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EDITOR’S TALK บก. ทักทาย

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจำาดีเอสไอไตรสาร ฉบับที่ 1/2561
คำ�ถ�ม : ดีเอสไอได้รับร�งวัลองค์กรที่มีคว�มเป็นเลิศในด้�นใด
ส่งลุ้นร�งวัลได้ที่ : กรมสวบสวนคดีพิเศษ ส่วนประช�สัมพันธ์
128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหนคร 10310

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล 

จะได้รางวัลเป็น 
"ขวดแก้วพร้อมปลอกเก็บ

ความเย็น-ร้อน"
จำานวน 20 รางวัล

วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม –  

มีนาคม 2561 ทุกอย่างเร่ิมเข้าท่ีและดำาเนิน 

ไปตามกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำาเนิน 

งานด้านการสืบสวนสอบสวน งานคดีต่าง ๆ ที่หลาย ๆ ท่านให้ความสนใจ  

มุมมองกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในปัจจุบันเป็นเช่นไรเรามักจะได้รับข้อมูล 

จากสือ่ทัว่ไปและกระแสตอบรบัทางสงัคมตา่ง ๆ  แตใ่นฉบบันีก้รมสอบสวนคดีพเิศษ 

ไดร้บัเกยีรตจิากพนัตำารวจเอก ทว ีสอดสอ่ง มาบรรยายพเิศษเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ประสบการณแ์ละมมุมองหรอืทศันคตใินฐานะทีเ่คยดำารงตำาแหน่งเปน็ผู้บงัคบับญัชาสูงสุด 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ โดยท่านได้นำาเสนอมุมมองเกี่ยวกับอุดมการณ์ ความคิด แนวทางปฏิบัต ิ

ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต่อการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรในกระบวนการ

ยตุธิรรมไทยรวมถงึการสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่สาธารณชนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

“ภาพในอนาคตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเป็นอย่างไร” พิจารณาเห็นควร 

นำาความรูแ้ละประสบการณ์ดังกลา่วจากมุมมองของทา่นออกมาเผยแพรแ่กบ่คุลากร

กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ได้รับรู้อย่างทั่วถึงกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ 

นำาไปใชใ้นการปฏบิติังานด้านกระบวนการยติุธรรมใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน 

ต่อองค์กร และประเทศชาติต่อไป ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ 

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวน

คดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร  

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำาไปปรับปรุงการจัดทำา

วารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งข้ึน และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดง

ความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ



2กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ส ารบัญ
CONTENT
บก.ทักทาย	 1	

สารบัญ	 2

ประมวลภาพกิจกรรม	 3

มุมมองเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต	 29	

ดีเอสไอ	คว้ารางวัล	องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	 35

ด้านการเบิกจ่ายระดับดีเด่น

นโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 40

ดีเอสไอ	สร้างภูมิคุ้มกันหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน	“The	Choice	เกมทางเลือก-ทางรอด”	 46

DSI	กับการแก้ปัญหา	PWL	ของไทย	 52

ปัญหาเกี่ยวกับของกลางและการจ่ายเงินสินบนรางวัลในคดีความผิดตามกฎหมาย	 57

ว่าด้วยศุลกากร

เทคนิคการสอบสวนกรณีสำาแดงสินค้าส่งออกเป็นเท็จไปใช้ขอสิทธิประโยชน	์ 63

ทางภาษีอากรโดยทุจริต

ระวังกระแสบิทคอยน์	 68

Cap	Seal	ขยะหรือประโยชน์มากกว่ากัน	 74

10	เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 78

วิธีทำา	CPR	ที่ถูกต้อง	ช่วยคนหัวใจหยุดเต้น-หยุดหายใจให้รอดชีวิต	 82



3กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ประมวลภาพ

กิจกรร
มDSI ACTIVITY



4กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ประมวลภาพ

กิจกรร
ม DSI ACTIVITY



5กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

 สำานักงานสนับสนุนระดับภูมิภาค 
ของกระบวนการบาหลี (Regional Support 
Office of The Bali Process- RSO) และศูนย์
ฝึกอบรมข้าราชการและผู้นำาระหว่างประเทศ  
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยแห่งสหประชาชาติ  
United Nations Institute for Training and 
research Centre International de Formation 
des Autorites Leaders – UNITAR CIFAL 

JeJu/JITC มหีนงัสอืเชิญเข้ารว่มฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ การเสรมิสรา้งศกัยภาพการดำาเนนิงานโดยยึดผูเ้สยีหาย 
เป็นหลัก : การคัดแยก การให้ความช่วยเหลือ และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภูมิภาค 
เอเชยีแปซิฟกิ ศาสตราจารยพ์เิศษวศิษิฎ ์วศิษิฎส์รอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม ไดม้อบหมายให้พนัตำารวจเอก 
อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศ Unitar CIFAL Jeju  
สาธารณรัฐเกาหล ีระหว่างวันท่ี 19 – 26 พฤศจกิายน 2560 โดยมีวัตถปุระสงคเ์พือ่สร้างองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ 
ตอ่ปญัหาและอปุสรรค ในการแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุย ์ในการใหค้วามคุม้ครองผู้เสียหาย 
จากการคา้มนษุยท์ีส่อดคล้องกบัสถานการณ ์รวมถงึสง่เสรมิและเปดิโอกาสใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏิบตังิานดา้นการค้ามนษุย ์ 
รวมถงึเพิม่พนูทกัษะ แลกเปลีย่นแนวคดิ ประสบการณ ์กบัประเทศตา่ง ๆ  ในภาคพืน้เอเชยีแปซฟิกิ ไดแ้ก ่พมา่ 

กัมพูชา ศรีลังกา เนปาล มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อให้เกิดแนวทาง
ปฏิบัติที่ได้ผล สามารถนำามาปรับใช้ในงานด้านการค้ามนุษย์ที่เกิดประสิทธิภาพและมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

DSI เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการดำาเนินงานโดย ยึดผู้เสียหายเป็นหลัก

 เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัด
กระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้ พันตำารวจเอก อัครพล 
บุณโยปษัฎมัภ ์ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านคดกีารคา้มนษุย์
และคดยีาเสพตดิ เปน็ผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรม เขา้รว่ม
การประชุมเชิงปฏบิตักิาร หวัข้อ Combating human 
trafficking in the countries of origin, transit and 
destination countries ดำาเนินการโดย สำานักงาน 
เพือ่สถาบนัประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชน (The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)) และองคก์ารวา่ดว้ยความม่ันคง 
และความร่วมมือในยุโรป ประจำาสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan (OSCE PCUz) ณ เมืองทาชเคนต์  
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และพัฒนาองค์ความรู้ในระบบการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุม อาทิ ตำารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) 
ประจำาประเทศฝร่ังเศส และอุซเบกิสถาน, ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) จากประเทศอุซเบกิสถาน, ประเทศคาซัคสถาน, ประเทศจอร์เจีย,  
ประเทศอนิเดยี และประเทศไทย จากการประชมุในครัง้นี ้พนัตำารวจเอก อคัรพลฯ ไดน้ำาเสนอนโยบาย 5P ในการแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยข์องรฐับาลไทย  
และผลการดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Combating human trafficking in the countries 

of origin, transit and destination countries ณ เมืองทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม

ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำาคณะ 

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 

โดยทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำาข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 นี้ด้วย 

ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ราชการอาคารบี ชั้น 8 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ได้มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วย 

การเลน่แชร ์เปน็ผูแ้ทนรับเรือ่งรอ้งทุกขค์ดแีชรล์กูโซ่ จากนายสามารถ เจนชยัจิตรวนชิ ประธานสมาพนัธต์อ่ตา้นแชรล์กูโซ่แหง่ประเทศไทย 

ซึ่งนำาผู้เสียหายแชร์ยาขาว (อาหารเสริม) และนำาส่งข้อมูลพยานหลักฐาน มอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือ 

ผู้เสียหาย หลังจากมีผู้เสียหายทั่วประเทศ ที่แจ้งความแล้ว คดีกลับล่าช้า ผู้เสียหายเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากผู้เสียหาย

ทราบมาว่าบริษัทดังกล่าว มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบ้ืองหลัง และเจ้าของบริษัทดังกล่าวยังไม่ถูกดำาเนินคดี จึงนำาข้อมูลและพยานหลักฐาน 

ทั้งหมดมามอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ดำาเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายตามขั้นตอนต่อไป

 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบหมายให้ พันตำารวจตรี สุริยา   

สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางไปมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธนาคารธนชาต สาขาถนนอุดรดุษฎี  จังหวัดอุดรธานี  

ที่มีพนักงานธนาคาร มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ  พร้อมนี้ ได้แจ้งเตือนให้ประชาชน

รู้ทันแผนกลโกงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อหลอกลวงเงินจากบัญชีธนาคาร  ณ ธนาคารธนชาต ห้องลานไพลิน  

ชั้น D อาคาร MBK ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ธ.ธนชาต ช่วยเหลือลูกค้าพ้นแก๊งมิจฉาชีพ

ผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ลงทุนอาหารเสริม เข้าร้องทุกข์ต่อดีเอสไอ

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 41 ปี นสพ.มติชน

 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะ ร่วมแสดงความยินดีและ 

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ “แบ่งปันความรู้” เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์มติชน  

โดยมี นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ

ดีเอสไอสนธิกำาลังทหาร-ตร.ลุยค้น ‘วิคตอเรียซีเคร็ท’ พบนำาเด็กตำ่ากว่า 18 ปี ค้าประเวณี

 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 

พันตำารวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  

รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ)  

นำากำาลังเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ พร้อมด้วย 

ทหาร เจ้าหน้าท่ีกรมการปกครอง และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาหมายค้นศาล

อาญาเขา้ตรวจคน้สถานบรกิารอาบอบนวด  

“วิคตอเรียซีเครท” ต้ังอยู่เลขที่ 555  

ซอยศนูยว์จิยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป ิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายหลัง 

ได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบค้า

ประเวณีเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี ที่เกิดเหต ุ

เป็นตึกสูง 5 ชั้น รั้วรอบขอบชิด บริเวณ 

ชั้นล่างเป็นสถานที่สำาหรับให้ผู้ใช้บริการ  

เรียกหญงิสาว ตกแต่งอยา่งหรูหรา บรเิวณ 

ชั้น 3 - 5 เป็นห้องพักกว่า 200 ห้อง  

มีเฟอร์นิเจอร์และอ่างอาบนำ้า ขณะเข้า 

ตรวจค้นมลีกูค้าผูใ้ช้บรกิารอยูเ่ปน็จำานวนมาก  

เจ้าหน้าที่จึงสั่งหยุดกิจกรรมทุกอย่าง  
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ดีเอสไอสนธิกำาลังทหาร-ตร.ลุยค้น ‘วิคตอเรียซีเคร็ท’ พบนำาเด็กตำ่ากว่า 18 ปี ค้าประเวณี (ต่อ)

และเชิญออกนอกพื้นท่ี ก่อนควบคุม 

ผูห้ญงิให้บรกิารทัง้หมด 80 คน  มาตรวจสอบ 

ไม่พบบัตรประจำาตัวประชาชนหรือ

หนังสอืเดนิทาง พรอ้มจบักมุนายบญุทรัพย์  

หรือป๋ากบ อมรรัตนสิริ อายุ 55 ปี  

อยู่บ้านเลขที่ 210/7 ซอยนวลจิตร  

แขวงคลองตัน เหนือ  เขต วัฒนา  

กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าเชียร์แขก

 พันตำารวจเอกทรงศักด์ิกล่าวว่า  

วิคตอเรียซีเครทจดทะเบียนประกอบ 

กิจการถูกต้องตามกฎหมาย แต่ลักลอบ 

มกีารค้าประเวณ ีหน่วงเหน่ียวกกัขงั บงัคบัขูเ่ขญ็ โดยสบืเนือ่งมาจากเมือ่ปทีีแ่ลว้มลูนธิิพทิกัษส์ตรชีว่ยเหลอืเหยือ่ทีเ่ปน็เดก็หญงิชาวเมยีนมา 

ถูกล่อลวงจากประเทศไทยไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังนำาเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี เข้ามาค้าประเวณีในประเทศไทย  

โดยนำามาเปิดบริสุทธิ์ และนำามาค้าประเวณีที่วิคตอเรียซีเครท เข้าลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์

 รองอธิบดีดีเอสไอกล่าวต่อว่า จากการตรวจค้นพบผู้หญิงกว่า 80 คน ถูกลักลอบมาค้าประเวณี มีหลายสัญชาติ ทั้งไทย ลาว 

กัมพูชา และเมียนมา ส่วนมากไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน จึงไม่ทราบว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่ พร้อมจับกุมนายบุญทรัพย์ หรือป๋ากบ  

คนเชียร์แขกพร้อมเงินล่อซ้ือ ของกลางจำานวนหน่ึง บัญชีการเข้า-ออกเงินของสถานบริการ จากพยานหลักฐานยืนยันว่านายบุญทรัพย์ 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทาง 

การเงิน และบัญชีการจ่ายส่วยด้วย ส่วนนายมานะ สิมมา ผอ.ส่วนกลางสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง กล่าวว่า หากตรวจพบว่า

ลักลอบค้าประเวณี และทุจริตในเส้นทางการเงิน จะปิดสถานประกอบการ โดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายกรมการปกครอง และคำาส่ัง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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 จากการสอบสวนเบือ้งตน้ เจา้หนา้ทีแ่จง้ขอ้หา

นายบุญทรัพย์ 6 ข้อหา ร่วมกันค้ามนุษย์โดยการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี 

โดยเป็นธุระจัดหาซื้อ ขาย จำาหน่าย พามาจาก หรือ

สง่ไปยงัทีใ่ด, หนว่งเหนีย่ว กกัขงั, รว่มกนัเปน็เจา้ของ

กิจการค้าประเวณี, รู้เห็นการมาของคนต่างด้าว 

โดยผิดกฎหมาย, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กร 

อาชญา กรรมขา้มชาติ และขอ้หาอ่ืน ๆ  และเตรียมออก

หมายจบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอีก 7 ราย ต่อมาเวลา 18.00 น.  

พันตำารวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล นำากำาลัง 

เขา้ตรวจสอบวิคตอเรียซเีครทอกีครัง้ โดยพบหญงิสาว

ทั้งหมด 97 ราย มีทั้งชาวไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา 

อีกทั้งพบกลุ่มต้องสงสัยท่ีไม่ทราบอายุอีก 10 คน เนื่องจากบางรายไม่มีเอกสารประจำาตัว อยู่ในระหว่างการคัดแยก และตรวจสอบ 

เพ่ิมเติม คาดว่าอาจจะมีหญิงสาวอายุตำ่ากว่า 18 ปี และหญิงค้าประเวณีเพิ่ม และยังจับกุมลูกน้องของนายบุญทรัพย์ หรือป๋ากบ  

อีก 4 คน เป็นพนักงานต้อนรับ แจ้งข้อหา เป็นธุระจัดหา ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และจะสอบสวนขยายผล  

ไปถึงเจ้าของร้าน หรือผู้อยู่เบื้องหลังอีกด้วย

 จากการตรวจสอบของเจา้หนา้ทียั่งพบหอ้งพยาบาล มขีาหยัง่สำาหรบัตรวจภายใน พบรอ่งรอยการใชง้าน แตไ่มพ่บรอ่งรอยเกีย่วกับ

การทำาแทง้ คาดวา่ตอ้งมแีพทย ์หรอืพยาบาลมาประจำาหอ้งดว้ย อกีทัง้พบสมดุบนัทกึรายชือ่พนกังานทัง้หมด และจากการสอบถามผูห้ญงิ 

ให้บริการบางส่วนระบุว่าทำางานเกินเวลา หรือถูกบังคับ ต้องรับลูกค้าได้ตามจำานวนที่กำาหนดไว้ หากไม่ได้จะตัดเงิน โดยพฤติการณ์ 

เหลา่นีเ้ขา้ขา่ยการค้ามนษุย ์นอกจากนีเ้จา้หนา้ทีต่รวจพบหญงิสาว 16 คน หลบซอ่นอยูภ่ายในห้องเสรมิสวย ชัน้ 4 ทีถ่กูลอ็กจากดา้นนอก 

รวมมีผู้หญิงให้บริการทั้งหมด 113 คน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำาลังตรวจสอบว่ามีการนำาเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี มาให้บริการในลักษณะ

เปิดบริสุทธิ์ด้วยหรือไม่ โดยคาดว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวเมียนมา 

 ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล พลตำารวจโทชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. กล่าวถึงกรณีดีเอสไอบุกจับกุมสถานบริการอาบอบนวด

วคิตอเรยีซเีครทวา่ไดร้บัรายงานเบือ้งตน้แลว้ จากการตรวจสอบเบือ้งต้นยงัไมพ่บเดก็อายุตำา่กวา่ 18 ปี การจบักมุดงักลา่วสบืเนือ่งจากคดเีกา่ 

ที่อนุมัติหมายจับ 7 คน โดย 1 ใน 7 คน เป็นพนักงานอยู่ในสถานบริการวิคตอเรียซีเครท จึงจับกุมและตรวจสอบว่ามีส่วนในการค้ามนุษย์

หรอืไม ่ตอ้งรอผลสรปุจากดีเอสไอผูร้บัผดิชอบ สว่นจะพจิารณาขอ้บกพรอ่งของตำารวจในพืน้ทีห่รอืไมน่ัน้ ตอ้งรอผลจากดีเอสไอกอ่น คาด

ว่าภายในวันที่ 13 มกราคม 2561 จะทราบ โดยจะพิจารณาอีกครั้งว่าเข้ากับคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติที่ 234 เรื่องการพิจารณา

ตำารวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขหรือไม่ ตามที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติกำาหนดไว้

ดีเอสไอสนธิกำาลังทหาร-ตร.ลุยค้น ‘วิคตอเรียซีเคร็ท’ พบนำาเด็กตำ่ากว่า 18 ปี ค้าประเวณี (ต่อ)

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  พันตำารวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้สำานักงาน 

เลขานุการกรม โดยพันตำารวจโท ชาญชัย ลิขิตคันทะสร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำานวยการ 

สว่นตรวจ 3 กองเทคโนโลยีและศนูย์ขอ้มลูการตรวจสอบ รกัษาราชการแทน เลขานกุารกรม ให้สว่นประชาสมัพนัธ ์สำานกังานเลขานกุารกรม  

เขา้ร่วมงานและจัดกจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาตปิระจำาป ี2561 ณ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 

2550 โดยมีกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้และสร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กและเยาวชน อาทิ การตอบคำาถามชิงรางวัล สอยดาว สอยรางวัล 

ร่วมถ่ายรูปกับมาสคอต DSI อย่างสนุกสนาน

ดีเอสไอ จัดบู๊ธวันเด็กแห่งชาติ 2561 ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารบี
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DSI รับสำานวน “วิคตอเรีย ซีเครท” จาก สตช. เป็นคดีพิเศษ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำารวจโท  

กฤตธัช อ่วมสน รองผู้อำานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ นายชัยธัช บุญยถาวรพันธ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ และนายภานุ ปิ่นทอง 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ แถลงข่าวร่วมกับ พลตำารวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เรื่อง การส่งมอบสำานวน

การสอบสวนคดีอาญาที่ 43/2561 สถานบริการ อาบ อบ นวด วิคตอเรียซีเครท จากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็นคดีพิเศษที่ 5/2561 

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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DSI จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะเจ้าหน้าที่เนปาล

DSI ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 เม่ือวันอังคารท่ี 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะเจ้าหน้าท่ีจากสำานักงานคณะกรรมการ 
สืบสวนสอบสวนการใช้อำานาจโดยมิชอบ (The Commission for the Investigation of Abuse of Authority - CIAA) ของสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำานวน 20 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์  
ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม 
เก่ียวกับบทบาทและภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งการทำางานร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) และสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.)  
และในโอกาสน้ี เจา้หนา้ทีท้ั่งสองฝา่ยยงัไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณแ์ละมมุมองในการตอ่ตา้นการทุจรติอกีดว้ย ทัง้นี ้กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
ได้จัดการบรรยายสรุปในลักษณะดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ ตามที่ได้รับการร้องขอ อย่างสมำ่าเสมอ  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การดำาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชน

 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท  

ภพกานต์ อปานนท์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำานวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มแสดงความยินด ีและรว่มบรจิาคเงนิให้กบั ศิรริาชมูลนธิ ิเพือ่สรา้งอาคารนวมนิทรบดทิร 84 พรรษา 

กับนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในโอกาสวันสถาปนา สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ครบรอบ 1 ปี ณ สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ  

กรุงเทพมหานคร

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10

DSI ร่วมแสดงความยินดี ททบ.5 ครบรอบ 60 ปี

 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่25 มกราคม 2561 พันตำารวจเอก  

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  

พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้อำานวยการกองคดี 

การเงินการธนาคารและฟอกเงิน เป็นผู้แทนกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุน  

เพื่อนำาไปช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก ช่อง 5 ครบรอบปีที่ 60 โดยมี พลตรี อนุรักษ์ 

แสงฤทธิ์ รองผู้อำานวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้รับ

มอบ ณ สถานวิีทยโุทรทศันก์องทพับก ช่อง 5 ถนนพหลโยธนิ 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 เมือ่วนัศกุรที์ ่26 มกราคม 2561 พนัตำารวจเอก  

ไพสฐิ วงศ์เมือง อธบิดกีรมสอบสวนพเิศษ มอบหมายให ้ 

พันเอก พินิจ ตั้งสกุล ผู้อำานวยการกองคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องใน 

โอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม โดยมี 

พันเอก ผศ.ดร. ทวิวัชร วีระแกล้ว รองผู้อำานวยการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1 เป็นผู้รับมอบ  

ณ สำานักงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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โรงเรียนข่าวทหารบก เข้าศึกษาดูงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางสุวิมล   

สายสุวรรณ รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าวรุ่นที่ 27  

โรงเรียนข่าวทหารบก  จำานวน 28 นาย โดยมี พันตำารวจตรี วรณัน ศรีลำ้า รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  

เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทภารกิจและอำานาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการสืบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 

ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้แทนตำารวจสอบสวนกลางบังกลาเทศ ดูงาน DSI พร้อมหารือการจัดทำา MOU ร่วมกัน

 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561  คณะผู้แทนสำานักงานตำารวจสอบสวนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  

จำานวน 20 นาย นำาโดยนายโมฮัมหมัด ซาเอ็ดดูร ราห์มัน (Md. Sayedur Rahman) ตำาแหน่ง Additional Deputy Inspector General  

(เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง) ได้เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟัง 

การบรรยายสรุป โดย พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มทัง้บรรยายสรปุและตอบข้อซักถามเกีย่วกบับทบาทและภารกจิของกรมสอบสวนคดีพเิศษ โดยเฉพาะในการปราบปราม 

อาชญากรรมข้ามชาติ และร้อยตำารวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำานวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 1 ร่วมบรรยาย 

ในหัวข้อการสืบสวนสอบสวนกรณีการก่อการร้าย ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ดีเอสไอประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 5/2561

 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม2561 พันตำารวจเอก 

ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พนัตำารวจเอก  

ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารจากสำานกังานปอ้งกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน (ปปง.) และผู้บริหารจากสำานักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เรื่อง 

ความคบืหนา้การประชมุคณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ  

ในการเปิดคดีพิเศษที่ 5/2561 กรณีการเข้าตรวจค้น  

จับกุมสถานบริการ อาบ อบ นวด วิคตอเรียซีเครท  

ณ บรเิวณหนา้หอ้งประชุม 1 ช้ัน 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม

“การประชุมมอบนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดีเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ”

 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ เป็นประธานเปิด “การประชุมมอบนโยบายการกำากับดูแลองค์การท่ีดีเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ” โดยมี  

พันตำารวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล พันตำารวจตรีสุริยา สิงหกมล และพันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมี ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดี ผู้อำานวยการกองคดี และตัวแทนจากกองคดีต่าง ๆ  

เข้าร่วมประชุม ประมาณ 70 คน
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“การประชุมมอบนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดีเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ”

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

 ในการนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กล่าวแสดงเจตจำานงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม

และความเปน็ธรรมเปน็ทีตั่ง้ จะบรหิารงานในกรมสอบสวนคดพีเิศษดว้ยความเปน็ธรรม ซือ่สตัย ์สจุริต ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล และมอบ

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม 

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 การประชุมดังกล่าว คณะทำางานผู้จัดการประชุม ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำา Work shop กำาหนดแผนงาน 

กิจกรรม/โครงการเพื่อรองรับนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดี ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ด้านผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ด้านองค์การ และ 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

คณะผู้แทนหน่วยงานยุติธรรมบราซิลเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก 
DSI และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือไทย-บราซิล

 เม่ือวันจันทร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่

กระทรวงการตา่งประเทศของไทย ไดน้ำาคณะผูแ้ทนหนว่ยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรมจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  

จำานวน 3 ราย นำาโดย นายมารโก อันโตนิโอ มารเกส ดา ซิลวา 

(Mr. Marco Antonio Marques da Silva) หัวหน้าคณะ 
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คณะผู้แทนหน่วยงานยุติธรรมบราซิลเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก 
DSI และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือไทย-บราซิล (ต่อ)

ผู้พิพากษาแผนกคดีอาชญากรรม 

ณ นครเซาเปาลู มาศึกษาดูงาน 

และแลกเปลีย่นมมุมองดา้นการบงัคบั 

ใชก้ฎหมายกบัคณะผูแ้ทนกรมสอบสวน

คดพีเิศษ โดย พนัตำารวจเอก ทรงศกัดิ ์ 

รกัศกัดิ์สกลุ รองอธบิดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ และ พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ 

สงัคหะพงศ ์ผูอ้ำานวยการกองกิจการ

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ 

โดยคณะผูแ้ทนจากบราซลิท่ีมาเยอืน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งน้ี 

ประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงาน

อัยการ และทนายความ ซึ่งทำางาน

เกีย่วขอ้งกบัคดอีาชญากรรม โดยเฉพาะ 

คดียาเสพติด โดยเดินทางมายัง

ประเทศไทยเพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอื 

ด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่าง

ไทย-บราซิล ในโอกาสนี ้พนัตำารวจเอก  

ทรงศักดิ์ รักศักด์ิสกุล รองอธิบดี 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ และพันตำารวจโท  

ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

ได้บรรยายสรุปเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และมุมมองด้านการบังคับใช้กฎหมาย จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทาง 

ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมระหว่างกรมสอบสวน 

คดีพิเศษและหน่วยงานบราซิล อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม

ระหว่างไทย-บราซิล ในภาพรวมต่อไป

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำาปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 

ของส่วนราชการ และเพื่อยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี  

มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความผิดทางละเมิด ซึ่งปีนี้ มีส่วนราชการได้รับรางวัล จำานวน 22 หน่วยงาน 24 รางวัล  

จากส่วนราชการระดับกรมและมหาวิทยาลัย จำานวน 225 หน่วยงาน ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณในมิติด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2560 

ร้อยละ 98.63

ดีเอสไอ คว้ารางวัล ด้านการเบิกจ่ายระดับดีเด่น

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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DSI บรรยายให้ความรู้เรื่องอาชญากรรมรูปแบบแชร์ลูกโซ่ ความเสี่ยงในการลงทุนสกุลเงินดิจิตอล

 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให ้

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ 

อาชญากรรมรูปแบบแชร์ลูกโซ่ ความเสี่ยงในการลงทุนสกุลเงินดิจิตอล และบทบาทภารกิจอำานาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมนิติรัฐมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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ความคืบหน้าการดำาเนินคดีพิเศษที่ 103/2560 กรณีบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำากัด

ในความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน”

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 

ที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ โดย พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ และพันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ ได้สั่งการให้ พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการ 

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษที่ 103/2560 ดำาเนินการสืบสวนสอบสวน กรณี บริษัท อีเกิ้ล 

เกทส์ กรุป๊ จำากดั กบัพวก มพีฤตกิารณเ์ปน็องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ หลอกลวง 

ผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คณะพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ทราบพฤติการณ ์

การกระทำาความผิดของบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำากัด กับพวก ซึ่งสร้าง 

ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทำาให้ประชาชนได้รับ 

ความเสียหายเป็นจำานวนมาก

 จากการสืบสวนสอบสวน พบว่า บริษัท อีเกิ้ล 

เกทส์ กรุ๊ป จำากัด กับพวก ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง

ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งยังไม่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธรุกจิหลักทรพัยป์ระเภทใด ๆ  ในประเทศไทย

อันจะสามารถจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่สูงได้ตาม 

ที่โฆษณา นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มผู้กระทำาความ

ผิดจำานวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รวมตัวกัน 

เพือ่กอ่เหตใุนคดนีีโ้ดยมลีกัษณะเปน็องคก์รอาชญากรรม

ข้ามชาติ

 ผลจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยาน 

หลักฐานดังกล่าว ศาลอาญาได้ออกหมายจับบุคคล

ชาวไทยและต่างชาติทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย  

ชาวตา่งชาต ิ8 ราย (ชาวสิงคโปร์ 4 ราย, ชาวอเมรกินั 

2 ราย และชาวเนเธอร์แลนด์ 2 ราย) และชาวไทย  

2 ราย คือ นายรัฐเขต ฉายารัตน และนางกนกกุล  

พรอภิโชติ ซึ่งเป็นตัวการใหญ่ ในความผิดฐาน 

“ร่วมกันกระทำาความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็น 

การฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” 

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม 

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556  

มาตรา 5 พ.ร.ก.การกูย้มืเงนิทีเ่ปน็การฉอ้โกงประชาชน 

พ.ศ. 2527 มาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 และศาลอาญา 

ยังได้ออกหมายค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 8 แห่ง 

ผลการตรวจค้น พบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัท อีเก้ิล เกทส์ กรุ๊ป จำากัด และสามารถ 

ตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าได้จำานวนหนึ่ง

 กรมสอบสวนคดพีเิศษไดส้นธกิำาลงักบัสถาบนั

นิติวิทยาศาสตร์ และสำานักงาน ปปง. จับกุมตัว 

นายรัฐเขต ฉายารัตน และนางกนกกุล พรอภิโชติ  

ผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยขณะนี้ได้อยู่ระหว่าง 

ฝากขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และมีกำาหนด 

ครบฝากขังครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำาเนินการ

สืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมา

ปรากฏผู้เสียหายจำานวนมาก รวมแล้วกว่า 1,000 คน

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคตะวันออก  

โดยมผีูเ้สยีหายจำานวนกวา่ 250 คน เดินทางเข้ามาพบ

พนักงานสอบสวนเพื่อให้การ พร้อมพยานหลักฐาน  

และความเสียหายเพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ต่อรูปคด ี

เป็นอย่างมาก โดยจากคำาให้การของผู้เสียหาย 

ทั้ง 250 คน พบว่ามีมูลค่าความเสียหายกว่า 150 

ล้านบาท

 ล่าสุด คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือรับมอบ 

พยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางคดี  

โดยไดป้ระสานการทำางานและไดร้บัความรว่มมอือยา่งดยีิง่ 

จากสำานักงานสืบสวนความม่ันคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) 

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา

 การกระทำาอนัเขา้ลกัษณะแชรล์กูโซ ่ถอืเปน็ความผดิ 

มูลฐานฟอกเงิน จึงต้องมีการดำาเนินคดีในความผิด 

ฐานฟอกเงิน  ในชั้นนี้พบว่า มีขบวนการฟอกเงิน 

ของชาวตา่งชาตเิข้ามากอ่เหตุเคลือ่นไหว ทำาการฟอกเงนิ 

ให้กับขบวนการแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทยหลายกลุ่ม  

ถอืเปน็การกระทำาขององคก์ารอาชาญากรรมขา้มชาติ

ความคืบหน้าการดำาเนินคดีพิเศษที่ 103/2560 กรณีบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำากัด

ในความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” (ต่อ)

ทีเ่ปน็อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ ทัง้นี ้จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในขณะนี ้มหีลกัฐานเช่ือไดว้า่ผูต้อ้งหาไดก้ระทำาความผดิ ซึง่จะไดส้รปุสง่สำานวน

การสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษต่อไป

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอฝากเตือนไปยังประชาชน ให้ระมัดระวัง 

การชักชวนให้ลงทุนที่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่สถาบันการเงิน 

พงึจา่ยได ้แมว้า่จะมกีารสรา้งความนา่เชือ่ถอืดว้ยวธิตีา่ง ๆ  หรอืการโฆษณาชวนเช่ือวา่  

มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ ขออย่าได้ไว้วางใจโดยเฉพาะหากมีพฤติการณ์ 

ในการชักชวนลงทุนดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบความเป็นมาของบริษัทหรือ 

ประวัติของผู้ชักชวนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากมีข้อมูล 

หรือเบาะแสสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

โทร.1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ)

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม



23กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ดีเอสไอร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ บช.ปส.

 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบหมายให้ พันตำารวจโท  

วิชยั  สุวรรณประเสรฐิ  ผูอ้ำานวยการกองคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมเปน็เกยีรตใินงานวนัสถาปนา

กองบญัชาการตำารวจปราบปรามยาเสพตดิครบรอบ 26 ป ีและรว่มพธิวีางพวงมาลาอนสุาวรยีผ์ูเ้สยีสละ  ณ กองบญัชาการตำารวจปราบปราม 

ยาเสพติด (บช.ปส.) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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ดีเอสไอ ร่วมงานเปิดตัวรถเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ข้าราชการ  

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานเปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ...คนไทยรู้กฎหมาย” จัดโดย สำานักงานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 

ในพิธี ณ ลานทศิเหนอื ชัน้ 2 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษาฯ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจตรี 

ยุทธนา แพรดำา ผู้อำานวยการกองคดีภาษีอากร เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแสดงความยินดีกับกรมท่ีดิน ในโอกาสวันคล้าย 

วนัสถาปนากรมท่ีดนิ 117 ปี ณ กรมทีด่นิ ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อาคารรฐัประศาสนภกัด ีถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกรมที่ดิน ครบรอบ 117 ปี

พลตำารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติให้ข้อมูลการกู้ยืมเงิน 300 ล้าน

 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองคดีการค้ามนุษย์  

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำารวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อำานวยการกองคดี 

การค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนเชิญ พลตำารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ พร้อมทนายความ ชี้แจงกรณี  

กูยื้มเงนิ นายกำาพล วริะเทพสุภรณ ์เจา้ของอาบอบนวด วิคตอเรยี ซเีครท็ จำานวน 300 ล้านบาท ในการน้ี พนัตำารวจโท สุภทัธ์ ธรรมธนารกัษ ์ 

กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งประเด็นการสอบสวนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลในสำานวนการสอบสวน 

ขณะที่ พลตำารวจเอก สมยศ ฯ กล่าวว่า ตนมีความยินดีและพร้อมให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ และเชื่อมั่นในการทำางานของเจ้าหน้าที่ว่า  

มีความยุติธรรม และทำางานอย่างตรงไปตรงมา

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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DSI แจ้งเตือนประชาชนโปรดระวังถูกชักชวนให้ลงทุนด้วยการเทรดเงินสกุลดิจิตอล

 ดว้ยผูเ้สยีหายจำานวนมากเขา้มาร้องทกุขต่์อกรมสอบสวนคดพีเิศษ กรณถีกูหลอกลวงใหล้งทนุในเทรดเงนิสกลุดจิติอลรปูแบบต่าง ๆ   

แล้วไม่ได้รับผลตอบแทน หรือไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากเว็บไซต์หรือบริษัทปิดกิจการหนีไป

 กลุ่มผู้กระทำาความผิดใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ ชักชวนประชาชนเข้าไปในกลุ่มที่ตั้งขึ้นมา จากนั้น 

จะใช้แม่สาย/แม่ทีมโน้มน้าวชักจูงให้ลงทุน โดยเสนอผลตอบแทนให้ถึง 300% หรือวันละ 1% ของกองทุน เมื่อผู้เสียหายโอนเงินสด 

ไปยังบัญชีที่ได้จัดต้ังไว้ ก็จะได้รับรหัสเพื่อเข้าไปดูการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มผู้กระทำาความผิดได้สร้างไว้ และยังให้ผู้ลงทุน

ชักชวนบุคคลอื่นให้ลงทุน โดยจะได้เงินหัวคิวจำานวน 10% ของยอดการลงทุน และภายหลังการระดมทุนไม่เกิน 4 เดือน  กลุ่มผู้กระทำา

ความผิดก็จะปิดเว็บไซต์หรือปิดระบบแล้วเชิดเงินหนีไป

 กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการร่วมลงทุนทำาธุรกิจที่ดังกล่าว โดยธนาคาร 

แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า เงินสกุลดิจิตอล (digital currency)  ไม่ใช่สื่อกลางการชำาระเงินตามกฎหมาย ไม่มีระบบ 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย และหากเกิดปัญหาความเสียหายขึ้น อาจจะมีความยากลำาบากในการได้เงินคืน

 ทั้งนี้ ประชาชนผู้เสียหายสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือติดต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 0 2142 2831 หรือ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202  

โทร.ฟรีทั่วประเทศ

 เม่ือวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันเอก ชัยวิวัฒน์ เมธีธรรมาพรณ์ รองผู้อำานวยการ 

กองคดีความมั่นคง มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา กองอำานวยการ 

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบปีที่ 10 โดยมี พลโท ชัยวัฒน์  

พิชัยณรงค์ หัวหน้าสำานักงานรองเลขาธิการเป็นผู้รับมอบ ณ กองอำานวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบปีที่ 10 กอ.รมน

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กรมสอบสวน 

คดพีเิศษ มอบสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ  ทีจ่ำาเปน็สำาหรบัผูป้ระสบภยั 

และผู้ยากไร้ ผ่านกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาส 

ทรงเจริญ พระชันษา 60 ปี กิจกรรม “ดีเอสไอ ปันรัก 

ให้ผู้ยากไร้ ปันนำ้าใจผ่านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยมี  

นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

ยามยาม สภากาชาดไทย โดยมี นายสรพงษ์ เชิดไพรบรรพต  

ผู้แทนมูลนิธิสวนแก้ว เป็นผู้รับมอบ

DSI ปันรักให้ผู้ยากไร้ ปันนำ้าใจผ่านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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DSI ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564

 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน 

ในพิธเีปิดโครงการประชมุเชิงปฏบัิตกิารเพือ่ทบทวนแผนยุทธศาสตรก์รมสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2560 – 2564 กิจกรรมครัง้ที ่1 : จดัประชมุ 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี  

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, ดร.ณรงค์  ป้อมหลักทอง และ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้  

สำานักงานอัยการสูงสุด, สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, ชมรมกำากับการปฏิรูป 

ตามเกณฑ์สมาคมธนาคารทหารไทย, มูลนิธิพิทักษ์สตรี, เครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมระดมความคิดเห็นและสะท้อนมุมมอง 

ในการพัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ จากประชาชนและหน่วยงานภายนอก ในครั้งนี้ด้วย

ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม
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“มุมมองเกี่ยวกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต”
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 ในโอกาสพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึก 

อบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ 9  

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมี พันตำารวจเอก 

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน

ในพิธี ณ ห้องยุคลธร โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

 ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติจาก  

พนัตำารวจเอกทว ีสอดสอ่ง มาบรรยายพิเศษเพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองหรือทัศนคติในฐานะท่ีเคย

ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ พิจารณาเห็นควรนำาความรู้และประสบการณ์ 

ดังกล่าวจากมุมมองของท่านออกมาเผยแพร่แก่บุคลากร 

กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ได้รับรู้อย่างทั่วถึงกัน โดยหวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ดา้นกระบวนการยตุธิรรมใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน 

ต่อองค์กร และประเทศชาติต่อไป

“มมุมองเก่ียวกับกรมสอบสวนคดพิีเศษในอนาคต”
พันตำ�รวจเอกทวี สอดส่อง

* ที่ปรึกษาประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

 พันตำารวจเอกทวี สอดส่อง ท่านได้นำาเสนอ 

มุมมองเก่ียวกับอุดมการณ์ ความคิด แนวทางปฏิบัติ

ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต่อการสร้างอัตลักษณ์

ขององคก์รในกระบวนการยตุธิรรมไทยรวมถงึการสรา้ง

ความเชือ่มัน่ตอ่สาธารณชนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

โดยสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้ 

 “ภาพในอนาคตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเปน็

อยา่งไร” ต้องอยา่ลมืกำาเนดิความเปน็มาหรือชาตพินัธุ์

ของกรมสอบสวนคดีพเิศษ ว่าเกดิมาจากความคาดหวงั

ของสังคมและการไม่เห็นด้วยของข้าราชการตำารวจ

จำานวนหนึ่ง คำาว่า “พิเศษ” หมายถึงนอกเหนือหรือ

แตกตา่งจากปกตธิรรมดา หากนำาไปใชผ้ดิวตัถปุระสงค์

เหมอืนเปน็การแบง่ชัน้หรอืเปน็การเลอืกปฏบิตัทิีถ่อืวา่

เปน็อนัตรายต่อการปฏิบติังานด้านกระบวนการยตุธิรรม

ไดใ้นฐานะทีเ่ป็นหนว่ยงานบังคบัใชก้ฎหมาย เพราะใน

กระบวนการยุติธรรมนั้น ความเป็นธรรม ความเสมอ

ภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานวิชาชีพ และ

มาตรฐานสทิธมินษุยชน เปน็สิง่ทีส่ำาคญัสงูสดุ โดยปกติ

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนมองว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพ 

5 ประการที่ขาดไม่ได้ แยกเป็นรูปธรรม 1 อย่าง และ

นามธรรม 4 อย่าง ได้แก่ 
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 1. มีสิทธิในปัจจัยสี่ (คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่อง

นุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นสิทธิรูปธรรม)

 2. มีสิทธิเสรีภาพ

 3. มีความเสมอภาค

 4. มีความยุติธรรม

 5. มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คิดและปัญญา ความคิดจะนำาไปสู่คำาพูด คำาพูดจะนำาไปสู่

การกระทำา การกระทำาจะนำาไปสู่นิสัยหรือพฤติกรรม โดย

สรุป ความคิดที่คุณมีคือชีวิตที่คุณเลือก จึงได้ฝากในเบื้อง

ต้นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเข้าใจและรู้จักตัวตน

หรืออัตลักษณ์ความเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ

ต้องตระหนักว่าการสืบสวนสอบสวนเป็นการค้นหาความ

จริงและพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ด้วยพยานหลัก

ฐานเท่านั้น ซึ่งโดยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนเป็น

ตำาแหน่งที่มีอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ

ที่ข้าราชการประจำาอื่น ๆ หรือแม้แต่ข้าราชการการเมือง

ก็มิได้มีอำานาจหน้าที่ดังเช่นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการทำางานด้านการสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษนอกจากจะเป็นงานที่เป็นคุณประโยชน์มหาศาล

ต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เป็นงานที่มีศัตรูมากด้วย

เช่นกัน ฉะนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องมีความ

เปน็เลศิในการพสิจูนค์วามผดิและความบรสิทุธิด์ว้ยพยาน

หลกัฐานเปน็สำาคญั เพราะในการพจิารณามีความเหน็ทาง

คดจีะตอ้งเปน็ความเชือ่ทีเ่กดิจากพยานหลกัฐานทีช่อบดว้ย

กฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเชื่อเพียงฝ่าย

เดียวไม่ได้ จะต้องให้คู่ความ อัยการ และศาลเชื่อตามนั้น

ด้วย 

 นอกจากนี้ พันตำารวจเอกทวี สอดส่อง ยังได้

แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อกระบวนการทำางานของ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลา่วคอื พนกังาน

สอบสวนคดพีเิศษ จะตอ้งพงึตระหนกัอยูเ่สมอวา่ “ทกุอยา่ง

ทีท่ำาจะดบัสญูไปพรอ้มกบัชีวติเรา แตจ่ะตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 

ประการที่ยังคงอยู่แม้ว่าตัวเราจะจากไป” คือ

 1. สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การบริจาค

สร้างโรงเรียน หรือโรงพยาบาล

 2. การกระทำาทีเ่ปน็ความรูเ้กดิประโยชนต์อ่สว่นรวม

และคนรุ่นหลังได้นำาไปใช้

 3. สรา้งคนรุน่ใหมใ่หม้คีณุภาพ คณุธรรม ความรู้ และ

มีความสามารถยิ่งขึ้น

 คำาว่า “พิเศษ” จะเป็นเร่ืองอะไรนั้น กรมสอบสวน

คดีพิเศษ จะต้องพิจารณาถึงมาตรฐานทางความคิดและ 

การปฏิบัติที่ว่า “ทำาเพื่ออะไร ไม่ใช่ทำางานเพื่อใคร” ให้

พึงตระหนักว่า “ทำาเพื่อใคร” ที่เป็นบุคคลพิเศษนั้น อาจ

จะเป็นการเลือกปฏิบัติได้ ส่วน “ทำาเพื่ออะไร” ที่เป็น

เรื่องพิเศษนั้น คือการกระทำาที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

หรือประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้รับความเป็นธรรม ได้รับการ

คุม้ครอง หากผูก้ระทำาผดิเปน็ผูท้รงอทิธิพล หรอืผูเ้สยีหาย/

เหยือ่เปน็ผูอ้อ่นแอจะตอ้งใชว้ธิกีารสบืสวนสอบสวนทีแ่ตก

ตา่งจากการดำาเนนิการจากปกตธิรรมดา ดงัน้ัน เร่ืองความ

คิดจึงมีความสำาคัญมาก เพราะมนุษย์เป็นเชลยของความ
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  ภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ไมไ่ดข้ึ้นอยูก่บัการสวมเครือ่งแบบทีส่วยงาม หากแต่ขึน้อยูก่บั 

ความสามารถในการเป็นผู้นำาที่มีความเข็มแข็ง มีความรู้

ความสามารถในการค้นหาความจริง พิสูจน์ความผิดหรือ

ความบริสุทธิ์ และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม 

นอกจากนี ้พนกังานสอบสวนคดพิีเศษยงัตอ้งเขา้ใจวา่ความ

ยุติธรรมเป็นเรื่องยากเพราะมีองค์ประกอบ 5 ประการ ซึ่ง

แต่ละองค์ประกอบก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไป ได้แก่

 1. กฎหมายอาญา กฎหมายที่มีโทษทางอาญา และ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ

 2 ผู้เสียหาย

 3. ผู้กระทำาผิด หรืออาชญากร 

 4. บุคคลในกระบวนการยุติธรรม

 5. ผู้ได้รับผลกระทบและสังคม

  มีคำากล่าวว่า “อาชญากร ผู้ก่อให้เกิดมีไม่ใช่เพียง

อาชญากรรม แตห่มายความรวมถงึ กฎหมาย และกระบวนการ

ยุติธรรมทั้งหมดด้วย” เมื่อมีคดีเกิดข้ึนพนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษจะต้องยึดมั่นในหลักแห่งความยุติธรรม โดยปรับ

บทกฎหมายให้เขา้สูค่วามยตุธิรรม ใชก้ฎหมายเปน็เครือ่งมอื 

ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของกฎหมาย คดีความต้องแก้ไขด้วย

ความเปน็ธรรมไม่ใช่แกไ้ขดว้ยกระบวนการยตุธิรรม และจะ

ปรบัอยา่งไรให้เกดิความสมดลุระหวา่งพนกังานสอบสวนกบั

พนักงานอัยการ หรือการพิจารณามคีวามเห็นทางคดี หรอื

สั่งคดี ในปัจจุบันแม้เห็นว่าพยานหลักฐานไม่ผิด พนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการก็ไม่กล้าให้ความเป็นธรรม

เพียงเพราะเกรงว่าจะถูกครหา หรือในชั้นศาลในเรื่องการ

ประกันคดีบางประเภทศาลมักไม่ให้ประกัน ซึ่งการกระทำา

ดังกล่าวจะทำาให้กระบวนการยุติธรรมตกตำ่าได้

  กรมสอบสวนคดพิีเศษทำาคดหีนึง่คดอีาจกอ่ใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อสังคมเป็นแสนหรือเป็นล้านจึงจะคุ้มกับงาน

ที่ทำา ทำาแล้วเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่สู่การปกป้อง

คุ้มครองประชาชน และป้องกนัอาชญากรรม ซึง่มี คตพิจน์วา่  

“กันไว้ดีกว่าแก้” คือ “การป้องกันอาชญากรรมย่อมดีกว่า
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การลงโทษอาชญากร” พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้อง 

มีความสามารถ มีเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน และ

มีกระบวนการดำาเนินคดีท่ีชอบด้วยกฎหมาย มีความ

สามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน รวมทั้ง

จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความเช่ือมั่น

จากพยานหลักฐาน ที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยวิธีการสืบสวน

สอบสวน นอกจากนี้แล้ว กรณีท่ีเป็นอาชญากรรมทาง

เศรษฐกจิจะต้องใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณ์

ดา้นการเงนิ ภาษอีากร และบญัชปีระกอบดว้ย ตัวอยา่งคดี

ของกองคดทีีด่ำาเนนิการเกีย่วกบัคดทีางเศรษฐกจิ เปน็ตน้ 

นอกจากจะบูรณาการการทำางานร่วมกับสถาบันการเงิน 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานจัดเก็บต่าง ๆ  ของรัฐแล้ว  

ยังต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพบัญชีและ

บริษัทตรวจสอบบัญชีด้วย 

  ทำาอย่างไรจึงจะแก้ไขทัศนคติของบุคลากรใน

กระบวนการยตุธิรรมใหย้ดึมัน่ในพยานหลกัฐานทางกฎหมาย 

ซึง่ขอ้เทจ็จรงิจะตอ้งเกดิจากพยานหลกัฐานเท่านัน้ ไมใ่ช่เช่ือ

จากความรูส้กึ ถา้ไมม่พียานหลกัฐานกไ็มม่ขีอ้เทจ็จรงิ ยดึมัน่

ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดี

พเิศษและเจา้หน้าทีค่ดพิีเศษ ตอ้งพฒันาองคค์วามรูใ้นการนำา

เสนอความจริงต่อคู่ความ อัยการ และศาล รวมถึงในเรื่อง

ของการถว่งดลุอำานาจระหวา่งพนกังานสอบสวนกบัพนกังาน

อยัการ กลา่วคอื กรมสอบสวนคดพิีเศษสามารถสง่สำานวนฟอ้ง

คดีต่อศาลเองได้เลยหรือไม่ อันจะนำาไปสู่การแก้ไขกฎหมาย

กรณถีา้เหน็วา่ไมย่ตุธิรรมในชัน้อยัการ ดงันัน้ ในชัน้สอบสวน

พนักงานสอบสวนจึงควรมีการรวบรวมปญัหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานไว้เพ่ือนำาไปสู่การแก้ไขกฎหมายเพ่ือเป็นการถ่วง

ดุลอำานาจต่อไป และที่สำาคัญคือจะต้องส่งเสริมและพัฒนา

องค์ความรู้ให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่

คดีพิเศษให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนมีความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษ เพราะต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะชนะความรู้ไปได้ 

โดยในการศึกษาอบรมต่าง ๆ ของบุคลากรนั้นควรจะก่อให้

เกิดมิติใน 2 ด้าน คือ
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 1. ตอ้งสรา้งกำาแพงปอ้งกนัอคต ิความชัว่รา้ย มใิหม้า

ครอบงำา ยึดมั่นในอุดมการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริต

 2. ต้องสร้างสะพานเพื่อความเป็นธรรม นำาความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาใช้

 อยา่งไรกต็าม ในตอนท้ายของการบรรยายพิเศษครัง้นี ้ 

ท่านพันตำารวจเอกทวี สอดส่อง ยังได้ฝากถึงพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษทุกคนต้องอย่าลืมคำาว่า “ทำาเพื่ออะไร 

ไม่ใช่ทำาเพื่อใคร” และไม่ใช่รู้กฎหมาย แต่เพียงอย่างเดียว

เท่านั้น จะต้องพัฒนาตนให้เกิดความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง

ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วย 

เพราะในท่ีสดุแลว้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะยนือยูไ่ดเ้พราะ

ประชาชนเชื่อมั่นว่า “เราเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความยุติธรรม” 

อยู่บนความจรงิของพยานหลกัฐาน นอกจากนี ้การสือ่สาร

และการสร้างความเข้าใจที่ดีจะทำาให้เกิดพลังมวลชน 

ในการสนบัสนนุการทำางานของกรมสอบสวนคดพีเิศษตอ่ไป  

ดังนั้นจึงควรให้ความสำาคัญกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

เพราะอดีตคือบทเรียน ส่วนปัจจุบันและอนาคตคือ 

ความรับผิดชอบเรา
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ดีเอสไอ คว้ารางวัล องค์กร
ที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง
ด้านการเบิกจ่ายระดับดีเด่น
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  1เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ชำานาญการ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

