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 วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

นะคะ จะสิ้นปีงบประมาณอีกแล้วหลายๆ ท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าภายในปีนี้จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้ดีขึ้น

กว่าเดมิ ท่านที่ประสบความสำาเร็จตามที่ตัง้ใจลว้นเป็นพลงัใจและแรงผลักดันให้ทำาผลงานใหก้า้วหนา้ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป สว่น

หลายๆ ทา่นทีย่งัไมป่ระสบความสำาเรจ็ตามทีมุ่ง่หวงักอ็ยา่งเพิง่ทอ้ถอยความขยนั ตัง้ใจ และอดทนสกัวนัหนึง่ตอ้งเปน็วนั

ของเราค่ะ 

 ดีเอสไอไตรสาร ฉบับนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายอีกเช่นเคย อาทิเช่น ในยุคที่การติดต่อสื่อสารผ่าน Social  

Media ถูกใชอ้ยา่งแพรห่ลาย ดว้ยความสะดวกและรวดเรว็ในการรบัสง่ข้อมูล รวมถึงการหาเพ่ือนใหม่หรอืการสรา้งเครือขา่ย 

ของคนทีไ่มเ่คยรูจ้กักนัมากอ่นกเ็ป็นเรือ่งทีง่า่ยขึน้ ซึง่การเขา้ถงึโลกออนไลนท์ีส่ะดวกและสามารถสง่ตอ่ขอ้มลูระหวา่งกนัได้

รวดเรว็นัน้ แมจ้ะมคีณุประโยชนใ์นหลายดา้น แตห่ากถกูใช้ไปในทางท่ีผิดหรอืถกูใชโ้ดยผูไ้ม่หวังดีกท็ำาใหเ้กดิโทษได้เชน่เดยีวกนั 

จากเหตกุารณห์ลอกลวงทีเ่กดิขึน้หลายกรณใีนชว่งท่ีผ่านมา ไมว่า่จะเปน็ธรุกิจแชร์ลูกโซอ่อนไลน ์การหลอกระดมทุนตา่งๆ 

ส่ิงเหล่าน้ีแทจ้รงิแลว้เปน็กลโกงท่ีเกดิขึน้มาโดยตลอด เพยีงแตมี่การปรบัเปลีย่นรปูโฉมใหแ้ยบยลซบัซอ้นและตอบโจทยค์นใน

แตล่ะยคุสมยัมากขึน้ ดงันัน้ ประชาชนจงึตอ้งมคีวามรูเ้ป็นเกราะป้องกันภยัเพ่ือไมใ่ห้หลงเชือ่ตกเป็นเหยือ่  ติดตามอ่านได ้

ในเรือ่ง แชรล์กูโซใ่นยคุดจิทิลั หรอืในเรือ่งราวเกีย่วกบั รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์สมยัใหม ่ซึง่สว่นใหญจ่ะ

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งของการเงินและข้อมลู กล่าวคอื ส่วนใหญจ่ะเปน็การกระทำาความผดิทีมุ่ง่หวังไปทีเ่งนิ หรอื มุง่หวังทีจ่ะไดข้อ้มลู 

มาโดยมชิอบ โดยมีเงนิเปน็ตัวแปรทีส่ำาคญั เพราะถ้าหากเรามปีญัหามากระทบทางดา้นการเงนิเสียแลว้ ยอ่มทีจ่ะสง่ผลกระทบ 

ตอ่การดำารงชวีติในทกุ ๆ  ดา้น  ฉะนัน้ ผูท้ีก่อ่คดกีระทำาความผดิตา่ง ๆ  มักจะทำาทกุวถิทีางเพือ่ใหไ้ดเ้งนิ และทีส่ำาคญัอกีประการหนึง่  

คือ ในปัจจุบันชีวิตของเรามีความเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีตั้งแต่เวลาตื่นจนกระท่ังถึงเวลานอน โดยปัจจุบันคนก็จะใช้ 

เทคโนโลยีมากข้ึนๆ ในทุกๆวัน ในทุกๆ เรื่อง รายละเอียดต่างๆ จะให้ประโยชน์และสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิต 

ประจำาวันได้อย่างไร ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ  

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ  เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ

วารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำาไปปรับปรุง

การจัดทำาวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา 

ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ
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ดีเอสไอ ทบทวนการฝึกยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง ในหลักสูตรการฝึกทางยุทธวิธี
แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ

 เมื่อวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำาการฝึกทบทวนการฝึกยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง ในหลักสูตรการฝึกทางยุทธวิธีแก่ข้าราชการ

และพนักงานราชการ ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้อาวุธปืนให้มีความชำานาญสามารถช่วยชีวิตตนเอง เพ่ือนร่วมงาน  

และผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพพื้นที่ที่มีการก่อเหตุความไม่สงบที่เป็นการก่อเหตุรุนเเรงโดยใช้อาวุธปืน  

และการลอบวางระเบิด จึงมคีวามจำาเป็นเพิม่ขดึความสามารถในการใชอ้าวธุประจำากาย การฝึกยงิปนืในสถานการณต์า่งๆ  

ให้มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์น่ังกันกระสุน การฝึกให้ขับรถยนต์นั่งกันกระสุนทางยุทธวิธี และการให้ความรู้เก่ียวกับ 

วัตถุระเบิด การศึกษาพยานหลักกฐานจากวัตถุระเบิดเพ่ือเเสวงหาข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  

หน่วยทำาลายล้างวัตถุระเบิด (ทรล.) หรือ EOD (Explosive Ordnance Disposal) ในพื้นที่ ณ กองร้อยลาดตระเวน 

ระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 เเละสนามกีฬาพญาอินทิรา กรมทหารราบที่ 153 ตำาบลบ่อทอง อำาเภอหนองจิก 

จังหวัดปัตตานี โดยมีพันตำารวจตรี สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติ 

หนัาที่ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายเเดนภาคใต้ พันตำารวจตรี ภิภพ มะโหบุตร พนักงานสอบสวน

คดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 รวมทั้งนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษ เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ พนักงานราชการของกองปฏิบัติการพิเศษ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการฝึกดังกล่าว
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เข้าตรวจรับรอง

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 (PMQA) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำารวจเอก 

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าวด้วย โดยได้รับเกียรติจาก  

อาจารย์ทัศนีย์ อักษรมัต ตำาแหน่ง ผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, อาจารย์นารถ จันทวงศ์ ตำาแหน่ง  

ผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคุณสุภัสณี ดุลยเกษม ตำาแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ 

ปฏิบัติการ เป็นผู้ตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

DSI ต้อนรับ ก.พ.ร. เข้าตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (PMQA)
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 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ มอบหมาย 

ให้พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดีและ

มอบกระเชา้เนือ่งในวนัครบรอบการสถาปนาองคก์รอยัการ 125 ป ีโดยมนีางสมสขุ มวีฒุสิม รองอยัการสงูสดุ เปน็ผูร้บัมอบ  

ณ สำานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับสำานักงานอัยการสูงสุด ในโอกาสครบรอบ 125 ปี

 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า  

จากผลความสำาเร็จของกิจกรรม DSI Campus Tour Season 1 ในปี 2560 ซ่ึงมีผลการตอบรับของโครงการฯ  

ในระดับดีมาก จึงได้อนุมัติจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour 

Season 2 ต่อเนื่องในปีนี้ ให้แก่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม เพื่อให้ดำาเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการ 

(Exhibition) และการเดินสายเพื่อแสดงผลงาน (Road Show) 

 ความคืบหน้าในการดำาเนินคดีพิเศษ ให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และประชาชนในส่วนภูมิภาค  

โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่สรา้งการรบัรู ้ความเข้าใจบทบาท ภารกจิ อำานาจหนา้ที ่ขัน้ตอนการขอรับบรกิาร ตลอดจนความรู ้

เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบอาชญากรรมคดีพิเศษ อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมายที่สามารถขยายผลให้เกิด
การรบัรูใ้นชมุชนและสงัคมได้ รวมทัง้การแลกเปลีย่นประสบการณก์ารเรยีนรูร้ว่มกนั อนัจะทำาใหเ้กิดความเชือ่ถือศรทัธา 
และพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการทำางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

DSI Campus Tour Season 2 ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

มอบความรู้ ความเข้าใจเรื่องคดีพิเศษ ฯลฯ หวังให้นักศึกษาขยายผล เพื่อเป็นประโยชน์สู่สาธารณะ
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DSI Campus Tour Season 2 ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

มอบความรู้ ความเข้าใจเรื่องคดีพิเศษ ฯลฯ หวังให้นักศึกษาขยายผล เพื่อเป็นประโยชน์สู่สาธารณะ

 กลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา นับเป็น 

กลุ่มปัญญาชนที่มีความคิดกว้างไกล มีพลังสร้างสรรค์

สังคม และมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ในอนาคต แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำานวนไม่น้อย 

ที่อาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งแฝงตัว 

มาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จ้างให้เปิดบัญชีธนาคาร 

ให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชน 

ให้ โอนเงิน หรือหลอกลวงให้ชักชวนผู้ อื่ น 

มาลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ซึ่งอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูง ในเวลาอันรวดเร็วและมีการเผยแพร่ระบาดทางอินเทอร์เน็ต

เป็นจำานวนมาก ขณะที่ประชาชนในส่วนภูมิภาคเองก็อาจตกเป็นเหย่ือกลลวงที่ชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแชร์ฌาปนกิจสงเคราะห์ แชร์ล็อตเตอรี่ แชร์ทองคำา ฯลฯ สำาหรับรูปแบบ 

การให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนในครั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท สมพร  

ช่ืนโกมลผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ และนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รักษาการในตำาแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และคดีว่าด้วยการเล่นแชร์ เป็นวิทยากร 

เพื่อร่วมเสวนากับ อาจารย์วิวรรธน์ ดำารงค์กุลนันท์ อาจารย์ประจำาสำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

