหน้าที่

น�ยวสวัต ชวลิตธำ�รง1

1 ผู้อำานวยการส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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   (5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  

ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

   (6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผิด 

หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำาความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำาเป็นให้ด้วยก็ได้

  (7) ถอดรหสัลบัของขอ้มลูคอมพวิเตอร์ของบคุคลใด หรอืสัง่ใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้รหสัลบัของข้อมลู

คอมพิวเตอร์ ทำาการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

  (8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำาเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด

และผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

	 	มาตรา	 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพ่ือประโยชน์ 

ในการสบืสวนและสอบสวนในกรณทีีม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่ 

มีการกระทำาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มี 

การร้องขอตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์

ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผิดและ 

หาตัวผู้กระทำาความผิด

  (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับ

การกระทำาความผดิมาเพือ่ให้ถ้อยคำา สง่คำาชีแ้จงเปน็หนงัสอื 

หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบ 

ที่สามารถเข้าใจได้

   (2) เรยีกขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรจ์ากผูใ้หบ้รกิาร

เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือ 

จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

ที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยู่ในความครอบครอง

หรอืควบคมุของผูใ้หบ้รกิารใหแ้กพ่นกังานเจา้หนา้ทีห่รือให ้

เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน

  (4) ทำาสำาเนาขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร์

จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการ 

กระทำาความผิด ในกรณีท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้

อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

  (5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูล

คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  

ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่

พนักงานเจ้าหน้าที่

  (6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล

คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้

เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรือ

อาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผิด หรือเพื่อ

สบืสวนหาตวัผูก้ระทำาความผดิและสัง่ใหบ้คุคลน้ันสง่ขอ้มลู

คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง 

เท่าที่จำาเป็นให้ด้วยก็ได้

  (7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด 

หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูล

คอมพิวเตอร์ ทำาการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือ 

กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

  (8) ยดึหรอือายดัระบบคอมพวิเตอรเ์ทา่ทีจ่ำาเปน็เฉพาะ

เพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและ 

ผู้กระทำาความผิด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2561
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เพิ่มเติม

   เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา ในบรรดาความผดิอาญาต่อกฎหมายอืน่ซ่ึงไดใ้ชร้ะบบคอมพวิเตอร ์ข้อมลูคอมพวิเตอร ์หรอือปุกรณ์

ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำาความผิด หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทำาความผดิอาญาตามกฎหมายอ่ืน พนักงานสอบสวนอาจจะร้องขอให้พนักงานเจา้หนา้ที่

ตามวรรคหนึง่ดำาเนนิการตามวรรคหนึง่กไ็ด ้หรอืหากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีเ่นือ่งจาก

การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยัง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการต่อไป

   ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ดำาเนินการตามคำาร้องขอ 

โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำาร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนด

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้รัฐมนตรีอาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำาหนดระยะเวลาที่ต้องดำาเนินการที่เหมาะสมกับ

ประเภทของผู้ให้บริการก็ได้

  จะเห็นได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ มีอำานาจเหมือนเดิม 

ตามมาตรา 18 แตม่กีารเพิม่เตมิในสว่นทีท่ำาใหเ้กดิประโยชนต์อ่การสบืสวนสอบสวนและตอ่เหยือ่หรอืผูเ้สยีหาย 

นัน่คอื ผูท่ี้ไดร้บัการรอ้งของจากพนักงานเจา้หนา้ท่ี ซึง่หมายถงึผูใ้ห้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทม์อืถอื  

และหรือผูม้ีข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะต้องรีบส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน 

หรอื 15 วนั แลว้แตก่รณี ดว้ยการกำาหนดระยะเวลานีเ้ปน็ประโยชนต่์อพนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละพนกังานสอบสวน 

ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 	มาตรา	19 การใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีย่ืน่

คำารอ้งตอ่ศาลทีม่เีขตอำานาจเพือ่มคีำาสัง่อนญุาตใหพ้นกังาน

เจ้าหน้าที่ดำาเนินการตามคำาร้อง ทั้งนี้ คำาร้องต้องระบุเหตุ

อันควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดกระทำาหรือกำาลังจะกระทำาการ

อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

เหตุที่ต้องใช้อำานาจ ลักษณะของการกระทำาความผิด  

รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำาความผิด

และผู้กระทำาความผิด เท่าท่ีสามารถจะระบุได้ ประกอบ

คำาร้องด้วยในการพิจารณาคำาร้องให้ศาลพิจารณาคำาร้อง

ดังกล่าวโดยเร็ว

  เมื่อศาลมีคำาสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำาเนินการ

ตามคำาส่ังของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำาเนา

บันทึกเหตุอันควรเชื่อท่ีทำาให้ต้องใช้อำานาจตามมาตรา 

18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน  

แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่  

ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำาเนาบันทึกนั้นให้

แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำาได้

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำาเนิน 

การตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ส่งสำาเนาบันทึก
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รายละเอียดการดำาเนินการและเหตุผลแห่งการดำาเนินการ 

ให้ศาลที่มีเขตอำานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลา

ลงมือดำาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

   การทำาสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (4) 

ให้กระทำาได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำา 

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และต้องไม่เป็นอุปสรรค

ในการดำาเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูล

คอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำาเป็น

  การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8) นอกจากจะต้อง

สง่มอบสำาเนาหนงัสอืแสดงการยึดหรอือายัดมอบใหเ้จา้ของ

หรอืผู้ครอบครองระบบคอมพวิเตอรน์ัน้ไว้เป็นหลักฐานแลว้

พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะสัง่ยดึหรอือายดัไวเ้กนิสามสบิวันมไิด ้

ในกรณีจำาเปน็ทีต่อ้งยึดหรอือายดัไวน้านกวา่นัน้ ให้ยืน่คำารอ้ง

ต่อศาลที่มีเขตอำานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  

แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจำาเป็น 

ทีจ่ะยึดหรืออายัดหรอืครบกำาหนดเวลาดงักลา่วแลว้ พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอน 

การอายัดโดยพลัน

  หนงัสอืแสดงการยดึหรอือายดัตามวรรคหา้ใหเ้ปน็ไป

ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 	มาตรา	19 การใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่น

คำาร้องต่อศาลทีม่เีขตอำานาจเพ่ือมคีำาสัง่อนญุาตให้พนกังาน

เจ้าหน้าที่ดำาเนินการตามคำาร้อง ทั้งนี้ คำาร้องต้องระบุเหต ุ

อนัควรเชือ่ไดว้า่บคุคลใดกระทำาหรอืกำาลังจะกระทำาการอยา่ง

หนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อำานาจ ลักษณะ

ของการกระทำาความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้

ในการกระทำาความผิดและผู้กระทำาความผิด เท่าท่ีสามารถ

จะระบุได้ ประกอบคำาร้องด้วย ในการพิจารณาคำาร้องให้ศาล

พิจารณาคำาร้องดังกล่าวโดยเร็ว

  เมือ่ศาลมคีำาสัง่อนญุาตแลว้ กอ่นดำาเนนิการตามคำาส่ัง 

ของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำาเนาบันทึกเหตุอันควร

เชือ่ทีท่ำาใหต้อ้งใชอ้ำานาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ 

(8) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์

นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง

มอบสำาเนาบนัทกึนัน้ใหแ้กเ่จา้ของหรอืผูค้รอบรองดงักลา่ว 

ในทันทีที่กระทำาได้

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำาเนินการ

ตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ส่งสำาเนาบันทึก 

รายละเอยีดการดำาเนนิการและเหตุผลแหง่การดำาเนินการให้

ศาลทีม่เีขตอำานาจภายในส่ีสบิแปดชัว่โมงนบัแตเ่วลาลงมอื

ดำาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

  การทำาสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18(4)  

ใหก้ระทำาไดเ้ฉพาะเมือ่มเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่มกีารกระทำาผดิ  

และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดำาเนินกิจการของเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำาเป็น

   การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18(8) นอกจากจะต้อง

สง่มอบสำาเนาหนงัสอืแสดงการยดึหรอือายดัมอบใหเ้จา้ของ

หรอืผูค้รอบครองระบบคอมพวิเตอรน์ัน้ไวเ้ปน็หลกัฐานแลว้  

พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวัน 

มิได้ ในกรณีจำาเป็นทีต้่องยึดหรืออายดัไว้นานกว่านัน้ ให้ยืน่

คำารอ้งตอ่ศาลทีม่เีขตอำานาจเพือ่ขอขยายเวลายดึหรอือายดัได ้ 

แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจำาเป็น 

ทีจ่ะยดึหรอือายดัหรอืครบกำาหนดเวลาดงักลา่วแลว้ พนกังาน 

เจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอน 

การอายัดโดยพลัน

  หนงัสอืแสดงการยดึหรอือายดัตามวรรคหา้ใหเ้ปน็ไป

ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง
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  มาตรา 19 ที่แก้ไขนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิให้กับผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น การยึด  