หทัยรัตน์ นาคศิลป์ 1

ดีเอสไอ คว้ารางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ด้านการเบิกจ่ายระดับดีเด่น

 เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2561 ณ ตกึสันติไมตรี ทำาเนยีบรฐับาล พลเอก ประยุทธ์  

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธีิมอบรางวลัองคก์รทีม่คีวามเปน็เลศิ 

ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ 

ซึ่งเปรียบเสมือนงานภายในบ้าน (Back office) ที่มีส่วนสำาคัญช่วยส่งเสริม  

สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนีย้งัเปน็การยกยอ่งเชดิชสู่วน

ราชการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความ

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของสว่นราชการทีต่ามขัน้ตอน

การบริหารด้านการเงินการคลัง ใน 5 มิติ 

คือ 

 1. มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้อง

โปร่งใส 

 2. มติดิา้นการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ

ที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มิติด้านการบัญชีที่สามารถจัด

ทำาได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด 

 4. มิติด้านการตรวจสอบภายในที่

ดำาเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 

 5. มติดิา้นความผดิทางละเมดิท่ีส่วน

ราชการมีการควบคุมมิให้เกิดการทุจริต 

โดยมคีณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒจิากภาค

รัฐและเอกชน เปน็ผูพ้จิารณากำาหนดหลกั

เกณฑ์ และกลั่นกรองตรวจสอบ

 ในปนีีม้สีว่นราชการไดรั้บรางวลั จำานวน 

22 หนว่ยงาน 24 รางวลั จากสว่นราชการ

ระดับกรมและมหาวิทยาลัย จำานวน 225 

หน่วยงาน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย  
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พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณในมิติด้านการเบิกจ่าย 

ระดับดีเด่น โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี 2560 

ร้อยละ 98.63 

 สำาหรับเกณฑก์ารให้คะแนนในมติดิา้นการเบกิจา่ยนัน้  

เป็นการชี้วัดถึงความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งเสริม 

ใหส้ว่นราชการดำาเนนิการเบกิจา่ยงบประมาณใหแ้ลว้เสรจ็ 

ภายในปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชน กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน  

เป็นผู้พิจารณาแบ่งสัดส่วนการให้คะแนน ดังนี้

 (1) การบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

50 คะแนน

 (2) การบรหิารงบประมาณรายจา่ยลงทนุ 35 คะแนน

 (3) การบริหารงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี  

5 คะแนน 

 (4) การบริหารงบประมาณรายการตามมาตรการ

กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  

(ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 10 คะแนน

 ท้ังน้ีส่วนราชการจะต้องได้คะแนนผลการประเมิน

ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด

ลำาดับที่ 1 จะได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับ ดีเลิศ  

หนว่ยงานท่ีไดค้ะแนนสงูสดุ ลำาดบัที ่2 – 3 จะไดร้บัประกาศ

เกียรติคุณ ระดับ ดีเด่น และ หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลำาดับที่ 4 – 6 จะได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับ ดี
 การบริหารเงินงบประมาณของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำาเนนิการภายใต ้
แนวนโยบายการบริหารเงินงบประมาณที่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำานึงถึงหลักของ
ประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยปัจจัยแห่งความสำาเร็จ (Key Success Factor)  
ที่ทำาให้ได้รับรางวัล คือ 
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 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 

ทุกภาคส่วนอย่างมีขั้นตอน ต้ังแต่สร้างการรับรู้  

ความเขา้ใจในเรือ่งทศิทางการต้ังงบประมาณ การขอจดัสรร

งบประมาณ ให้ความสำาคัญและจำาเป็น มีความพร้อม  

มีศักยภาพในการเบิกจ่าย รวมทั้ง สร้างการรับรู้เป้าหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณ และการรับรู้ของเจ้าของรายการ

งบประมาณท่ีต้องดำาเนินการตามแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รับผิดชอบ และผลสัมฤทธ์ิ 

ของการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กัน

 2) สรา้งความรบัผดิชอบ มกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบ 

รายการงบประมาณทุกประเภทค่าใช้จ่าย มีความพร้อม 

ในการจัดซื้อหรือดำาเนินการและขั้นตอนการดำาเนินงาน 

การเบิกจ่าย และให้ผู้รับผิดชอบรายการมีเป้าหมาย 
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“รางวัลจะสูงค่า

มิใช่เพียงได้รับมา

แต่ต้องรักษา และดำารงไว้ ... ให้ยั่งยืน

ทุก ๆ ความสำาเร็จ คือ ผลประโยชน์ของแผ่นดิน”

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ของความสำาเร็จการเบิกจ่ายตามเป้าหมายของรายการ 

งบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ที่กำาหนดให้ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 3) สรา้งกลไกเรง่รดัการดำาเนนิการ เพือ่ใหบ้รรลุตาม 

เป้าหมายอย่างมีผลสัมฤทธิ์ โดยมีการแต่งต้ังคณะ

ทำางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ มีการประชุม

คณะทำางานและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นประจำาทุกเดือน  

มีการรายงานผลการเบิกจ่าย และนำาเสนอข้อปัญหา 

อุปสรรคต่อการประชุมผู้บริหารขององค์กรเป็นประจำา 

ทุกเดือน เพื่อขอแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณี  

มีความจำาเป็นเร่งด่วนหรือต้องปรับแผนการใช้จ่ายให้ 

สอดรบักบันโยบายและการบรหิารทีต่อ้งดำาเนนิการระหว่าง

ปีงบประมาณ

 รางวัลที่ได้รับนี้เป็นแรงผลักดัน สร้างแรงจูงในต่อ

ความสำาเร็จของผลสัมฤทธิ์ในการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ  

ความรับผิดชอบของทกุคนในองค์กร และจะเป็นมาตรฐาน

ของการทำางานในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งท้าทาย 
ที่ทุกคนต้องร่วมกันรักษาไว้ให้มีความยั่งยืนต่อไป
  ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัล 
แกอ่งคก์รทีม่คีวามเปน็เลศิในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ 
การคลัง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 
ดังกล่าวว่า เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความสามารถ 
ในการขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ท่ีสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้ 
ประชาชนเกิดความเช่ือม่ันและม่ันใจในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณภาครัฐ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งใจ
ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารงบประมาณอยา่งมธีรรมาธบิาล  
มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
เพราะความสุจริต โปร่งใสของบ้านเมืองเป็นสิ่งสำาคัญ  
ภาครัฐต้องมีจิตสำานัก ต้องสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงานให้ได้ ไม่ทำาในสิ่งที่ผิด ต้องมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ 

เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน
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นโยบายรัฐในการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ
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นโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

1ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ 1

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถา 

เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ  

และย่ังยืน ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น  

ณ หอ้งประชมุ แกรนดไ์ดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพค็ฟอรัม่  

เมืองทองธานี ประเด็นที่อยากกล่าวถึงคือรัฐบาลได้ให้ 

ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้

เป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งในวันดังกล่าวกระทรวงยุติธรรม 

และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ไปร่วมงาน  

นัยดังกล่าวข้างต้นถือเป็นก้าวสำาคัญของการแก้ไขปัญหา 

หนีน้อกระบบเพราะท่ีผ่านมาดเูหมอืนว่าทุกรัฐบาลไดเ้ขา้มา  

แก้ไขปัญหาแต่สถานการณ์ความรุนแรง ยังคงเกิดขึ้น 
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อย่างต่อเนื่อง จึงอยากพาท่านย้อนอดีตเพื่อดูภาพของการ

แก้ไข แล้วมาช่วยลองวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้

ยั่งยืนได้อย่างไร 

 เมือ่ป ี2557 ภายหลงัจากคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

(คสช.) ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงการรับจำานำาข้าว  

โดยใหธ้นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) 

จ่ายเงินท่ีค้างให้แก่เกษตรกร ในช่วงนั้นได้เกิดเหตุการณ์  

ที่เจ้าหนี้นอกระบบไปข่มขู่ทวงหนี้เกษตรกร ทำาให้ คสช.  

ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 46/2557  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2557 เร่ืองความผดิเก่ียวกับ การตดิตาม 

ทวงหนี้กำาหนดว่า “ผู้ใดข่มขืนใจชาวนา ให้ยอมให้ หรือยอม

จะให้ตนหรือ ผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน  

โดยใชก้ำาลงัประทษุรา้ย หรือโดยขูเ่ขญ็ วา่จะทำาอนัตรายแกช่วีติ 

รา่งกาย เสรภีาพ ชือ่เสยีงหรอืทรพัยส์นิของชาวนา หรอืของบคุคล 

ที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจำา 

ทัง้ปรบั” มาตรการดา้นกฎหมายถอืวา่เปน็จดุแขง็ของรัฐบาล

ในการแก้ไขปัญหาโดยไดต้ราพระราชบญัญตักิารทวงถามหนี ้

พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

พ.ศ.2560 เพือ่เปน็เครือ่งมอืปอ้งกนัและปราบปรามผูท้ีเ่อารดั 

เอาเปรียบโดยเรียกผลตอบแทนจากดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 

และการตดิตามทวงหนีท้ีผ่ดิกฎหมาย สำาหรบัแนวทางการแกไ้ข 

ปญัหาในปจัจบุนั รฐับาลมุง่เนน้การแกไ้ขทีส่าเหตขุองปัญหา 

ทั้งในด้านสินเช่ือและศักยภาพการหารายได้โดยให้ชุมชน 

เขา้มามบีทบาทในการแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบผา่นองคก์ร

การเงินที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการแก้ไข 

ปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมทั้ง

สรา้งกลไกในการเจรจาประนอมหนีร้ะหวา่งลกูหนีแ้ละเจา้หน้ี

ซึง่รวมท้ังการสรา้งกลไกในการพฒันาและฟืน้ฟเูพ่ือใหล้กูหนี้

มศีกัยภาพในการหารายไดแ้ละป้องกนัไมใ่หก้ลบัไปเปน็ลกูหนี้

นอกระบบอกี โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสาน

ศนูยด์ำารงธรรมทกุจงัหวัด รวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้ง

ถิน่ เพ่ือรบัเรือ่งรอ้งทกุขแ์ละเรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกับปญัหา

หนีส้นิภาคประชาชน ทัง้หนีส้นิในระบบและหนีสิ้นนอก

ระบบของประชาชนในพืน้ทีแ่ละดำาเนนิการประสานกบั

กลไกการแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบทีก่ระทรวงการคลงั

วางไว้ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 มิติดังนี้

  มิติที่ 1 การดำาเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้ี

นอกระบบที่ผิดกฎหมายโดยกระทรวงยุติธรรมได้มีการ

แก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา 

พ.ศ.2560 ซึ่งกำาหนดเพิ่มโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ 

ที่มีการกระทำาความผิดในฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

สำาหรับสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้  

จะกำาหนดการกูย้มืเงนิหรอืกระทำาการใด ๆ  อนัมีลกัษณะ

เป็นการอำาพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยเรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้ หรือกำาหนด ข้อความอัน 

เปน็เทจ็ในเรือ่งจำานวนเงนิกูห้รอืเรือ่งอืน่ ๆ  ไวใ้นหลกัฐาน

การกูย้มื หรอืตราสารท่ีเปลีย่นมือไดเ้พือ่ปดิบงัการเรยีก

ดอกเบีย้เกนิอตัราทีก่ฎหมาย หรอืกำาหนดจะเอาหรอืรบั

เอาซึง่ประโยชนอ์ยา่งอืน่นอกจากดอกเบ้ีย ไมว่า่จะเป็นเงนิ  

หรอืสิง่ของหรอืโดยวธิกีารใด ๆ  จนเหน็ไดช้ดัวา่ประโยชน์

ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่ง 

การกู้ยืมเงินกำาหนดให้ถือเป็นความผิดมีโทษจำาคุก 

ไม่เกนิ 2 ปหีรอืปรบัไม่เกนิ 2 แสนบาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั 

อีกทั้งได้มีคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ 13/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่องการป้องกัน

และปราบปรามการกระทำาความผิดบางประการที่เป็น

ภยนัตรายตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืบอ่นทำาลายระบบ

เศรษฐกจิและสังคมของประเทศโดยใหข้า้ราชการทหาร

เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ดำาเนินการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการกระทำาอันเปน็ความผดิตาม 

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้อีกด้วย
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ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ผู้กู้ไม่จำาเป็นต้องมีหลักประกัน 
ส่วนทางด้านผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะขอใบอนุญาต
ให้สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์นั้น จะต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่ง
ชำาระแล้วไม่ตำ่ากว่า 50 ลา้นบาท นอกจากนาโนไฟแนนซ์
และพิโกไฟแนนซ์ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้จัด
ตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อรับผิดชอบในการให้คำาปรึกษาเรื่อง
การแก้ไขหนี้นอกระบบและจัดให้มีสินเชื่อแบบใหม่เพื่อ
ทดแทนหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมโดย
ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการ
เงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาทคิดดอกเบี้ย 
ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.83 
ต่อปีโดยไม่นำาการตรวจเครดิตบูโรมาเป็นเงื่อนไข 
ในการพิจารณาสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อท้ังหมด 10,000 
ล้านบาท

  มิติที่ 2 การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
ใหก้บัลกูหนีน้อกระบบและประชาชนท่ัวไป โดยให้กระทรวง
การคลังออกโครงการการประกอบธุรกจิสถาบนัการเงนิขนาด
เล็กหรือสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดหรือพิโกไฟแนนซ์ เพื่อ
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 
ซึ่งกำาหนดทุนจดทะเบียนไม่ตำ่ากว่า 5 ล้านบาท ปล่อยกู้ให้
กับบุคคลธรรมดาทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 
50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
โดยจะต้องปล่อยกู้เฉพาะภายในจังหวัดที่จดทะเบียนจัดตั้ง
เท่านั้น อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลังก่อน
หนา้นีร้ฐับาลไดม้แีนวทางการแกไ้ขปญัหาการเขา้ถงึแหลง่ทนุ 
โดยให้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ 
อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ไม่มีหลักประกันสามารถขอ 
สนิเชือ่เพ่ือการลงทนุได้ สนิเชือ่นาโนไฟแนนซ์จะมกีระบวนการ
ให้สินเชือ่ทีย่ืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี ้
เช่น ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นต้น ผู้ที่ประสงค์จะขอสินเช่ือ
สามารถกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ในอัตราดอกเบี้ย 

  มิติที่ 3 การลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่
เกล่ียประนอมหน้ีโดยภาครฐัไดจั้ดใหก้ารไกล่เกล่ียประนอม
หนีโ้ดยคณะอนกุรรมการไกลเ่กลีย่ประนอมหนีซ้ึง่มอียูใ่น
ทกุจงัหวดั จดัให้มจีดุให้คำาปรกึษาหนีน้อกระบบทีธ่นาคาร
ออมสนิ และ ธ.ก.ส. ทกุสาขาทัว่ประเทศเพือ่ใหค้วามชว่ย
เหลือแก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง



44กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

  มิติที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความรู้ทางการเงิน
ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพือ่ใหล้กูหนีม้รีายไดท่ี้เพยีงพอและไมต่อ้งเปน็
หนี้ซำ้าอีก
  มิติที่ 5 การร่วมมือกันอย่างบูรณาการของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาเครือข่ายองค์กรการ
เงนิชุมชนให้ทำาหนา้ที่ทดแทนเจ้าหนีน้อกระบบ การให้
หนว่ยงานของรฐัธนาคารออมสนิและธ.ก.ส.ทำาหน้าท่ีเปน็
หนว่ยงานพีเ่ลีย้งและสนับสนุนเงนิทุนให้กบัองคก์รการ
เงินชมุชนให้เกดิความเข้มแข็ง หลักสำาคญั คอื เพือ่การกู้
ยืมแก่เกษตรกรผู้ยากจน เพื่อสงวนและรักษาที่ดินของ
เกษตรกรและผู้ยากจนไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้หรือ
บุคคลอืน่ วตัถปุระสงค์เพือ่ไถถ่อนท่ีดนิคืนจากการขาย
ฝากหรือจำานองหรือเพื่อชำาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
และเพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่า
ซือ้ท่ีดนิเพือ่การเกษตรกรรมและการใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ   
ร่วมกันทำาหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนใน
ชุมชนรวมทั้งการจัดทำาฐานข้อมูลหน้ีนอกระบบเพื่อใช้
ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและตรง
เป้าหมายในอนาคต
  ย้อนอดีตการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 
  ช่วงปี 2554 ถึงปี 2557 รัฐบาลภายใต้การนำา
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรียังคงใช้
กลไกภาครัฐเดิมในการแก้ไขปัญหาและให้ความสำาคัญ
กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการ
กำาหนดค่าจ้างขั้นตำ่าวันละ 300 บาท และกำาหนด 
เงินเดือนสำาหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อยา่งนอ้ย 15,000 บาท มาตรการลดภาษสีำาหรบับา้นหลงัแรก 
และรถคันแรกตลอดจนการยกระดับสินค้าเกษตรกร 
โดยกำาหนดราคารับจำานำาขา้วเปลอืกเจา้และข้าวเปลอืก
หอมมะลิความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 
15,000 บาท และ 20,000 บาทตามลำาดับ ในส่วน
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแก้ไขปญัหาหนีโ้ดยตรง ไดแ้ก ่
การพักชำาระหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและ 
ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ตำ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 

3 ปีและปรับโครงสร้างหนี้สำาหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท 
รวมทั้งจัดทำาแผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้าง 
การผลติอยา่งครบวงจร เพือ่สรา้งโอกาสในการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน ส่งเสริม
ประชาชนใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ สนบัสนนุธรุกิจสนิเชือ่รายยอ่ย
โดยเฉพาะสนิเชือ่เพือ่ประกอบอาชพีใหแ้กป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย 
ผา่นการเพ่ิมเงนิกองทนุหมู่บา้นและชุมชนเมือง และการจดัตัง้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นต้น
  การแก้ไขปัญหาช่วงปี พ.ศ. 2551-2554
  รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้มีการ
ออกแนวทางเพือ่การแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบในโครงการแกไ้ข
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) โดยเปล่ียนให้
กระทรวงการคลงัเป็นเจ้าภาพหลกัและใหป้ระสานความรว่มมอื 
กับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุตธิรรม จดัต้ังหน่วยงาน
ขึ้นเพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ศูนย์อำานวยการปฏิบัติ
การแกไ้ขปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการ
คลัง ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกระทรวงมหาดไทย และ
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบแล้วให้สถาบัน
การเงินเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนด้านแหล่งทุนเพื่อลดความ
เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ
  การแก้ปัญหาช่วงปี พ.ศ. 2544-2548
  รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แถลงถึง 
นโยบายที่จะแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนให้หมดไป 
ภายในปี 2551 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น 
เจ้าภาพหลัก และได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์อำานวยการต่อสู้ 
เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
สังคมและความยากจน ให้เกิดการบูรณาการการทำางาน 
ของทุกภาคส่วน ทั้งจากกลไกของรัฐ คือ กระทรวงต่าง ๆ  
ทั้งในส่วนกลาง ในจังหวัด อำาเภอ ตำาบล ลงไปถึงหมู่บ้าน และ 
จากภาคเอกชน ภาคประชาสังคมคือผู้แทนชุมชนหน่วยงาน
พฒันาเอกชน และองคก์รเพือ่สาธารณประโยชนต์า่ง ๆ  กระทรวง
มหาดไทยไดส้ำารวจ “ลงทะเบียนคนจน” จากปัญหาความเดอืดรอ้น  
8 ประเภท ได้แก่ 1. ปัญหาท่ีดินทำากิน 2. ปัญหาคนเร่ร่อน  
3. ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 4. ปัญหาการให้
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ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้จากอาชีพ 
ที่เหมาะสม 5. ปัญหาการถูกหลอกลวง  6. ปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน 7. ปัญหาที่อยู่อาศัย และ 8. ปัญหาอื่นๆ 
ภายใตน้โยบายนี ้“ปัญหาหน้ีนอกระบบ” ถือเป็นสว่นหนึง่
ของปญัหาหนีส้นิภาคประชาชนซึง่เปน็ปญัหาทีป่ระชาชน 
มาจดทะเบียนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 41.10 จำานวน  
5,061,045 ราย โดยสามารถแยกประเภทหนี้นอกระบบ 
1,765,033 รายมูลหนี้ 136,750 ล้านบาท หนี้ในระบบ  
4,545,829 รายมูลหนี้ 556,240 ล้านบาทการดำาเนินการ
แก้ปัญหาหนี้สินมีทั้งการเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อไกล่เกล่ีย
ประนอมหนีกั้บเจ้าหนีแ้ละการโอนหนีส้นิเขา้สูห่นีใ้นระบบ
  รฐับาลยงัไดอ้อกนโยบายเพือ่แกป้ญัหาความยากจน 
เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการ 
พกัชำาระหนีแ้ละลดภาระหน้ีใหแ้ก่เกษตรกรโครงการธนาคาร
ประชาชน โครงการสามสบิบาทรกัษาทกุโรค และโครงการ
หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
 จะเห็นว่านโยบาย“การลงทะเบียนคนจน”กับ  
“การลงทะเบยีนหนีน้อกระบบ”มกีระบวนการดำาเนินงาน 
ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก สาระสำาคัญดูเหมือนเป็น 
การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักจากกระทรวงมหาดไทย 
มาเป็นกระทรวงการคลังและมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้เป็น
หนี้นอกระบบรายย่อย ขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะแก้ปัญหา
หน้ีนอกระบบเท่านั้น ในขณะท่ีการลงทะเบียนคนจน 
รับลงทะเบียนปัญหาทุกประเภท
  แนวนโยบายในเชิงประชานิยมทำาให้รฐับาลมภีาระ
ทางการคลังเพ่ิมขึ้นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
การลดภาษีรถคันแรกยังส่งผลให้ประชาชนรับภาระหนี้
จำานวนมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นนโยบายการรับจำานำาข้าวที่
บดิเบอืนกลไกตลาดอย่างมาก ประกอบกบัปัญหาการทจุรติ 
ในโครงการดังกล่าว ส่งผลให้โครงการขาดทุนขาด 
สภาพคล่อง ภาวะท่ีความขัดแย้งรุนแรง ทำาให้ไม่มี 
งบประมาณมาจ่ายให้เกษตรกร เกษตรกรต้องไปกู้เงิน 
นอกระบบ จึงยิ่งเป็นการซำ้าเติมภาระหนี้สินเกษตรกร 
ยิ่งขึ้นไปอีก

 นโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของรัฐบาล
ปัจจุบัน มีความต่อเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชวีะ ในแง่ทีใ่หก้ระทรวงการคลงัโดยสำานกังานเศรษฐกจิ
การคลัง เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาและมีประเด็น 
ที่เพิ่มเติมมาอย่างน่าสนใจ ในเรื่องของการให้ความสำาคัญ
กับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
นอกระบบ นอกเหนือไปจากการให้บทบาทกับสถาบัน
การเงินของรัฐอย่างท่ีผ่านๆมาและให้ความสำาคัญกับ 
ความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบท อย่างไร 
ก็ตามแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการหารายได้ 
ต้องเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรม
 อนาคตของการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบจะเป็น
อย่างไร
  เราได้เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาหน้ี 
นอกระบบมาทุกยุค แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะกิจ
ของแต่ละรัฐบาลเท่านั้น ขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย
การบูรณาการการทำางานที่เช่ือมโยงเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐในทุกภาคส่วน 
จากภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเป็นเร่ืองท่ีมีการพูดถึง 
อย่างกว้างขวาง แต่อยากชี้ให้เห็นว่าจะต้องดำาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ปัญหาหนี้นอกระบบของ
แต่ละกลุ่มสาขาวิชามีความแตกต่างกัน วิธีการแก้ปัญหา 
ก็แตกต่างกัน ควรจะมองภาพรวมทั้งประเทศด้วยการจัดทำา
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำาหน้าที่
วิเคราะห์ นำาไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมิติของความเร่งด่วน 
ในการแก้ไขปัญหารัฐต้องจัดการให้ประชาชนเป็นหนี้ 
อย่างเป็นธรรมลดเงื่อนไขการเอารัดเอาเปรียบ การบังคับ 
ใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลด 
ความเหลื่อมลำ้า การช่วยเหลืออำานวยความยุติธรรม 
เพื่อสร้างความเท่าเทียม จึงเป็นความสำาคัญลำาดับต้น ๆ  
ของการแก้ไขปัญหาหัวใจสำาคัญของการแก้ไขปัญหา คือ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของคน 
จะเปน็การสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน โดยรัฐต้องสนบัสนนุ
สง่เสรมิใหช้มุชนมสีว่นรว่มกบัการแกไ้ขปญัหาระดบัฐานราก
อย่างจริงจัง จะเป็นการแก้ไขปัญหาในมิติของความยั่งยืน
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ดีเอสไอ สร้างภูมิคุ้มกัน
หนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน 

“The Choice 
เกมทางเลือก-ทางรอด”
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 กรมสอบสวนคดพีเิศษไดร้บัมอบหมายจากกระทรวง

ยุติธรรมให้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในนาม

ศูนยช์ว่ยเหลือลูกหนีแ้ละประชานท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 

เนือ่งจากพบว่า ปัจจุบนัปญัหาดงักลา่วทวคีวามรนุแรงมาก

ข้ึน มีการปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน

อย่างอื่นในอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด ทั้งอาศัย

ช่องว่างกฎหมายในการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ การข่มขู่

ทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง มีการกระทำาในลักษณะเป็น 

เครอืขา่ย ผูม้อีทิธพิล และเปน็องค์กรอาชญากรรม ซึง่ปญัหา 

ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึง 

อติชาติ ทองเครือ 1

 1นักประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ดีเอสไอ สร้างภูมิคุ้มกันหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน 
“The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด”

แหล่งเงินทุนในระบบได้ ขาดการสนับสนุนแนวทาง 

การพฒันาคณุภาพชวีติ ขาดความรูค้วามเขา้ใจด้านกฎหมาย

และการทำาสญัญา เมือ่ถกูฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดแีลว้ไมส่ามารถ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทันท่วงที จนเป็นเหตุ