โดยมีนายเจนณรงค์ ทองใบ นักศึกษาคณะวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงศ์ คณบดีสำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดการเสวนาใน หัวข้อ รู้เท่าทันสารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่ โดยมีนางนนท์นที โตเขียว เจ้าหน้าที่ 

คดีพิเศษชำานาญการ  ในนามของคณะผู้จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม 

แคมปัสทัวร์ ครั้งที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ บรรยากาศภายในงานมีการจัดบูธ 

นิทรรศการ ในหัวข้อ ภารกิจ ดีเอสไอครอบคลุมแค่ไหน แล้วคดีพิเศษคืออะไร ณ อาคาร D1 - 301 มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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DSI แสดงความยินดี อสมท ครบรอบ 66 ปี

DSI แสดงความยินดีสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 79 ปี

 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้  

ร้อยตำารวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำานวยการกองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี

และบรจิาคเงนิสมทบทนุมลูนธิิอทุกุพัฒน ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์เนือ่งในโอกาสวนัครบรอบการกอ่ตัง้บรษิทั อสมท จำากัด 

(มหาชน) 66 ปี โดยมี นายธนะชัย วงทองศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท อสมท 

จำากัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมาย 

ให้พันตำารวจโท ชาตรี ซื่อตรง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนคดีการเงิน 

การธนาคารและการฟอกเงนิ 1 เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มแสดงความยนิดแีละบรจิาคเงนิสมทบทนุมลูนธิชิว่ย

คนปญัญาออ่นแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถัมภ์ เน่ืองในโอกาสวันคลา้ยวันสถาปนาสำานักงานสลากกินแบ่งรฐับาล 

79 ปี โดยมี นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำานวยการ รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

ณ สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้  

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผู้อำานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความ

ยินดแีละบรจิาคเงินสมทบทุน มอบให้แก่ มูลนธิิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนาสำานกังาน 

ผูต้รวจการแผน่ดนิ ครบรอบ 18 ปี เนือ่งในเดอืนอันเปน็มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาและนอ้มสำานกึในพระมหากรณุาธิคุณ

ตอ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ีองคป์ระธานมลูนธิสิายใจไทย ณ สำานกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ ชัน้ 9  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้  

ร้อยตำารวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำานวยการกองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี 

และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด 28 ปี โดยมี คุณสุริวงศ์ เอื้อปฏิภาณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงาน

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี

ดีเอสไอ แสดงความยินดี นสพ.ข่าวสด 28 ปี
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ดีเอสไอ พร้อมใจสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำาปี 2561

 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน

ในกิจกรรม ดีเอสไอสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำาปี 2561 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2561  

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมสรงนำ้าพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ พระพุทธรูป

ประจำากรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบพวงมาลัยและรดนำ้าดำาหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตกันอย่างพร้อมเพรียง  

ในบรรยากาศอันอบอุ่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณโถงกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ดีเอสไอ ได้รับเกียรติร่วมงาน ครบรอบปีที่ 62 ว.เสนาธิการทหาร

 เมื่อวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 พนัตำารวจเอก  

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

มอบหมายให้ พันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์  

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดกีารคา้มนษุยแ์ละคดียาเสพตดิ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวน 

คดีพิเศษร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีในโอกาส  

ครบรอบ ปีที่ 62 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องฝึก 

อำานวยการยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ

ดีเอสไอร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำาบริการรัฐสู่ประชาชน 
ครั้งที่ 6/2561 จัดโดย กระทรวงยุติธรรม

 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยติุธรรม เป็นประธานในพิธเีปดิโครงการยตุธิรรมสูห่มูบ่า้นนำาบรกิารรฐัสูป่ระชาชน ครัง้ที ่6/2561 พรอ้มทัง้เยีย่มชมกจิกรรม 

การอำานวยความเป็นธรรมคืนสิทธิสร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) “เชียงรายDNA”  

และได้เข้าชมบูธนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำาบลปอ อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

โดยมี พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจโท เชน กาญจปัจจ์ ผู้อำานวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค พันตำารวจโท 

สมพร ชื่นโกมล ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่5 และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ 

กันอย่างพร้อมเพรียง

 ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงาน

เลขานุการกรม จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ  

รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 

เกี่ยวกับคดีพิเศษ และการแจ้งเตือนภัยอาชญากรรม ในรูปแบบภาพอินโฟร์กราฟฟิค คลิปวีดีโอ คลิปการ์ตูนอนิเมชั่น  

เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน ณ ที่ทำาการอำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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DSI ให้การต้อนรับและร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำารวจ
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต

 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  

พันตำารวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นคดกีารคา้มนษุยแ์ละคดยีาเสพตดิ ไดร้บัมอบ

หมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นหัวหน้า

คณะเจ้าหน้าที่ DSI ให้การต้อนรับและร่วมประชุม 

ในการนำาเสนอการดำาเนินงานการค้ามนุษย์ของ DSI 

และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำาเนินงานให้แก่ คณะ

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำารวจของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งนำาโดย อธิบดี 

กรมตรวจคนเข้าเมอืงสาธารณรฐัประชาธปิไตยตมิอร-์เลสเต Mr. Boavida Ribiero ผลของการพบปะทำาใหเ้กิดการแลกเปลีย่น 

เรยีนรูจ้ากประสบการณข์องแตล่ะประเทศ เปน็อยา่งด ีรวมถงึไดส้รา้งความเขา้ใจใหก้บัองคก์รนานาชาตขิองยโุรป ICMPD 

(International Centre for Migration Policy Development) ที่ได้ติดต่อประสานงานในการเข้าพบให้เกิดความเข้าใจ

ที่ดีของการทำางานด้านการค้ามนุษย์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานของทางราชการและรัฐบาลไทยเป็นอย่างดี

 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท พัฒนะ  

ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ 

85 ปี โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  

เป็นผู้รับมอบ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ แสดงความยินดี กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี
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ผช.ทูตสืบสวนความมั่นคงมาตุภูมิ USA มอบโล่ขอบคุณ DSI ร่วมมือจับกุมผู้กระทำาผิด

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน 

สืบสวนความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (Homeland Security Investigations – HSI) นำาโดย นายอีริค แมกลอคลิน  

(Mr. Eric McLoughlin) ผู้ช่วยทูตสืบสวนความม่ันคงมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา เข้าพบ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อมอบโล่เกียรติคุณ และมอบประกาศนียบัตรแก่ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ และกองปฏิบัติการพิเศษ) เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือทางคดีระหว่างกรมสอบสวน 

คดีพิเศษและสำานักงานสืบสวนความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาที่สำาเร็จลุล่วงด้วยดี จนนำาไปสู่การจับกุมและดำาเนินคดี

ต่อผู้กระทำาผิดได้ 

 ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำานักงานสืบสวนความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ได้ปฏิบัติงานและมีปฏิสัมพันธ์

ร่วมกันมาโดยตลอดท้ังด้านการสืบสวนสอบสวนและด้านวิชาการ ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (Immigration and Customs 

Enforcement - ICE) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Homeland  

Security - DHS) กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ลงนามร่วมกันท่ีกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา  

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
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DSI รวมพลังสามัคคี MOJ Games 2018

 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย  

พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล พันตำารวจตรี สุริยา สิงหกมล พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล พันตำารวจโท กรวัชร์ 

ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

กระทรวงยุติธรรม ประจำาปี 2561 MOJ GAMES 2018 จัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 การแข่งขันกีฬา ดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 และ 5 พฤษภาคม 2561 โดยกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท และสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้
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 1. กีฬาเทเบิลเทนนิส

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว และหญิงคู่

 2. กีฬาแบดมินตัน

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ และคู่ผสม

 3. กีฬาวอลเล่ย์บอล

  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1

 4. กีฬาเทนนิส

  ได้รับรางวัล

  - ชนะเลิศ ประเภทชายคู่

  - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว

  - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม

 5. กรีฑา (ประเภทลู่)

  ได้รับรางวัล

  - ชนะเลิศ ประเภท 100 เมตร หญิง

 - รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ประเภท 100 เมตร ชาย

  - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท 200 เมตร หญิง

 - รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ  

  อันดับที่ 2  ประเภท 400 เมตร หญิง

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังครองอันดับ 3 
สำาหรับคะแนนรวมทุกประเภทกีฬาอีกด้วย
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  เม่ื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

เปดิโครงการยุติธรรมสูห่มูบ้่านนำาบรกิารรฐัสูป่ระชาชน ครัง้ที ่7/2561 และได้

ลงพืน้ทีพ่บปะประชาชน เพือ่รบัฟังปญัหาความเดอืดรอ้นเรือ่งหนีน้อกระบบ

และเรื่องอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พันตำารวจเอก ไพสิฐ 

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ ผู้อำานวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายประมุข 

วิจารณ์ปรีชา ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 ติดตามเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการเข้าถึง 

บริการของภาครัฐ ตลอดจนการให้คำาปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านการอำานวยความเป็นธรรม  

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องหนี้นอกระบบ ฯลฯ

 ในการนี้ พันตำารวจโท วีรวัชร์ เดชบุญภา ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นางอุมาพร  

แพรประเสริฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ คณะทำางานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้รายงานข้อมูลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องสภาพปัญหา 

และการดำาเนินการกรณีหนี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหนี้ราย นางวิไลพร มะลิทอง ฟ้องร้องบังคับคดียึดที่ดิน 

ขายทอดตลาดทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อร่วมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 ทางด้าน กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 3 ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงาน

เลขานุการกรม ได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อลดอาชญากรรมคดีพิเศษ  

การให้ความรู้ ความเข้าใจในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ีเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงจากระดับชาติ 

สู่ระดับพื้นที่ รวมท้ังการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในเขตพื้นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การให้ความรู้  

ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับคดีพิเศษ และการแจ้งเตือนภัยอาชญากรรม ในรูปแบบภาพอินโฟกราฟฟิค คลิปวีดีโอ 