การตรวจสอบ การทำาสำาเนาข้อมูล การถอดรหัสข้อมูล จะทำาไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากศาล และ “ต้อง” 

รายงานให้ศาลทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลักการดำาเนินการ

 	มาตรา	20 ในกรณท่ีีการกระทำาความผดิตามพระราช 

บัญญัติน้ีเป็นการทำาให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

ตามที่กำาหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงาน 

เจา้หนา้ท่ีโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรอีาจยืน่คำารอ้ง

พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำานาจขอให้มี 

คำาสัง่ระงับการทำาใหแ้พรห่ลายซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้ได้

  ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ระงับการทำาให้แพร่หลาย 

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ทำาการระงบัการทำาใหแ้พรห่ลายนัน้เอง หรอืสัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการ

ระงับการทำาให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันก็ได้

 	มาตรา	20 ในกรณีที่มีการทำาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล

คอมพวิเตอร ์ดงัตอ่ไปนี ้พนกังานเจา้หนา้ทีโ่ดยไดร้บัความเหน็

ชอบจากรัฐมนตรีอาจยืน่คำารอ้งพรอ้มแสดงพยานหลักฐาน 

ตอ่ศาลทีม่เีขตอำานาจขอให้มคีำาสัง่ระงบัการทำาใหแ้พรห่ลาย

หรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอร์นัน้ออกจากระบบคอมพวิเตอรไ์ด้

  (1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราช

บัญญัตินี้

  (2) ขอ้มูลคอมพวิเตอรท์ีอ่าจกระทบกระเทอืนตอ่ความ

ม่ันคงแหง่ราชอาณาจกัรตามทีก่ำาหนดไวใ้นภาค 2 ลกัษณะ 

1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

   (3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดอาญาตาม

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย

หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย

นัน้หรอืพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญาได้ร้องขอ

  ในกรณทีี่มีการทำาใหแ้พรห่ลายซึ่งขอ้มูลคอมพวิเตอร์

ทีม่ลีกัษณะขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีอง

ประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ยื่นคำาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี

เขตอำานาจขอใหม้คีำาสัง่ระงบัการทำาใหแ้พรห่ลายหรอืลบซึง่

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ 

ใหน้ำาบทบญัญตัวิา่ดว้ยคณะกรรมการทีม่อีำานาจดำาเนนิการ

พจิารณาทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครองมาใช้บังคับการประชุมของคณะกรรมการ 

กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม

  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล

คอมพิวเตอร์ตามวรรคสองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 

แต่ละคณะให้มีกรรมการจำานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคน

ตอ้งมาจากผูแ้ทนภาคเอกชนดา้นสทิธมินษุยชน ดา้นสือ่สาร

มวลชน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืดา้นอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

และให้กรรมการได้รบัคา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีรฐัมนตรี

กำาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

  การดำาเนินการของศาลตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

ให้นำาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับ 

โดยอนโุลม ในกรณทีีศ่าลมคีำาสัง่ให้ระงบัการทำาให้แพร่หลาย

หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  

พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะทำาการระงบัการทำาใหแ้พรห่ลายหรอื

ลบขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้เองหรอืจะสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารระงบั

การทำาใหแ้พรห่ลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรน้ั์นกไ็ด ้ทัง้นี ้
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ให้รัฐมนตรีประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธี

การปฏบิตัสิำาหรบัการระงบัการทำาให้แพรห่ลายหรอืลบขอ้มูล

คอมพวิเตอรข์องพนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืผูใ้หบ้รกิารใหเ้ปน็

ไปในแนวทางเดยีวกนัโดยคำานงึถงึพฒันาการทางเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น

  ในกรณมีเีหตจุำาเปน็เรง่ดว่น พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะยืน่

คำาร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นคำาร้อง

ตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้

ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

  ตามมาตรา 20 การระงับการเผยแพร่ หรือลบข้อมูล ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงไปยื่นเรื่อง

เพือ่ “ขออนญุาตตอ่ศาล” แตห่ากมคีวามจำาเปน็เร่งด่วน อาจจะไปยืน่คำาร้องต่อศาลได้ และต้องรายงานให้รัฐมนตรี

ทราบโดยเร็วการดำาเนินการดังกล่าวเพ่ือแก้ปัญหาหากเกิดเหตุจำาเป็นเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตาม การลบข้อมูล  

หรือการปิดกั้นการเข้าถึงในทุกกรณี ต้องร้องขอต่อศาลทุกครั้ง

  อีกทั้งยังบัญญัติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองขึ้นคณะหนึ่ง 

หรือหลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจำานวนเก้าคนซ่ึงสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนด้านสิทธิ

มนุษยชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการที่ได้รับ 

การแตง่ตัง้นี ้เป็นส่ิงทีเ่พ่ิมขึน้มาใหม่ เพ่ือกล่ันกรองเรือ่ง “กอ่น” ปดิกัน้การเผยแพรข้่อมลูตอ่ศาล โดยคณะกรรมการ

นี้มีผู้แทนจากภาคเอกชนด้านต่างๆ มาร่วมด้วย

 	มาตรา	22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือ

ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ท่ีได้มาตามมาตรา 18 ให้แก่

บุคคลใด

  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทำาเพ่ือ

ประโยชนใ์นการดำาเนินคดกีบัผูก้ระทำาความผดิตามพระราช

บัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินคดีกับพนักงาน 

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำานาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็น 

การกระทำาตามคำาสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล

  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ

 	มาตรา	22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงาน

สอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง เปิดเผยหรือ 

สง่มอบขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์หรอื

ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตรา 18 ให้แก่บุคคลใด

  ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการกระทำาเพื่อ

ประโยชน์ในการดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทำาผิดตามกฎหมายอื่นในกรณี

ตามมาตรา 18 วรรคสอง หรือเพ่ือประโยชนใ์นการดำาเนินคด ี

กบัพนกังานเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัการใช้อำานาจหนา้ทีโ่ดยมชิอบ 

หรอืกบัพนกังานสอบสวนในสว่นทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ที่

ตามมาตรา 18 วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำา

ตามคำาสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล

  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืน

วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่

เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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 	มาตรา	23	พนกังานเจา้หนา้ทีผู้่ใดกระทำาโดยประมาท

เป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใชบ้ริการ ที่ได้มาตามมาตรา 

18 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง

หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

  	มาตรา	23	พนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืพนกังานสอบสวน

ในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง ผู้ใดกระทำาโดยประมาท

เป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร

คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใชบ้ริการ ที่ได้มาตามมาตรา 

18 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 	มาตรา	24 ผูใ้ดลว่งรูข้อ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูจราจร

ทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา 18 และเปิดเผยข้อมูลน้ันต่อ

ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่

เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 	มาตรา	24 ผูใ้ดลว่งรูข้อ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูจราจร

คอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูลของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่นกังานเจา้หนา้ที่

หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา 18 และเปิดเผย

ข้อมูลนั้นต่อผู้หน่ึงผู้ใด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่หมี่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

  นอกจากนี้ยังมีบทกำาหนดโทษ ตามมาตรา 22 มาตรา 23 และ มาตรา 24 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่นำาข้อมูล 

ที่ได้ไปเปิดเผยทั้งโดยเจตนาและโดยประมาท

 	มาตรา	 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูล

นั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำาเป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณี

พิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

  มาตรา	 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูล

นั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำาเป็น พนักงาน

เจา้หนา้ท่ีจะสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารใดเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทาง

คอมพวิเตอรไ์วเ้กินเกา้สิบวนัแตไ่มเ่กนิสองปเีปน็กรณพีเิศษ

เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

  ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

เท่าที่จำาเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต 

่เริม่ใช้บรกิารและตอ้งเกบ็รักษาไวเ้ปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่เกา้สบิวนั 

นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

  ความในวรรคหน่ึงจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด 

อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

  ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดไมป่ฏิบตัติามมาตราน้ี ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

  มาตรา 26 คือเรื่องสุดท้ายที่จะนำามาเล่าสู่กันฟังในบทความนี้ และมีความสำาคัญอย่างยิ่ง นั่นก็คือ ผู้ให้บริการ 

ตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรไ์วไ้มน่อ้ยกว่าเก้าสิบวัน เพราะทีผ่่านมาผูใ้หบ้ริการบางส่วนไมไ่ดป้ฏิบัตติาม  

ทำาให้เมื่อมีการก่อเหตุ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดำาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ เพราะไม่มีข้อมูล

การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลังจาก พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้ว หากผู้ให้บริการไม่ดำาเนินการจะมีโทษ

ปรับสูงถึง 500,000 บาท
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  จากบทความทัง้สองตอน ไดพ้ยายามอธบิายถงึความเปลีย่นแปลงของพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั

คอมพวิเตอร์ พ.ศ.2560 ซึง่ลว้นแตเ่ปน็การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ด ีคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ไม่มีมาตราใดเลยที่กล่าวถึงการใช้อำานาจโดยไม่ชอบ ไม่มีการพูดถึง Single Gateway เลยแม้แต่น้อย ดังนั้น เรา

ในฐานะประชาชนคนไทย ต้องตระหนักในการรับฟัง รับชมข่าวสาร และคิดวิเคราะห์ว่า ข่าวสารข้อมูลใดเป็น

เท็จ สมควรเชื่อหรือไม่ มิเช่นนั้น เราเองจะตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี และเป็นผู้ร่วมสร้างสถานการณ์ในการบ่อน

ทำาลายความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศของเรา ด้วยมือเราเอง

บรรณานุกรม
 “เปรียบเทียบพ.ร.บ.คอมฯ พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ.คอมฯ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คอมฯ พ.ศ. 2560” 

2560.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.it.chula.ac.th/th/node/3445 (28 สิงหาคม 2560).
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เปิดใจเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

หวิดสูญเงินเกือบล้านบาท



72กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

เปิดใจ เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์
หวิดสูญเงินเกือบล้านบาท !!!

สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  

ที่ผมต้องการถ่ายทอดให้ผู้อ่านรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

ตัวผมเอง เมือ่ผมตกเปน็เหยือ่แกง๊คอลเซ็นเตอรโ์ดยไมรู่ต้วั

 ผมขอแนะนำาตัวในเบ้ืองต้นก่อนว่า ผมอายุ 67 ปี  

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุราชการแล้ว  

อยูบ้่านกันเพียงลำาพงัสองคนกบัภรรยา ผมมเีงินออมเกบ็ไว้

ในบัญชีธนาคารพอสมควร ซึ่งมาจากการเก็บหอมรอมริบ 

ในช่วงวัยทำางาน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ชอบความวุ่นวาย  

มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้เพียงแค่ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว 

ญาติสนิท มิตรสหาย อีกอย่างคือ เมื่ออายุมากขึ้น สายตา

ก็มีปัญหา ผมจึงไม่เสพติดสังคมออนไลน์เท่าไรนัก

 ในวันนั้น วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา

ประมาณ 10 นาฬิกาเศษ ผมจำาได้อย่างแม่นยำาว่า  

มีคนโทร.เขา้มาท่ีโทรศพัท์มือถอืของผม เขาแจ้งในตอนแรกวา่  

“โทร.มาจากที่ทำาการไปรษณีย์..นะครับ มีพัสดุจาก 

จังหวัดเชียงรายส่งมาให้คุณค่ะ แต่เป็นสิ่งของที่ผิดกฎ 

ของไปรษณีย์”

 ผมจึงเกิดความสงสัยว่า ใครส่งอะไรมาให้ รู้จักใคร 

ทีจ่งัหวดัเชียงรายหรอืเปลา่ ซึง่กม็คีวามเปน็ไปไดท้ีเ่พือ่นฝงู  

ญาติพี่น้อง คนรู้จักมักคุ้นอาจจะส่งพัสดุมาหาเรา  

เมือ่ผมถามวา่ เปน็พสัดอุะไร ทางนัน้กลบับอกวา่ ผมตา่งหาก 

ที่เป็นผู้ส่งพัสดุมาจากจังหวัดเชียงราย ตรงนี้ ผมก็ยิ่งสงสัย 

และงุนงง มากว่า ระบุชื่อของผมเป็นผู้ส่งพัสดุ ได้อย่างไร 

เพราะผมไมไ่ดไ้ปจงัหวดัเชยีงราย และอะไรอยูใ่นกลอ่งพัสดุนัน้
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 ยังไม่ทันได้ตั้งตัว ปลายสายสนทนาก็โอนไปที่ระบบ

ตอบรับอัตโนมัติที่ส่งข้อความบอกว่า “ถ้าต้องการทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม ให้กด 9”

 ผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ? จึงรีบกดตามเสียง

ตอบรับอัตโนมัติทันที แล้วสายก็ตัดไป ขณะที่ผมยังงุนงง 

อยู่นั้นเอง ก็มีโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้ง คราวนี้ระบุว่า  

มาจากไปรษณีย์กลาง (ตัวปลอม) มาบอกว่า 

 “เราพบว่า คุณส่งพัสดุถึง คุณรสนา (ขอปกปิดนามสกุล) 

ซ่ึงถูกจับกุมไปเม่ือวานน้ี ทางไปรษณีย์กลางเห็นว่า กล่องดังกลา่ว

น่าสงสัยจึงส่งให้ ดีเอสไอตรวจสอบ พบว่ามีสมุดบัญชีเงิน

ฝาก 30 เล่ม ! เดี๋ยวทาง ดีเอสไอ จะโทรศัพท์มาแจ้งคุณ

นะครับ” 

 ผมจบัตน้ชนปลายไมถ่กูเลยว่า เกดิอะไรขึน้กบัตัวเอง 

เราไปเกี่ยวข้องกับนางสาวรสนาได้อย่างไร แล้วสมุดบัญชี

เงินฝาก 30 เล่ม มาได้อย่างไร ตอนนั้น จริง ๆ แล้ว ผมก็

มัน่ใจในความบรสิทุธิข์องตวัเอง แตอ่ยากจะรูว้า่มนัจะเกดิ

อะไรตามมา ผมจงึรอโทรศัพท์ท่ีจะติดต่อเขา้มาอยา่งใจจด 

ใจจ่อ และแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาจริง ๆ แนะนำาตัวว่า  

เป็นเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอ เขาอ้างว่าชื่อ ร้อยตำารวจโท  

ภาณุพงศ์ วงศ์ปรีชา (ดีเอสไอตัวปลอม) 

 “คุณรสนาที่คุณส่งพัสดุไปให้ ถูกตำารวจจับกุม

ไปแล้วนะครับ เพราะเขาเป็นเครือข่ายยาเสพติดของ 

แก๊งไซซะนะ และบัญชีเงินฝากของคุณลุงทั้ง 30 เล่ม นี้ 

เกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับ”

 ผมโตเ้ถียงกบัปลายสายวา่ จะไปเกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งไร  

ในเมือ่ไมเ่คยยุ่งเก่ียวกบัธุรกจิผดิกฎหมาย ปลายสายกบ็อกวา่ 

ไม่ใช่แค่คุณลุงคนเดียวนะครับที่จะถูกตรวจสอบ สมาชิก 

ในครอบครัวก็จะถูกตรวจสอบด้วย 

 ผมนกึเป็นหว่งภรรยาขึ้นมาในทนัท ีเขาจะตอ้งตกใจ

มากแนน่อน ผมไมอ่ยากให้ครอบครวัเดอืดรอ้น เพราะมัน่ใจ

ในความบริสุทธิ์ของตัวเอง ปัญหาแค่นี้ผมจัดการเองได้  

ลองฟังเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่าจะแนะแนวทางให้อย่างไรบ้าง

 “ผมจะต้องติดต่อกับแบงค์ชาติ (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย) ซึง่เขาจะตอ้งใสร่หสัเพือ่ไปปลดลอ็คบญัชขีอง

คุณนะครับ แต่จะทำาตรงนั้นได้ ต้องเคลียร์บัญชีธนาคารที่

มีอยู่ทั้งหมดเสียก่อน คือ จะมีเงินในบัญชีแต่ละเล่ม เกิน 

30,000 ไม่ได้นะครับ และเรื่องนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ซึ่งมีบัญชีเงินฝากของคุณลุงรู้เห็นเป็นใจในการทุจริตอย่าง

แน่นอน ”

 ผมตกใจมาก พูดอะไรไม่ออก ได้แต่นิ่งฟังอย่างเดียว 

ในใจผมคิดว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ควรจะเกิดขึ้นกับผมเลย 