ให้ถูกบังคับคดีและยึดทรัพย์สิน โดยเฉพาะท่ีทำากินและ 

ที่อยู่อาศัย ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนใน 

หลายพื้นที่ของประเทศ หน้ีนอกระบบดังกล่าวนับวัน 

ยิ่งมีแนวโน้มความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงมาจากหลายเหตุ

ปัจจัย เช่น
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 1. การทวงหนี้ด้วยวิธีรุนแรงของกลุ่มนายทุนนอก

ระบบท่ีปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยรายวันในอัตราที่สูง 

มขีบวนการเขา้ไปปลอ่ยเงนิกู้ในพืน้ที ่ตดิตามทวงหน้ีดว้ยวิธี

การทีร่นุแรงขม่ขูท่ำารา้ยรา่งกายโดยใชอ้ำานาจและอทิธิพล

 2. ปัญหาจากการที่เจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบในการ

ทำาสญัญา เชน่ ทำาสญัญากูส้งูกวา่ยอดเงนิทีรั่บจรงิ การให้

ลงชือ่ในสญัญาเปล่าแลว้นำามากรอกจำานวนเงนิ ในจำานวน

ที่สูงกว่าได้รับจากการทำาสัญญากู้ย้อนหลังแล้วนำาไปฟ้อง

ศาลให้มีคำาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ก่อนมอบเงินให้กับลูกหนี้ เป็นต้น

 3. ปัญหาเฉพาะตวัของลกูหนีเ้อง เชน่ ความสามารถ 

ในการเข้าถึงแหล่งทุนเนื่องจากการขาดคุณสมบัติ 

ขาดศกัยภาพดา้นรายได ้ความสามารถชำาระคนื นอกจาก

นีย้งัไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิต

อย่างจริงใจทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้

 4. ปัญหาด้านการมีวินัยทางการเงิน เหตุจำาเป็น 

สดุวสิยั หรือการใชจ้า่ยเกินตวั การดำารงชีวิตตามวิถเีศรษฐกจิ 

พอเพียง การไม่มีที่ปรึกษาด้านการเงินและปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น

 5. การไมร่บัรูถึ้งบริการภาครฐัในการใหค้วามชว่ยเหลอื 

ทางดา้นกฎหมาย ทนายความ และการอำานวยความยตุธิรรม

 สาเหตุสำาคัญอีกประการหน่ึง คือ ไม่มีความรู้ด้าน

กฎหมายและไมเ่ขา้ใจกระบวนการยตุธิรรมเมือ่เกดิปญัหา

ไมรู่จ้ะไปขอความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานใด กรมสอบสวน

คดพิีเศษโดยศนูยช์ว่ยเหลือลูกหน้ีและประชาชนทีไ่มไ่ดร้บั

ความเปน็ธรรม กระทรวงยตุธิรรมไดต้ระหนกัถึงความสำาคญั

ในการสร้างความรับรู้ให้กับสังคมเพื่อช่วยกันป้องกันและ

แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบและเห็นว่าควรจะมีเครื่องมือ 

ที่สามารถสื่อสารเข้าใจง่ายเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นสื่อ

ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายจึงมีแนวคิดในการผลิต

ส่ือประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจเพ่ือแก้ไข

ปญัหาหนีน้อกระบบอยา่งยัง่ยนืในรูปแบบของเกมกระดาน 

(Board Game) ภายใต้ชื่อ “The Choice ทางเลือก -  

ทางรอด” ซึง่เปน็ส่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพรค่วามรู้ทีอ่อกแบบ

มาเพื่อเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยจำาลองชีวิต

จริงของคนที่ตกเป็นหนี้นอกระบบจำานวน 8 สถานการณ์ 

ซ่ึงเป็นตัวอย่างของคนในสังคมเมืองที่มีรายได้ประจำา  

และไม่มีรายได้ประจำา รวมทั้งชีวิตของคนสังคมชนบท 

ที่มีรายได้ประจำาและไม่มีรายได้ประจำา ได้แก่

 1. เรื่อง “ขจิต : เกษตรรุ่นเก๋า” เป็นเรื่องราว 

ของเกษตรกรที่ต้องการซื้อเครื่องมือการเกษตรจึงไป 

ขอกู้ยืมเงินนางอ้วนโดยเอาท่ีดินไปจำานอง เป็นการให้ 

ความรู้ข้อกฎหมายในเรื่อง “จำานอง”

 2. เรื่อง “นวล : โกอินเตอร์” เป็นเรื่องของ 

นางล้วนและนวล คู่แม่ลูกที่ประสบปัญหาชีวิต นางอมร 

เพื่อนบ้านจึงแนะนำาให้ไปทำางานต่างประเทศเป็นการ 

ใหค้วามรูท้างกฎหมายเรือ่ง “การทำาสญัญาการชำาระหนีเ้งนิกู้” 

  3. เรือ่ง “ครโูชค : นำา้ผ้ึงหยดเดียว” เปน็เรือ่งของครู

ต่างจังหวัดที่เห็นโฆษณาของร้านขายรถมอเตอร์ไซค์และ

เกิดความรู้สึกอยากได้ จึงได้ไปทำาสัญญาเช่าซื้อ เป็นการ

ให้ความรู้ข้อกฎหมายในเรื่อง “เช่าซื้อ” 

 4. เรื่อง “อุไร : จำาใจจำาเป็น” เป็นเรื่องของช่างสปา

ซึ่งพ่อล้มป่วยจำาเป็นต้องหาเงินมารักษาจึงขอกู้เงินจาก

นางแย้มและทำาสัญญาขายฝากกัน เป็นการให้ความรู้ข้อ

กฎหมายในเรื่อง “การชำาระหนี้เงินกู้และการทำาสัญญา

ขายฝาก”
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 5. เรื่อง “นิ้ง : ป้ายแดง” เป็นเร่ืองของช่างแต่ง

หน้าที่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ อยากได้รถยนต์ป้ายแดงแต่ผ่อน 

ไม่ไหวเป็นการให้ความรู้ข้อกฎหมายเรื่อง “เช่าซื้อ” 

 6. เรือ่ง “ฤด ี: รดูปรืด๊” เปน็เรือ่งของพนกังานบริษทั

ซึง่ขายของออนไลนเ์ปน็รายไดเ้สรมิไดท้ำาหนงัสอืมอบอำานาจ

ให้ส้มลูกน้องไปยกเลิกบัตรเครดิตแทนตน โดยการลงชื่อ

ลอยแต่ไม่ได้กรอกข้อความเป็นการให้ความรู้ข้อกฎหมาย

ในเรื่อง “บัตรเครดิตและการลงลายมือชื่อในเอกสาร” 

 7. เรื่อง “ป้านิ่ม : รวยทางลัด” เป็นเรื่องของแม่ค้า

สม้ตำาทีช่อบเลน่หวยจนตอ้งไปกูเ้งนินอกระบบมาเลน่หวย

และไมส่ามารถชำาระหนีไ้ด ้เปน็การใหค้วามรูข้อ้กฎหมาย

ในเรื่อง “หนี้นอกระบบ” 

 8. เรื่อง “เอก : สิงห์มอเตอร์ไซค์” เป็นเรื่องของ

พนักงานโรงงานที่อยากได้มอเตอร์ไซค์จึงขอกู้ยืมเงิน 

จากเจ้านายเป็นการให้ความรู้ข้อกฎหมายในเรื่อง  

“การทำาสัญญากู้ยืมเงินและการเช่าซื้อ”

 เกม The Choice จะสะทอ้นชวิีตของคนทีมี่ทางเลอืก

มากมายในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เล่นจะได้เลือก

ทางเดินชีวิตในหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ข้อกฎหมาย 

เคล็ดลับการไม่ตกเป็นหนี้ วางแผนการใช้ชีวิตการเงิน  

และการลงทุนผ่านการเล่นเกม โดยในเกมการ์ดจะเริ่มต้น 

ด้วยตัวการ์ดบุคคล บอกเล่าเนื้อเรื่อง ปัญหา อุปสรรค  

โดยผู้เล่นต้องวางแผน หาวิธีแก้ไขเมื่อพบเจออุปสรรค 

ทั้งด้านการวางแผนชีวิต ด้านกฎหมายและสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ผลจากการเลือกคำาตอบ

ในการแก้ไขปัญหาท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย คิดและวางแผน

การดำาเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุมผีล สร้างภูมคุ้ิมกนั

ใหช้วิีตกจ็ะพบความสขุ และเปน็อสิรภาพจากการเปน็หนี้ 

อย่างย่ังยืน ซ่ึงในการเล่นเกมผู้เล่นจะต้องจินตนาการ 

เปน็ตวัละครในเรือ่งนัน้ ๆ และดำาเนนิชีวติของตนใหป้ระสบ 

ผลสำาเรจ็ตามเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ผูเ้ลน่จะตอ้งวางแผนการดำาเนนิ 

ชีวิตทุก ๆ ด้านอย่างรอบคอบ และคิดแก้ไขปัญหา 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมให้ดีที่สุด เกมสามารถ 

สร้างองค์ความรู้ สร้างปัญญาด้วยตนเอง ด้วยวิธีการ 

ทีส่นกุเปน็อสิระ นา่ตดิตาม หลงัจากเลน่เกมจบในแตล่ะเรือ่ง  

ผู้นำาเกม (Coach) จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นถอดบทเรียน

ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเป็นการเรียนรู้ในกลุ่ม 

(Brainstorming) จากนัน้ผูน้ำาเกมจะชีแ้นะ เชือ่มโยงใหเ้หน็

ตวัอย่างชีวติจรงิหรอืเหตกุารณท์ีเ่กดิข้ึนจรงิเปน็การเรยีนรู ้

ทักษะชีวิต (Life Skill) เพื่อทำาให้ผู้เล่นเกิดการตระหนัก

และปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั้งนี้เกมจะสอดแทรกเนื้อหา

ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่อง

ที่ง่ายดายผ่านจากเกมและสถานการณ์ตัวอย่าง โดยเป็น

เนือ้หาสาระของกฎหมายในเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัเกีย่วขอ้ง

กับปัญหาหนี้นอกระบบ เช่น การทำาสัญญากู้ยืมเงิน  

การจำานอง การขายฝาก การเชา่ซ้ือ เปน็ตน้ เน้นการสอน 

ให้รู้จักข้อกฎหมาย และวิธีการเข้าถึงหน่วยงานที่มีหน้าที ่

ชว่ยเหลอือำานวยความยตุธิรรม รูจั้กการวางแผนการใชจ่้ายเงิน  

การแกไ้ขปัญหาหนีสิ้นดว้ยตนเอง เรียนรูห้ลักนติธิรรม และ

การดำาเนนิชวีติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ภายใต้
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แนวคิด “ทุกชีวิตมีทางเลือก ทุกสถานการณ์มีทางออก 

เรียนรู้กฎหมาย การเงิน การวางแผนชีวิตบนพื้นฐาน

ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงผา่นเรือ่งราวของตวั

ละครหลากหลาย เพื่อทางเลือกชีวิตที่ดีกว่า”

 ปัจจุบันศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ได้นำาเกมไปเผยแพร่กับ

หนว่ยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

สถาบันการเงิน และอื่น ๆ เช่น

 - การอบรมเรื่อง “The Choice เกมทางเลือก - 

ทางรอด” กิจกรรมการวางแผนชีวิตและการเงินเพื่อ

ลดการเป็นหนี้ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

 - โครงการดรีมอีสาน อนาคตภาคอีสานกับการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม Dream Esan : Equity of 

Justice System ครั้งที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

 - โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำาปี 2559 เรื่อง 

“ความรู้พื้นฐานทางการเงิน” ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - หลักสูตรการเกษียณอายุอย่างไรให้ปลอดหนี้ 

บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด 

 - กิจกรรมเข้าเยี่ยมเด็กเยาวชนซึ่งถูกกล่าวหาว่า 

ได้กระทำาความผิด และอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

ในชัน้ศาล ณ สถานแรกรับเดก็และเยาวชนจงัหวัดนนทบรุ ี

ตำาบลคลองโยง อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดรีมอีสาน 

อนาคตภาคอสีานกบัการเขา้ถงึกระบวนการยติุธรรมอยา่ง

เทา่เทยีม (จากจนิตนาการสูก่ารปฏบัิตจิรงิ) Dream Esan 

: Equity of Justice System จังหวัดนครราชสีมา

 - โครงการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการดรีม

ภูมิภาคมองอนาคต : ร้อยพลังภูมิปัญญานำาพาสังคม

เป็นธรรมกิจกรรมเรียนรู้กฎหมายรูปแบบ The Choice  

เกมทางเลือก - ทางรอด จังหวัด นครสวรรค์

 - โครงการพัฒนาบุคลากร “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจ

ประชาธิปไตย”

 - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ

ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม  

(รปูแบบ TheChoice เกมทางเลอืก - ทางรอด) ณ สมาคม

ขับขี่วินจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย

  จากความสำาเรจ็ของเกม “The Choice เกมทาง

เลือก - ทางรอด” ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 

ทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม กระทรวงยตุธิรรม ต้องการดำาเนนิงาน 

แก้ไขปัญหาและสาเหตุของการก่อหนี้ที่หลากหลาย 

ของปัญหาหนี้นอกระบบ จนทำาให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้

และประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรมกระทรวงยตุธิรรม

ได้รับรางวัลแห่งความสำาเร็จเป็นจำานวนมาก เช่น
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 1. คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตเิหน็วา่เปน็ผลงานดา้น

นวัตกรรมมีความโดดเดน่และนา่สนใจภายใต้แนวคดิ “วจิยั

เพือ่พฒันาประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื” จงึได้

รับคัดเลือกให้ไปร่วมแสดงในงาน Thailand Research 

Expo 2016 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559  

จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร

  2. ผ่านรอบแรกรางวัล UNPSA สาขาการเข้าถึง

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยการส่งเสริมการให้บริการ

และการมีส่วนร่วม Reaching the poorest and  

most vulnerable through inclusive services and 

participation

  3. รางวลับริการภาครัฐแหง่ชาต ิประจำาป ีพ.ศ. 2560 

“รางวัลเลิศรัฐ” ประเภท รางวัลการพัฒนาการบริการ 

ระดับดีเด่น จากสำานักงาน ก.พ.ร.

  4. พันตำารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ได้เขียน

บทความเรือ่ง “สือ่การเรยีนรู ้The Choice เกมทางเลอืก –  

ทางรอด เพื่อป้องกันหนี้นอกระบบโดยสร้างความร่วมมือ

เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม”  

ได้รับการคัดเลือกให้นำาเสนอเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th 

Symposium on TQM-Best Practices in Thailand  

จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตามความสำาเร็จดังกล่าวรวมถึงการ

แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบนั้น จะทำาโดยภาครัฐอย่าง

เดียวไม่ได้ ต้องร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคประชาชน 

ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จะมุ่งมั่นให้ความรู้ 

กบัประชาชนทัง้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรม 

ดว้ยการพฒันาและสรา้งสรรคส์ือ่นวัตกรรมในรปูแบบใหม ่ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมกระดาน (Boarding Game) 

“The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด” ให้ทันต่อ

เหตกุารณแ์ละกฎหมายทีป่รบัเปลีย่นอยูเ่สมอ เพือ่อำานวย 

ความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อไม่

ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหย่ือของปัญหาหนี้นอกระบบ 

อีกต่อไป
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DSI กับการแก้ปัญหา 
PWL ของไทย



53กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

1.  ที่มาของปัญหา
 การคุ้มครอง “ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 

Property)” เป็นเร่ืองท่ีประชาคมโลก ให้ความสำาคัญ

เป็นอย่างสูง สำาหรับประเทศไทยให้ความคุ้มครองใน 4 

เรื่อง ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copy Right) สิทธิบัตร (Patent) 

เครือ่งหมายการคา้ (Trade Mark) และแบบผงัภูมขิองวงจร

รวม ทั้งนี้ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา

ว่าด้วยความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และร่วม

เป็นภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยความคุ้มครองวรรณกรรม

และศิลปกรรม ณ กรุงเบอร์ลิน รวมทั้งการเข้าร่วมการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดด้วย  

ดงันัน้ จงึจำาเป็นทีป่ระเทศไทยต้องใหค้วามคุม้ครองทรัพย์สนิ

ทางปัญญาตามพันธแห่งสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว

สหรัฐอเมริกาโดยสำานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา 

(USTR : United State Trade Representative) เป็น

หนว่ยงานทีร่วบรวมขอ้มลู และประเมนิสถานะการคุม้ครอง

ทรัพยส์นิทางปญัญาของประเทศทีเ่ปน็คูค้่าของตนทัว่โลก 

แล้วจัดลำาดับประเทศคู่ค้าที่มีปัญหาเรื่องการคุ้มครอง

ทรัพย์สิน ทางปัญญา โดยจำาแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 (1) Priority Foreign Country (PFC) หมายถงึ ประเทศ

ที่ไม่ดำาเนินการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา

 (2) Priority Watch List (PWL) หมายถึง ประเทศที่

ไม่ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ

 (3) Watch List (WL) หมายถึง ประเทศที่ยังคงมีการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  1ผู้อำานวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

DSI กับการแก้ปัญหา PWL ของไทย
พันเอก พินิจ ตั้งสกุล1
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 สหรัฐอเมริกาจัดลำาดับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปญัญาของไทยใหอ้ยูท่ี ่PWL มาตัง้แต ่พ.ศ. 2550 โดย

พิจารณาถึงข้อบกพร่องของไทยในการคุ้มครองที่สำาคัญ 

ได้แก่

 (1) การแพรก่ระจายของสนิคา้ทีล่ะเมดิและสนิคา้ท่ีหนี

ภาษ ีทัง้ในทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงเป็นทีรู่จ้กักันด ี(Notorious 

Market) และในตลาด Online รวมทั้งการขาดมาตรการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 (2) บทบญัญติัของกฎหมายไทยไมส่ามารถดำาเนนิการ

ต่อเจ้าของสถานที่ (Landlord) ที่มีการกระทำาผิด รวมทั้ง

ผู้ลักลอบบันทึกภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์

 (3) การจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิบัตรมีความล่าช้า 

และมีการใช้ Unlicensed Software อย่างแพร่หลายทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการขโมยสัญญาณจาก 

Cable และดาวเทียม

2. ความจำาเป็นที่ต้องแก้ปัญหา 
 เน่ืองจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา 

วา่ดว้ยความคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาระหวา่งประเทศ 

ดงันัน้ จงึจำาเปน็ตอ้งปฏบิตัติามพนัธะแหง่สญัญา และจาก

การที่ประเทศไทยยังคงติดสถานะ PWL มาหลายปีแล้ว 

สหรัฐอเมริกาก็อาจจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อ

ประเทศไทย ตามกฎหมายการคา้ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

มาตรา 301 พิเศษ โดยอาจจะใช้การกดีกนัการนำาเขา้สนิคา้

จากไทย ดว้ยการใช้มาตรการทางภาษี และ/หรือ มาตรการ

ที่มิใช่ภาษี ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสูงต่อระบบ

เศรษฐกิจไทย ดังนี้

 ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) = C + I +  

G + (X-M)

 GDP ของไทยมีขนาดประมาณ 12-13 ล้านล้าน

บาท โดยที่ร้อยละ 55 - 60 ของ GDP มาจากการส่งออก 

(X:Export) ซึ่งมีมูลค่าราว 6 - 7 ล้านล้านบาท สำาหรับ

ตลาดสง่ออกทีส่ำาคญัของไทย 4 ลำาดบัแรก เรียงตามมลูคา่

การส่งออก ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) 

และ ASEN ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกา และ/หรือ สหภาพ

ยุโรปกีดกันการนำาเข้าสินค้าจากไทย นอกจากรายได้จาก

การสง่ออก จะลดลงแลว้ โรงงานผลติภายในประเทศก็อาจ

จะปิดตัวลง ผู้คนตกงานไม่มีรายได้ ส่งผลให้การบริโภค

ภายใน (C : Consume) ลดลงและไม่เกิดสิ่งจูงใจที่จะให้

ต่างประเทศมาลงทุน (I : Investment) ในประเทศไทย 

ทำาให้รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลง ทำาให้การใช้จ่ายภาครัฐ 

(G : Government) ลดลงจะเห็นได้ว่าหากประเทศไทย 

ถูกกีดกันทางการค้าโดยสหรัฐฯ และ/หรือ สหภาพยุโรป 

ก็จะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง
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3. การแก้ปัญหา PWL ของประเทศไทย
 รฐับาลมีความตัง้ใจอยา่งแนว่แนท่ีจ่ะแกป้ญัหา PWL ซึง่

เป็นปัญหาระดับชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย

ทรัพย์สนิทางปญัญาแหง่ชาต ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน 

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการ ต่อมา

ได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา มีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร 

วงษส์วุรรณ) เปน็ประธานอนกุรรมการ มอีธิบดีกรมสอบสวน
คดพิีเศษเปน็อนกุรรมการ และผูบ้ญัชาการตำารวจแห่งชาต ิ
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมดิทรพัย์สินทาง
ปัญญา ได้จัดทำา “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การละเมดิทรพัยสิ์นทางปัญญา” ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดย
ให้กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) เป็นผู้ประสานการปฏิบัติตามแผนและขอให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติจัดทำาแผนปฏิบัติการ 
ของหน่วยรองรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  สาระสำาคัญของแผนป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรพัยส์นิทางปญัญา มุง่ไปทีก่ารขจดัข้อบกพรอ่งของ
ไทย ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่สหรัฐอเมริกา
มีความเห็นไว้ที่สำาคัญ ได้แก่
  (1) รฐับาลอนุมตัอัิตรากำาลังคนเพิม่เตมิใหแ้ก ่กรม
ทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่ทำาให้การจดทะเบยีนคุม้ครองสทิธิ
บัตรมีความรวดเร็วขึ้น
  (2) กอ.รมน. พูดคยุกับเจา้ของสถานท่ี (Landlord) 
ที่เป็น Notorious Market โดยขอให้ Landlord แจ้งแก ่
ผูค้า้ในสถานทีข่องตนใหเ้ลกิขายสนิค้าท่ีละเมดิ ภายในเวลา
ที่กำาหนด หากพ้นกำาหนดเวลาแล้ว ให้สำานักงานตำารวจ 
แห่งชาติ กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กรุงเทพมหานคร ทหาร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดตรวจร่วมกัน เมื่อพบ 

การกระทำาความผิดให้ดำาเนินการตามกฎหมายทันที

  (3) กรมสอบสวนคดีพิเศษป้องกัน ปราบปราม 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามอำานาจ หน้าที่แห่ง 

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

  (4) ให้ทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานตามแผน

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของตน อย่างต่อเนื่อง

5.  แผนปฏบิตักิารปอ้งกันปราบปรามการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา แม้ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษจะ

มุง่มั่น ทุม่เท ปราบปรามจบักุมรา้นค้าขนาดใหญท่ีก่ระทำา

ความผิดมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีผลที ่

จะทำาให้การกระจายสินค้าที่ละเมิดลดลงแต่อย่างใด และ

เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 95% ของจำานวนสินค้า 

ทีล่ะเมดินัน้ ถกูนำาเขา้มาจากตา่งประเทศ ดงันัน้หากดำาเนนิการ 

ปราบปรามต่อผู้นำาเข้ารายใหญ่ได้ ก็จะทำาให้สินค้า 

ที่ละเมิดในท้องตลาดมีปริมาณลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ค้า

ตอ้งแขง่ราคากนั รายใดทีแ่ขง่ราคาไมไ่ดก้จ็ะเลกิกจิการไป 

นอกจากน้ีหากได้ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติงานการปราบ

ปรามจับกุมผู้กระทำาผิดรายใหญ่ออกไปอย่างต่อเน่ืองซึ่ง

อาจจะจูงใจให้เจ้าของสิทธิซ่ึงเป็นผู้เสียหายต่างประเทศ 

เข้ามาพูดคุยกันโดยตรง อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจ 

ที่ดีระหว่างกัน จนเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ 

แก้ปัญหา PWL ของไทยก็ได้ จึงได้กำาหนด “แผนปฏิบัติ

การป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ตามแนวคิดดังกล่าว ซึ่งอธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ใช้แผนได้ โดยจัดลำาดับ

ตามความเรง่ดว่นในการปราบปรามตอ่ผูน้ำาเขา้สนิคา้ละเมิด

และสนิคา้หนภีาษรีายใหญ ่รวมทัง้แหลง่ผลติสินคา้ละเมดิ

ภายในประเทศเป็นความเร่งด่วนลำาดับแรก ส่วนตลาด 

ขนาดใหญ่ที่จำาหน่ายสินค้าละเมิด รวมทั้งโกดังเก็บสินค้า 

ทีล่ะเมดิเปน็ความเร่งด่วนลำาดบัสองและเมือ่ไดป้ราบปราม 

จับกุมผู้กระทำาผิดรายใหญ่ก็ให้จัดแถลงข่าวให้สังคม 

ทราบด้วย
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6. ผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญาของกรมสอบสวนคดีพเิศษ
 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ได้ตรวจค้น

จับกุมผู้กระทำาความผิดรวมทั้งสิ้น 20 คดี จับกุมผู้ต้องหา

ดำาเนินคดี รวม 26 คน ตรวจยึดสินค้าที่ละเมิด จำานวน 

649,448 ช้ิน มูลค่า ความเสียหายกว่า 132 ล้านบาท 

และได้แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจค้นจับกุม 

ดงักลา่วใหแ้กส่าธารณะได้รบัทราบ ทำาใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานฑตู 

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย ผู้ตรวจการทรัพย์สิน  

ทางปญัญาโลกซึง่มาจาก Intellectual Property Marshall 

รวมทัง้เจา้ของสทิธิซ์ึง่เปน็ผูเ้สยีหายตา่งชาต ิจากสหรฐัอเมรกิา 

สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้เดินทางมาพบปะ 

พูดคุยกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปรับปรุงความเข้าใจ

และสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัใหด้ขีึน้อยูเ่นอืง ๆ  จนมี

การสนบัสนนุการทำางานรว่มกนั โดยเจา้ของสทิธ์ิทุกรายได้

ชืน่ชมและขอบคณุในผลการปราบปรามของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พร้อมทั้งเจ้าของสิทธิ์ทุกราย ได้เขียนรายงาน

ผลการปฎิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่ USTR  

ได้รับทราบเป็นระยะ ๆ 

7.  การปรับสถานะ PWL ของไทย
 จากการที่รัฐบาลไทยมีความต้ังใจอย่างแน่วแน่ที่จะ

แก้ปัญหา PWL รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตาม “แผน

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา” เกิดผลดีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นกระทรวง