คลิปการ์ตูนอนิเมชั่น เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ดีเอสไอลงพื้นที่ อ.ภูเขียว แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมคณะรัฐมนตรียุติธรรม

ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำาบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7/2561
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 19 โดยมี พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรยายพิเศษเรื่อง การวางแผนการสอบสวน การมอบหมายงานกลุ่มแก่ผู้เข้าฝึกอบรม  

และพันตำารวจตรี วรนัน ศรีลำ้า รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท 

ของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อม 

เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สามารถปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ที่มุ่งเน้นเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพัฒนาความเช่ียวชาญ  

ทักษะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน

ดีเอสไอ ฝึกเข้ม อบรมเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 19
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ดีเอสไอ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ

และพนักงานราชการ กรมสอบสวบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน 

ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและพนักงานราชการ กรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ  

เพือ่เปน็สวสัดิการและเปน็ขวญักำาลงัใจในการปฏบิตัหินา้ท่ี โดยมขีา้ราชการและพนกังานราชการ ไดร้บัทนุ จำานวน  85  ราย  

แบ่งเป็น ทุนเรียนดีจำานวน 52 ราย และทุนส่งเสริมการศึกษา จำานวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท  

โดยมีมูลค่าทุน ดังนี้ 

 - ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท 

 - ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท

 - ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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DSI หารือตำารวจเนเธอร์แลนด์และออสเตรเลีย ร่วมจัดตั้งหน่วยสืบสวนสอบสวนพิเศษ

เพื่อรับผิดชอบ กรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

 เมือ่วนัองัคารที ่15 พฤษภาคม  

2561 พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์  

รักศักดิส์กลุ รองอธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำารวจโท  

ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการ 

กองกิจการต่างประเทศและ 

คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้ร่วมหารือกับผู้แทนสำานักงานตำารวจเนเธอร์แลนด์ (Nationale Politie) และผู้แทน

สำานักงานตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police – AFP) เกี่ยวกับการร่วมกันจัดตั้งหน่วยสืบสวน

สอบสวนพิเศษ (Special Investigation Unit - SIU) เพื่อดำาเนินคดีเก่ียวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  

ในประเทศไทย

 ทั้งน้ี ผู้แทนของทั้งสามหน่วยงานเห็นชอบในหลักการท่ีจะจัดตั้งหน่วยสืบสวนสอบสวนพิเศษดังกล่าว โดยจะมี

การหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ี่จะเข้าร่วมในแผนการดำาเนินการ แนวทางการบูรณาการการทำางาน 

และทรพัยากร เพือ่ประโยชนใ์นการปราบปรามอาชญากรรมทางเพศต่อเด็กทีก่ระทำาโดยชาวต่างชาติ ทัง้ในประเทศไทย 

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่สำานักงานตำารวจเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  

พันตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) และนางลเิซท็เตอ เฮยีรเ์ซอ (Ms Lisette Heerze) ในฐานะผูแ้ทน 

สำานักงานตำารวจเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำานง ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำานักงานตำารวจ

เนเธอรแ์ลนด ์เพือ่การตอ่ตา้นอาชญากรรมข้ามชาต ิ(Letter of Intent between the Department of Special Investigation  

and the Netherlands Police on Combating Transnational Crime) โดยมี พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  

รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีส่ำานกังานตำารวจเนเธอร์แลนด์ ร่วมเป็น สักขีพยานในพิธลีงนาม

 หนังสือแสดงเจตจำานงดงักลา่วมุง่สง่เสริมความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานงานในปฏบิติัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ  ที่ทั้งสองหน่วยงานต่างให้ความสำาคัญ ได้แก่ การค้ามนุษย์ การลักลอบขนคน

เข้าเมือง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (รวมถึง การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก) แก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมาย 

การฟอกเงิน และการก่อการร้าย ซึ่งที่ผ่านมา DSI และสำานักงานตำารวจเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด อันนำาไปสู่การ

สืบสวนและจับกุมผู้กระทำาความผิดหลายราย โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศไทย

 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ ยังได้หารือในเชิงนโยบายกับผู้บริหารระดับสูงของสำานักงานตำารวจ

เนเธอร์แลนด์ เพื่อกำาหนดแนวทางในการทำางานร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือของหนังสือแสดงเจตจำานง รวมทั้งยังได้หารือ

เกี่ยวกับแผนการดำาเนินงานเพื่อจัดตั้งหน่วยสืบสวนพิเศษ (Special Investigation Unit - SIU) โดยบูรณาการการทำางานและ

ทรัพยากร ระหว่าง DSI กับสำานักงานตำารวจเนเธอร์แลนด์ และสำานักงานตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal 

Police – AFP) เพื่อให้สามารถปราบปรามกลุ่มชาวต่างชาติท่ีเข้ามากระทำาความผิดอาญาโดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ 

ทางเพศจากเด็ก ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดีเอสไอ แสดงความยินดีกรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี

 เม่ือวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบด ี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัตำารวจโท วชิติ อปุะละ ผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้น

คดพีเิศษ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มแสดงความยนิดแีละบรจิาคเงินสมทบ

ทนุมลูนธิริามาธบิด ีเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากรมธนารกัษ์ 85 ป ีโดยม ีนางนงลกัษณ ์ 

ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนางสาวอมรรัตน์ กล่ำาพลบ รองอธิบดี 

กรมธนารักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์  

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

DSI และตำารวจเนเธอร์แลนด์ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำานง เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
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 ตามที่กระทรวงยุติธรรม คัดเลือกข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 นาย ประกอบด้วย ร้อยตำารวจเอก  

เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และนายวสวัต  

ชวลิตธำารง ผู้อำานวยการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 3 (อดีตผู้อำานวยการส่วนคดีเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 1) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27  

(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) ในระยะวันท่ี 13-19 พฤษภาคม 2561  

ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะ 

ผูแ้ทนไทย และมผีูแ้ทนส่วนราชการเขา้รว่ม อาท ิศาลยติุธรรม สำานกังานอยัการสงูสุด กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงยุติธรรม  

สำานักงานเพื่อการยุติธรรมประเทศไทย (TIJ) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันแลปราบปราการทุจริตแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ กระทรวง กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

 การประชมุดงักลา่ว ครอบคลมุในประเดน็ ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพ่ือป้องกนัอาชญากรรมและสง่เสรมิความยตุธิรรม 

ทางอาญา การปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ UNODC UNCAC รวมทั้ง ตราสารระหว่างประเทศ 

เพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย และการรับมือกับ emerging crimes ลักษณะ cross jurisdiction เช่น อาชญากรรม 

บนอินเทอร์เน็ต การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 หัวข้ออภิปรายหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ การตอบสนองในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อป้องกันและต่อต้าน

อาชญากรรมไซเบอร์ทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Criminal justice responses  

to prevent and counter cybercrime in all its forms , including through the strengthening of cooperation  

at the national and international levels) 

 ในการประชุม ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายให้กล่าวถ้อยแถลง ในนามประเทศไทย ในวาระ Thematic  

discussion on criminal justice responses to prevent and counter cybercrime in all its froms , Including through  

the strengthening of cooperation at the national and international levels:current challenges and  

possible responses to them นำาเสนอมิติการป้องกันปราบปราม ความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัญหา 

อุปสรรคด้านต่างๆ รวมทั้ง การดำาเนินการด้านค้ามนุษย์และส่ือลามกอนาจารเด็ก โดยใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือ 

ในการกระทำาความผิด 

DSI เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ถ้อยแถลงในเวทีโลก เรื่องการป้องกันและปราบปรามการดำาเนินการ

ด้านค้ามนุษย์และ สื่อลามกอนาจารเด็ก โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ
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 เม่ือวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบรรยายให้ความรู้กับประชาชน ในหัวข้อ  

แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตามหนังสือ

เชิญของสำานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “Kalasin Smart People “ คุ้มครองคน 

คุ้มครองสิทธิ์ ภารกิจยุติธรรม โดยมีประชาชนที่เป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้าฟังจำานวน 350 คน

DSI ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบรรยายให้ความรู้กับประชาชน
ในหัวข้อ แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ จ.กาฬสินธุ์

DSI เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ถ้อยแถลงในเวทีโลก เรื่องการป้องกันและปราบปรามการดำาเนินการ

ด้านค้ามนุษย์และ สื่อลามกอนาจารเด็ก โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ให้ความสนใจกรอบการทำางานด้านสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ในประเทศไทย 

อย่างยิ่ง มีแนวโน้มกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในการทำางานด้านนี้มากยิ่งขึ้น และได้เข้าร่วมประชุม 

Committee of the Whole (CoW) เพื่อพิจารณาร่างข้อมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านอาชญากรรม

ทางอินเทอร์เน็ต ค้ามนุษย์และสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำาความผิด  

เสร็จสิ้น จำานวน 3 ร่างข้อมติ

 นอกจากนี ้ไดร่้วมกิจกรรมคูข่นาน ทีไ่ทยร่วมจดั จำานวน 5 กจิกรรม และ รว่มพิธเีปิดนทิรรศการของไทย ในหัวขอ้ From 

 ่Projects่ (Inspire,Bangkok Rules) to ่Products:่Lessons learned from Thailand ่s Corrections-based Rehabilitation  

Programmes โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมอีกด้วย
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DSI - สำานักงานตำารวจแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

ผนึกกำาลังการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

 สืบเนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้คณะพนักงาน 

สอบสวนคดีพิเศษท่ี 12/2560 (กรณี องค์การยุติธรรมนานาชาติแจ้งเบาะแสเก่ียวกับผู้ต้องสงสัย 

ชาวกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยนำาแรงงานชายชาวกัมพูชาจำานวน 12 ราย 

ลงเรือประมงในประเทศไทย) โดยพันตำารวจตรีอาริชย์ ทัศน์พันธุ์ ผู้อำานวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 3 หัวหน้าคณะ  

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน–4 พฤษภาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ มีรายละเอียดดังนี้  

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าพบนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำากรุงพนมเปญ  

ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำากรุงพนมเปญ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ระหว่างไทย 

และกัมพูชา รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ

 จากนั้นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าพบและเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ  Chou Bun Eng :  Secretary  

of State  และรองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  

โดยได้มีการหารือ แลกเปล่ียนข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับ 

คณะกรรมการค้ามนุษย์แห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา นำาโดย พลตำารวจเอก Poon Samkhan  เพื่อร่วมหารือ 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลในทางคดี

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

และเด็กเพื่อประชุมหารือร่วมกับพลตำารวจโท Pak Youleang รองผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ฯ โดยในการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำาเนินคดีกับขบวนการ 

นายหน้าค้ามนุษย์ ทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา รวมทั้งหารือถึงแนวทาง

 ความร่วมมือในการดำาเนินคดีกับขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์นี้ให้เกิดเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

หลังจากนั้นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เดินทางไปประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ ณ เมืองกัมปงธม  

และเมืองเสียมราฐ เพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษนี้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจกัมพูชา  

ได้นำาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในทางคดี
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DSI - สำานักงานตำารวจแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

ผนึกกำาลังการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ (ต่อ)

 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่31 พ.ค. 2561 พนัตำารวจเอก ทรงศกัดิ ์รักศักดิส์กุล รองอธบิดีกรมสอบสวนคดพิีเศษ เปน็ประธาน 

ในการประชมุทวภิาครีะหวา่งกรมสอบสวนคดพีเิศษและตำารวจแหง่สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา เพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์

ขา้มชาต ิครัง้ที ่18 ระหวา่งวนัที ่30 พฤษาคม - 1 มถินุายน 2561 ณ โรงแรมเวยีงอินทร ์จงัหวดัเชยีงราย การประชมุครัง้น้ีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล เป็นประธาน โดยตำารวจเมียนมา  

มี Pol.Brig.Gen MYINT HTOO Head of ATIPD เป็นหัวหน้าคณะตำารวจแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

นอกจากนั้นทาง AAPTIP มี Mr.Bruce Kelly Team Leader, AAPTIP และคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ดีเอสไอประชุมร่วมตำารวจเมียนมา ต่อต้าน การค้ามนุษย์ข้ามชาติ

 นอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ประชุมหารือร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชน (NGOs)  ได้แก่  

องค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM)  และองค์กร  Chub-Dai ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้เสียหาย 

ใหเ้ดนิทางกลบัไปยงัราชอาณาจกัรกมัพชูาเพือ่หารือถึงแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ในคดนีี้
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ดีเอสไอประชุมร่วมตำารวจเมียนมา ต่อต้าน การค้ามนุษย์ข้ามชาติ (ต่อ)

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐวงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้นางสุวิมล สายสุวรรณ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ใหก้ารตอ้นรบัคณะเจา้หนา้ทีส่ำานกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิ

กบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) กระทรวงการคลงั เขา้ศกึษา 

ดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

NEDA เข้าศึกษาดูงาน DSI ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การจดัประชุมครัง้นีเ้พือ่เพิม่ขดีความสามารถของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย์

ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฎิบัติได้ทำา 

ความรู้จัก มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยที่กองคดีค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เป็นผู้ประสานงานกลาง
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DSI แสดงความยินดี เนชั่นทีวี  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  

นางพวงทอง ปาลวัฒน์วิไชย ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกัน

ดอกไม้ เนื่องในโอกาสเนชั่นทีวี ก้าวเข้าสู่ 

ปีท่ี 19 โดยมี คุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  

กรรมการผู้จัดการเนชั่น กรุ๊ป เป็นผู้รับมอบ  

ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนบางนา -

ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

NEDA เข้าศึกษาดูงาน DSI ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ)

โดยมีพันตำารวจโท ปภิณวิช อรสว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการธนาคาร บรรยายพิเศษ เรื่อง คดีด้านการเงิน

การธนาคารและการฟอกเงิน   นายชวลิต  ก้อนทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร เป็นผู้บรรยาย เรื่องเกี่ยวกับ

คดีภาษีอากร และนายธานินทร์  เปรมปรีดิ์  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำานวยการ 

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ  ณ ห้องประชุม 3 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และตำารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ดีเอสไอ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาสมดุลธรรมชาติ”

    เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2561  

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย  

พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักด์ิสกุล  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ  

พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

จำานวนกว่า 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

ปลกูปา่ชายเลน ภายใตโ้ครงการ “ดเีอสไอ  

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า รักษาสมดุลธรรมชาติ”  

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และตำารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  

จัดขึ้น ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ ตำาบลคลองโคน อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศของป่าชายเลนขึ้นมาใหม่ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมและกระตุ้น 

ใหค้นไทยตระหนกั เกดิความรกัและหวงแหนทรพัยากรปา่ไม ้อนัจะเปน็หนทางนำาไปสูก่ารอนรุกัษแ์ละรูจ้กัการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และตำารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ดีเอสไอ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาสมดุลธรรมชาติ” (ต่อ)



29กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

“สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
เงินตราเข้ารหัส (Cryptocurrency)” 
เป็นอย่างไร - สาเหตุและความเป็นมา

ของสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) 
เงินตราเข้ารหัส (Cryptocurrency)
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แนวคิดและความเป็นมา
 การซื้อขายสินค้าและบริการในระบบปกติ คือ ซื้อ

สินค้าจากผู้ขาย และชำาระเงินด้วยเงินตราที่รับรองตาม

กฎหมาย หรือการชำาระด้วยเช็ค หรือเอกสารทางการ

เงินเพื่อรับรองการจ่ายในระยะเวลาท่ีกำาหนด รวมไปถึง

การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการซื้อขายสินค้า

ระหวา่งประเทศจะมีอัตราการแลกเปลีย่นสกลุเงินตราเขา้

มาเก่ียวข้อง ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ  

พันตำ�รวจตรี นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร 1

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำานาญการพิเศษ รองผู้อำานวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 กระทรวงยุติธรรม

เปลี่ยนแปลงไปอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการ

รับรองการใช้จ่ายผ่านการชำาระด้วยสกุลเงินต่าง ๆ หรือ

ผ่านบัตรเครดิตที่ให้การรับรองจากสถาบันการเงิน 

ท่ีเปน็ผูด้ำาเนนิการในลกัษณะบคุคลท่ีสาม ในขณะทีร่ะบบ

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้ขายสนิค้าหรอืบรกิารสามารถดำาเนนิ

การได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องการการรับรองหรือ

การรบัประกนัการมอียูข่องสนิคา้ และการชำาระเงนิคา่สนิคา้

หรือบริการ ดังนั้น ในการซื้อขาย online จุดอ่อนของการ

“สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
เงินตราเข้ารหัส (Cryptocurrency)” 

เป็นอย่างไร - สาเหตุและความเป็นมาของสกุล
เงินดิจิทัล (Digital Currency) 

เงินตราเข้ารหัส (Cryptocurrency)
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ชำาระค่าบริการหรือสินค้า คือ การรับรองมูลค่าหรือการมี

อยู่ของเงินที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือชำาระระหว่างกัน 

และการรับรองการมีอยู่ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ

 เนือ่งจากการชำาระคา่บรกิารหรอืสนิค้าระหวา่งกนัจะ

ต้องมีการรับรองสถานะทางการเงิน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ใช้

สถาบันการเงินเป็นผูรั้บรอง ทำาใหเ้กดิคา่ใช้จา่ยในการรับจ่าย  

หรอืการโอนเปลีย่นแปลงจำานวนเงนิระหวา่งผูซ้ือ้กบัผู้ขาย 

นอกจากนี ้หากการซือ้มีการเปลีย่นแปลงสกุลเงินระหว่างกัน  

จะมีค่าธรรมเนียมการดำาเนินงานผ่านสถาบันการเงิน 

ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น เป็นข้อเสีย

ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการตัดสินใจซ้ือหรือขาย กรณีนี้ 

ก่อนการซื้อขายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็ต้องการความมั่นใจว่า 

ผู้ซื้อเชื่อใจหรือมั่นใจว่า ผู้ขายมีสินค้าที่ขายจริง ในส่วน

ของผู้ขายก็ต้องการความมั่นใจได้ว่า ผู้ซ้ือมีเงินชำาระจริง

และสามารถนำามาเป็นทรัพย์แทนสินค้าท่ีจำาหน่ายได้จริง 

กรณีเหล่านี้ต้องอาศัยสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่น ๆ   

ในลักษณะของ Third party หรือ Forth party หรือ

มากกว่าเป็นผู้รับรอง ซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดค่าธรรมเนียม 

สว่นตา่ง ดังนัน้ แนวคดิของ Cryptocurrency คอื การสร้าง 

สกุลเงินที่เช่ือถือได้ทั้งผู้ถือและผู้รับ โดยไม่ผ่านตัวกลาง

หรือบุคคลที่สาม เพื่อลดภาระต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม, 

การเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน, เพิ่มความน่าเชื่อถือของ 

ผู้ซื้อและผู้ขาย, สร้างความปลอดภัยของมูลค่าสกุลเงิน, 

สร้างความปลอดภัยระหว่างผู้รับและผู้จ่าย, เชื่อถือได้

ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ เป็นต้น การสร้างสกุลเงินที่สามารถ

ใช้ได้ทุกที่ มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบความเป็น

เจ้าของเงิน ป้องกนัการปลอมแปลง ไม่มเีสน้กัน้อาณาเขต

เป็นเครื่องกีดขวาง มีความสภาพคล่องในการใช้งานสูง 

จึงเกิดแนวคิดการทำาสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) 

โดยท่ีมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส จึงเกิด

เป็นสกุลเงินเข้ารหัส หรือ Cryptocurrency2 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีการขอ 

จดทะเบยีนโดเมน (Domain Name) ชือ่วา่ “bitcoin.org” 

และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มีการเชื่อมโยง (Link) 