 “ตอนน้ี คณุมีเงนิฝากในบัญชี กีบั่ญชคีรบั กรณุาพดู

ความจริงกับผมทั้งหมด ผมจะได้ปกป้องเงินฝากของคุณ

ให้นะครับ โปรดไว้ใจผม ถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ แม้ว่าคุณมี 

รายชื่อไปเกี่ยวข้องกับ รสนา เครือข่ายค้ายาเสพติด  

แต่ถ้าทำาตามวิธีของผม เงินในบัญชีของคุณจะปลอดภัย  

ถ้าไม่เปดิเผยความจริง คุณอาจถูกอายดัเงนิในบญัชธีนาคาร 

ถ้าถึงขั้นตอนนั้นมันจะยุ่งยากมาก ๆ ครับ”

 ผมคิดถึงความวุ่นวายที่จะตามมา ถ้าทำาตามท่ี 

เจ้าหน้าท่ีบอก แล้วไม่ต้องเดินทางไปให้ปากคำา หลายส่ิง

หลายอย่าง ก็ดีสินะ ทำาตามเจ้าหน้าที่บอกดีกว่า จะได้ 

จบ ๆ ไป ผมจึงตอบเจ้าหน้าที่ว่า
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 “มีเงินฝากในธนาคาร 2 แห่ง ธนาคารแรก มีเงิน 

800,000 บาทเศษ อีกธนาคาร 1,000,000 บาทเศษ...” 

 “คุณตั้งใจฟังผมนะครับ แล้วทำาตามที่ผมบอก  

ไมต่อ้งวางสายนะครับ ไปถอนเงนิสดออกมาจากธนาคารกอ่น  

พอไปถึงเคาน์เตอร์ธนาคารไม่ต้องคุยกับใครนะครับ  

แต่ให้จดจำาช่ือเจ้าหน้าที่ให้ถอนเงินให้ ดูว่าเขามีพิรุธ 

หรือเปลา่ ทางแบง็คช์าตจิะสง่สญัญาณไปปลดลอ็คบญัชใีห้

 ผมยังสนทนากบัปลายสายอยา่งต่อเนือ่ง เพราะปลายสาย 

เป็นผู้กำากับให้ผมทำาตามขั้นตอนที่เขาบอก

 “ถอนเงนิออกมาแลว้ใช่ไหม ครบั ทำาถกูต้องแลว้ครบั 

คราวนี ้เดนิมาทีตู่ ้ATM ทีใ่กลท้ีส่ดุเลยนะครบั แล้วทำาตาม

วิธีที่ผมบอกทางโทรศัพท์”

 ในช่วงนั้น ภรรยาของผม ซึ่งไปทำาธุระนอกบ้าน 

พยายามโทร.เข้ามาหาผมหลายรอบ แต่ผมคุยติดพัน

เรื่องที่จะปลดล็อคบัญชีธนาคาร ผมจึงบอกปลายสายว่า  

ภรรยาโทร.เขา้มา จะขอวางสายก่อน แตท่างปลายสายบอกวา่ อ 

ย่าเพ่ิงรับสายผู้อื่นเพราะจะต้องถามข้อมูลอื่น ๆ อีก  

หากเจ้าหน้าที่แบงค์ชาติโทร.มาไม่ติด ก็จะพลาดโอกาส 

ที่ปลดล็อดตรงนี้ และขั้นตอนตรงนี้ ต้องใช้เวลาพอสมควร 

เพราะมีบัญชีที่ตรวจพบ ถึง 30 เล่ม 

...นาทีนั้น ผมเชื่อเขาสนิท จึงไม่รับสายจากภรรยา...

 ปลายสายยงัคงสาธยายถึงขัน้ตอนการปลดลอ็คบัญชี

เงินฝากต่าง ๆ นา นา ขณะที่ผมก็ฟังเขาพูดไปเรื่อย ๆ มา

รู้ตัวอีกที ก็เดินไปถึงตู้ ATM เสียแล้ว ทางนั้นเปลี่ยนให้ผม

คยุกบั รองอธิบด ีดเีอสไอเลยทีเดยีว นาทีนัน้ผมไมค่ดิเลยวา่  

ทุกสิ่งทุกอย่างคือ การอุปโลกขึ้นมาแท้ ๆ รองอธิบดี  

(ตวัปลอม) กำากบัผมปลายสายวา่จะต้องทำาอยา่งไร เขาใหท้ำา

รายการบนตู ้ATM กดนัน่ กดน่ี จนผมงงไปหมด ผมคอ่ย ๆ  

หย่อนเงนิทีเ่พิม่ถอนมาสด ๆ รอ้น ๆ ครัง้ละ 100,000 บาท 

ลงไปในตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ตามจำานวนสูงสุดท่ีเคร่ือง 

ฝากเงินสดอัตโนมัติเครื่องนั้น

 ใช่...ผมกำาลังโอนเงินไปยังบัญชีสำารองตามท่ี  

รองอธิบด ีดเีอสไอบอกผมไว้ เขาบอกว่า บญัชีนีเ้ปน็บญัชกีลาง  

ของแบง็คช์าต ิเม่ือปลดลอ็คบญัชทีัง้หมดไดแ้ลว้ เจ้าหนา้ท่ี

แบงค์ชาติจะส่งเงินคืนกลับคืนเข้าบัญชีผมในทันที !!!  

ตอนโอนเงินไป ผมจำาได้ว่า บัญชีปลายทาง ระบุ ชื่อเป็น

ภาษาอังกฤษว่า ANCHALEE WONG....

 ตอนนัน้กร็ูส้กึสงัหรณใ์จอยู่นดิหนึง่วา่ ทำาไมบญัชีกลาง 

ของแบงค์ชาติ เป็นช่ือคนพนักงานล่ะ หรืออาจจะเป็น 

ผูท้ีม่อีำานาจกไ็ด ้ผมสลดัความสงสยัออกไป แลว้กท็ำารายการต่อ 

 ผมพยายามท่ีจะโอนเงนิไปยงับญัชทีีใ่หม้า แตก่ม็เีหตุ

ขดัขอ้งถงึ 2 ครัง้ จงึไมส่ามารถโอนเงนิไปไดท้างปลายสาย

จึงบอกหมายเลขบัญชีใหม่ ซึ่งชื่อเจ้าของบัญชีไม่ใช่คนเดิม  

แตช่่างเถอะ ! ผมฝากไปทัง้หมดแปดครัง้ ครัง้ละ 100,000 บาท  

เท่ากับว่า ผมย้ายเงินจากบัญชีส่วนตัวของผมไป 

ในบญัชกีลางทีป่ลอดภยัแลว้ แตธ่นบตัรใบละ 1,000 บาท 

ถูกตีกลับมา3 ใบ เนื่องจากธนบัตรมีรอยยับ ผมจึงโอนเงิน

ไปได้ 797,000 บาท เท่านั้น  

 ผมถามเจ้าหนา้ทีป่ลายสายวา่ ธนบตัรถกูตกีลบั 3 ใบ 

จะเปน็อะไรไหม ทางน้ันตอบวา่ ไมไ่ดก็้ไมเ่ปน็ไร เพราะเงิน 

ส่วนใหญ่ คือ ยอดเงิน 797,000 บาท อยู่ในบัญชีกลาง 

ที่ปลอดภัยแล้ว ผมจึงถามต่ออีกว่า แล้วจะโอนคืนมายัง

บัญชีเดิมของผมเมื่อไร เขาตอบว่าอีกประมาณ 30 นาที 

ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำางานก่อน แล้วเขาก็เร่งรัดให้ผม

ไปจัดการกับบัญชีธนาคารที่เหลืออีกแห่งหนึ่งทันที  

เพื่อจะได้ทำาการปลดล็อคไปพร้อมกันเลย

 ปลายสายก็ยังเร่งรัดให้ผมรีบนำาเงินฝากอีก 

บัญชีธนาคารหนึ่ง โอนมาไว้ในบัญชีกลางท่ีปลอดภัย

เหมือนกับการโอนไปในครั้งแรก ผมรีบไปถอนเงินสด 

ออกจากธนาคารอกีแห่งหนึง่ในทนัท ีจำานวน 1,000,000 บาท  

เพื่อจะให้เงินจำานวนนี้ปลอดภัยจากการถูกอายัด ตอนนี้

แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของผมใกล้จะหมดแล้ว ผมบอก

กับเจ้าหน้าที่ว่า ผมคงต้องวางสายแล้ว ทางนั้นบอกว่า  

อย่าวางสายสนทนาเด็ดขาด เพราะยังมีข้อมูลที่ต้องถาม

กับผมอีกมาก เขาแนะนำาให้ผมไปซื้อแบตเตอรี่สำารอง 

(Power Bank) ที่ร้านซึ่งใกล้ที่สุด แล้วขอใบเสร็จ 

ของร้านมาด้วย เพื่อนำามาเบิกกับดีเอสไอ ผมยังสงสัยว่า 

เบิกได้ด้วยหรือ ?
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 ผมเหน็ดเหนื่อยกับการให้ข้อมูล และปฏิบัติตาม 