พาณิชย์จึงร้องขอต่อสหรัฐอเมริกาให้ทบทวนสถานะการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยนอกรอบ (Out of 

Cycle Review : OCR) เมื่อ 15 กันยายน 2560 ซึ่งฝ่าย

สหรัฐฯ ยินยอม ตามที่ไทยร้องขอ

 จากการที ่USTR ไดต้ดิตามการแกไ้ขปญัหา PWL ของ

ไทยมาโดยตลอดและได้รับทราบรายงานผลการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย จากเจ้าของสิทธิ์ซึ่งเป็น 

ผูเ้สยีหายชาตติา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้ USTR พจิารณา

แล้วเห็นว่าประเทศไทยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สหรัฐอเมริกา เคยแจ้งไว้

ได้อย่างมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำาคัญ จึงได้ประกาศ        

การจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 

ภายใต้กฎหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 

301 พิเศษ (Special 301) เป็น WL (Watch List) เมื่อ 

15 ธันวาคม 2560 
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ปัญหาเกี่ยวกับของกลาง
และการจ่ายเงินสินบนรางวัล
ในคดีความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยศุลกากร
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 เนื่องจากคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

เป็นคดีความผิดอาญาตามกฎหมายที่กำาหนดไว้ในบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

ซึ่งเป็นคดีพิเศษที่จะต้องดำาเนินการสืบสวนและสอบสวน

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

จากประสบการณท์ีผู่เ้ขยีนดำารงตำาแหนง่พนกังานสอบสวน

คดีพิเศษ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้ังแต่ประมาณปี  

พ.ศ. 2548 จนถงึปจัจบุนั พบเหน็ปญัหาเกีย่วกบัของกลาง

ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดังนี้

 1. หากเจา้หนา้ทีข่องรฐัไดย้ดึสิง่ของใดเปน็ของกลาง

โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พุทธศกัราช 

2469 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 120 แล้ว

เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอ่ืนจะใช้อำานาจตามกฎหมาย

ฉบับอื่นทำาการยึดของกลางดังกล่าวซำ้าอีกภายหลังจาก

การตรวจยึดจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวได้อีกหรือไม่ 

และจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

 2. หากทรัพย์ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน อธิบดี

กรมศุลกากรจะสามารถขายทรัพย์ของกลางตามอำานาจ

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง ได้หรือไม่

 3. หากทรัพย์ของกลางยังไม่ตกเป็นของแผ่นดิน 

อธิบดีกรมศุลกากรจะสามารถขายทรัพย์ของกลางตาม

อำานาจทีบ่ญัญติัไวใ้น พระราชบญัญตัศิลุกากร พุทธศกัราช 

2469 มาตรา 25 วรรคสอง ได้หรือไม่

   1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ปัญหาเกี่ยวกับของกลางและการจ่ายเงินสินบนรางวัล
ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

พ.ต.ท.พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์ 1

 4. หากคดีถึงที่สุดโดยศาลมีคำาพิพากษาริบทรัพย์

ของกลาง และสัง่ลงโทษผูก้ระทำาความผดิท้ังตามกฎหมาย

ศลุกากรและกฎหมายอืน่ หนว่ยงานใดระหวา่งกรมศลุกากร

หรือหน่วยงานอื่นจะเป็นผู้มีอำานาจขายทรัพย์ของกลาง 

ในคดี

 5. หากทรัพย์ของกลางถูกโจรกรรมในต่างประเทศ

แล้วมีผู้ลักลอบนำาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเจ้าของไม่มี

สว่นรูเ้หน็หรอืรว่มกระทำาผดิดว้ย ซึง่ตอ่มาเจา้หนา้ทีไ่ดย้ดึไว้

ตามกฎหมายศุลกากร เจ้าของหรือผู้มีสิทธิ หรือเจ้าหน้าที่

กงสุลในตา่งประเทศน้ัน มสีทิธย่ืินคำารอ้งขอเรยีกเอาคืน ได้

หรือไม่ 

 6. หากทรัพย์ของกลางเจ้าของทรัพย์ได้ขอประกัน

เพือ่นำาไปเกบ็รกัษาระหวา่งคด ีและเมือ่ศาลมคีำาพพิากษา

ให้ริบทรัพย์ของกลาง นายประกันไม่สามารถนำาทรัพย์

ของกลางส่งคืนพนักงานสอบสวน นายประกันจึงยินยอม

ปฏบิตัติามสญัญาประกนัท่ีทำาไว ้โดยชำาระมลูคา่ทรพัยข์อง

กลาง มปีญัหาวา่ผูแ้จ้งความนำาจับและผูจั้บกุมมสีทิธิไดร้บั

เงินสินบนรางวัลจากเงินที่ได้รับในการปฏิบัติตามสัญญา

ประกันนี้หรือไม่ 

 กรณีตามข้อ 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยึดสิ่งของใดเป็น

ของกลางโดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช 2469 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ประกอบกับ

มาตรา 120 แล้วเจ้าหน้าท่ีของรัฐหน่วยงานอื่นจะใช้

อำานาจตามกฎหมายฉบับอ่ืนทำาการยึดของกลางดังกล่าว
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ซำ้าอีกภายหลังจากการตรวจยึดจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ดงักลา่วอกีไมไ่ด ้เนือ่งจากการยดึของเจา้หนา้ทีร่ฐัดงักลา่ว

มผีลใหท้รพัยข์องกลางอยู่ในความรักษาของกรมศลุกากร 

ตั้งแต่วันที่ยึดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

2469 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง ทรัพย์ของกลางจึงอยู่ใน

ความรักษาของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

จึงไมม่อีำานาจตามกฎหมายทีจ่ะทำาการยดึของกลางซำา้อกี 

ภายหลังการตรวจยดึจบักมุของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ซึง่เป็นไป 

ตามบทบัญญัติของมาตรา 120 ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า เม่ือใด 

บทพระราชบญัญตันิีแ้ตกตา่งกบับทกฎหมายพระราชบญัญัต ิ

หรอืประกาศอืน่ทีใ่ชอ้ยู ่ณ บดันี ้ทา่นวา่ในเรือ่งอนัเกีย่วแก่

ศุลกากรนั้น ให้ยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ และ

กฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใดซ่ึงจะได้ให้ใช้ใน

ภายหน้านั้น มิให้ถือว่าเพิกถอนจำากัดเปลี่ยนแปลงหรือ 

ถอนไปเสียซึ่งอำานาจและบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  

เว้นไว้แต่ในกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใหม่นั้น 

จะแสดงไว้โดยชัดแจง้วา่ มปีระสงคจ์ะใหเ้ปน็เชน่นัน้ แตถ่า้

ทรัพย์ของกลางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความผิดหลายเรื่อง

ไม่เกี่ยวพันกัน โดยผู้กระทำาความผิดหลายฐานได้กระทำา

ลงโดยผูก้ระทำาผดิคนเดยีวกนัหรอืหลายคนไมเ่กีย่วพนักนั 

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานสอบสวนสามารถใช้อำานาจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 

วรรคสาม และ มาตรา 132 ทำาการอายัดไว้ตรวจสอบเพื่อ

ประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ และไม่ห้าม

พนักงานสอบสวนดำาเนินคดีในความผิดอื่นได้ เทียบเคียง

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่งเสรจ็ที ่132/2551 

และคำาพิพากษาฏีกาที่ 13537/2553

 กรณีตามข้อ 2.เนื่องจากพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช 2469 มาตรา 24 ใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่

มิได้มีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลเพราะกำาหนดระยะเวลา

เรียกคืนสิ่งที่ยึดไว้ภายในหกสิบวันหรือสามสิบวันแล้วแต่

กรณีนับแต่วันยึดอย่างเดียว หากประสงค์จะให้ใช้บังคับ

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลด้วยก็น่าจะกำาหนด

ระยะเวลาเรียกร้องขอคืนส่ิงท่ียึดนับแต่วันท่ีคำาพิพากษา

ถึงที่สุดไว้ด้วยเจตนารมณ์ของมาตรานี้จะเห็นได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นจากหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 

12) พุทธศักราช 2497 ซึ่งให้เหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย

มาตรานี้ไว้ว่า “ฯลฯ ทั้งการยึดของกลางในการกระทำาผิด

กฎหมายศลุกากรในกรณทีีไ่มม่ตีวัผูต้อ้งหา กวา่จะตกเป็น

ของแผ่นดนิ จะตอ้งยดึไวจ้นครบหกเดอืน โดยผู้มีสิทธไิมม่า

ยืน่คำาร้องเรียกเอาจงึจะตกเปน็ของแผน่ดนิ เปน็การลา่ชา้

มากเกินสมควรโดยไม่จำาเป็น ฯลฯ” ดังนั้นหากทรัพย์ของ

กลางตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช 2469 มาตรา 24 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า  

ส่ิงทียึ่ดไว้น้ัน ถา้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มาย่ืนคำาร้องเรยีกเอา 

ภายในกำาหนดหกสิบวัน สำาหรับยานพาหนะท่ีใช้ในการ 

กระทำาผิด หรือสามสิบวันสำาหรับสิ่งอื่น นับแต่วันที่ยึด  

ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ และให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

โดยมิพักต้องคำานึงว่าจะมีการฟ้องคดีอาญาน้ันหรือไม่ 

และตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 1327 

วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาชญา 

กรรมสิทธิ์แห่งสิ่งใด ๆ  ซึ่งได้ใช้ในการกระทำาผิด หรือได้มา 

โดยการกระทำาผดิ หรอืเกีย่วกบัการกระทำาผดิโดยประการอืน่  

และได้ส่งไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาลนั้น ท่านว่า

ตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาภายในหนึ่งปี 

นับแต่วันส่ง หรือถ้าได้ฟ้องคดีอาชญาต่อศาลแล้วนับ

แต่วันที่คำาพิพากษาถึงที่สุด แต่ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ  

ท่านให้ผ่อนเวลาออกไปเป็นห้าปี

 อธิบดีกรมศุลกากรจึงสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะสั่ง

จำาหน่ายทรัพย์ของกลางได้ตาม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง  

ซึง่คำาวา่ จำาหนา่ย หมายถงึ ขาย จา่ยแจก แลกเปลีย่น หรอื

โอน แต่ศาลจะพิพากษาให้้ทรัพย์สินของกลางนั้นใช้ไม่ได้

หรอืทำาลายทรพัยส์นินัน้เสยีกไ็ดต้ามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 35 เทียบเคียงคำาพิพากษาฎีกาที่  3390/2526

 กรณตีามข้อ 3. หากทรพัยข์องกลางยงัไม่ตกเปน็ของ

แผ่นดิน แต่ถ้าทรัพย์ดังกล่าวเป็นของท่ียึดไว้นั้นเป็นของ
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เสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร อธิบดี

กรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายจะสั่ง

พนกังานเจ้าหนา้ทีใ่หข้ายทอดตลาดหรอืขายโดยวธิอ่ืีนตาม

ทีเ่หน็สมควรกอ่นทีข่องนัน้จะตกเปน็ของแผน่ดินกไ็ด ้เงิน

ค่าขายของนั้นเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้ง

ปวงออกแล้ว ให้ถือไว้แทนของก็ได้ตามพระราชบัญญัติ

ศลุกากร พทุธศักราช 2469 มาตรา 25 วรรคสอง และตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 1327 วรรคสอง 

บัญญัติไว้ว่า ถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้า

ไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วน

กับค่าของทรัพย์สินนั้นไซร้ ท่านว่ากรมในรัฐบาลจะจัดให้

เอาออกขายทอดตลาดก่อนถึงกำาหนดก็ได้ แต่ก่อนที่จะ 

ขายให้จัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเป็นเครื่อง 

ใหบ้คุคลผูม้สีทิธจิะรบัทรพัยส์นินัน้อาจทราบวา่เปน็ทรพัยส์นิ

ของตนและพิสูจน์สิทธิได้ เมื่อขายแล้วได้เงินเป็นจำานวน

สุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัวทรัพย์สิน และสามารถดำาเนิน

การตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 

85/1 โดยให้เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของ

ที่เจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นคำาร้องต่อพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไป

ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน 

หรือมปีระกนัและหลกัประกนัในระหวา่งสอบสวนก็ได ้แต่

สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ต้องมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมาย

บัญญตัไิวว้า่ผูใ้ดทำาหรอืมไีวเ้ปน็ความผดิ และมคีวามจำาเปน็

ต้องนำาสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา

คดี แต่ถ้าทรัพย์ของกลางไม่ได้เป็นของที่ยึดไว้นั้นเป็นของ

เสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย 

หรอืคา่ใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาจะมากเกนิสมควร พระราช

บัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 24 วรรคสอง 

ได้บัญญัติให้ เจ้าของหรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำาร้องเรียก

เอาทรัพย์ของกลางคืนภายในกำาหนดหกสิบวัน สำาหรับ 

ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำาผิด หรือสามสิบวันสำาหรับ

สิ่งอื่น นับแต่วันที่ยึด ก่อนที่ทรัพย์ของกลางจะตก 

เป็นของแผ่นดิน

 กรณตีามขอ้ 4. หากคดถึีงทีสุ่ดโดยศาลมคีำาพพิากษา

ริบทรัพย์ของกลาง และสั่งลงโทษผู้กระทำาความผิดทั้ง

ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืน ทรัพย์ของกลาง

ให้จำาหน่ายตามแต่อธิบดีกรมศุลกากรจะสั่ง หรืออธิบดี

กรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายจะสั่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น

ตามทีเ่หน็สมควรกอ่นทีข่องนัน้จะตกเปน็ของแผน่ดินก็ได้ 

เงินค่าขายของนั้นเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพัน

ทั้งปวงออกแล้ว ให้ถือไว้แทนของ ตามพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 25 

 กรณีตามข้อ 5. หากทรัพย์ของกลางถูกโจรกรรม 

ในต่างประเทศแล้วมีผู้ลักลอบนำาเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยเจา้ของไมม่สีว่นรูเ้หน็หรอืรว่มกระทำาผดิดว้ย ซึง่ตอ่มา

เจา้หนา้ทีไ่ดย้ดึไวต้ามกฎหมายศลุกากร เจ้าของหรอืผู้มีสิทธิ 

มีสิทธิยื่นคำาร้องขอเรียกเอาคืนได้ โดยจะต้องดำาเนินการ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327  

และมาตรา 1336 กล่าวคือ หากปรากฏในภายหลังโดย

คำาเสนอของเจ้าของแท้จริงหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องว่า ผู้เป็น

เจ้าของแท้จริงหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย

ในการกระทำาความผิด และถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ใน

ความครอบครองของเจ้าพนักงาน เจ้าของทรัพย์สินมี

สิทธิใช้สอยและจำาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอก

ผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง

ทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมี

สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เทียบเคียงคำาพิพากษาฎีกาที่ 

3390/2526,2568/2545,1342/2546, และ 363/2554

  6. หากทรพัยข์องกลางเจา้ของทรพัย์ไดข้อประกนั

เพือ่นำาไปเกบ็รกัษาระหวา่งคด ีและเมือ่ศาลมคีำาพพิากษา

ให้ริบทรัพย์ของกลาง นายประกันไม่สามารถนำาทรัพย์

ของกลางส่งคืนพนักงานสอบสวน นายประกันจึงยินยอม
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ปฏบิตัติามสญัญาประกนัท่ีทำาไว ้โดยชำาระมลูคา่ทรพัยข์อง

กลาง มปีญัหาวา่ผูแ้จง้ความนำาจบัและผูจ้บักมุมสีทิธไิด้รบั

เงินสินบนรางวัลจากเงินที่ได้รับในการปฏิบัติตามสัญญา

ประกันนี้หรือไม่ นั้นเห็นว่าเงินที่นายประกันชำาระให้แก่

พนกังานสอบสวนเปน็เงนิทีช่ำาระเพ่ือชดใชค้า่เสยีหายจาก 

การที่ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์ของกลางได้ตามสัญญา 

ขอประกันทรัพย์ของกลางไปเก็บรักษาระหว่างคดีตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 

มใิชเ่ปน็เงินคา่ขายทรพัยข์องกลาง หรอืเป็นเงนิคา่ปรบักรณี

ทรพัยข์องกลางไมอ่าจจำาหนา่ยได ้หรอืเปน็เงนิทีเ่จา้หนา้ที่ 

ผูส้ำารวจเงนิอากรตรวจพบ เปน็ผลใหก้รมศลุกากรเรยีกอากร

เพิม่เตมิไดต้ามพระราชบญัญตัศุิลกากร พุทธศกัราช 2469  

มาตรา 102 ตรี ท่ีบัญญัติให้อำานาจอธิบดีกรมศุลกากร 

มอีำานาจสัง่จา่ยเงินสนิบนและรางวลัตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีรม

ศุลกากรกำาหนด โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี เทียบเคียง

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่งเสรจ็ที ่621/2550 

บทสรุปข้อเสนอแนะ
 เนื่องจากผู้เขียนเป็นพนักงานสอบสวนในขณะที่รับ

ราชการอยู่สำานักงานตำารวจแห่งชาติและที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษมานานประมาณ 20 ปีพบเห็นข้อบกพร่องบาง

ประการ ดังนี้

 1. กรณีพระราชบัญญัติใดท่ีบัญญัติขึ้นภายหลังใน

เรื่องอันเกี่ยวแก่ศุลกากรมีความประสงค์ชัดแจ้งเป็นการ

เพิกถอน จำากัด เปล่ียนแปลง หรือถอนไปเสียซึ่งอำานาจ

แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ให้บังคับ

ตามกฎหมายที่บัญญัติภายหลังนั้น ตามมาตรา 120 แห่ง  

พระราชบญัญตัศิลุกากร พทุธศกัราช 2469 พนกังานสอบสวน 

มักจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่ยอมส่งมอบ

ของกลางใหแ้กห่น่วยงานท่ีรบัผดิชอบตามพระราชบญัญัติ

ใดที่บัญญัติข้ึนภายหลังในเรื่องอันเกี่ยวแก่ศุลกากร อาทิ

เช่น พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2530 

มาตรา 37 บัญญัติไว้ว่า ยุทธภัณฑ์ที่ริบหรือตกเป็นของรัฐ

ตามพระราชบญัญตันิี ้ใหส้ง่มอบใหก้ระทรวงกลาโหมเพือ่

จดัการตามทีเ่หน็สมควร แตพ่นกังานสอบสวนจะไมย่นิยอม

สง่มอบทรพัยข์องกลางใหก้ระทรวงกลาโหมจดัการ แตจ่ะ

ส่งให้กรมศุลกากรดำาเนินการจำาหน่ายเพื่อหวังเงินสินบน

รางวัลตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469  

ซึง่เปน็การกระทำาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 

120 ดังกล่าว ควรจะต้องดำาเนินการส่งมอบให้หน่วยงาน

จดัการของกลางตามพระราชบญัญตัทิีบ่ญัญตัขิึน้ภายหลงั

ในเรือ่งอนัเกีย่วแกศ่ลุกากรมคีวามประสงคช์ดัแจง้เปน็การ

เพิกถอน จำากัด เปล่ียนแปลง หรือถอนไปเสียซึ่งอำานาจ 

แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469

 2. การคนืทรพัยข์องกลางตามประมวลกฎหมายวธิี

พิจารณาความอาญา มาตรา 85 และการคืนทรัพย์ของ

กลางเพือ่ใหไ้ปดแูลรกัษาหรอืใชป้ระโยชนต์าม มาตรา 85/1 

พนกังานสอบสวนมกัจะคนืใหแ้กเ่จา้ของ บคุคลผู้มสีทิธจิะ

ยึดถอืไว้หรอืเปน็ผู้ซึง่มสิีทธิเรยีกรอ้งขอคนืทรพัย์ของกลาง

ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงการจะคนืทรพัยข์องกลางนัน้จะตอ้ง

พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1336 กล่าวคือ จะต้องคืนแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ 

มีกรรมสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้น เทียบเคียงคำาพิพากษา 

ฏีกาที่ 363/2554 

 3. กรณทีีพ่นกังานอยัการมคีำาสัง่เด็ดขาดไมฟ่อ้ง หรอื

มีหนังสือถึงพนักงานสอบสวนให้ดำาเนินการตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคสาม โดย

แจ้งว่าพนักงานอัยการไม่ได้ยื่นคำาร้องขอให้ศาลริบทรัพย์

ของกลาง เจา้พนกังานหรอืพนกังานสอบสวนมกัจะอา้งวา่

เจ้าพนกังานหรอืพนกังานสอบสวนมอีำานาจยดึไวจ้นกว่าคดี

ถงึทีสุ่ด เมือ่เสรจ็คดีแล้วจะพจิารณาใหค้นืแก่ผู้ต้องหาหรอื

แก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะ

สัง่เปน็อยา่งอืน่ ซึง่การกระทำาดงักลา่วเปน็การกระทำาโดย

ไม่มีอำานาจตามกฎหมาย ทำาให้เจ้าของ บุคคลผู้มีสิทธิจะ

ยึดถอืไว้หรอืเปน็ผู้ซึง่มสิีทธิเรยีกรอ้งขอคนืทรพัย์ของกลาง

ที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องขาดประโยชน์อันควรได้จากการ
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ใชส้อยทรพัย์ของกลาง เจา้พนกังานหรือพนกังานสอบสวน 

จึงต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวและอาจเป็นความ

ผิดทางอาญา หรือทางแพ่งและทางวินัยได้ เทียบเคียงคำา

พิพากษาฏีกาที่ 4749/2547

 4. การขนยา้ยทรพัยข์องกลางทีใ่ชใ้นการกระทำาผดิ 

หรอืไดม้าโดยการกระทำาผดิ หรือเกีย่วกับการกระทำาผิดโดย

ประการอืน่ และไดส้ง่ไวใ้นความรักษาของกรมในรฐับาลนัน้ 

ถูกยึดหรืออายัดในความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช 2469 ไปเก็บในที่สำาหรับเก็บจนกว่าจะได้รับ

มอบไปก็ดี และถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นแก่ของในระวาง

ท่ีอยู่ในความรักษา หรือตรวจตราดูแลของกรมศุลกากร 

อันเกิดแต่การจงใจกระทำาหรือเกิดแต่ความบกพร่อง 

ไมป่ฏบัิติตามหนา้ที ่เจา้พนกังาน พนกังานสอบสวน ตลอดจน 

กรมศุลกากรต้องรับผิดชอบในการเสียหายท่ีเกิดขึ้นน้ัน 

โดยจะอ้าง มาตรา 117 ให้ตนพ้นผิดหาได้ไม่ เทียบเคียง

คำาพิพากษาฏีกาที่ 1342/2546

 5. เจา้พนกังานผูต้รวจยดึหรอือายดัทรพัยข์องกลาง 

กับพนักงานสอบสวนมักจะไม่เข้าใจอำานาจหน้าที่ของตน

ในการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์ของกลาง เมื่อพนักงาน

สอบสวนสั่งปลอ่ยทรพัยข์องกลางแลว้ เนื่องจากพิจารณา

แลว้เหน็วา่ทรัพยข์องกลาง เห็นว่าส่ิงของนัน้ไม่ใช่พยานหลกั

ฐานอันจำาเป็นในการดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำาผิด ซึ่งเป็นการ

พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 85 แต่เจ้าพนักงานผู้ตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์ของ

กลางมักจะไม่ยอมคืนทรัพย์ของกลางให้แก่ผู้ต้องหาหรือ 

แกผู่อ้ืน่ ซึง่มีสิทธเิรยีกรอ้งขอคนืสิง่ของนัน้ โดยมกัจะอา้งวา่ 

เจา้พนกังานหรอืเจา้หนา้ทีค่นใดหรอืของหนว่ยงานใดเปน็

ผู้ยึดสิ่งของนั้นไว้ตั้งแต่แรกจะต้องเป็นผู้ยึดไว้จนกว่าคดี

ถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น 

ซ่ึงมีสิทธิเรียกร้องขอคืนส่ิงของน้ัน เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็น

อย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 85 วรรคสาม เพราะการที่เจ้าพนักงานหรือเจ้า

หน้าที่คนใดหรือของหน่วยงานใดเป็นผู้ยึดส่ิงของซ่ึงเป็น

ทรัพย์ของกลางนั้นไว้ตั้งแต่แรก เป็นการดูแลรักษาทรัพย์

ของกลางในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 

จงึเปน็การกระทำาการแทนพนกังานสอบสวน เพราะฉะนัน้

การที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าสิ่งของซ่ึงเป็นทรัพย์ของ

กลางน้ันไม่ใช่พยานหลักฐานอันจำาเป็นในการดำาเนินคดี

แก่ผู้กระทำาผิด แล้วมีคำาสั่งไม่สั่งยึดสิ่งของนั้นไว้เป็นของ

กลางอีก ในกรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานผู้ยึดสิ่งของนั้นไว้ในชั้น

ตรวจคน้หรอืจบักมุกไ็มม่อีำานาจใดทีจ่ะยดึสิง่ของนัน้ไวอ้กี

ได้ จงึตอ้งคืนทรัพยข์องกลางให้แก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผูอ้ืน่ ซ่ึง

มสีทิธเิรยีกรอ้งขอคนืสิง่ของนัน้ เวน้แตศ่าลจะสัง่เป็นอยา่ง

อื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

85 วรรคสาม ซ่ึงการที่เจ้าพนักงานผู้ยึดสิ่งของนั้นไว้ใน

ชั้นตรวจค้นหรือจับกุม ไม่ยอมคืนทรัพย์ของกลางให้แก่ 

ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อ่ืน ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของน้ัน

ตามคำาสั่งของพนักงานสอบสวน ซึ่งการกระทำาดังกล่าว

เปน็การกระทำาโดยไมม่อีำานาจตามกฎหมาย ทำาให้เจา้ของ 

บคุคลผูม้สีทิธจิะยดึถอืไวห้รอืเปน็ผูซ้ึง่มสีทิธเิรยีกรอ้งขอคนื 

ทรัพย์ของกลางที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องขาดประโยชน์ 