ไปยังเอกสารในหวัขอ้ บติคอยน ์: ระบบเงนิอเิลก็ทรอนกิส์

แบบเพียร์ทูเพียร์ อ้างว่าเขียนโดย “ซาโตชิ นากาโมโตะ 

(Satoshi Nakamoto)” ถูกส่งไปยังกลุ่มรายชื่อของอีเมล์ 

ของวิทยาการเข้ารหัสลับ นากาโมโตะนำาซอฟต์แวร์ 

บิตคอยน์มาใช้เป็นโค้ดแบบโอเพนซอร์ซและเปิดตัว 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน 

ตัวตนของนากาโมโตะยังไม่ถูกเปิดเผย

 เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 เครือข่ายบิตคอยน์ถือ

กำาเนิดขึ้น หลัง ซาโตชิ นากาโมโตะ เร่ิมขุดบล็อกแรก

ของเชน หรือ ห่วงโซ่ ที่เรียกว่า บล็อกกำาเนิด ที่ให้รางวัล

จำานวน 50 บิตคอยน์ หนึ่งในผู้สนับสนุน ผู้นำาไปใช้ และ

ผู้ร่วมพัฒนาบิตคอยน์คนแรก ๆ เป็นผู้รับการซ้ือขาย

บิตคอยน์ครั้งแรก เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ชื่อว่า ฮาล  

ฟินนีย์ (Hal Finney) ฟินนีย์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 

บิตคอยน์ในวันแรกที่เปิดตัว และได้รับ 10 บิตคอยน์จาก 

นากาโมโตะในการซื้อขายบิตคอยน์ครั้งแรกของโลก

ผู้สนับสนุนแรกเริ่มคนอื่น ๆ ได้แก่ Wei Dai ผู้สร้าง  

b-money และ Nick Szabo ผู้สร้าง bit gold ทั้งคู่ที่มา

ก่อนบิตคอยน์

 หลักในการสร้างบิตคอยน์ เกิดจากการสร้างความ 

น่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีถกูปกปอ้งจากการโจมตี และปอ้งกนั

การสรา้งขอ้มลูทีไ่มส่มบรูณห์รอืเปน็เทจ็ สามารถตรวจสอบ 

ท่ีมาท่ีไป และปริมาณท่ีมีอยู่ได้ จึงเกิดการนำาความคิด 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูล เศรษฐศาสตร์การ

เงิน การเข้ารหัสลับทางคอมพิวเตอร์ (Cryptographic 

Computing) รวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับการทำานิติกรรม

และสัญญาต่าง ๆ ในตลาดการเงินมาจัดทำาชุดข้อมูลของ

เงนิดจิทิลั (Digital Currency) เพือ่ไมใ่หม้เีสน้กัน้อาณาเขต

2 Satoshi Nakamoto . (25 มีนาคม 2552) . Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, satoshin@gmx.com,  

 เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2561 จาก www.bitcoin.org
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เป็นเครื่องกีดขวาง มีสภาพคล่องในการใช้งานสูง และได้
รับการยอมรับใหเ้ปน็สนิทรพัยท์ีช่ำาระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย3 

ทำาให้เกิดคำาว่า Blockchain เพื่อใช้กำากับความเป็นมา
และการมีอยู่ของเงินดิจิทัล คล้ายหลักการของ “ห่วงโซ่
การคุ้มครองพยานหลักฐาน หรือ Chain of custoday”4

Blockchain คืออะไร
 Blockchain เปรียบเสมือนฐานข้อมูลสำาหรับการ
บริหารจัดการข้อมูล ซึ่งทำางานต่อกันเป็นชุดของข้อมูล 
หรือ Series แยกเก็บข้อมูลหลายแห่ง หรือเรียกว่า ฐาน
ข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) ทำาให้การ
เพิ่ม การลบ การแก้ไข จะต้องแก้ไขทุกฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
ขอ้มลูไว ้แตกตา่งจากระบบบริหารจดัการขอ้มูลทีท่ำาแบบ
รวมศูนย์ หรือ Centralized หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรือเครือข่ายทางการเงินทีท่ำางานแบบรวมศนูยเ์พือ่ให้ได้
ข้อมลูทีถ่กูต้อง มผีูร้บัผดิชอบโดยตรง แต ่Blockchain ไมม่ี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นการสร้างชุดที่ข้อมูลและสมการ 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองการมอียูใ่นระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่ก่ียวข้อง
หลายส่วน หลายเครื่อง และหลายระบบ สร้างข้อมูลต่อ
เนื่องเชื่อมโยงกันคล้ายตัวต่อ (Block หรือ Lego block) 
การสร้างชุดข้อมูลจากสมการทางคณิตศาสตร์ต่อเนื่องไป
เร่ือย ๆ  เปน็การสรา้งความปลอดภยัใหก้บัระบบเครอืข่าย 
ซ่ึงการเพิม่ของ Blockchain จะเปน็การเพ่ิมความยากของ
สมการทางคณติศาสตร ์ทำาใหเ้พิม่ความซบัซอ้นยากตอ่การ

ถูกโจรกรรมข้อมูล

 Blockchain มีประโยชน์อย่างไร ก่อนอื่นขอเสนอ 

ความเห็นว่า Blockchain เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้น

มาพรอ้มกบั Bitcoin เพือ่ใชส้ำาหรบัเกบ็ขอ้มลู Transaction  

ที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ หลังจากน้ันจึงมีการพัฒนา

ความสามารถและบริการเพือ่รองรบัลกูคา้ ตลอดจนธรุกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสกลุเงนิดจิทิลั โดยหลักการแล้ว Blockchain 

ทำาหน้าที่เปรียบเสมือนฐานข้อมูลหรือบัญชี (Ledger)  

ชุดเดียวที่กระจายตามเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดย

ไม่มีตัวกลาง ซึ่ง Blockchain Network ในแต่ละเครื่อง  

จะทำาหน้าที่บันทึก ตรวจสอบ และรับรอง Transaction  

ทีเ่กดิขึน้ในระบบบญัช ีหรอืพดูอกีแงห่นึง่ คอื Blockchain 

สามารถทำาหน้าท่ีในการบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

ตวัตน เจ้าของ สภานภาพ สิทธิ หรอืเรื่องราวอื่น ๆ  ภายใน

องค์กรได้5

 เทคโนโลยีอย่าง Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับ

สายงาน Data Science หรือ Data Analytics อย่างไร 

ความเป็นจริงแล้ว บริการของเทคโนโลยี Blockchain  

ถอืไดว้า่เปน็ตวัขบัเคลือ่นหนึง่ทีท่ำาใหเ้กิดความเปลีย่นแปลง

ในวงการ Data ได้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

 1. ลดปัญหาข้อมูลถูกปลอมแปลงหรือทำาซำ้า รวมถึง 

ลดภัยที่เกิดบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity) หรือ  

การหลอกลวง (Fraud) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

 2. เทคโนโลยี Blockchain จะทำาให้เกิดองค์กรแบบ

ใหม่ที่ใช้ข้อมูลได้ชาญฉลาดขึ้น

 3 ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย .(15 กุมภาพันธ์ 2561) . Cryptocurrency and related technologies : a concise series for lawyer,  
กองพัฒนากฎหมาย สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4  Chain of custody หรือ “ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน” คือ เอกสารแสดงลำาดับการเกิดเหตุการณ์ หรือเอกสารแสดงทุกขั้นตอน  
ตั้งแต่การยึดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือวัตถุพยานต่างๆ การดูแลรักษา การควบคุม การวิเคราะห์ และการจัดเก็บหลักฐานทางอิเล็กทรนิกส์  
เนือ่งจากหลกัฐานทีพ่บสามารถนำาไปใชใ้นยืนยนัไดใ้นช้ันศาล หลกัฐานเหลา่นีจ้งึจะตอ้งไดร้บัการจดัการอยา่งระมดัระวัง และรอบคอบเพือ่หลกีเลีย่ง
ข้อกล่าวหาว่าเป็นหลักฐานที่ปลอมหรือทำาขึ้นมา, เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2561 จาก http://www.orionforensics.com/w_th_page/Chain%20
of%20Custody.php
 5 จรัล งามวิโรจน์เจริญ . Blockchain Technology จะเปล่ียนโลกของข้อมูลอย่างไร. บริษัท เซอร์ทิส จำากัด เข้าถึงเมื่อ  
4 มีนาคม 2561 จาก https://thaipublica.org/2018/01/data-driven-society18/
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 3. Open data ที่กว้างขวางมากขึ้น

 4. เพิ่มความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) 

และความลับของข้อมูล (Confidentiality)

ตัวอย่างการทำางานของ Blockchain 

 เศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ของเราตั้งอยู่บน  

“ความไว้วางใจ” ระหว่างกัน (ว่าจะไม่มีใคร “เบี้ยว”  

ข้อตกลง) แต่เราต้องอาศัย “ตัวกลาง” จำานวนมากมาย

หลายรูปแบบในการทำาให้เรามั่นใจ เช่น เราอาศัยธนาคาร

เวลาโอนเงนิ อาศัยทนายเวลาเจรจาทำาขอ้ตกลงทางการคา้  

อาศัยนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เวลาหาซื้อบ้าน ฯลฯ 

Blockchain มีศักยภาพที่จะทำาให้ “ตัวกลาง” ทั้งหมดนี้

ไร้ความหมาย! (ถ้าไม่ยกระดับตัวเองไปส่งมอบมูลค่าเพิ่ม

ที่ซอฟต์แวร์ทำาไม่ได้) 6

 การทำางานของบล็อกเชน – เปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์

เป็นคน7

 ต่อมาโหนดประเภท “นักขุด” (miner) จะประยุกต์

ใช้สมการคณิตศาสตร์ชั้นสูงเข้ากับข้อมูลในบล็อก แปลง

ให้มันเป็น “ลายเซ็น” อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย 

เรียกว่า “แฮช” และนำามาต่อท้าย Blockchain นอกจาก

นี้ยังเอาแฮชจากบล็อกสุดท้ายในเชนที่ก่อนจะถึงบล็อก

ปัจจุบัน มาสร้างแฮชใหม่เช่นกัน แฮชจึงเปรียบเป็น  

“ครั่งผนึกจดหมาย” – ถ้าเปลี่ยนข้อมูลในบล็อกเพียงตัว

อกัษรตวัเดียว แฮชกจ็ะเปลีย่นไปท้ังหมด ในแงน้ี่แฮชจึงชว่ย  

“ยนืยนั” วา่ธุรกรรมลา่สดุเกดิขึน้จรงิ และยนืยนัวา่ธรุกรรม

หลังจากนี้ทั้งหมดถูกต้องด้วยเช่นกัน 

 6 สฤณ ีอาชวานนัทกุล. รูจั้กบล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีปฏวิตัสิงัคม. เข้าถงึเมือ่ 4 มนีาคม 2561 จาก https://thaipublica.org/2016/07/
blockchain-revolution/