คำาแนะนำาทางโทรศัพท์แบบมาราธอนกว่า 2 ชั่วโมงเต็มที 

จงึถามเจา้หน้าทีป่ลายสายอกีครัง้วา่ ผมนะ่ถอนเงนิอกีกอ้น

มาแล้วนะ แต่ยอดเงินจำานวนนี้ จะโอนให้ก็ต่อเมื่อคืนเงิน

ก้อนแรกกลับคืนมาก่อน และขอให้โอนเงินคืนมาภายใน 

15 นาที หลังจากนี้ มิฉะนั้น ผมไปแจ้งความดำาเนินคดีแน่ 

 ปลายสาย ตอบว่า วันนี้คงจะโอนคืนไม่ทันแน่นอน 

เพราะตอ้งเขา้ไปแกไ้ขขอ้มลูหลายรายการ ผมจงึโตเ้ถยีงว่า 

ทำาไมตอนแรก บอกว่าจะโอนเงินคืนภายในเวลา 30 นาที  

แต่ตอนนี้มาบ่ายเบี่ยง หมายความว่าอย่างไร? เจ้าหน้าที่  

หา้มไมใ่หผ้มไปแจง้ความ พยายามหวา่นลอ้มอกี แตว่นิาทนีัน้  

ผมเข้าใจแล้วว่า ผมถูกหลอกเข้าไปเต็มเปา !!! และเร่ิม

นึกถึง ข่าวสารที่มีแจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ ว่าให้ระวัง 

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ วินาทีนั้น ผมตกใจในการกระทำาของตัว

เองว่า ผมตกเป็นเหยื่อได้อย่างไร 

 ผมรบีไปธนาคารแรกท่ีผมถอนเงนิสด จำานวน 800,000 บาท  

ออกไปและเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองให้เจ้าหน้าที่

ธนาคารฟัง เขาบอกว่า ผมถูกหลอกแล้ว และเขาก็แนะนำา

ให้ผมไปแจ้งความที่สถานีตำารวจที่ใกล้ที่สุด โดยเร็วที่สุด  

ผมฉุกใจคิดได้ว่า ผมควรไปธนาคารท่ีผมโอนเงินให้ด้วย  

เผื่อว่าผมจะระงับการโอนเงินได้ทัน ผมรีบไปหาพนักงาน 

และเลา่เร่ืองให้เจา้หนา้ทีฟ่งั เขาพาผมไปพบผูจ้ดัการธนาคาร

ในทันที เขาแนะนำาให้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอตัวจริง 

เสยีงจรงิ ทันที นัน่คือ คณุรัชพร วรอนิทร์ พนกังานสอบสวน

คดีพิเศษชำานาญการ คุณสิทธิวิชญ์ อินทร์น้อย พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ และพันตำารวจโท  

วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ ถือว่าเป็นความโชคดีของผมที่ ดีเอสไอ  

อยู่ระหว่างการแกะรอยแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งหนึ่งอยู่ที่

อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อยู่พอดี คุณรัชพร ฯ และ 

คณุสทิธวิชิญ ์ฯ จึงไมร่อช้ารีบประสานงานกับหนว่ยงานตา่ง ๆ  

ในพื้นที่ จนสืบทราบได้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งหนึ่งกำาลัง

ทยอยกดเงินออกจากตู้เอทีเอ็มแห่งหน่ึงในอำาเภอสะเดา 

ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินของผู้เสียหายรายหนึ่งรายใด

 ผมภาวนาว่า ขอให้เจ้าหน้าที่จับกุม แก๊งนี้ได้สำาเร็จ 

และขอให้เงินจำานวนนั้น เป็นเงินของผมด้วยเถิด !!! โชคด ี

ทีว่่า หลงัการตรวจสอบการเดนิบญัชธีนาคารของแกง๊คนร้าย

ในห้วงดังกล่าว เป็นห้วงเวลา และจำานวนเงินที่สอดคล้อง

ตรงกันกับผมพอดี

 อ่านมาถึงตรงน้ี ท่านผู้อ่านคงจะลุ้นแล้วนะครับว่า  

ผมได้เงินคืนหรือไม่ ได้ครบหรือเปล่า แล้วสุดท้าย 

แก๊งคนร้ายมีจุดจบอย่างไร

 ครับ ..ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผมได้

รับข่าวจากเจ้าหน้าท่ีดีเอสไอตัวจริงว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ที่จับได้ที่อำาเภอสะเดานั้น คือ แก๊งเดียวกับท่ีหลอก

ลวงผม ผมจึงได้เงินคืนครบทุกบาท ทุกสตางค์ ภายใต้ 

การทำางานของดเีอสไอ และหนว่ยงานตา่ง ๆ ตรงนีห้ากมใีคร

ถามผมวา่ หากมคีะแนนเตม็สบิ ผมจะใหค้ะแนนเจา้หนา้ท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานซึ่งสามารถรวบตัวคนร้ายได้ทันควัน เท่าไร ? 

ผมขอตอบว่า ให้ 9.9 คะแนนครับ ส่วนอีก 0.1 คะแนนที่

ผมขอหกัไว ้เพราะวา่ยงัมเีหยือ่เปน็จำานวนมากท่ียงัไมไ่ดเ้งนิ

คืน และหนึ่งในจำานวนนี้ อาจเป็นผู้ที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง

เพราะอับอายว่าถูกหลอก จึงขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 

ชว่ยเรง่รดัปราบปรามแกง๊คอลเซน็เตอรใ์หห้มดไปดว้ยครบั  

ถึงเวลานั้นผมยินดีที่จะให้คะแนนเต็ม 10 แน่นอน
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	 ผมขอให้เรื่องที่ผมเล่าสู่ท่านผู้อ่านนี้เป็นอุทาหรณ์	 ท่านอาจจะไม่โชคดีอย่างผมก็ได้	 

ผมขอฝากเตือนท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับว่า

	 1.	ถ้าเราไม่มีความผิด	 ไม่ได้เก่ียวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย	 ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น	 จงเชื่อมั่น 

ในความบริสุทธิ์ของตนเอง	หากมีผู้โทร.มาอ้าง	เพื่อให้โอนเงิน	ไม่ต้องสนทนาต่อ	หรือ	ตัดสายทิ้งทันที

	 2.	เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่แท้จริง	 จะไม่ติดต่อทำาธุรกรรมกับประชาชนทางโทรศัพท์	 

แต่จะมีหนังสืออย่างเป็นทางการเท่านั้น

	 3.	หากมีโทรศัพท์ในลักษณะการกล่าวอ้างข้างต้น	ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจในท้องที่ทันที

	 4.	สนใจรับฟังข่าวสาร	 การแจ้งเตือนภัยตามส่ือต่าง	 ๆ	 จงอย่าประมาท	 เพราะมิจฉาชีพเหล่าน้ี 

มีจิตวิทยาในการโน้มน้าม	ชักจูง

	 เมื่อคิดย้อนกลับไป	 นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น	 ผมอาจจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อน	 ๆ	 ฟัง	 

ผมจะเปิดประเด็นว่า	“เงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็มา”	ดีไหมครับ

ขอให้ทุกคนโชคดี และไม่ตกเป็นเหยื่อ แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับ 

1. อย่� ! คุย

2. อย่� ! เชื่อ

3. อย่� ! โอน
พันตำารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ

ผู้อำานวยการกองคดีเทคโลยีและสารสนเทศ

3 อย่� ! ค�ถ�ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์
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รักษ์โลกง่าย ๆ เริ่มได้ที่บ้าน

โลกสีเขียว
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รักษ์โลกง่าย ๆ เริ่มได้ที่บ้าน

ลดพลังงาน ลดมลพิษ
 หัวใจของการอยู่อาศัยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นั้นอยู่ที่ความพอดี ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคพลังงาน  

การไม่ก่อมลพิษท่ีจะทำาร้ายทำาลายตนเองและสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงความพอดีในการลงทุนเพื่อทำาให้บ้านของคุณ  

“เขียว” ขึ้น ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ บิลค่านำ้า  

ค่าไฟ ที่เรียกเก็บอยู่ทุกเดือน สารเคมีที่คุณใช้ หรือปริมาณ

ขยะในถังที่คุณต้องเททิ้งอยู่ทุกวันนั่นเอง ความจริงที่เรา 

ต้องยอมรับก็คือ ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ การที่บ้านจะเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้น ย่อมจะต้องอาศัยการลงทุน 