อันควรได้จากการใช้สอยทรัพย์ของกลาง เจ้าพนักงาน 

ดังกล่าว จึงต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวและ 

อาจเป็นความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งและทางวินัยได้ 

เทียบเคียงคำาพิพากษาฏีกาที่ 2311/2543

 ผูเ้ขยีนหวงัวา่บทความดงักลา่วคงจะเปน็ประโยชนต์อ่

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที ่

ผูเ้กีย่วขอ้งตลอดจนบุคคลทีส่นใจบทความดงักลา่ว ผูเ้ขยีน

ขอขอบคุณบดิามารดาครอูาจารยท่ี์ส่ังสอนอบรมผู้เขยีนจนมี

ความรูม้าถงึทกุวนันี ้หากบทความนีม้ขีอ้บกพรอ่งประการใด  

หรอืมผีูจ้ะเสนอแนะประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรบัด้วยความ

เต็มใจ และขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาตลอดจน 

ผู้เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้ผู้เขียนเผยแพร่บทความวิชาการนี ้

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน และประเทศชาติ  

ตลอดจนผู้ที่สนใจอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไป
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เทคนิคการสอบสวน
กรณีสำาแดงสินค้าส่งออก

เป็นเท็จไปใช้ขอสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรโดยทุจริต
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 ในปัจจุบันการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการ

เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อความ 

จากสภาพแวดล้อมและแนวโนม้ทีท่า้ทายในอนาคต เกดิสภาพ 

การแข่งขันที่เข้มข้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ (Globalization and New competitors)  

มีการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สภาพการ

ทำางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทำาให้เกิดกระแสพัฒนาองค์กร

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การดำาเนินงาน เพื่อให้ทันต่อข้อมูลข่าวสารในทางการค้า  

การลงทุนระบบการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศที่มี 

กรมศุลกากรหนว่ยงานของรฐัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบดำาเนนิการต้อง 

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ กรมศุลกากร

ต้องปรับปรุงระบบพิธีการส่งออกสินค้าของกรมศุลกากร 

ให้สนับสนุนและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของภาคธรุกจิ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคลัง 

ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการส่งออกด้วยมาตรการ

ทางศุลกากรในทุกรูปแบบ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลัก 

อาจกล่าวได้ 2 อย่างคือ

 1)  นำาเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเชือ่มโยงขอ้มลู

ขา่วสารทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange 

: EDI) มาใช้ในงานพิธีการศุลกากร ซึ่งระบบ EDI หมายถึง  

ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในรูปแบบมาตรฐานสากล จากองคก์รหนึง่ไปยงัอกีองคก์รหนึง่  

ช่วยให้การทำางานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด  

กอ่ใหเ้กดิธุรกจิการคา้แบบไรเ้อกสาร (Paperless Trading)  

และได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-customs) ตามมาตรฐานสากล  

(eb XML Format) มาใช้แทนระบบ EDI โดยมีการ 

เชือ่มโยงระบบขอ้มลูภาครฐั และภาคขนสง่ในกระบวนการ

นำาเข้าและส่งออกเพื่อเข้าสู่รูปแบบบริการเบ็ดเสร็จ 

หน้าต่างเดียว (Single window) และการทำาธุรกรรม 

ทางศลุกากรโดยไมต่อ้งใช้เอกสาร (Paperless Customs)  

เช่น การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)  

มาใช้แทนการลงลายมือชื่อในกระดาษ ทั้งการนำาเข้า 

(e-import) การส่งออก (e-export) การรับข้อมูลบัญชี

สินค้าสำาหรับเรือ (e-manifest) เป็นต้น

 2) ระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าส่งออกโดย

เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ต้องตรวจนับ เปิดตรวจดูประเภท

พิกัดของราคาและชนิดของว่า ตรงตามสำาแดงในใบขน

สินค้าขาออกหรือไม่ อันเป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออก 

เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ไม่มีอัตรากำาลัง

ดำาเนินการได้จริง จากจำานวนปริมาณของสง่ออกท่ีเพิม่ขึน้ 

กับอัตรากำาลังท่ีปฏิบัติจริง ตลอดจนไม่สอดคล้องกับ

ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรการส่งออก (e-export)  

ทีส่ะดวกรวดเรว็ให้บรกิารและสง่เสรมิการสง่ออกสนับสนนุ

ภาคธุรกิจ ระบบควบคุม ตรวจสอบจึงเปล่ียนเป็นระบบ 

ให้บริการในการส่งออก กล่าวคือ ไม่มีการตรวจนับ  

เทคนิคการสอบสวนกรณีสำาแดงสินค้าส่งออกเป็นเท็จ

ไปใช้ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยทุจริต

นายชวลิต ก้อนทอง1

 1ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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เปิดตรวจสินค้าที่ส่งออกเป็นหลัก ยกเว้น 2 สินค้า 

ในใบขนสินค้าขาออกติดเงื่อนไขความเสี่ยง คอมพิวเตอร ์

จะกำาหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จะทำาการตรวจ  

โดยอัตโนมัติเม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิกัดราคา  

และของแล้วเสร็จจะทำาการบันทึกการตรวจในระบบ

คอมพวิเตอรซ์ึง่มปีริมาณถูกตรวจเพียงประมาณร้อยละ 5  

จากจำานวนที่ส่งออกทั้งหมดปัญหาใหญ่สำาคัญที่ตามมา 

จากระบบพิธีการศุลกากรดังกล่าวข้างต้น เกิดช่องทาง 

ให้ผู้ไม่สุจริตและอาชญากรทางเศรษฐกิจดำาเนินการส่ง

สนิค้าขาออกผา่นพิธกีารศุลกากรในระบบ (e-export) จรงิ  

แต่สำาแดงชนิดของราคาของจำานวนของเป็นเท็จได้ 

ในสภาพความเป็นจริงเพราะไม่มีการตรวจสินค้า 

ออกแล้วและแม้ถูกสุ่มเลือกตรวจพบว่าของไม่ตรงตาม

สำาแดงก็มีช่องทางแก้ต่างว่าส่งของผิด ของถูกขโมย 

สบัเปลีย่นระหวา่งขนสง่ อกีท้ังมโีทษนอ้ยมาก เปน็ความผดิ

เพียงฐานสำาแดงเท็จ ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ไม่มีค่าภาษีอากรขาด  

หากขอทำาความตกลงระงบัคดชีัน้ศลุกากรถกูเปรยีบเทยีบ

ปรบัใบขนสนิคา้ขาออกละ 1,000 บาท เทา่นัน้ ใบขนสนิคา้

ขาออกที่ผู้กระทำาความผิดสำาแดงเท็จสำาเร็จได้โดยง่าย 

และขาดหน่วยงานเข้าตรวจสอบอย่างจริงจัง สามารถ 

นำาไปเป็นหลักฐานใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

เกดิความเสยีหายกบัระบบเศรษฐกจิการคลงัของประเทศ

อย่างรุนแรง อาจสรุปได้ ดังนี้

  (1) เงินสกปรกจากอาชญากรรมต่าง ๆ  จากเหตุ

ยาเสพติด คอร์รัปชั่น ฟอกเงิน ส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปจาก

การแจ้งการส่งออกหรือการนำาเข้าเป็นเท็จ กล่าวคือ ไม่มี

ของส่งออกหรอืนำาเขา้ตามชนดิ ราคา จำานวนท่ีสำาแดงจรงิ 

แต่โอนเงนิมากหรือนอ้ยตามทีไ่ดส้ำาแดงเทจ็เพือ่โอนเงนิไป

ซกุซอ่นนอกประเทศได ้ขอ้มูลจาก “โกลบอลไฟแนนเชียล  

อินเทกริตี้” องค์กรที่ปรึกษาและวิจัยซึ่งรณรงค์เรียกร้อง

ความโปร่งใสด้านการเงินทั่วโลกรายงานเงินไหลออกผิด

กฎหมายจากประเทศกำาลังพัฒนา ประจำาปี 2555 ว่า 

ป ี2546 – 2555 ประเทศไทยอยูใ่นลำาดบัท่ี 7 มีเงนิสกปรก

ไหลออก 35,560 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

  (2) ตัวเลขสถิติการส่งออกที่ใช้ในการวิเคราะห์

วางแผนเศรษฐกิจการคลงัของชาตจิะคลาดเคลือ่นผดิพลาด

จากการแจ้งเท็จในการส่งออก

  (3) นำาหลักฐานคือใบขนส่งขาออกที่ส่งออก 

เปน็เท็จไปใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีอากรกลา่วคอื ผูท้จุรติ 

ทำาใบขนสินคา้ขาออกวา่ ส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจักร

โดยสำาแดง ชนดิ จำานวน ราคา เปน็เทจ็เพือ่นำาใบขนสินคา้

ขาออกที่ผ่านพิธีการศุลกากรไปเป็นหลักฐานขอคืนภาษี

อากรที่เกิดสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายจากการส่งออก

สินค้าเป็นเท็จดังกล่าว

 ปัญหาดังกล่าวเป็นท่ีชัดเจนว่า ผู้กระทำาความผิด 

มีความรู้ความเข้าใจในระบบภาษีอากรการค้าระหว่าง

ประเทศและมีเงินทุนในการจัดการให้มีการส่งสินค้า 

ส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งหากตรวจสอบพิจารณา 

เฉพาะใบขนสินค้าขาออกและเอกสารการขนส่งสินค้า 

ตลอดจนเอกสารการโอนเงินชำาระค่าสินค้าจะสอดคล้อง 

ถูกต้อง กรณีเป็นคดีท่ีต้องสืบสวนสอบสวนจึงเป็นโจทย์ 

ของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ทีจั่กตอ้งแสวงหาพยานหลกัฐานตา่ง ๆ  หกัลา้งว่า การสำาแดง 

รายการในใบขนสินค้าขาออกเป็นเท็จ การที่เจ้าหน้าที ่

ของรัฐจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้ไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

กองคดภีาษอีากร กรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดส้บืสวนสอบสวน

คดีพิเศษที่ผู้กระทำาผิดสำาแดงเท็จว่าส่งออกสินค้าแล้ว  

นำาใบขนสินค้าขาออกไปขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ประมาณ 12 คดีพิเศษ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ 

กับบุคลากรด้านสืบสวนสอบสวนได้ใช้เป็นกรณีศึกษา 

มองเห็นเป็นรูปธรรมได้จึงขอนำามาเรียบเรียงให้ศึกษา  
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2 คดพีเิศษ ทีข่อใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษอีากรต่างประเภทกนั  

โดยเปน็คดพีเิศษทีเ่กิดข้ึนในระบบการผา่นพธิกีารศลุกากร

แบบเดิมท่ีมกีารตรวจสนิคา้ขาออกคดหีนึง่และอกีคดหีนึง่

เป็นการผ่านพิธีศุลกากรในระบบใหม่แบบ Papperless 

Customs ยกเลิกการตรวจสินค้าแล้ว คือ

  (ก) คดแีรกคดพีเิศษที ่78/2548 เกดิขึน้ในระบบ

การผา่นพธิกีารศลุกากรแบบเดมิทีม่กีารตรวจสนิคา้ขาออก 

โดยผูก้ระทำาความผิดสำาแดงว่าเปน็โรงงานผลติขอ้ตอ่ขอ้งอ 

ใชใ้นการเกษตรทำาจากพลาสตกิสง่ออกไปตา่งประเทศจำานวน 

100 ใบขนสนิคา้ขาออกภายในระยะเวลา 1 เดอืน นำาใบขน

สินค้าขาออกทั้ง 100 ฉบับ ไปขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร

สนิคา้ทีส่ง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจักรได้รบัเงนิชดเชยคา่ภาษี

อากรจากกรมศลุกากรไปเปน็จำานวน 84,146,834.40 บาท  

กรมศุลกากรร้องทุกข์กล่าวโทษมาให้ดำาเนินคดี 

ปี พ.ศ. 2548 การกระทำาความผิดเกิดขึ้นปี พ.ศ. 2539  

การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อจะทราบรายละเอียด 

ความผิดหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำา 

ความผดิมาฟอ้งลงโทษ ต้องยดึโยงกบัพยานเอกสารตรรกะ

เหตผุลตา่ง ๆ  เปน็หลกัเพราะความผดิเกดิขึน้ 8 ป ีล่วงเลย 

มาแล้ว จากการนำาข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งออกมาจัดทำา 

พบว่ามีการส่งออกข้อต่อข้องอท่อนำ้าใช้ในการเกษตร

ส่งออกไป 100 ใบขนสินค้าขาออกบรรจุส่งออก 

โดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จำานวน 100 ตู้ คำานวณ

เป็นนำ้าหนักสินค้าประมาณ 1,710 เมตริกตัน เป็นข้อต่อ 

ขอ้งอรวม 8 ประเภท ในการสง่ออกบรรจใุสห่บีหอ่กระดาษแขง็ 

ขนาดเดียวกันท้ังหมดคือ กว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม.  

สูง 55 ซม. เฉลี่ยนำ้าหนักหีบห่อละ 45 กิโลกรัม บรรจุ

ในตู้คอนเทนเนอร์ละประมาณ 380 หีบห่อ ผู้ต้องหา

เป็นโรงงานผลิตเองส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน  

1 เดือน คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2539 ส่งออก 20 ใบ  

ขนสนิคา้ขาออก วนัที ่14 พฤศจกิายน 2539 สง่ออก 30 ใบ  

ขนสินค้าขาออก และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 ส่งออก 

50 ใบขนสนิคา้ขาออก  

รวมทั้งหมด 100 ใบ 

ขนสนิคา้ขาออก ประเดน็ 

ทีต่อ้งพสูิจน์คือผู้ตอ้งหา 

ส่งออกสินค้าตามท่ีสำาแดง 

ในใบขนสินค้าขาออก

และผา่นพธิกีารศลุกากร

โดยถูกต้องอันเป็น

เงื่อนไขตามกฎหมาย

ให้จ่ายเงินตาม พ.ร.บ. 

ชดเชยคา่ภาษอีากรสนิคา้ทีส่ง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัร 

พ.ศ. 2524 หรือไม่ ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

กองคดีภาษีอากรได้แสวงหาพยานหลักฐานพิสูจน์ 

ในประเดน็นีว้า่ ผูต้อ้งหาไมม่สีนิคา้ตามสำาแดงในใบขนสินคา้ 

ส่งออกแต่อย่างใดและผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก 

โดยไม่ถูกต้อง จากพยานหลักฐานและเหตุผลดังนี้

  (1) ผู้ต้องหาจดทะเบียนจัดต้ังโรงงานกับ 

กรมโรงงานอตุสาหกรรมไดร้บัอนมุตัใิหเ้ริม่ประกอบกจิการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2539 หลังจากดำาเนินการส่งออก 

มีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ได้ผลิตจริง

  (2) ตรวจสอบท่ีต้ังโรงงานของผู้ต้องหาพร้อม 

สอบพยานบุคคลอยู่ติดกับโรงงานผลิตของผู้ต้องหา 

พบวา่ เปน็ตกึแถวสองช้ันห้องเดยีวช่วงเวลา 2538 – 2539 

ไม่มีการผลิตสินค้าแต่มีเครื่องจักรนำาเข้ามาเก็บไว้เท่านั้น

  (3) สอบพยานผู้เชี่ยวชาญวิศวกรโรงงานผลิต 

ขอ้ตอ่ขอ้งอท่ีใหญที่สุ่ดในประเทศไทยพบวา่ แรงมา้เครือ่งจกัร

ที่ขออนุญาตต้ังโรงงานของผู้ต้องหาตามที่ขออนุญาต 

จำานวน 60 แรงมา้ กำาลังการผลติดงักล่าวสามารถผลติข้อต่อ 

ข้องอตามจำานวนที่ส่งออกได้โดยเครื่องทุกตัวไม่หยุด 

ซ่อมแซมใช้เวลาผลิตประมาณ 10 – 12 ปี โดยพยาน 

ให้รายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน
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  (4) นำาตวัอยา่งขอ้ตอ่ขอ้งอ 8 ประเภท จากผูผ้ลติ 

ข้อต่อข้องอจริงที่สำาแดงว่าบรรจุหีบห่อใช้ส่งออก 

มาลองใส่หีบห่อขนาดที่ใช้ส่งออกโดยทำาการบรรจุจริง ๆ 

พบว่า ไม่อาจบรรจุใส่ไปได้ตามที่ผู้ต้องหาสำาแดงตัวอย่าง

เชน่ ตามใบขนสนิคา้ขาออกระบบุรรจขุอ้ตอ่ขอ้งอประเภท 

A ใสห่บีหอ่สง่ออกจำานวน 110 ชิน้ แตเ่มือ่ทำาการบรรจุจริง 

พบว่า ใส่ได้ 80 ชิ้น ก็เต็มหีบห่อแล้ว ฯลฯ

  (5) เมด็พลาสติกทีใ่ชผ้ลติขอ้ตอ่ขอ้งอมีจำานวนมาก 

ถึงประมาณ 1,800,000 กิโลกรัม สอบผู้ประกอบการ 

ผูจ้ำาหนา่ยเมด็พลาสติกรายใหญไ่มพ่บผูข้ายรายใดในประเทศ

จำาหน่ายให้ในช่วงปี 2539 ระบบบัญชีต่าง ๆ เกี่ยวข้อง

กับผู้ต้องหาไม่พบกระแสเงินใช้ชำาระค่าเม็ดพลาสติก 

และเครื่องจักรแต่อย่างใด

  (6) สอบสวนระบบการขนส่งสินค้าไปบรรจุ

ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ณ ท่าอนุมัติ ฮ. ที่ใช้บรรจุสินค้าใส่ตู้  

พยานเอกสารระบุว่าบรรจุใส่ตู้ ณ วันเวลา ท่ีไม่ตรงกับ 

ระบบการผ่านพิธีการศุลกากร เช่น ตู้หมายเลขที่  

AXUY 1234567 พยานเอกสารของท่าอนุมัติ ฮ.  

ระ บุ ว่าผู้ ส่ งออกนำ าสินค้ า เข้ ามาบรรจุ ตู้ วันที่   

6 พฤศจิกายน 2539 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ทำาการใช้ซีลของบริษัทเรือหมายเลขที่ B89001  

ซีลปิดตู้ ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2539 

สอบพยานบุคคลที่ท่าอนุมัติ ฮ. ท่ีมีหน้าท่ีเตรียมตู้สถาน

ท่ีทำาการบรรจุและซีลปิดประตูตู้ยืนยันความถูกต้อง 

ตามเอกสารทีส่อดคลอ้งกนัแตก่ารผา่นพธิกีารศลุกากรพบวา่  

ตู้หมายเลข AXUY 1234567 ส่งออกตามใบขนสินค้า 

ขาออกของผู้ต้องหาเลขท่ี A100-1139-00062 ยืนผ่าน

พิธีการศุลกากร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2539 เจ้าหน้าที่

ศุลกากร นางส. บันทึกหลังใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวว่า  

ตรวจสินค้าตามสำาแดงบรรจุเข้าตู้แล้วเสร็จวันที่  

7 พฤศจิกายน 2539 เวลา 14.00 – 15.00 น.   

นาย ป. ศุลการักษ์ใช้ซีล ศุลกากรหมายเลขที่ กศก. 0006 

ซีลปิดตู้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2539 เวลา 15.00  น. 

  (7) ตรวจสอบระบบการขนส่งและรับจ้างขนส่ง 

ของบริษัทเรือ พยานเอกสารต่าง ๆ ยืนยันว่าผู้ต้องหา

เป็นผู้ส่งออก (Shipper) แจ้งข้อมูลว่า ส่งออกข้อต่อ

ข้องอใช้ในการเกษตร จองระวางเรือไว้เมื่อ 1 ตุลาคม 

2539 เป็นผู้นำาสินค้าที่จะส่งออกมาทำาการบรรจุใส่ 

ตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข AXUY 1234567 ณ ท่าอนุมัติ 

ฮ. ใช้ซีลบริษัทเรือหมายเลข B890001 ซีลปิดประตู 

ตู้คอนเทนเนอร์และโดยทำาการบรรจุสินค้าส่งออกเสร็จที่

ท่าอนุมัติ ฮ. เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2539 ลากเป็นตู้มีสินค้า

เข้าเขตทำาเนียบท่าเรือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2539 เวลา  

19.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 เวลา 01.30 น.   

บรรทุกขึ้นเรือ WAN V.008 เรือออกไป จากท่าเรือวันที่  

8 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. คณะพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษนำาพยานหลักฐานต่าง ๆ เรียบเรียงฟัง 

ข้อเท็จจริงว่า ผู้ต้องหาไม่อาจผลิตสินค้าที่ส่งออกได้ 

ไม่มีสินค้าส่งออกไปจริงตามที่สำาแดง เจ้าหน้าที่ศุลกากร

ไม่ได้ตรวจสินค้าจริง การรับรองตรวจเป็นความเท็จ  

สรปุสัง่ฟอ้งตามทีก่รมศลุกากรกลา่วหามาและดำาเนนิการ 

ทางอาญากบัเจา้หนา้ท่ีศลุกากรทีเ่กีย่วขอ้งในความผดิฐาน

ทจุรติตอ่หนา้ทีร่าชการ ซึง่พนกังานอยัการมคีวามเหน็สัง่ฟ้อง 

ผู้ต้องหาในคดีหลัก ศาลพิพากษาลงโทษจำาคุกผู้ต้องหา 

เปน็เวลา 7 ป ีในฐานความผดิตาม พ.ร.บ. ชดเชยคา่ภาษีอากร 

สินค้าที่ส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524  

และคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพัน อัยการสั่งฟ้อง นาง ส. และ 

นาย ป. ระหว่างพิจารณา นาง ส. ถึงแก่กรรมซึ่งศาล 

ชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำาคุกนาย ป. กรรมละ 2 ปี  

ส่วนคดีที่ 2 จะมีวิธีการและรูปแบบอย่างไร ติดตามได้ 

ในฉบับหน้าครับ
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ระวังกระแสบิทคอยน์
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ระวังกระแสบิทคอยน์

 1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม 

  กรมสวบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

พ.ต.ต.หญิง พรรณทิพย์  เต็มเจริญ 1

บิทคอยน์ คืออะไร
 บทิคอยน์ คอื สกลุเงนิชนดิใหม่ในรปูดจิิตลัท่ีมกีารคดิ 

ค้นขึ้นมาในปี ค.ศ.2009  ซึ่งผู้คิดค้นเงินสกุลนี้มีความคิด

ทีจ่ะหาวธิกีารทำาธรุกรรมทางการเงนิทีไ่ม่ต้องผ่านตวักลาง

อย่างธนาคาร ทีต้่องเสยีค่าธรรมเนยีมในการดำาเนนิธรุกรรม

ทางการเงนิต่าง ๆ  และยังมีส่วนต่างจากอัตราแลกเปล่ียนอกี  

นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินยังต้องเสี่ยงต่อการถูก 

โจรกรรมจากเหล่าแฮกเกอร์ และเสีย่งต่อการล้มของสถาบนั

การเงนิทีม่ใีห้เหน็มาแล้วอย่าง Lehman Brothers ลกูค้า

ธนาคารไม่มีตัวเลือกอื่นท่ีดีกว่า จากแนวคิดนี้ บิทคอยน์  

จึงถูกสร้างข้ึนมาให้มลีกัษณะเป็นระบบกระจาย ไม่มส่ีวนกลาง 

คอยควบคุม (decentralized) ไม่มีบุคคลท่ีสาม ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ส่ง และเป็นผู้รับโอน  

แต่การทำาธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน 

(blockchain) โดยบลอ็กเชนจะอยูเ่บือ้งหลงัเงนิดจิติลัทุกชนิด  

ไม่มีใครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบล็อกเชนได้ 

โดยธุรกรรมต่าง ๆ และจำานวนบิทคอยน์ จะถูกประกาศ

ไว้ในบันทึกสาธารณะ หรือ public ledger ให้ทุกคนเห็น

บนบทิคอยน์เนต็เวร์ิค โดยทกุคนในระบบจะถอืสำาเนาบัญชี

ไวเ้พื่อตรวจสอบ ระบบจะเป็นแบบ P2P เป็นการเชื่อมต่อ

แบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์ มีการพ่ึงพา 

การเข้ารหัสและใช้ผลการพิสูจน์จากการถอดรหัส  

และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
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 บทิคอยน์ถกูขดุครัง้แรกโดยผูค้ดิค้นเงนิสกลุนี ้และมีการ 

ส่งต่อไปยังพวกโปรแกรมเมอร์อสิระทีเ่ก่งด้านการเข้ารหสั  

หรือที่เรียกว่า Cypherpunk แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีรู้จักนัก  

ต่อมาบิทคอยน์เป็นที่สนใจและรู้จักมากขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที ่

สอบสวนกลางสหรัฐ หรือ FBI สามารถปิดและจับกุม

เจ้าของเว็บไซต์ Silk Road ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายของ

ใต้ดินผิดกฎหมายชื่อดังบน Dark Web ที่มีการชำาระเงิน

เป็นบิทคอยน์สำาหรับสินค้าผิดกฎหมายต้องห้าม เมื่อปี  

ค.ศ. 2013 ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า 

ใครเป็นผู้สั่งซื้อและขายสินค้าผิดกฎหมาย 

บิทคอยน์ราคาพุ่ง  

 จากคณุลกัษณะทีก่ล่าวมาของบทิคอยน์ ประกอบกบั

ประชาชนไม่มัน่ใจกบัสภาวะของสถาบนัการเงนิ ทำาให้คน

เริ่มมองหาทางเลือกใหม่ซึ่งหมายถึงเงินดิจิตัล บิทคอยน ์

มีค่าสูงมากในปัจจุบันทำาให้นักลงทุนต้องการสร้างรายได้ 

และเก็งกำาไร โดยทั่วไปเราสามารถหาบิทคอยน์ได้จาก 

การขุด (mining) หรือการแลกเปลี่ยน (trade)

 บทิคอยน์ช่วงแรกขุดได้ง่ายมากกว่าช่วงหลัง บทิคอยน์

ถกูออกแบบจำากดัให้มเีพยีง 21,000,000 บทิคอยน์เท่านัน้ 

ในระยะแรกเมือ่ใครทีส่ามารถแก้สมการทางคณติศาสตร์ได้

จะได้รางวลั (blocks reward) เท่ากบั 50 บทิคอยน์ ทำาให้

คนสงสัยว่า อย่างนี้แล้วบิทคอยน์จะหมดไปเม่ือไหร่?  