 7  Drs. Conrad Barski and Chris Wilmer. Bitcoin for the Befuddled. เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2561 จาก https://www.coindesk.com/

blockchain-lottery-miners-rewarded/

 การทำางานของ Blockchain – การยืนยันธุรกรรม6

 สมมุติว่าเราอยากจะ “ปลอม” ธุรกรรม ด้วยการ

เปลี่ยนแปลงในบล็อกที่อยู่ใน Blockchain อยู่แล้ว แฮช

ของบล็อกน้ันก็จะเปลี่ยนไป ถ้าหากใครลองเช็คความถูก

ต้องด้วยการประยุกต์ใช้สมการคณิตศาสตร์ คนคนนั้น 

ก็จะพบทันทีว่า แฮชนี้แตกต่างจากแฮชของบล็อกที่อยู่ใน  

Blockchain ฉะนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าอันนี้เป็นของปลอม

 การผลิตแฮชนี้ในภาษา Blockchain เรียกว่า  

การสรา้ง “proof of work” หรอืเรียกชือ่เลน่วา่ “การขดุ” 

(mining) เหมือนขดุเหมอืง ทำาใหโ้หนดทีเ่นน้ทำาหนา้ทีน้ี่ได้

ชือ่วา่ “นกัขดุ” หรอื (miner) และเปน็วธิทีีท่ำาใหเ้ครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์ล้วน ๆ สามารถสร้าง “ความไว้วางใจ” ให้
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เกิดขึ้นสำาหรับธุรกรรมทุกธุรกรรมได้ โดยไม่ต้องมีสถาบัน

ตัวอย่าง เช่น ธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
Bitcoin คืออะไร
 Bitcoin อ่านว่า บิทคอยน์ คือ สกุลเงินในรูปแบบ

ของดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใคร

เป็นเจ้าของ Bitcoin ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้

เหมอืนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท Bitcoin ถกูสร้างขึน้มา

ดว้ยกลุม่นกัพฒันาเลก็ ๆ  กลุม่หนึง่ ตลอดจนบรษิทัใหญ ่ๆ   

ทั่วโลก โดยระบบของ Bitcoin ถูกรันโดยคอมพิวเตอร ์

ของผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอด

สมการคณิตศาสตร์

 Bitcoin ถือเป็นสกุลเงินแรกของโลกที่ถูกเรียกว่า  

ครปิโตเคอเรนซ ี(cryptocurrency) สามารถใชแ้ทนเงนิสด 

ซื้อสินค้าออนไลน์ อาจคล้ายกับระบบซื้อขายผ่าน 

อินเทอร์เน็ตทั่ว ๆ ไปที่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

 การมีอยูข่องระบบ Bitcoin โพรโตคอล ซึง่เปรยีบเสมอืน 

กับผู้คุมกฎแห่งเครือข่าย Bitcoin ได้กล่าวไว้ว่า Bitcoin  

จะสามารถท่ีจะถูกผลติข้ึนมาไดเ้พยีงแค่ 21 ล้าน Bitcoin 

เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Bitcoin สามารถที่จะถูกแบ่งออก

เป็นจำานวนย่อย ๆ ได้ (โดยหน่วยที่เล็กที่สุดของ Bitcoin 

คิดเป็นหนึ่งร้อยล้านต่อ 1 Bitcoin โดยหน่วยนี้ถูกเรียกว่า 

“ซาโตชิ” เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้สร้าง Bitcoin)

 หนว่ยเงนิทีคุ่น้เคยจะถกูนำามาผกูตดิกบัราคาของทอง

หรือเงินหรือโลหะมีค่า โดยทฤษฎี ถ้าเดินไปซื้อทองที่ร้าน

ทองด้วยเงินบาทก็จะได้ทองกลับบ้าน แต่ในขณะเดียวกัน 

Bitcoin นัน้ไมไ่ด้ถกูอา้งองิกบัทอง แตถ่กูอา้งองิดว้ยสมการ

ทางคณติศาสตร ์ผูค้นทัว่โลกกำาลงัใชซ้อตแ์วรห์รอืโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการถอดสมการทางคณิตศาสตร์ 

เพื่อผลิต Bitcoin โดยสูตรทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ 

มีอยู่ให้หาได้แบบไม่คิดเงิน ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าไป 

ตรวจเช็คไดแ้บบฟรี ๆ  โดยซอฟอตแ์วร์ซึง่เปน็ระบบ open 

source แปลวา่ ทกุคนสามารถท่ีจะตรวจสอบความโปร่งใสได้

 วิธีทำางานแบบ “กระจายศูนย์” ของ Blockchain 8

สกุลเงินดิจิทัล

 จากการตรวจสอบจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า 

มีเว็บไซต์จำานวนมากท่ีเกี่ยวข้องกับการนำาเสนอข้อมูล 

ของสกลุเงนิดจิทิลั โดยในทีน่ีข้อนำาเสนอเฉพาะของเวบ็ไซต ์

https://www.tradingview.com โดย พิจารณาในส่วน

ของเนื้อหาภาษาไทย https://th.tradingview.com/

markets/cryptocurrencies/prices-all/ พบว่า มีสกุล

เงินดิจิทัลจำานวน 212 สกุลเงิน ดังภาพ

 8 Paul Forrest : Linkedin. เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2561  

จาก https://www.economicpolicygroup.com/press-blog/ 

how-blockchain-technology-could-be-used-for-social-good/
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 บิทคอยน ์อาจจะถอืวา่เปน็ FinTech หรอื Financial 

Technology แบบหนึ่ง โดยการอ้างอิงมูลค่าของสกุลเงิน

ไมไ่ดเ้กิดจากส่ิงทีค่ดิหรอืดำาเนนิการในอดตี คอื การใช้ทอง

หรือโลหะมีค่าคำ้าประกันมูลค่าสกุลเงิน แต่บิทคอยน์เกิด

จากเป็นการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ และมูลค่าเกิดจาก

ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น บุคคลธรรมดา, 

นิติบุคคล, ปริมาณที่มีในตลาด, ความต้องการถือครอง 

ในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งความเป็นเงินของเงินดิจิทัล 

ตามหลักเศรษฐศาสตร์ มีลักษณะสำาคัญอยู่อย่างน้อย  

2 ประการ คือ ความมีจำานวนจำากัด (Scarcity) และ

การได้รับการยอมรับเพื่อใช้ในการชำาระหนี้ (Universal 

Acceptance) 9

บิทคอยน์กับประเทศไทย

 สกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า บิทคอยน์ เท่าที่ผู้เขียนทราบ

พบวา่ มกีารอา้งองิหรอืมกีารเรยีกชำาระคา่ดำาเนนิการดว้ย

สกุลเงินบิทคอยน์เม่ือปี พ.ศ. 2557 โดยเร่ิมจากการที่

คอมพวิเตอรห์ลายเครือ่งในประเทศไทย และต่างประเทศ

ถูกโจมตีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบางทีเรียกว่า 

ไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทเรียกค่าไถ่ ซึ่งทั่วโลกใช้ช่ือว่า 

RAMSOMWARE มาจาก Ransom + Software ซึ่งเป็น

โปรแกรมที่มาพร้อมกับ E-mail ที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีส่งมาให้ 

โดยต้ังชื่อเรื่อง (subject) ที่มีข้อความที่สำาคัญ หรือน่า

สนใจ อาทิเช่น payment, receipt, order, quotation, 

shipment เป็นต้น ตามด้วยข้อความต่าง ๆ พร้อมกับ

แนบไฟล์ประเภท PDF, JPEG, GIF, WORD, EXCEL, 

PowerPoint แต่โดยส่วนมากจะเจอในลักษณะ PDF 

เมื่อผู้รับ e-mail เปิดดูไฟล์แนบ จะเป็นการดาวน์โหลด

โปรแกรมมาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้งาน จากนัน้โปรแกรม

ก็จะเริ่มทำางานโดยการเข้ารหัสข้อมูล เน้นแฟ้มข้อมูลกลุ่ม 

DOC, XLS, PPT, JPG, PPS, หรือแฟ้มข้อมูลประเภท

ภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดียต่าง ๆ  รวมไปถึงแฟ้มฐานข้อมูล  

เมือ่เขา้รหสัเสรจ็สิน้ เจา้ของเครือ่งคอมพวิเตอรก์จ็ะไมส่ามารถ

เปิดอ่านแฟ้มข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อีก  

โดยหนา้จอของเครือ่งจะปรากฏขอ้มลูใหโ้อนเงนิเพือ่รบัรหสั

ข้อมูลสำาหรับการถอดรหัสข้อมูล จำานวนเงิน 3 bitcoins 

ในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 1 bitcoin = 6,000 บาท  

ซึง่มหีลายองค์กรและหลายสว่นราชการ รวมถงึสว่นบคุคล

ถกูโจมตดีว้ยโปรแกรมลกัษณะนี ้บางสว่นยอมชำาระคา่ขอ้มูล

ถอดรหสักส็ามารถถอดรหสัขอ้มลูใชไ้ด้อกีคร้ัง บางส่วนกไ็ม่

ไดร้หสัหลังชำาระคา่รหสัข้อมลู ซ่ึงผูเ้ขยีนเช่ือวา่ช่วงเวลานัน้

เปน็ครัง้แรกทีบ่ทิคอยนเ์ริม่เปน็ทีรู่จ้กัในประเทศไทย และก็

ยงัมเีหตกุารณล์กัษณะนีเ้กิดข้ึนตอ่เนือ่งทุกปีกระทัง่ปัจจุบนั

 ปจัจบุนั มเีวบ็ไซตจ์ำานวนมากเปดิใหผู้ส้นใจทัว่ไปสมคัร

เป็นสมาชิก สำาหรับการซื้อขาย Bitcoin ในประเทศไทย 

และโอนเงินบาทเพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์นำาเงินบาทท่ี