ลงแรงเช่นกัน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาแพงจริงหรือ?
 เมื่อพูดถึงการลงทุน หลายคนเชื่อว่าราคาที่ต้องจ่าย

เพื่อสิ่งแวดล้อมมักต้องสูงกว่าปกติ แต่อาจไม่จริงเสมอไป 

เพราะแนวคิดพ้ืนฐานในการปรับปรุงบ้านให้เป็นมิตรต่อผู้อยู่

และไม่ทำาร้ายสภาพแวดล้อมน้ัน น่าจะหมายถึงการหาจุด

สมดุลระหว่างความสามารถในการลดการบริโภคพลังงาน 

ลดมลพิษ ไม่ขัดกับวิถีชีวิต และเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์

ด้วย ลองชั่งนำ้าหนักดูง่าย ๆ ว่า คุณจะเลิกใช้เครื่องซักผ้า

เพือ่ประหยดันำา้ประหยดัไฟ แลว้กลบัไปซกัผา้ดว้ยมอื หรือ

จะรอจนกว่าผ้าจะมากพอ แล้วจึงค่อยใส่เครื่องซัก จึงจะดี

กว่ากัน

 หากว่า บ้านคือวิมานของเรา ถ้าอย่างนั้นโลกใบนี้จะเป็นวิมานของใคร? เราทุกคนต่างก็ต้องพ่ึงพิง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงจะดีไม่น้อยหากวิมานของเรานั้น นอกจากจะอยู่สบายแล้ว ยังมีส่วนช่วย 

ในการดูแลรักษาโลกให้เป็นวิมานที่น่าอยู่สำาหรับทุก ๆ ชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ด้วย เราจึงมีเร่ืองราวดี ๆ  

มาฝากท่านผู้อ่านทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมไม่ให้เส่ือมโทรมไปกว่าท่ีเป็นอยู่  

ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่เป็นบ้านของคุณนั่นเอง
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 เรื่องเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้คิด หรือวางแผนตั้งแต่ต้น  

คดิทกุอยา่งไปพรอ้ม ๆ  กัน ตัง้แต่การออกแบบ การกำาหนดทิศทางของบา้น การคดัสรรวัสด ุและการเลอืกซือ้ของมาใช้สอย 

ในบ้าน โดยทั่วไปการทำาให้บ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มี 2 วิธีได้แก่

1. อาศัยปัจจัยธรรมชาติ
 เป็นการพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ เช่น แสงแดด

และทางลม เพื่อกำาหนดทิศทางการวางตำาแหน่งของบ้าน

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติและลมได้มาก

ทีส่ดุ ซึง่จะสง่ผลไปถงึการกำาหนดฟงักช์ัน่ในการใช้งานของ

พื้นที่ในบ้านให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะธรรมชาต ิ

ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดวัน

2. อาศัยเทคโนโลยี
  เชน่ การนำาเครือ่งมือ เครือ่งจักรต่าง ๆ  เข้ามาชว่ย 

ไมว่่าจะเปน็การเลอืกใช้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีก่นิไฟนอ้ย เปลีย่น

ไปใชห้ลอดผอมแบบใหม ่(T5) หรอืใชส้ขุภณัฑแ์บบประหยดั 

นำ้า ฯลฯ จริงอยู่ที่ว่าวิธีการที่จะทำาให้บ้านของคุณเขียวขึ้น

อาจทำาได้ครบวงจร และประหยัดกว่า หากได้วางแผนทำา

ตั้งแต่แรกเร่ิม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องจ่ายแพง

เสมอไปหากต้องการจะปรับเปลี่ยนให้บ้านเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดลอ้มอยา่งทีต่อ้งการ ลองคอ่ย ๆ  ปรบัในสิง่ทีท่ำาได ้ผา่น

ทางความคิด การวางแผน และเลือกสรรสิ่งต่าง ๆ ที่จะนำา

มาใชง้านในบา้น โดยเพิม่เงือ่นไขในเรือ่งของความเปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปอีกข้อหน่ึง นอกเหนือจากคุณสมบัติ

ด้านอื่นที่ต้องพิจารณาอยู่แล้ว

 หากคุณสามารถทำาได้ทั้ง 2 วิธีข้างต้น ซึ่งส่งเสริมซึ่ง

กันและกันก็จะยิ่งกลายเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้อยู่อาศัย

และส่ิงแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมห้องน่ังเล่นที่ 

ทุกคนทำากิจกรรมร่วมกันยามบ่าย จะต้องปิดม่าน เปิดไฟ 

เปิดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากถูกแสงแดดส่องโดยตรง 

เมื่อเปลี่ยนฟังก์ช่ันของห้อง ย้ายห้องน่ังเล่นไปยังฝั่งที่ร่ม

กว่า เปิดโอกาสให้คุณใช้แสงธรรมชาติได้ จะเปิดหน้าต่าง

ก็ได้ หรือหากจะใช้เครื่องปรับอากาศ (รุ่นประหยัดไฟ)  

ก็ยงัประหยดักวา่ เนือ่งจากพืน้ท่ีสว่นนัน้ไม่ไดโ้ดนแสงแดด

โดยตรง จึงมีความร้อนสะสมน้อยกว่า เครื่องปรับอากาศ 

ก็ไม่ต้องทำางานหนักมาก
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เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ วัดจากอะไร?
 คุณอาจสงสัยว่า อาคารบ้านเรือนที่อ้างว่าเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมนั้นจะวัดได้อย่างไร มีมาตรฐานใดบ้าง ซึ่ง 

มาตรฐานการวัดระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้ัน  

ถกูพฒันาขึน้ในตา่งประเทศกอ่น ตอ่มากรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังานไดน้ำามาปรบัปรงุ 

โดยมอบหมายให้ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และสถาบันวิจัยพลังงานต่าง ๆ ศึกษาและวิจัยจากระบบ

ทีค่ลา้ยกนั ระบบการออกแบบทีค่ำานงึถงึเรือ่งพลงังานและ

สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก (LEED System) ของสหรัฐอเมริกา

มาใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน ซ่ึงมีหลักพิจารณาคร่าว ๆ อยู่  

7 ประการด้วยกัน ดังนี้

 พืน้ทีต่ัง้ ตัง้อยูท่ีใ่ด มรีะบบสาธารณปูโภคแลว้หรอืยงั  

การเข้าถึงยากหรือง่ายเพียงใด

 ระบบนำ้า มีระบบบริหารจัดการนำ้าใช้ในครัวเรือน

อย่างไร รวมไปถึงการบำาบัดนำ้าเสียด้วย

 ระบบพลังงาน มีการใช้พลังงานที่ประหยัด และ 

มีประสิทธิภาพ

 วัสดุ ใช้วัสดุแบบไหนในการก่อสร้างและตกแต่ง เช่น 

วัสดุรีไซเคิล หาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือไม่ หรือต้องขนส่งมา

จากที่ไกล ๆ เป็นต้น

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ส่วนใหญ่จะเกี่ยว

กับการระบายอากาศ การควบคุมมลพิษ อณุหภูมิ และแสง

ที่ส่องเข้ามาได้

 อายกุารใชง้าน ตัง้แตเ่ริม่ตน้กอ่สรา้งจนหมดอายกุาร

ใช้งาน

 ผู้อยู่อาศัย ไม่เพียงแต่บ้านเท่านั้น ผู้อยู่อาศัยและ

ชุมชนโดยรอบ อยู่ในข่ายที่ต้องนำามาพิจารณาด้วยเช่นกัน 

ว่ามีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมแค่ไหน
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คุณจะทำาอะไรได้บ้าง?
 นอกจากการปรบัเปลีย่นท่ีอยูอ่าศัยแลว้ คุณยงัชว่ยโลก

ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่คุณทำาเองได้ทันที เช่น ตั้งเวลาอุปกรณ์

ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ เครื่อง

ปรบัอากาศ ลว้นมโีปรแกรมต้ังเวลาเปดิ - ปดิได ้ถา้คณุชอบ

ดโูทรทศันก์อ่นนอน อยา่ลืมต้ังเวลาปดิไวก้อ่น เผือ่คุณเผลอ

หลับไป หรือตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอนสัก 

15-20 นาที เพื่อลดระยะเวลาการทำางานของเครื่อง

 หมัน่เคลยีรต์ูเ้ยน็ ตูเ้ยน็ท่ีจขุองมากเกนิไป ยอ่มสง่ผลตอ่

การหมนุเวยีนอากาศภายในตู ้และอาจทำาให้คอมเพรสเซอร์

ทำางานหนักเกินไป

 เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแทนคอมพิวเตอร์แบบ

ตั้งโต๊ะ หรือหากซื้อแบบตั้งโต๊ะควรเลือกใช้จอ LCD

 ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง เมื่อปิดสวิทช์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ท้ิงไว้ถ้าไม่ใช้งาน หรือปิดหน้า