ผูค้ดิได้คดิล่วงหน้าไว้แล้ว จึงสร้างข้อกำาหนดว่า รางวลัจาก 

การขุดจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อคำานวณแล้วจะอยู่ที่ทุก ๆ  

4 ปี ซึ่งทุก 4 ปี รางวัลจากการขุดจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง  

ที่เรียกว่า Halving ซึ่ง ณ ปี พ.ศ. 2561 มีการ Halving 

มาแล้ว 2 ครั้ง ฉะนั้น blocks reward ในการขุดตอนนี ้

จะเท่ากับ 12.50 บิทคอยน์ และในปี พ.ศ. 2564  

จะเหลือเพียง 6.25 บิทคอยน์ นอกจากการ Halving แล้ว  

เพื่อป้องกันเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ระบบจึงมีการ 

เพิ่มระดับความยาก (difficulty level) ขึ้นในทุกครั้งที่ม ี

ความสามารถในการขุดในระบบสูงข้ึน ทีเ่รียกว่า high hash rate 

 บิทคอยน์ถูกคิคค้นในป ีค.ศ.2009 ก็จริง แต่ยังไม่ได้

ใช้ในการซื้อขายอย่างจริงจัง ทำาให้ไม่มีการบันทึก ต่อมา

ในปี ค.ศ.2010 เริ่มมีการบันทึกค่าของบิทคอยน์ 

ที่มา: https://www.buybitcoinworldwide.com/price/
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 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ราคาต่อ 1 บิทคอยน์ เท่ากับ USD 0.07 ราคายังเป็นแบบเส้นตรง (linear)  

จนราคาเริ่มพุ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาของการทำา Halving ครั้งที่ 2 ที่การขุดจะได้บิทคอยน์น้อยลง  

และขุดได้ยากขึ้น

Average USD market price across major bitcoin exchanges

ที่มา: https://blockchain.info/charts/ market-price

 บิทคอยน์ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีค่า

เท่ากบั USD 10,842 และจำานวนบทิคอยน์ ณ วนัทีด่งักล่าว 

มีการขุดไปแล้วประมาณ 16,871,013 บิทคอยน์  

จากจำานวนทั้งสิ้น 21,000,000 บิทคอยน์  

 จากปัจจยัข้างต้นทำาให้  supply น้อยกว่า Demand มาก  

และยังต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ขุด 

บทิคอยน์ได้ ทำาให้มค่ีาใช้จ่ายในการขดุมากขึน้ แต่บทิคอยน์ 

ที่ได้น้อยลง ราคาบิทคอยน์จึงต้องเพิ่มมากขึ้นตามไป  

จงึขออนมุานเอาเองว่า “ราคาสะท้อนจากต้นทนุการผลติ”  

ระวังการลงทุนในบิทคอยน์
  ปัจจบุนัประชาชนโดยทัว่ไปยงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจ 

ในเร่ืองบิทคอยน์อย่างแท้จริง แต่ตามกระแสโลกที่ชี้ว่า 

ราคาบทิคอยน์จะถบีตวัขึน้สงูมากจนน่าจะทะล ุ600,000 บาท  

ต่อหนึง่บทิคอยน์ในปี พ.ศ. 2561 นัน้ ทำาให้มพีวกมิจฉาชพี 

นำาบิทคอยน์มาบังหน้าและสร้างกลโกงต่าง ๆ 

แชร์ลูกโซ่
 มใีห้เหน็แล้วกบัการหลอกลวงให้ร่วมลงทนุทางการเงนิ 

เกี่ยวกับบิทคอยน์ โดยอ้างว่าจะได้รับปันผลหลังจาก

ลงทุน ยิ่งผู้ลงทุนชักชวนสมาชิกมากเท่าไหร่จะย่ิงได้รับ 

ผลประโยชน์ทวคีณูขึน้เรือ่ย ๆ  ทัง้นี ้ผูช้กัชวนจะอ้างบุคคล

ทีม่ชีือ่เสยีง อ้างสถาบนัการเงนิทีน่่าเชือ่ถอืทำาให้ประชาชน

เข้าใจว่าเป็นการลงทุนกับสถาบันการเงินของรัฐซ่ึงให้ 

ค่าตอบแทนสงูกว่าธนาคารอ่ืน เป็นเหตใุห้เกดิความเชือ่มัน่ 

ปกติแล้ว เราจะเผลอเช่ือใจคนสนิทและลงทุนไปกับการ

ลงทุนที่ “ดูท่าทาง” จะไปได้สวย บางธุรกิจนั้นดูดีและ 

ดูน่าเชื่อถือ แต่ให้ตั้งข้อสังเกตเลยว่า การลงทุนที่ได้กำาไร

Mar’17 Apr’17 May’17 Jun’17 Jul’17 Aug’17 Sep’17 Oct’17 Nov’17 Dec’17 Jan’18 Feb’18

Market	Price	(USD)
Average	USD	market	price	across	major	bitcoin	exchanges.

Source:	blockchain.info
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สูงเกินกว่าที่อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำาหนดไว้ได้ 

ผลประโยชน์หรือเงินปันผลที่ดูดีเกินจริง แทบจะเป็นไป 

ไม่ได้จรงิ เงนิลงทนุนัน้ไม่ได้นำาไปลงทนุจรงิ ๆ  ในระยะแรก 

มิจฉาชีพจะนำาเงินลงทุนที่ได้จากสมาชิกใหม่มาจ่ายเป็น

เงินปันผลให้กับสมาชิกเก่าไปเรื่อย ๆ   เมื่อหาสมาชิกไม่ได้  

ก็ไม่มีเงินจ่าย และปิดตัวหนี  

เหรียญปลอม  
 คล้าย ๆ กับแชร์ลูกโซ่ โดยเป็นเงินดิจิตัลปลอม 

ทีอ่าจจะสร้างโดยองค์กรแชร์ลกูโซ่ทีจ่ะล่อลวงให้คนมาเข้า

ร่วมกลุ่มและลงทุนในเงินสกุลนี ้ โดยให้สิทธิประโยชน์อื่น 

อกีมากมาย เงินดจิิตลัปลอมบางเจ้าอ้างว่าม ีBlock Explorer  

ของตวัเองซึง่กค็อืหน้าเวบ็ไซต์ทีใ่ห้คนเข้ามาดธูรุกรรมต่าง ๆ   

ทำาให้เราเห็นว่าเงินในระบบมีการหมุนเวียนไปที่ใดบ้าง  

เพื่อให้ผู้ที่จะมาซื้อเห็นความโปร่งใสและเกิดความเชื่อถือ 

แต่...กไ็ม่ได้แปลว่าจะเป็นจรงิตามนัน้ มันอาจจะเป็นเวบ็ไซต์

ที่ทำาหลอก ๆ ให้ดูเหมือนว่ามี Block และ Transaction  

เกิดขึน้เร่ือย ๆ  กไ็ด้ อย่างเช่น Confido ทีข่ายเหรียญ (token)  

ซึง่ผู้ก่อตัง้ปิดเว็บไซต์หนไีปพร้อมกบัเงนิจำานวนหลายล้านบาท 

ก่อนลงทุนผู้ลงทุนควรเช็คเบื้องต้นที่เว็บไซต์ 

badbitcoin.org ที่เป็นแหล่งรวมเว็บไซต ์

หรือเงิน ดิจิตัลที่หลอกลวง

เว็บเทรดบิทคอยน์หลอกลวง
 นักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการลงทุนด้วยตนเอง แต่ยัง 

ไม่ได้ศกึษาให้ดีว่าจะเลอืกบิทคอยน์จากเวบ็ไซต์ไหน ให้ระวงั 

เวบ็ไซต์เทรดบิทคอยน์หลอกลวง (Fake Bitcoin Exchange) 

ซ่ึงเว็บไซต์เทรดบทิคอยน์ทีน่่าเช่ือถอืและมปีรมิาณการซือ้

ขายมากมีอยู่ไม่มากนักในปัจจุบัน

 กระนัน้ถงึแม้จะเป็นเวบ็ไซต์เทรดท่ีน่าเชือ่ถอื แต่สดุท้าย
ก็มีการขโมยบิทคอยน์จนต้องถูกฟ้องล้มละลายไปก็มี  
และมผีูล้งทนุได้รบัความเสยีหายจำานวนมาก เช่น Mt.Gox 
ซึง่นบัเป็นบริษัทใหญ่อนัดับหนึง่ในการเทรดบิทคอยน์ในญีปุ่น่

กระเป๋าบิทคอยน์ปลอม
 กระเป๋าบทิคอยน์ (bitcoin wallet) มหีน้าทีใ่นการรบั 
และส่งบิทคอยน์ โดยจะเก็บกุญแจลับส่วนตัว (secret 
private keys) แต่ไม่ได้ทำาหน้าทีเ่กบ็รักษาเงนิตามความหมาย  
เพราะบิทคอยน์ทั้งหมดจะถูกเก็บใน Blockchain ทำาให้
พวกแฮกเกอร์จ้องจะฉกข้อมูลใน wallet โดยอาจจะส่ง 
อีเมลให้เราคลิ๊กที่ลิงค์เพื่ออัพเดทหรือเพื่อยืนยันตัวตน 
ก็ตาม จึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะคลิ๊กลิงค์

เว็บไซต์ปลอม Phishing Scams
 เป็นการโจรกรรมข้อมูลทางเว็บไซต์ โดยมิจฉาชีพ 
จะสร้างเวบ็ไซต์หลอกลวงทีเ่หมอืนจรงิขึน้มา หรอืสร้างหน้ากาก 
วางซ้อนทบัหน้าเวบ็ไซต์จรงิ เพือ่ให้ผูใ้ช้กรอก username /  
password หรือข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ ในการเข้าถึงบัญชี
กระเป๋าบิทคอยน์

Cloud Mining ปลอม 
 ทางเลือกใหม่สำาหรับนักลงทุนระดับเริ่มต้นที่สนใจ 
การขดุบิทคอยน์ทำาให้ไม่ต้องเสียเวลา เพราะเป็นการเช่าซือ้ 
เครื่องขุดหรือทำาสัญญาซื้อกำาลังขุดจากผู้ให้บริการ  
โดยเราจะได้รบัผลตอบแทนตามกำาลงัท่ีขดุได้ทำาให้ไม่ต้องซือ้ 
หรอืดแูลอปุกรณ์เอง clound mining บางเจ้ามกีารเปิดเผย 
ชัดเจนว่าเหมืองอยู่ที่ไหน แต่สำาหรับบางเจ้าก็ไม่ได้มี 
การเปิดเผยภาพถ่ายชัดเจน หรือบางเจ้าก็อาจจะไม่ได ้
เป็นเจ้าของกำาลงัขดุทีป่ล่อยขายอยูท้ั่ง 100% ทัง้นี ้บางส่วน

อาจจะทำาการซือ้กำาลังขุดมาจาก Cloud Mining เจ้าอื่น

กไ็ด้ อย่างไรกต็าม Cloud Mining นบัเป็นการ ลงทนุทีเ่สีย่ง 
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ถงึแม้เจ้าทีเ่ราลงเงินไปจะมีชือ่เสียงกไ็ม่ได้แปลว่าจะพลาด

ไม่ได ้ล่าสุด Cloud mining ที่ชื่อ Bitpetite ก็ปิดเว็บหนี 

พร้อมกับเหรียญที่นักลงทุนทั่วโลกนำามาฝากขุด 

สถานะบิทคอยน์ในประเทศไทย 

 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั ได้ออกมาประกาศว่า 

“บทิคอยน์” มลีกัษณะเป็นการพนัน ไม่ม ีใครรูร้าคาทีแ่ท้จรงิ 

แต่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงผันผวน ซึ่งในประเทศไทย 

ยงัไม่มกีฎหมายรองรบัการลงทนุประเภทนี ้ ดงันัน้ บทิคอยน์ 

จึงไม่ถือเป็นสกุลเงิน หากมีความเสียหายประชาชน 

จะไม่ได้รับการดูแล และเห็นว่าการลงทุนใน บิทคอยน ์

ถือเป็นการเก็งกำาไร    

 ในส่วนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) กย็งัไม่รบัรอง

บิทคอยน์ให้เป็นเงินที่ใช้ในการชำาระหนี้ตามกฎหมายได้

และยงัไม่มธีนาคารกลางของประเทศใดยอมรบัว่าเป็นเงนิ

ทีช่ำาระหน้ีได้ตามกฎหมายแต่ถือเป็นสนิทรัพย์สำาหรบัการ

ลงทุนมากกว่าการชำาระหนี้หรือใช้ในการซื้อขาย

 ในส่วนของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ไม่ได้รับรองสถานะของ 

“บิทคอยน”์ และ “บิทคอยน”์ ก็ไม่ใช่เงินที่ใช้ชำาระหนี้ได้

ตามกฎหมายแต่ “บิทคอยน”์ ถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถ

เปลี่ยนมือได้ 

 ฉะนั้นแล้ว สำาหรับนักลงทุนหน้าใหม่ พึงตระหนักว่า

“การลงทุนมีความเสี่ยง จึงควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุน
 และให้ระมัดระวังกลโกงในรูปแบบต่าง ๆ จากมิจฉาชีพ”
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Cap Seal 
ขยะหรือประโยชน์มากกว่ากัน
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 ประเทศไทยผลตินำา้ด่ืมปีละ 4,400 ลา้นขวดตอ่ป ี

ในจำานวนเหลา่นีม้มีากกวา่ 60 % ท่ีใช้พลาสตกิหุม้

ขวดนำา้ดืม่ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ Cap Seal แมว้า่จะมขีนาดเลก็  

นำ้าหนักเบา ง่ายต่อการแกะ แต่มันก็จะกลายเป็นขยะ 

ที่กระจัดกระจายง่ายทันที ทั้งยังย่อยสลายได้ยาก จัดเก็บ

ยาก อุดตันตามท่อระบายนำ้า หากแตกตัวเป็นช้ินเล็กชิ้น

น้อยก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติก และย่ิงโดนความร้อน

ก็จะก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ

 พลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal) ซึ่งเชื่อกันว่าป้องกัน

เชือ้โรคจากภายนอกเขา้สูภ่ายในขวดนัน้ แตค่วามเปน็จรงิ

แล้วกลับได้ไม่ช่วยอะไร เนื่องจากตัวที่ป้องกันจริง ๆ คือ

Cap Seal ขยะหรือประโยชน์มากกว่ากัน
ฝาขวดที่ต้องปิดให้ดี ไม่แน่น หรือ หลวมไป เพราะหาก

แน่นเกินไปจะทำาให้ผู้บริโภคเปิดยากและฝาเสียหายได้

หากหลวมเกนิไปก็จะมชีอ่งวา่งท่ีจะทำาใหอ้ากาศแทรกผา่น

เข้าไปทำาให้เกิดการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ได้

 แต่ตัว Cap Seal นี้จะเป็นตัวช่วยในการบ่งชี้เบื้องต้น 

ได้ว่าขวดนั้นถูกเปิดมาก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคหรือไม่  

เพราะว่าเวลาเราเห็นขวดที่มี Cap Seal ปิดมา เราจะรู้สึก 

ได้ว่าขวดนี้ เป็นขวดใหม่ ไม่มีร่องรอยการเปิด     

แต่สิ่งท่ีต้องดูต่อไปคือ ท่ีฝาขวดจะมีวงแหวนเล็ก ๆ  
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ดา้นลา่งฝาทีห่ากอยูใ่นสภาวะปกตวิงแหวนนีจ้ะตอ้งตดิอยู่

กับฝาขวดโดยไม่ขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิง เมื่อสังเกตดู

จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อกันเป็นช่วง ๆ อยู่ ซึ่งตัวนี้จะเป็น

ตัวบ่งชี้ได้ว่าขวดนี้ไม่มีการเปิดก่อนที่จะมาถึงมือผู้บริโภค 

แต่ Cap Seal นี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้  

ด้วยการพิมพ์ข้อความสั้น ๆ ลงไปเพื่อสื่อสารระหว่าง 

ผู้ผลิตกับผู้บริโภค เช่น ชื่อแบรนด์สินค้า หรือคำาที่เน้นยำ้า

ถึงคุณภาพของสินค้า เช่น Quality

 หากสังเกตุดูว่าสีของ Cap seal นั้นจะมีหลายสีไม่

เฉพาะสีใส ๆ เพียงอย่างเดียว ในบางสินค้าที่มีทั้งรูปทรง

ขวดและฝาสีเดียวกัน ตัว Cap Seal นี้ หากทำาเป็นสี 

ที่เหมาะสมกับฉลาก ก็จะช่วยเพิ่มความดึงดูดใจให้กับตัว

สินค้าและแยกสินค้านั้น ๆ ออกจากกันได้ง่าย

 การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดนำ้าดื่ม เริ่มนำาเข้ามาใช้ใน

อุตสาหกรรมนำ้าดื่มตั้งแต่ปี 2543 มีการใส่พลาสติกหุ้มฝา

ขวด และนำามาใช้โฆษณาว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

จนทำาให้ยอดขายดีขึ้น และสามารถโจมตีคู่แข่งที่ไม่มี

พลาสติกหุ้มได้ จากนั้นแต่ละบริษัทจึงเหมือนถูกบังคับไป

กลาย ๆ ว่า การสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยให้กับ 

ผู้บริโภค จะต้องหุ้มพลาสติก เรียกได้ว่าพลาสติกหุ้ม 

ฝานำ้าด่ืมก็เป็นส่วนหนึ่งให้ผู้บริโภคเลือกซื้อนำ้าด่ืม 

ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพราะเชื่อว่าการที่มี Cap Seal 

หมายถึงว่า ขวดนำ้าหรือผลิตภัณฑ์น้ันมีความสะอาด  

และปลอดภัย หรือ ยังไม่ผ่านการเปิดขวด ทั้งที่จริงแล้ว

หากผา่นกระบวนการปดิฝาเกลยีวแลว้ นำา้ไมไ่หลเลด็ลอด

ฝาเกลียวก็ถือว่าสะอาดแล้ว

 ดังนั้นพลาสติกหุ้มฝาขวดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความ

สะอาดของนำา้ดืม่ทีค่วบคมุคณุภาพนำา้โดยองคก์ารอาหาร

และยา (อย.) แต่ฝาปิดขวดที่แน่นสนิทต่างหากที่เป็นส่วน

ควบคมุไมใ่หส้ิง่แปลกปลอมเขา้ไปในขวดนำา้ ทัง้นีพ้ลาสตกิ

หุม้ฝาขวดนำา้ดืม่จงึไมม่คีวามจำาเปน็และมผีลกระทบรา้ยแรง

ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก 

และไม่มีประโยชน์ หากยกเลิกการใช้ Cap Seal สำาเร็จจะ

ชว่ยลดปรมิาณขยะประเภทนีล้งไดปี้ละ 520 ตนั ทัง้ยงัลด

ต้นทุนการนำาไปรีไซเคิลสูงสุดถึง 10 สตางค์ต่อชิ้นอีกด้วย

 ปจับัุนมบีริษทัผลิตนำา้ดืม่ชัน้นำาทีย่กเลกิการใชแ้คปซลี

ที่ฝาขวดนำ้าดื่ม และเครื่องดื่มต่าง ๆ แล้ว ได้แก่

 1. บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำากัด  

(เครื่องดื่มตระกูลโคคา-โคล่า และ นำ้าดื่มนำ้าทิพย์)

 2. บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำากัด (นำ้าดื่มสปริงเคิล)

 3. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด (นำ้าดื่มเนสท์เล่  

เพียวไลฟ์ และนำ้าแร่มิเนเร่)

 4. บริษัท ซีโน-แปซิฟิก เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด

 5. บรษิทั ทปิโก ้เอฟแอนดบ์ ีจำากดั (เครือ่งดืม่ทปิโก้)

 6. บริษัท ทีทีซี นำ้าดื่มสยาม จำากัด (นำ้าดื่มสยาม)

 7. บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำากัด  

(เครื่องดื่มตระกูลเป๊ปซี่ และ นำ้าดื่มอควาฟินา)

 8. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำากัด (นำา้แร่มองต์เฟลอ)

 9. บรษิัท คาราบาวแดง จำากดั (นำ้าดืม่ตราคาราบาว) 

 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นำ้าดื่มตรา DOME)

 ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลก 

กรมควบคมุมลพิษประกาศการยกเลิกใชพ้ลาสติกหุ้มฝาขวด 

และยกเลิกการใชพ้ลาสตกิหุม้ฝาขวดในวนัสิง่แวดลอ้มไทย  

วันที ่4 ธันวาคม 2560 โดยคาดว่าจะสามารถลดปรมิาณขยะ

พลาสตกิหุ้มฝาขวดไดถ้งึ 2,600 ล้านช้ินตอ่ปีหรอืประมาณ 

520 ตันต่อปี และตามที่ประชุมของสภาอุตสาหกรรม 



77กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

แห่งประเทศไทยมีนโยบายให้ ขวดนำ้าดื่มทุกยี่ห้อยกเลิก 

การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด ถ้าบริษัทใดมีสต๊อกนำ้าดื่ม 

ที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวดนำ้าดื่มให้ระบายสินค้าก่อน 

เดือนธันวาคม 2560

 กรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นองคก์รหนึง่ท่ีใหค้วามสำาคญั

กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสวัสดิการ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้จำาหน่ายนำ้าดื่มภายใต้ชื่อ “DSI” 

ไดส้ัง่ยกเลกิการใชพ้ลาสตกิหุม้ฝาขวดกบับรษิทักรงุเทพนำา้

กลั่นบริการ (1969) จำากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตนำ้าดื่มให้กับ DSI 

ในปี 2560 ได้สั่งผลิตนำ้าดื่มดังกล่าวจำานวน 60,936 ขวด 

เทา่กบัวา่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นส่วนหนึง่ในการชว่ย

ลดขยะบนโลกใบนี้

 ขอขอบคุณขอ้มลูจาก : Green Report CH7NEWS , กรมควบคุมมลพษิ , ขา่วส่ิงแวดล้อม Thai Tribune ,  
กระทู้ Pantip : ทำาไมต้องใช้พลาสติกหุ้มคอขวดนำ้าดื่มด้วย

 นำ้าดื่มที่ยังมีพลาสติกหุ้มฝาขวดและนำ้าดื่มที่ยกเลิก

พลาสติกหุ้มฝาขวด

นำ้าดื่ม DSI ปัจจุบันที่ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดแล้ว
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10 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำางาน 
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10 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน 

 แนะนำา 10 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน  

สำาหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น โดยหยิบยก 

มาจากผูเ้ชีย่วชาญแตล่ะดา้น ทีเ่วบ็ไซต ์Business insider  

ได้รวบรวมมาฝากทุกคน มาดูกันซิว่าพวกเขามีเคล็ดลับ

เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง ถ้าลองนำาไปปรับใช้ 

รบัรองวา่คณุจะกลายเปน็คนใหมท่ีเ่จง๋ขึน้กวา่เดมิแนน่อน

1. “กฎหนึ่งนาที” 
 Gretchen Rubin นักเขียนเจา้ของผลงานชือ่ดงัอยา่ง 

Better Than Before และ The Happiness Project 

ได้แนะนำาวิธีพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน โดยการทำาตามกฎ

หนึ่งนาที คือการทำาทุกอย่างที่ทำาได้ภายในเวลาหนึ่งนาที  

ไมว่า่จะเปน็การตอบอเีมล เก็บเสือ้ผา้ จดบนัทึก หรอือะไร

ก็ตามแต่ที่เห็นว่าสามารถทำาเสร็จได้ภายในหนึ่งนาทีก็ให้ 

ทำาเลยทันที ซึ่งแน่นอนว่าการทำางานเล็ก ๆ น้อย ๆ  

เหล่านี้ให้เสร็จไป ช่วยทำาให้เรามีพลังมากขึ้นเพื่อจะได้

ทำางานอื่น ๆ ไม่ต้องมามัวพะวงกับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ  

ที่ยังไม่ได้จัดการนั่นเอง

2. “นำาสิ่งที่รัก มาทำาควบคู่กับงานที่ต้องทำา”
 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ 

อย่าง Dan Ariely ได้ยกตัวอย่างง่าย ๆ  ว่า เขานั้นชื่นชอบ

การดืม่กาแฟในยามเชา้ สว่นงานทีเ่ขาตอ้งทำาทกุวนันัน่ก็คอื  

การเขียนหนังสือ เขาจึงชอบที่จะดื่มกาแฟไปด้วยในขณะ

ที่เร่ิมทำางานในแต่ละวัน เพื่อให้ทุกเช้าที่เร่ิมทำางานจะได้

มีความสุขกับสิ่งที่รักและการทำางานได้ในเวลาเดียวกัน

3. “หาเวลานั่งคิดกับตัวเอง”
 เคล็ดลับการทำางานง่าย ๆ ที่ Cal Newport ผู้เขียน

หนังสือ Deep Work แนะนำาก็คือการให้เวลากับตัวเอง

ได้นั่งคิดเรื่องต่าง ๆ ที่ยาก ๆ หรือปัญหาที่สำาคัญบ้าง  

โดยเขาจะกำาหนดไว้เลยว่าช่วงไหนทีเ่ขาจะให้เวลาตวัเองน่ังคิด 

ทบทวนเรื่องต่าง ๆ  และจดไว้เตือนตัวเองในปฏิทินไม่ต่าง

จากกำาหนดการนัดประชุม ซึ่งแน่นอนว่าการทำาแบบนี้  

ทำาให้เขาสามารถทำางานที่ยากได้ถูกต้อง แม่นยำามากขึ้น

กว่าเดิม
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4. “จัดหมวดหมู่สิ่งที่ต้องทำา”
 Laura Vanderkam เจ้าของผลงาน I Know How 

She Does It บอกว่าในทุกวันศุกร์ เขาจะคิดถึงสิ่งที่ 

ต้องทำาต่อในสัปดาห์หน้า โดยจัดลำาดับความสำาคัญ 

ของรายการที่ต้องทำาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งาน  

ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และตัวเอง ซ่ึงการทำาแบบ

น้ีช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสมดุลมากขึ้น และเป็นการ 

คอยเตือนวา่ เราไมค่วรใหน้ำา้หนกักบัสิง่ใดสิง่หนึง่มากเกินไป  

แต่ควรบริหารจัดการชีวิตให้มีความสมดุลที่สุด

5. “ให้อภัยกับความผิดพลาดของตัวเอง”
 หลายคนคงมองว่าการโฟกัสกับสิ่งที่ทำา ไม่ทำา 

หลายอย่างในเวลาเดียวกัน หรือเปลี่ยนมามองโลก 

ในแงด่มีากขึน้ เปน็สิง่ท่ีชว่ยให้งานทีท่ำาออกมามปีระสทิธิภาพ

มากขึ้น แต่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วยังไงก็ต้องเคยเจอวันที่แย่ 

วันที่ทำาอะไรก็ผิดพลาดไปหมด จนรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง 