โอนไปให้ แลกเปลี่ยนเป็น Bitcoin ให้กับผู้ที่ประสงค์ 

จะแสวงหากำาไรจากผลตา่งของค่าเงินหรือการข้ึนลงของเงนิ

สกุลดิจิทัล หรือ Bitcoin ในประเทศไทย จำานวนมาก เช่น 

bx.in.th, localbx.io, www.thaibtc.com, bitcoin.co.th,  

siamoption.com เป็นต้น ซึ่งเว็บไชต์ตัวแทนแลกเปลี่ยน 

ซื้อขาย Bitcoin เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน 

ต่างประเทศ กรณีหากพบการกระทำาผิดเจ้าหน้าที่ 

จะมีปัญหาในการยึด หรือเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

เพ่ือตรวจสอบเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐาน ตามทีก่ฎหมาย

ให้อำานาจหรือดำาเนินการ

วธีิการสมัครเขา้ใช้บรกิารซือ้ขายเงนิสกลุดิจทัิล

 ปกติการสมัครเข้าใช้บริการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล  

จะต้องทำาการยืนยันตัวตนของผู้สมัครก่อน จึงจะสามารถ

ทำาการซื้อขายได้ โดยวิธีการยืนยันตัวตนจะต้องส่งสำาเนา

เอกสารทีท่างราชการออกให้ เช่น บตัรประจำาตวัประชาชน 

หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น ทั้งนี้ การส่ง

สำาเนาเอกสารดังกล่าว ผู้สมัครอาจทำาการปลอมแปลง

 9 ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย . (21 กุมภาพันธ์ 2561). Cryptocurrency สำาหรับนักกฎหมาย ตอนที่ 2 : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินดิจิทัล.  

กองพัฒนากฎหมาย สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตัวตนได้โดยการใช้เอกสารของบุคคลอื่น ดังนั้น ผู้ให้

บริการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลที่ให้ความสำาคัญในเร่ือง

ความปลอดภัยและความมีตัวตนที่แท้จริงของสมาชิก

จึงเลือกใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายของสมาชิก

คู่กับเอกสารราชการด้วย หลังจากทำาการยืนยันตัวตน

ของสมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้ผูส้มคัรใชบ้รกิารจะสามารถเพิม่

บัญชีธนาคารเพื่อนำาเงินเข้าระบบและทำาการซื้อขายเงิน

สกุลดิจิทัลต่อไปได้ ซึ่งการซื้อขายนั้นสามารถทำาได้หลาก

หลาย เช่น การซื้อขายระหว่างเงินบาทกับเงินสกุลดิจิทัล 

การซื้อขายระหว่างเงินสกุลดิจิทัลด้วยกันเอง การซื้อขาย

ระหวา่งเงนิสกุลดจิทิลักบัเงนิสกลุของประเทศตา่ง ๆ  เป็นต้น 

บางเว็บไซต์ที่ให้บริการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลอาจสามารถ

ทำาการสมัครสมาชิกแล้วทำาการซื้อขายระหว่างเงินสกุล

ดิจิทัลได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนก่อน แต่อาจจำากัด

จำานวนการซ้ือขายไว้ระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงสามารถกล่าว

โดยสรุปว่า โดยทั่วไปการใช้บริการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล

มีขั้นตอน ดังนี้

 1. สมคัรสมาชกิโดยกรอกขอ้มลูบนเว็บไซต์ทีต้่องการ

สมัครใช้บริการซื้อขายเงินสกลุดิจิทัล ประกอบด้วยข้อมูล 

เช่น ชือ่ นามสกลุ Email Address ชือ่ผูใ้ชง้าน (Username) 

เป็นต้น

 2. ยนืยนัการสมคัรผา่นระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 

(Email) โดยระบบจะส่งรหัสผ่าน (Password) สำาหรับ

ยนืยนัการสมคัรไปยงัผูส้มคัรตาม Email Address ทีผู่ส้มัคร

กรอกข้อมูลจากข้อ 1 โดยปกติผู้ให้บริการจะแนะนำาให้ใช้

รหัสผ่านที่ 2 (2 Factor Authentication) เช่น Google 

Authenticator SMS Email เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้รหัส

ผ่านแบบอ่ืนร่วมในเข้าสู่ระบบและการทำารายการต่าง ๆ  ด้วย

 3. สมาชกิเขา้สูร่ะบบโดยใชช้ือ่ผูใ้ช้ตามทีส่มคัรและใช้

รหสัผา่นตาม Email ทีไ่ดร้บั เพือ่ทำาการกรอกขอ้มลูสว่นตวั

เพิม่เตมิ และยนืยนัตวัตนโดยสง่เอกสารทางราชการและรปู

ถา่ยทีเ่หน็ภาพใบหน้าชัดเจน พรอ้มเอกสารราชการทีแ่นบ 

และโดยปกติเว็บไซต์ท่ีให้บริการจะให้เขียนช่ือเว็บไซต์ใน

กระดาษในขณะท่ีถ่ายภาพใบหน้าและเอกสารราชการด้วย

ตัวอย่างภาพถ่ายการยืนยันตัวตนในเว็บบริการซื้อขาย

เงินสกุลดิจิทัล (bx.in.th) i

 4. สมาชิกเข้าสู่ระบบเพ่ือเพ่ิมบัญชีธนาคารเข้าใน
ระบบและนำาเงินจริงสกุลต่าง ๆ เข้าในระบบเพ่ือทำาการ
ซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล โดยการเพิ่มบัญชีเข้าสู่ระบบนั้น 
บัญชีท่ีทำาการเพิ่มต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อ สกุล
ของสมาชิกด้วย และการนำาเงินจริงเข้าสู่ระบบจะต้อง
เป็นเงินที่มาจากบัญชีธนาคารที่เพิ่มไว้แล้วเท่านั้น รวมทั้ง
การนำาเงินจริงออกจากระบบกส็ามารถส่ังโอนเงินเขา้บญัชี
ที่ทำาการเพิ่มไว้แล้วเท่านั้น
 5. ฝากเงินเขา้สู่ระบบ โดยกำาหนดบญัชธีนาคารตน้ทาง
ที่เพิ่มไว้ตามข้อ 4 พร้อมยอดเงินที่ต้องการฝากเข้าระบบ
และบัญชีปลายทาง ซ่ึงเว็บไซต์ผู้ให้บริการจะมีให้เลือก
หลายธนาคาร หลังจากนั้นระบบจะทำาการสุ่มตัวเลขท่ี
ใกล้เคียงกับจำานวนที่ต้องการฝาก และกำาหนดให้สมาชิก
โอนเงินให้ตรงกับจำานวนที่ระบบสุ่มให้ไปที่บัญชีธนาคาร
ปลายทางตามที่กำาหนด ซึ่งจำานวนเงินที่ระบบสุ่มให้ฝาก
จรงินัน้จะมากกวา่จำานวนทีต่อ้งการฝากเลก็นอ้ย เชน่ หาก
ต้องการฝากเงินเข้าระบบจำานวน 10,000 บาท ระบบจะ
สุ่มให้ฝากเงินเข้าระบบ 10,001 บาท เป็นต้น หลังจาก
ทำาการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้วสมาชิก
ผู้ฝากเงินจะต้องทำาการยืนยันการโอนเงินโดยแนบหลัก
ฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบ โดยหลักฐานการโอนเงินจะ
ต้องเป็นรูปภาพของเอกสารการฝากเงินหรือเอกสารการ
โอนเงินไปยังบัญชีปลายทาง สามารถใช้ได้ทั้งการโอนเงิน
ผ่านธนาคารโดยใช้เอกสารการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ
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ใชห้ลกัฐานเปน็ภาพการโอนเงนิออนไลนผ์า่นระบบตา่ง ๆ   
กไ็ด ้เมือ่ผูใ้ห้บรกิารตรวจสอบการฝากเงินเขา้ระบบเรยีบร้อย
โดยมีความถูกต้องตรงกันก็จะอนุมัติเงินฝากในระบบให้
สมาชิกนั้น ๆ เพื่อทำาการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลต่อไป
 6.  สมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อทำาการซื้อขายเงินสกุล
ดิจิทัล โดยผู้ให้บริการแต่ละรายจะให้บริการซื้อขายเงิน
สกุลดิจิทัลสกุลต่าง ๆ แตกต่างกัน บางรายให้บริการซื้อ
ขายเฉพาะบางสกุลเงินเท่านั้น และผู้ให้บริการจะกำาหนด
อตัราคา่ธรรมเนยีมในการซือ้ขายแตล่ะรายการไวแ้ตกตา่ง
กนั เชน่ เวบ็ไซต ์bx.in.th กำาหนดคา่ธรรมเนยีมการซือ้ขาย
ไว้ที่ 0.25% ต่อรายการ เป็นต้น

 7. สมาชกิถอนเงนิจากระบบ การถอนเงนิจากระบบ

สามารถถอนไดท้ัง้เงนิสกลุดจิทิลัและเงนิสกลุจรงิตา่ง ๆ  โดย

หากตอ้งการถอนเงนิสกลุจรงิ เชน่ เงนิบาท จะตอ้งถอนโดย

กำาหนดให้เขา้ในบญัชท่ีีได้ทำาการเพิม่ไวใ้นข้อ 4 โดยจะมค่ีา

ธรรมเนยีมการถอนเงนิตามทีผู้่ใหบ้รกิารกำาหนด และกรณี

ตอ้งการถอนหรอืโอนเงนิสกุลดจิทิลัจะตอ้งทำาการระบเุลข

บัญชีกระเป๋าเงินสกุลดิจิทัลสกุลนั้น ๆ  (Wallet Address) 