จอทันที จะช่วยประหยัดไฟได้ร้อยละ 60

 อยา่พรมนำา้จนแฉะเวลารดีผา้ เพราะตอ้งใชค้วามร้อน

ในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น

 หลีกเลีย่งการตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้ทีม่กีารปล่อยความ

ร้อน เช่น กาต้มนำ้า หม้อหุงต้ม ไว้ในห้องท่ีมีเครื่องปรับ

อากาศ

 ลา้งพชืผกัผลไมใ้นอา่ง หรอืภาชนะทีม่กีารกกัเกบ็นำา้

ไว้เพียงพอ ลดการใช้นำ้าลงได้ถึง ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ

การเปิดนำ้าให้ไหลจากก๊อกโดยตรง

 อย่าทิ้งนำ้าดื่มที่เหลือในแก้วไปเฉย ๆ

 ปลูกต้นไม้เพิ่ม อาทิ เศรษฐีเรือนนอก ต้นราชพฤกษ์ 

(หรือ ต้นคูน) ซึ่งดูดซับมลพิษได้มาก

 พฤตกิรรมบริโภคเกินความจำาเปน็ของเรา หากพิจารณา

ไปคงไมต่า่งจากการทบุหมอ้ขา้วตวัเองนกั เพราะทรพัยากร

ถกูนำามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ขณะทีค่วามเคลือ่นไหวเพือ่การ

สงวนไวแ้ละทดแทน มขีอบเขตจำากดั เริม่ทำาในสิง่ทีค่ณุทำาได้

ตัง้แต่วนันี ้และทำางานอยา่งจรงิจงัใหส้ำานกัเพือ่สิง่แวดล้อม

กลายเป็นวิถีชีวิตของคุณ ไม่ใช่เพื่อใครที่ไหน เพื่อคุณ และ

คนที่คุณรักนั่นเอง

	 เรือ่งโดย	สงฟาง	จากนติยสาร	Home&Style	ธนาคาร

กรุงเทพ
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 5 เคล็ดลับครอบครัวอบอุ่น 

งานประสบความสำาเร็จ

ขอคิดด้วยคน
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งานถอืเป็นเรือ่งที่คนเราให้ความสำาคญัอนัดบัตน้ ๆ  ของ

ชีวิต และปฏิเสธไม่ได้ว่า งานทำาให้เราเป็นคนมีคุณค่า 

หลายคนจึงทุ่มเททำางานอย่างหนัก เพื่อให้ได้มาในอีก

หลาย ๆ สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศ เงินทอง คุณภาพชีวิต 

หรือแม้แต่สังคมท่ีดี แต่ในทางเดียวกันหลายคนก็ทำางาน

จนลืมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมาก 

นั่นก็คือครอบครัว ฉะนั้นจะทำางานอย่างไรให้งานรุ่งโรจน์

และครอบครัวไม่ร้างลา DSI ไตรสารมีเคล็ดลับมาฝาก ค่ะ

 1. จัดตารางเวลาล่วงหน้า
  ในหนึ่งปีมี 365 วัน ฉะนั้นวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น

ปีเลยว่า ช่วงเดือนไหนที่เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวพร้อม

หนา้พรอ้มตาทีไ่หนบา้ง จากนัน้กเ็ริม่บรหิารจดัการวันลากจิ 

ลาพักร้อนให้ลงตัว เพื่อจะได้ไม่ฉุกละหุก วิธีนี้ยังจะช่วยให้

5 เคล็ดลับครอบครัวอบอุ่น 
งานประสบความสำ เร็จ

เรามกีารวางแผนจดัการงานไมใ่หค้า้งคา เรยีกวา่ครอบครัว

มีความสุข งานก็ไม่สะดุดเสียหาย ที่สำาคัญเมื่อเรารู้วันไป

เทีย่วลว่งหนา้ตัง้แตต่น้ปแีบบนี ้เรากส็ามารถจองทีพ่กัหรอื

ตั๋วเดินทางล่วงหน้านาน ๆ ได้ ก็จะได้ตั๋วและที่พักในราคา

ที่ถูกลง 

 2. แบ่งเวลาครอบครัวกับการทำางาน
  เป็นเรื่องท่ีสำาคัญอย่างมากในการสร้างงานและ

สรา้งครอบครัวไปพรอ้ม ๆ  กนั คุณตอ้งจดัสมดลุใหไ้ดร้ะหวา่ง

สองสิง่นี ้เวลางานคุณควรใหค้วามสำาคญักบังานและทำามนั

อย่างเต็มที ่ไมเ่อาเรือ่งสว่นตัว เรือ่งในครอบครัวไปเบยีดบงั

จนไมเ่ปน็อนัทำางาน แต่ในขณะเดียวกันคณุกค็วรต้ังลมิติให้

กับตัวเองว่า คุณจะให้เวลากับงานมากที่สุดถึงเวลาเท่าใด 

จากนั้นเม่ือถึงเวลากลับบ้านก็ต้องให้เวลากับครอบครัว
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อย่างเต็มที่ โดยไม่นำางานกลับไปทำาต่อ หรือไม่เก็บเรื่อง

งานไปเครยีดตอ่ทีบ่า้น จนทำาใหค้นในครอบครัวรูส้กึอดึอดั

ไปด้วย ถ้าคุณจัดสมดุลได้ รับรองงานก็รุ่งครอบครัวก็แสน

จะอบอุ่นอย่างแน่นอน

 3. หากิจกรรมที่ทำาร่วมกับครอบครัว
  การทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนั้น เป็น

วิธีที่ดีเยี่ยมในการกระชับความรักความอบอุ่น ดังน้ันลอง

เลือกกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ และทุกคนในครอบครัวสามารถ

ทำาด้วยกันได้ เช่น คุณแม่อยากเวิร์คช็อปงานฝีมือ เผื่อนำามา

ต่อยอดเป็นอาชีพเสริม ก็อาจจะชวนกันไปเวิร์คช็อปกัน

ทั้งครอบครัว หรือคุณพ่อนักออกแบบต้องไปหาข้อมูลที่

ห้องสมุด TCDC ก็พาคุณลูกและคุณแม่ไปหาความรู้ที่นั่น

กันด้วย คุณลูกก็ได้เสริมจินตนาการและต่อยอดความคิด

สร้างสรรค์ คุณพ่อก็ได้ทำางาน

 4. สร้างความ Productive ในเวลางาน
  การฝึกตัวเองให้เป็นคน Productive อยู่เสมอ 

นัน้นา่จะเปน็เรือ่งท่ีดีสำาหรบัคนทำางานทกุ ๆ  คนคุณอาจจะ 

ทำาส่ิงเหล่านี้ เพื่อให้คุณมีความ Productive มากขึ้น  

ให้คุณทำางานที่มีคุณภาพสำาเร็จได้ด้วยเวลาไม่มาก  

แล้วสามารถใช้เวลาท่ีเหลือจากการทำางาน ไปเพิ่มเวลา 

ใหไ้ดอ้ยูก่บัครอบครวั ไดท้ำากจิกรรมกบัครอบครวัไดม้ากขึน้  

ตัวอย่างวิธีที่จะสร้างความ Productive ในเวลางาน อาทิ

เช่น ก่อนนอนคืนนี้ คุณลองจดสิ่งที่คุณต้องทำาในวันรุ่งขึ้น 

พอตอนเช้าเริ่มงานคุณจะสามารถจัดการกับงานได้อย่าง

เป็นระบบ ระเบียบมากขึน้ หรือถา้คณุนัง่ทำางานนานเกนิไป  

สมองเร่ิมคิดงานไม่ออกแล้ว ให้ลองวางมือจากงาน แล้วหยุดพักผ่อน 

คลายสมองกอ่น เชน่ ฟงัเพลงสบาย ๆ  หรอืเดนิออกไปดวูวิ 

มองฟ้า มองต้นไม้ สูดอากาศ แล้วค่อยกลับมาทำางานต่อ

 5. จดัลำาดบัความสำาคญัระหวา่งเวลางาน
และครอบครัว
  อยา่งไรกต็าม  สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุทีจ่ะทำาใหค้รอบครวั