ในการทำางาน แต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง ให้อภัยตัวเอง  

และลืมความผิดพลาดนั้นไปซะ ก็จะทำาให้เราสามารถ

ก้าวไปข้างหน้าได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางง่าย ๆ ที่ Brigid 

Schulte นักเขยีนเจา้ของผลงาน Overwhelmed: Work, 

Love, and Play When No One Has the Time แนะนำา

ให้ลองทำาตามดู

6. “รู้ขีดความสามารถของตัวเองในขณะนั้น”
 ในแต่ละวันเรามีงานมากมาย ทั้งเล็ก ใหญ่ ยาก ง่าย 

สลับกันไป นักจิตวิทยาอย่าง Ron Friedman จึงแนะนำา

ว่าการรู้ว่าในตอนนั้นเรามีพลังเหลือแค่ไหน แล้วเลือก

ทำางานทีเ่หมาะกบักบัชว่งนัน้ ๆ  กจ็ะสามารถทำางานได้ดีขึน้  

เช่น ช่วงนี้รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีพลัง ก็อาจจะเลือกงาน 

ที่ซับซ้อนงานยาก ๆ มาทำา แต่ถ้าช่วงไหนเหนื่อย ๆ  

เริ่มจะหมดพลังแล้ว ก็ควรเลือกงานเล็ก ๆ น้อย ที่ไม่ยาก 

มากมาทำา

7.  “เคลียร์อีเมลให้เกลี้ยงรับปีใหม่”
 Alexandra Samuel นักเขียนเจ้าของผลงาน  

Work Smarter With Social Me จะใช้เวลาช่วงสิ้นปี 

ลบอีเมลเก่าในปีที่ผ่านมาออกไป เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ 

ดว้ยกลอ่งอเีมลทีส่ะอาด ซึง่มนัทำาใหเ้ธอสามารถเชก็อเีมล

ที่ส่งมาในแต่ละวันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น  

เธอยังตั้งกฎในการใช้อีเมลให้ตัวเอง คือเมื่อดูอีเมล 

ที่ส่งมาล่าสุด 50-100 ฉบับ ก็จะจัดการกับจดหมายข่าว  

หรือสำาเนาอีเมลที่ไม่จำาเป็นทิ้งไป และนำาไปเก็บไว้ 

ในโฟลเดอร์เฉพาะแทน 
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8.  “ตั้งเวลาเข้าเช็กอีเมล” 
 เราสามารถแบง่คนออกไดเ้ปน็ 2 ประเภท คอื กลุม่ทีดู่

อีเมลอยูต่ลอดเวลา กับกลุม่ทีใ่ชเ้วลาเพียงไมก่ีค่รัง้เพือ่เขา้มา

เชก็อเีมล ซึง่มงีานวจิยัออกมาว่ายิง่เราเช็กอเีมลบอ่ยแคไ่หน  

ยิง่ทำาให้เครยีดมากเทา่นัน้ ซึง่ Jocelyn Glei ผูเ้ขยีนหนงัสอื 

Unsubscribe กไ็ดแ้นะนำาคนทีอ่ยากจะพฒันาการทำางาน

ของตวัเองใหด้ข้ึีน ดว้ยการตัง้เวลาเขา้ไปเชก็อเีมลแค่วนัละ 

2-3 ครัง้ กเ็ปน็อกีหน่ึงวิธีท่ีดีเช่นกนั แถมช่วยลดความเครยีด 

ทำาให้มีความสุขมากขึ้นอีกด้วย

9. “ลิสต์สิ่งที่สามารถทำาเสร็จได้ใน 15 นาที”
 Carson Tate เจา้ของผลงาน Work Simply เผยทรคิด ีๆ   

ว่าในแต่ละวันลองลิสต์รายการหรือสิ่งที่เราสามารถทำาได้

ภายใน 15 นาทีเก็บไว้ดู เพื่อในยามที่ว่าง หรือรออะไร

สักอย่าง จะได้นำาสิ่งที่เราจดไว้มาทำาฆ่าเวลา อีกท้ังยัง

เหมือนเป็นการแก้ปัญหาผัดวันประกันพรุ่งของหลาย ๆ  

คนได้อีกด้วย ไม่แน่ว่าสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราใช้เวลาแค่ 

15 นาที อาจถูกนำามาพัฒนากลายเป็นงานใหญ่ หรือเจอ

ไอเดียสร้างงานท้าทายใหม่ ๆ จากสิ่งเล็ก ๆ ที่ทำาก็เป็นได้

10. “เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการหา 3 ส่ิงท่ีต้องทำา 
 ให้สำาเร็จ” 
 Chris Bailey ผูเ้ขยีนหนงัสอื A Year of Productivity 

บอกวา่ลองหา 3 สิง่ทีเ่ราตอ้งการทำาใหส้ำาเรจ็ในแตล่ะวนัด ู

เพื่อเป็นเครื่องเตือนว่าสิ่งที่กำาลังทำาในระหว่างวันนั้นถูก

ต้อง และกำาลังนำาไปสู่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่า จะได้

ไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งไม่จำาเป็น และจะได้นำาเวลาและ

กำาลังของเราที่มีอยู่อย่างจำากัดในแต่ละวันไปมุ่งมั่นกับสิ่ง

ที่ต้องการจริง ๆ 

 ได้เคล็ดลับดี ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานกันไปแล้ว ก็อย่าลืมนำาไปลองปรับใช้กันด้วยนะคะ  
เพราะไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจทำาให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้ ใครจะรู้

ที่มา https://money.kapook.com/view185711.html
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วิธีทำา CPR ที่ถูกต้อง 
ช่วยคนหัวใจหยุดเต้น-
หยุดหายใจให้รอดชีวิต
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 มาดูวิธีทำา CPR ที่ถูกต้อง เผื่อเราเจอสถานการณ์

คับขัน จะได้มีโอกาสช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

ให้ปลอดภัย

 การทำา CPR คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ช่วยคืน

ชีวิตแก่ผู้ประสบเหตุมานักต่อนัก ดังน้ันขั้นตอนการทำา 

CPR ทีถู่กต้องจงึควรเปน็ความรูท้ีน่า่จะตดิตวัเราทกุคนไว้

บ้าง เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และ 

อาจมีบางสถานการณ์ที่เราต้องพบเห็นผู้ประสบเหตุ 

หมดสติ หัวใจหยุดเต้น เช่น คนจมนำ้า คนถูกไฟดูด  

สูดดมก๊าซพิษ ควันพิษ ช็อกเพราะเสียเลือดมาก  

หรือผู้ประสบเหตุท่ีหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะจากสาเหตุ

อ่ืน ๆ ก็ตาม ดังนั้นหากเรามีโอกาสและความรู้พอที่จะ

ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวได้ แล้วเรา 

จะปลอ่ยโอกาสนัน้ไปทำาไม มาเรยีนรูว้ธิทีำา CPR ท่ีถกูตอ้ง 

กันเถอะค่ะ

 Cardiopulmonary Resuscitation หรือเรียกง่าย ๆ   
ว่า CPR คือ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุด
หายใจหรอืหวัใจหยุดเต้นให้กลบัมาหายใจ และมกีารไหล
เวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้ง
ปอ้งกนัเนือ้เยือ่ไมใ่หไ้ดร้บัอนัตรายจากการขาดออกซเิจน
อยา่งถาวร โดยเราสามารถทำาการฟืน้คืนชพีขัน้พืน้ฐานให้
ผู้ประสบเหตุได้โดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ 

วิธีทำา CPR ที่ถูกต้อง 
ช่วยคนหัวใจหยุดเต้น-หยุดหายใจให้รอดชีวิต

  ท้ังนี้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุ
สำาคญัทีท่ำาให้เสยีชวิีต ซึง่อาจเกดิไดจ้ากการเปน็โรคหวัใจ,  
ออกกำาลังกายมากเกินไป, ตกใจหรือเสียใจกะทันหัน,  
จากการสูญเสียเลือดมาก, เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ทัน,  
ทางเดินหายใจอุดกั้น รวมทั้งอาจเกิดจากการได้รับยาเกิน
ขนาดหรือแพ้ยา
 ดังน้ันจึงมีการบัญญัติ “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต” 
(Chain of Survival) เพื่อเป็นหลักการช่วยฟื้นคืนชีพ

แนวทางเดียวกันทั่วโลกและเป็นข้อตกลงร่วมกันในการ

ปฏิบัติ ประกอบด้วย

 1. การประเมินผู้ป่วยว่ายังรู้สึกตัวอยู่หรือไม่ หาก

ไม่มีสติ คลำาหาชีพจรไม่พบ ควรเรียกขอความช่วยเหลือ

หรือเรียกบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ทันที เช่น ศนูย์เอราวณั (เฉพาะในพืน้ท่ี กทม.) โทร. 1646, 

สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติ โทร. 1669 (ท่ัวประเทศ)
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 ลองมาดูวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน

 C : Chest compression คือการกดหน้าอก  

ปัม๊หวัใจชว่ยใหผู้บ้าดเจบ็มกีารไหลเวยีนของเลอืดในร่างกาย

อกีครัง้หน่ึง ทัง้น้ีหลักในการปัม๊หัวใจ คือ ต้องกดให้กระดกู

หนา้อก (Sternum) ลงไปชดิกบักระดกูสนัหลงั ซึง่จะทำาให้

หัวใจที่อยู่ระหว่างกระดูกทั้งสองอันถูกกดไปด้วย ทำาให้มี

การบบีเลือดออกจากหัวใจไปเล้ียงร่างกาย เสมือนการบบีตวั 

ของหัวใจ ซึ่งมีขั้นตอนในการปั๊มหัวใจตามนี้

 2. การกดหน้าอกอย่างถูกต้องและทันท่วงที (ทำา CPR)

 3. การทำาการช็อกไฟฟ้าหัวใจ (AED) ภายใน 3-5 

นาที เมื่อมีข้อบ่งชี้

 4. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การดูแลภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ

 สำาหรบัอาการของผูบ้าดเจบ็ทีค่วรไดรั้บการชว่ยเหลือ

อย่างเร่งด่วนด้วยการทำา CPR สามารถสังเกตได้ดังนี้

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว

 2. ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก

 3. หัวใจหยุดเต้น

การชว่ยฟืน้คนืชพีข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life Support: BLS) 

 แนวทางการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำาคัญ โดยแต่เดิมมีคำาแนะนำา

ใหท้ำาตามลำาดบั A-B-C (Airway-Breathing-Circulation) 

แตป่จัจบุนั ไดม้กีารเปลีย่นแปลงลำาดับขัน้ตอนเป็น C-A-B 

(Chest compression-Airway-Breathing) เน่ืองจากการ

กดหน้าอกก่อนจะทำาให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนสำาคัญ 

เช่น หัวใจและสมอง โดยวิธีปฏิบัติคือ  1. ให้ผู้บาดเจ็บนอนราบกับพื้นแข็ง ๆ หรือใช้ไม้

กระดานรองที่หลังของผู้บาดเจ็บ ผู้ปฐมพยาบาลคุกเข่า

ลงข้างขวาหรือข้างซ้ายบริเวณหน้าอกผู้บาดเจ็บ คลำาหา

สว่นลา่งสดุของกระดกูอกทีต่อ่กบักระดกูซีโ่ครง โดยใชน้ิ้ว

สมัผสัชายโครงไลข่ึน้มา (หากคกุเขา่ขา้งขวาใชม้อืขวาคลำา

เพ่ือหากระดกูอก แตห่ากคกุเขา่ขา้งซา้ยให้ใชม้อืซา้ยคลำา)

 กดหน้าอก (C) 30 ครั้ง >> เปิดทางเดินหายใจ (A) 

>> ช่วยหายใจ (B) 2 ครั้ง = 30 : 2

 ทัง้นีใ้หท้ำา CPR ไปจนกวา่กูช้พีจะมาถงึ หรอืจนกวา่

ผู้ป่วยจะรู้สึกตัว

 2. วางนิว้ชีแ้ละนิว้กลางตรงตำาแหนง่ทีก่ระดกูซีโ่ครง

ตอ่กบักระดกูอกส่วนล่างสุด วางสนัมืออีกขา้งบนตำาแหนง่

ถัดจากนิ้วช้ีและน้ิวกลางน้ัน ซ่ึงตำาแหน่งของสันมือที่วาง

วัดเหนือปลายกระดูกหน้าอกขึ้นมา 2 นิ้วมือ
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อยู่บนกระดูกหน้าอกนี้จะเป็นตำาแหน่งที่ถูกต้องในการ 

ปั๊มหัวใจต่อไป 

  * หากไมแ่นใ่จวา่ตำาแหนง่กระดกูซีโ่ครงอยูต่รงไหน 

งา่ยทีส่ดุกค็อื ใหว้างสน้มอื (ขา้งทีไ่มถ่นดั) ตรงกลางหนา้อก 

ระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง

 3. วางมืออีกข้าง (ควรเป็นมือข้างที่ถนัด) ทับลงบน

หลังมือที่วางในตำาแหน่งที่ถูกต้อง แล้วเหยียดนิ้วมือตรง  

จากนั้นเกี่ยวนิ้วมือทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน เหยียดแขนตรง 

โน้มตัวตั้งฉากกับหน้าอกผู้บาดเจ็บ ทิ้งนำ้าหนักลงบน

แขนขณะกดหน้าอกผู้บาดเจ็บ กดให้ลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว  

(5 เซนติเมตร) สำาหรับผู้ใหญ่ 

 แตห่ากเปน็เดก็ใหก้ดลงอยา่งนอ้ย 1/3 ของความลกึ

ทรวงอก (ประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร) ส่วนในเด็ก

แรกเกิดหรือเด็กอ่อน การปั๊มหัวใจให้ใช้เพียงนิ้วหัวแม่มือ

กดกลางกระดูกหน้าอกให้ได้อัตราเร็ว 100–120 ครั้งต่อ

นาที โดยใช้นิ้วมือโอบรอบทรวงอกสองข้างแล้วใช้หัวแม่

มือกด

 4. เพือ่ใหช้ว่งเวลาการกดแต่ละครัง้คงที ่และจังหวะ

การสบูฉดีเลือดออกจากหวัใจพอเหมาะกับทีร่า่งกายตอ้งการ 

ให้ใช้วิธีนับจำานวนครั้งที่กด ดังนี้...หนึ่ง และสอง และสาม 

และสี ่และหา้...โดยกดทกุครัง้ทีน่บัตวัเลข และปลอ่ยตอน

คำาวา่ “และ” สลบักนัไป ใหไ้ด้อตัราการกดอยา่งนอ้ย 100 

ครั้งต่อนาที (ถ้าน้อยกว่านี้จะไม่ได้ผล)

 เมือ่กดสดุใหผ้อ่นมอืข้ึนโดยทีต่ำาแหนง่มอืไมต่อ้งเลือ่น

ไปจากจุดทีก่ำาหนด และกอ่นการกดหนา้อกครัง้ตอ่ไปตอ้ง

ทำาการกดทนัททีีห่นา้อกคนืตวักลบัจนสดุ ขณะกดหนา้อก

ปั๊มหัวใจ ห้ามใช้นิ้วมือกดลงบนกระดูกซี่โครงผู้บาดเจ็บ

 5. ควรกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการผายปอด  

2 ครั้ง และควรมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย 2 คน เพราะพบว่า  

ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเหนื่อยและประสิทธิภาพในการกดหน้าอก

ลดลงหลังจากทำาไปประมาณ 1 นาที ดังนั้นในกรณี 

มีผูช่้วยเหลืออย่างนอ้ย 2 คน ใหเ้ปลีย่นบทบาทผูท้ำาการกด

หน้าอกทุก ๆ 2 นาที หรือกดหน้าอกสลับการช่วยหายใจ

ครบ 5 รอบ (30:2) และทำาตอ่เน่ืองไปจนกระทัง่เครือ่งชอ็ต

ไฟฟา้หวัใจมาถงึ และพรอ้มใชง้าน หรอืมบีคุลากรทางการ

แพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วย

ข้อควรระวัง
 - ต้องวางมือให้อยู่ตรงกลางหน้าอก ไม่ต้องค่อนไป

ทางซ้าย หรือใกล้หัวใจ เพราะอาจทำาให้กระดูกซ่ีโครงหักได้

 - ต้องกดหน้าอกให้เร็วและแรง แต่อย่ากระแทก  

ด้วยอัตราความเร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที 

 - กดลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร สำาหรับ

ผู้ใหญ่ 

 - หลงัการกดแตล่ะครัง้ตอ้งปลอ่ยใหอ้กคนืตวัจนสดุ 

เพือ่ใหห้วัใจรบัเลอืดสำาหรบัสบูฉดีครัง้ตอ่ไป หากไมป่ลอ่ย

ใหห้นา้อกคนืตวัจนสดุ จะทำาใหเ้ลอืดทีไ่ปเลีย้งอวยัวะสว่น

ต่าง ๆ ของร่างกายลดลง

 - กดหน้าอกให้ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด โดยสามารถ

หยุดการกดหน้าอกได้ไม่เกิน 10 วินาที ในกรณีคลำาหา

ชพีจร, มกีารชอ็กไฟฟา้หวัใจ, ตอ้งการหยดุเพือ่ใสอ่ปุกรณ์

เปิดทางเดินหายใจขั้นสูง (ในกรณีที่ใส่ในขณะกดหน้าอก 

ไม่ได้)

 - ไม่ควรใช้วิธีช่วยหายใจมากเกินไป

 - บคุคลทัว่ไปทีไ่มเ่คยเขา้รบัการอบรมการฟืน้คนืชพี

ขัน้พ้ืนฐานมาก่อน ควรทำาการกดหนา้อกแต่เพียงอยา่งเดยีว 
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ไมต่อ้งชว่ยหายใจ เนือ่งจากในชว่งแรกทีผู่ป้ว่ยหวัใจหยดุเตน้ 

ระดบัออกซเิจนในกระแสเลอืดยงัเพยีงพออยูอ่กีระยะหนึง่ 

และในขณะที่มีการกดหน้าอกนั้นการขยายของทรวงอก

จะทำาให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ โดยเน้นให้กดหน้าอกที่

แรงและเร็ว ผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตควรจะทำาการกด

หนา้อกแตเ่พยีงอยา่งเดยีวตอ่ไปจนกระทัง่เครือ่งชอ็ตไฟฟา้

หัวใจมาถงึและพรอ้มใชง้าน หรอืมีบคุลากรทางการแพทย์

มาดูแลผู้ป่วย

นาท ีก่อนการรอ้งขอความชว่ยเหลือ เนือ่งจากผู้ปว่ยกำาลงั

มีระดับออกซิเจนที่ตำ่ากว่าปกติ ซึ่งออกซิเจนที่เป่าออกไป

นัน้มอีอกซเิจนประมาณ 16-17% ซึง่เพยีงพอสำาหรบัใชใ้น

ร่างกาย

 ทั้งนี้ ในการช่วยหายใจ ได้กำาหนดข้อปฏิบัติให้เริ่ม

จากการกดหน้าอก (C) ไปก่อน 30 ครั้ง แล้วจึงสลับกับ

การช่วยหายใจ (B) 2 ครั้ง ตามสูตร 30:2  โดย

 - ช่วยหายใจมากกว่า 1 วินาทีในแต่ละครั้ง

 - ใหป้รมิาตรเพยีงพอท่ีเห็นหนา้อกเคลือ่นไหว แตไ่ม่

ควรชว่ยหายใจมากเกนิไป เพราะเสีย่งตอ่การสำาลกัอาหาร 

และยังทำาให้แรงดันภายในทรวงอกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เลือด

ที่กลับไปเลี้ยงหัวใจลดลง

 - ใชอ้ตัราการกดหนา้อก 30 ครัง้ต่อการชว่ยหายใจ 

2 ครั้ง (30:2)

 - เม่ือมีการใสท่่อชว่ยหายใจขัน้สงูแลว้ ให้ชว่ยหายใจ 

1 คร้ัง ทุก 6-8 วนิาที (8-10 คร้ังต่อนาที) โดยท่ีไมต้่องหยดุ

ขณะที่ทำาการกดหน้าอก

 วิธีช่วยหายใจ มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น 

 - การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก (Mouth-to-

Mouth) ผู้ช่วยเหลือสูดลมเข้าให้เต็มที่ แล้วประกบปาก

ของผูช้ว่ยเหลอืเขา้กบัปากของผูป้ว่ยใหส้นทิ ใชน้ิว้บบีจมูก 

 A : Airway หมายถึง การเปิดทางเดินหายใจ 

ใหโ้ลง่ เพราะโดยมากผู้บาดเจบ็ทีห่มดสตจิะมีภาวะโคนลิน้

และกล่องเสียงตกลงไปอุดทางเดินหายใจส่วนบน ดังนั้น 

จึงต้องเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง โดยพิจารณาจาก

 - หากผู้ป่วยไม่มีการบาดเจ็บท่ีศีรษะหรือคอ  

จะใชว้ธิกีารแหงนหนา้และเชยคาง (Head tilt - Chin lift) 

 - หากสงสัยว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บของไขสันหลัง  

ให้ใช้วิธี Manual Spinal Motion Restriction  

โดยการวางมือสองข้างบริเวณด้านข้างของศีรษะ  

เพื่อป้องกันการเคลื่อนของศีรษะ

 - หากสงสัยว่าผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสัน

หลังบริเวณคอให้เปิดทางเดินหายใจด้วยวิธียกขากรรไกร 

(Jaw Thrust) คือ ดึงขากรรไกรทั้งสองข้างขึ้นไปด้านบน 

โดยผู้ช่วยเหลือจะอยู่เหนือศีรษะของผู้ป่วย

 B : Breathing หมายถงึ การชว่ยหายใจ ดว้ยการรกัษา

ระดบัออกซเิจนใหเ้พยีงพอและขบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

ดงันัน้ในผูป้ว่ยทีห่วัใจหยดุเตน้เนือ่งจากการขาดอากาศ เชน่ 

จมนำ้า จึงต้องรีบกดหน้าอกและช่วยหายใจ 5 รอบ หรือ 2 
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ทำาการสูดลมเข้าปอดด้วยปริมาตรเท่าปกติ โดยเป่าลาก

ยาวนานกว่า 1 วินาที ในขณะเป่าลม ควรใช้ตาชำาเลืองดู

บรเิวณทรวงอกของผู้ป่วยวา่มีการขยบัหรือไม่ เพ่ือเปน็การ

ประเมินประสทิธภิาพของการชว่ยหายใจ หากผู้ป่วยมชีพีจร 

แต่ต้องการการช่วยหายใจ ให้ทำาการช่วยหายใจในอัตรา 

5-6 วินาทีต่อครั้ง (10-12 ครั้งต่อนาที)

 ทัง้นี ้ไมจ่ำาเป็นตอ้งสดูลมเข้าสดุเพือ่ป้องกนัการเกดิ

อาการหน้ามืด เวียนศีรษะของผู้ช่วยเหลือ และป้องกัน

ภาวะ overinflation ของผู้ป่วย 

 - การชว่ยหายใจแบบปากตอ่จมกู (Mouth-to-Nose) 

ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บที่ปาก หรือในกรณีที่

เปน็เดก็เลก็ ใหใ้ชว้ธิปีดิปากผูบ้าดเจบ็แลว้ปลอ่ยลมหายใจ

ของเราเขา้ทางจมกูผูบ้าดเจบ็แทน โดยใหท้ำาการชว่ยหายใจ

ในอัตรา 5-6 วินาทีต่อครั้ง (10-12 ครั้งต่อนาที)

 - การช่วยหายใจโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจข้ันสูง 

(Advanced Airway) ในกรณท่ีีผู้ปว่ยใส่อปุกรณช์ว่ยหายใจ

ขั้นสูงแล้ว แนะนำาให้ช่วยหายใจในอัตรา 1 ครั้งทุก ๆ  6-8 

วินาที (8-10 ครั้งต่อนาที)

ในการชว่ยชวีติผูป้ว่ยฉกุเฉนิทีม่ภีาวะหวัใจหยดุเตน้เฉยีบพลนั

ด้วยการใช้เครื่องเออีดี มาให้เราได้ลองศึกษากันค่ะ

 อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  

ควรตอ้งทำาตามขอ้บง่ชีส้ำาคญัดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งเครง่ครัดดว้ย
 - ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจ โดยที่หัวใจยังคงเต้นอยู่
ประมาณ 2-3 นาที ให้ผายปอดทันที ซ่ึงจะช่วยป้องกัน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ และช่วยป้องกันการเกิดภาวะ
เนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจนได้อย่างถาวร
 - ผูท้ีม่ภีาวะหยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้พร้อมกนั 
การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำา CPR ทันทีจะช่วยป้องกัน
การเกิดภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนได้ โดยเฉพาะในส่วน
ของเนื้อเยื่อสมอง

สรุปขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

 ขอสรุปยำ้าถึงขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ไวอ้กีครัง้แบบเข้าใจงา่ย โดยสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่
ชาติ แนะนำาไว้ 7 ข้อดังภาพนี้
 ทัง้นีใ้นการช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็ใหก้ลบัมามลีมหายใจ
อกีครัง้กค็วรตอ้งชว่ยเหลอืเขาอย่างระมดัระวงั และหากมี

ผู้เชี่ยวชาญในด้านน้ีอยู่ก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บก่อนนะคะ เพราะหากช่วยผิดวิธีอาจทำาให้ 
หัวใจชำ้า กระดูกหัก รวมทั้งอวัยวะอื่น ๆ ตกเลือดได้ และ 
ขอเตือนอกีอย่างวา่อยา่ลองไปทำา CPR กับคนทีไ่มม่อีาการ
บาดเจ็บหรือหมดสติ โดยเฉพาะการปั๊มหัวใจ เพราะ
อาจทำาให้จงัหวะหัวใจของคนท่ีโดนปัม๊เตน้ผดิจงัหวะไป  

ซึ่งอาจส่งผลด้านสุขภาพต่อไปได้

 ทัง้นี ้ใหผู้ช้ว่ยเหลอืทำาขัน้ตอน C-A-B ไปเรือ่ย ๆ  จนกว่า 

หน่วยกู้ชีพมาถึง หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนอง  

และหากสถานที่นั้นมีเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า

อัตโนมัติหรือ AED ให้ร้องขอเพื่อนำามาใช้ เพราะ

สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้ โดยสถาบัน 

การแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติ ไดจ้ดัทำาคูม่อืสำาหรบัประชาชน 
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ขอขอบคุณข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิสอนช่วยชีวิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา heart.org