อบอุน่และงานประสบความสำาเรจ็นัน้คณุตอ้งรูจั้กการลำาดบั

ความสำาคัญ หากมีงานท่ีสำาคัญมาก ๆ ที่คุณจำาเป็นต้อง

จัดการ ก็ควรอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจ แต่ก็ไม่ควรปล่อย

ให้มันเกิดขึ้นบ่อย ๆ จนเบียดเวลาของครอบครัวไปเสีย

หมด และอย่างในกรณีที่งานออฟฟิศชนกับงานโรงเรียน

ของลูก แบบนี้ก็ต้องลำาดับความสำาคัญ และหาทางออกที่

ลงตัวที่สุด เช่น เช็คว่างานที่ออฟฟิศสามารถเลื่อน หรือหา

คนท่ีเราไว้ใจฝากความรับผิดชอบแทนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้

ควรให้ใครไปงานโรงเรียนลูกแทน และควรอธิบายลูกและ

คนในครอบครัวให้เข้าใจ เพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกไปเองว่าตัวเอง

ขาดความรัก หรือขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อหรือแม่

 การที่เราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อม ๆ  กับประสบ

ความสำาเร็จในหน้าที่การงานนั้นที่จริงไม่ยาก ขอเพียงคุณ

เอาใจใสแ่ละใหค้วามสำาคัญกบัเร่ืองเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  ไมม่องขา้ม 

ความรู้สึกของคนในบ้านในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลย

หนา้ทีใ่นทีท่ำางาน เชือ่วา่คณุสามารถมชีีวติการทำางาน และ

ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นได้ ถ้าคุณได้ทำางานที่ใช่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	www.jobdb.com



85กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

 

4 โรคอันตรายควรระวัง

มุมสุขภาพ
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 4  โรคอันตรายควรระวัง

กรมควบคุมโรค วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ  ที่ผ่านมา โดยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำานวนและ

ช่วงเวลาการเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และนำามาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำาคัญ 

เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรค

ติดต่อ  และกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ ซึ่งการพยากรณ์โรคติดต่อ มี 4 โรคสำาคัญ ดังนี้

 1. โรคไข้เลือดออก
  จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 57,425 

ราย เสียชีวิต 55 ราย  และในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา 

มีผู้ป่วยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้จำานวนผู้ป่วย 

ในภาพรวมลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2558  และพบวา่ผูเ้สยีชวีติ

ส่วนใหญ่เป็นเด็กโต อายุ 7–14 ปี  สำาหรับการพยากรณ์

โรค ปี 2560 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตลอดทั้งปี

ประมาณ 37,500 ราย ส่วนการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง โดย

วิเคราะห์จากพื้นท่ีที่ระบาดซำ้าซากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

พบวา่จะมีพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การระบาดสงู ใน 36 จงัหวดัทัว่ประเทศ   

ทัง้นี ้กรมควบคมุโรค จึงเชญิชวนประชาชนร่วมกนัประกาศ

สงครามกับยุงลายทั้งประเทศโดยทำาอย่างจริงจังให้เป็น 

วิถีชีวิต ด้วยการร่วมกันกำาจัดยุงลายตามมาตรการ  

“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้าน 2. เก็บขยะ และ 

3. เกบ็นำา้ เพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย 

และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา   

 2. โรคไข้หวัดใหญ่
  จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 156,943 ราย  

เสียชีวิต 43 ราย สำาหรับการพยากรณ์โรค ปี 2560  

คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 320,000 ราย (เพิ่มขึ้น 2 เท่า 

จากปทีีผ่่านมา) จงัหวดัทีค่าดวา่จะมคีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิการ

ระบาดเป็นวงกว้างม ี7 จงัหวัด ได้แก ่ลำาปาง กรงุเทพฯ ระยอง 

เชยีงใหม ่ภเูกต็ อยธุยา และพะเยา (ประเมนิความเสีย่งรายจงัหวดั 

โดยพิจารณาจากอตัราป่วยเฉล่ียสามปีล่าสุด) กรมควบคมุโรค  

จึงขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เล่ียง หยุด” 

เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้ 1. ปิด คือ ปิดปาก  

ปิดจมูก เมื่อไอ จาม  2. ล้าง คือ ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัส

สิ่งของ  3. เลี่ยง คือ หลีกเล่ียงการคลุกคลีใกล้ชิดกับ 

ผู้ป่วย และ 4. หยุด คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน  

หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด
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 3.  โรคมือ เท้า ปาก
  จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 75,796 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเล็กอายุ 9 เดือน – 5 ปี   

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก พบบ่อยในช่วงฤดูฝน และพบเป็นการระบาดแบบปีเว้นปี   การพยากรณ์โรค ปี 2560  

จึงคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 42,000 ราย ซึ่งโรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสกับนำ้ามูก นำ้าลาย นำ้าในตุ่มพอง และอุจจาระ 

ของผู้ป่วย ส่วนวิธีป้องกันคือรักษาความสะอาดร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากมีเด็ก 

ในสถานศกึษาป่วยโรคมือ เท้า ปาก ตอ้งแยกเดก็ป่วยออก ใหผู้ป้กครองรบักลบับา้น และพกัอยูบ่า้นจนกวา่จะหายเปน็ปกติ

 4. โรคเมลิออยโดสิส
  จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 3,171 ราย เสียชีวิต 6 ราย จะพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี  สำาหรับ

การพยากรณ์โรค ปี 2560 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 3,000 ราย โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อจากการ

สัมผัสดินหรือนำ้าที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเข้าทางบาดแผล การสำาลักหรือกลืนนำ้า หรือหายใจเอาละอองฝุ่นของดินที่มีเชื้อปน

เปื้อน ส่วนอาการมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลย หรือมีจุดที่ปอดแต่ไม่แสดงอาการ จนถึงมีฝีที่ผิวหนัง ฝีที่อวัยวะภายใน เนื้อเยื่อ

ปอดอักเสบตาย หรือติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต คำาแนะนำาผู้ที่มีโรคประจำาตัว เช่น เบาหวาน และผู้ที่มีบาดแผล

ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินหรือแหล่งนำ้า เช่น ในนาข้าว ซึ่งเป็นแหล่งที่มีโรคชุกชุม  ประชาชนทั่วไป ควรสวมรองเท้าบู๊ท  

หรือหากจำาเป็นต้องรีบทำาความสะอาดหลังเสร็จงานทันที
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8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน มแีนวโนม้สงูในเดอืนธนัวาคม – มนีาคม  

โดยมีผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละ 8,000 – 8,500 ราย  สำาหรับ 

การพยากรณ์โรค คาดว่าช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 

ของทุกปี เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะทาง 

ภาคเหนือซึ่งจะอุณหภูมิตำ่าและมีหมอกควันหนาขึ้น  

มีผลกระทบทำาให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ  

โดยเฉพาะผูป้ว่ยทีม่โีรคทางเดนิหายใจเรือ้รงั ไดแ้ก ่โรคหอบหดื 

และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง อาจทำาให้อาการกำาเริบรุนแรง 

จนเสียชีวิตได้  ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงจึงต้องระมัดระวัง

เป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำาตัวดังกล่าว

	 ขอขอบคุณ	ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค  

 สำาหรับการพยากรณ์โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ  

มี 2 เรื่อง ดังนี้

 1. ภยัจากการใชเ้ครือ่งทำานำา้อุน่ระบบแก๊ส
  โดยตั้งแต่ปี 2551-2559 พบผู้ป่วยหมดสติขณะ

อาบนำ้าในห้องนำ้าที่ใช้เคร่ืองทำานำ้าอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส  

รวมทัง้สิน้ 16 เหตกุารณ ์จำานวนผูป่้วย 27 ราย เสยีชวีติ 6 ราย  

ทุกเหตุการณ์เป็นเคร่ืองทำานำ้าอุ่นที่ไม่มี มอก. ส่วนใหญ่ 

พบในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างเดือน ธันวาคม - มกราคม 

ของทุกปี และมีหลายเหตุการณ์ที่มีการอาบนำ้าต่อเนื่อง

กันหลายคนและมีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่อาบนำ้า 

ในลำาดับหลัง ๆ   สำาหรับการพยากรณ์โรค ปี 2560 คาดว่า 

ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นเทศกาลท่องเที่ยวของทุกปี  

(มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560) ประชาชนต้องระมัดระวัง 

และเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดภัยดังกล่าว  

 2. การเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจใน
ช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน
  จากขอ้มลูปี 2557-2559 พบผู้ป่วยดว้ยโรคภมูแิพ้

ระบบทางเดนิหายใจ หอบหืด และปอดอดุก้ันเรือ้รงั ในพืน้ที ่ 