และระบุจำานวนเงินเพื่อทำาการโอน โดยการถอนหรือโอน

เงนิทัง้เงนิจริงและเงนิสกลุดจิทิลัจะใชร้ะยะเวลาพอสมควร

เพือ่ใหก้ารโอนเงนิเสรจ็สมบรูณ ์สำาหรบัการถอนเงนิจรงิหาก

อยู่ในช่วงเวลาเปิดทำาการของธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 

10 - 30 นาที หากอยู่ในช่วงปิดทำาการของธนาคารจะใช้

เวลาประมาณ 12 ชัว่โมง สำาหรับการถอนหรอืโอนเงนิสกุล

ดิจิทัลจะใช้เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสกุลเงินดิจิทัลและ 

ผู้ให้บริการ (กระเป๋าเงิน) ต้นทางและปลายทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การซื้อขายเงินดิจิทัลโดยในบทความนี้ขอใช้คำาว่า  
“บิทคอยน”์ แทนเงนิสกลุดจิทิลัเพือ่ความสะดวกในการอธบิาย  
โดยปัจจุบันจะพบเว็บไซต์ หรือการโฆษณาผ่านทางสังคม
ออนไลนชั์กชวน หรอืแนะนำาใหซ้ือ้ขายบิทคอยนเ์กบ็ไวเ้พือ่
เก็งกำาไรคล้ายการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่ส่ิงที่
การซื้อขายบิทคอยน์ต่างจากหุ้น หรือเงินตราสกลุต่าง ๆ 
หรอืโลหะมค่ีาจำาพวกทอง คอื ทีม่าของบทิคอยน ์เนือ่งจาก

การกำาหนดคา่ของเงินตราสกลุตา่ง ๆ  ท่ีใชใ้นปจัจุบนัมกีาร

กำาหนดมลูคา่โลหะมคีา่ เชน่ ทองคำา เปน็ตน้ ในการรบัรอง

มูลค่าของเงิน หรือราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เกดิจากการดำาเนนิธุรกจิของบรษิทัเหลา่นัน้ สร้างหรอืขาย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งการดำาเนินกิจการจะเป็นสิ่งที่ใช้

ประเมนิหรอืบง่บอกมลูคา่ของหุน้ของบรษิทั เพือ่ใชใ้นการ

ซือ้ขายหรือแลกเปลีย่นระหวา่งบคุคล หรอืกลุม่ธรุกิจ หรอื

การเกง็กำาไรในตลาดหลกัทรพัย ์ในขณะทีบิ่ทคอยนมี์ทีม่า

จากสตูรการคำานวณทางคณิตศาสตรโ์ดยกลุ่มคอมพิวเตอร์

ที่กระจายกันอยู่ในที่ต่าง ๆ  มีการจัดเก็บข้อมูลการทำางาน

แบบตอ่เนือ่ง เพื่ออา้งองิที่มาที่ไปของการเพิม่ขึ้นหรือการ

เปล่ียนมอืของบทิคอยน ์และอาศยัความยากในการแสวงหา 

ความต้องการของผู้ที่สนใจ และอื่น ๆ  เป็นแรงจูงใจให้เกิด

ความสนใจและแสวงหามาเก็บไว้ ซึ่งหากพิจารณาจาก

บทความของคณุณรณั โพธิพั์ฒนชยั นกักฎหมายกฤษฎีกา

ปฏบิตักิาร, กองพฒันากฎหมาย สำานกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา มลูคา่ของบทิคอยนเ์กดิจากความมจีำานวนจำากดั 

(Scarcity) และการได้รับการยอมรับเพื่อใช้ในการชำาระ

หนี้ (Universal Acceptance) หรือหากเปรียบเทียบคดี

อาชญากรรมที่เคยดำาเนินการมาแล้ว คือ กรณี UFUN  

ที่มีการสร้าง U-Token

 เมื่อพิจารณากฎหมายต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจาก

เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่ามีกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเงินตรา ได้แก่

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 เงินตรา มาตรา 6 กำาหนดว่า เงินตรา ได้แก่ เหรียญ

กษาปณ์และธนบัตร

 ทุนสำารองเงินตรา มาตรา 30 กำาหนดว่า ให้สินทรัพย์ 

ต่อไปนีเ้ป็นสิง่อนัชอบด้วยกฎหมายทีจ่ะประกอบขึน้เป็นทนุ 

สำารองเงินตรา

  (1) ทองคำา

  (2) เงนิตราต่างประเทศอนัเป็นเงนิตราทีพ่งึเปลีย่น

ได้หรือเงนิตราต่างประเทศอืน่ใด ทีก่ำาหนดโดยกฎกระทรวง 

ทัง้นี ้ต้องเป็นรปูเงนิฝากในธนาคารนอกราชอาณาจกัรหรอื

ในสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
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  (3) หลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีจะมีการชำาระหนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (2)
  (4) ทองคำา สนิทรพัย์ต่างประเทศ และสทิธพิเิศษ
ถอนเงิน ทั้งนี้ ที่นำาส่งสมทบกองทุน การเงิน...

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
 “ธรุกจิสถาบนัการเงนิ” หมายความวา่ ธรุกจิธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และให้
หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
 “ธรุกจิธนาคารพาณชิย”์ หมายความวา่ การประกอบ
ธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หรือเม่ือสิ้นระยะเวลาอันกำาหนดไว้ และใช้
ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อ
ขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงิน
ปริวรรตต่างประเทศ
 “ธุรกิจเงินทุน” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ
รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำาหนดไว้ ซึ่งมิใช่การ
รับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค 
และใชป้ระโยชนจ์ากเงนินัน้โดยวธิหีนึง่วธิใีด เชน่ ใหส้นิเช่ือ  
ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
 “ธรุกจิเครดติฟองซเิอร”์ หมายความวา่ การประกอบ
ธรุกจิรบัฝากเงนิหรอืรบัเงนิจากประชาชนทีจ่ะจา่ยคืนเมือ่
สิ้นระยะเวลาอันกำาหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้...
 มาตรา 6 การระดมเงินจากประชาชนโดยการขาย
หรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มิให้อยู่ภายใต้บังคับ 
ของพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
 “เงินตรา” หมายความวา่ เงินทีช่ำาระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย
ในประเทศไทย

 “เงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินที่ชำาระหนี้
ไดต้ามกฎหมายในประเทศอืน่ใดนอกจากประเทศไทย และ
หมายความรวมตลอดถงึคา่แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ
“ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า  
เงินฝากคงเหลอืในธนาคารต๋ัวแลกเงิน เช็ค ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
โทรเลขสั่งโอนเงิน หนังสือสั่งโอนเงิน หรือธนาณัติบรรดา
ที่จะพึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
 “ทองคำา” หมายความว่า เหรียญกษาปณ์ทองคำา 
ทองคำาแท่ง หรือก้อน
 “หลกัทรพัย”์ หมายความวา่ หุน้ พนัธบตัร หุน้กู ้และ
ใบรับเงินฝาก
 มาตรา 4 ใหร้ฐัมนตรมีอีำานาจออกกฎกระทรวงควบคมุ 
กำากัด หรือห้ามการปฏิบัติกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับการแลก
เปลี่ยนเงินหรือการอื่นซึ่งมีเงินตราต่างประเทศเข้ามา
เกี่ยวข้องไม่ว่าในรูปใด และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวง
ในข้อต่อไปนี้ด้วย
  (1) การซื้อ การขาย การให้กู้ยืมเงินตราต่าง
ประเทศหรือทองคำา
  (2) การสง่เงินตรา ธนาคารบตัร ธนาณตั ิหลกัทรัพย์ 
เงินตราต่างประเทศ หรือทองคำาออกไปนอกประเทศ...

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485
 มาตรา 7 ธปท. มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินภารกิจ
อนัพงึเปน็งานของธนาคารกลางเพือ่ดำารงไวซ้ึง่เสถยีรภาพ
ทางการเงนิ และเสถยีรภาพของระบบสถาบนัการเงนิและ
ระบบการชำาระเงิน
 การดำาเนินภารกิจตามวรรคหนึ่งต้องคำานึงถึงการ
ดำาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย
 มาตรา 8 ให้ ธปท. มีอำานาจกระทำากิจการต่าง ๆ  เพื่อ
บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 และอำานาจเช่นว่านี้
ให้รวมถึงการดำาเนินกาดังต่อไปนี้ด้วย
  (1) การออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและ
บัตรธนาคาร

  (2) การกำาหนดและดำาเนินนโยบายการเงิน…

  (3) การจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดต้ังระบบการ

ชำาระเงิน... 
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  (8) การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งการบริหาร

จัดการสินทรัพย์ในทุนสำารองเงินตรา ทั้งนี้ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินตรา

  (9) การควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

 มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้

 “การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 

การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิการถอน

เงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการท่ีเปิดไว้

กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือ

บางส่วน... 

 “เงนิอเิลก็ทรอนกิส”์ หมายความวา่ บตัรอเิล็กทรอนกิส์

ทีผู้่ใหบ้รกิารออกให้แกผู้่ใชบ้รกิารซึง่จะระบช่ืุอหรอืไมก่ต็าม 

โดยมกีารชำาระเงนิใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารไวล้ว่งหนา้ เพือ่นำาไปใช้

ชำาระค่าสินค้าค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชำาระด้วย

เงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำานวนเงินท่ีชำาระ

ไว้ล่วงหน้า...

 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้

บริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ำาหนดไว้ใน

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

 โดยจากการศึกษาข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

พบว่าในเว็บไซต์ของสำานักกษาปณ์ บัญญัติว่า “เงินตรา” 

คือ วัตถุที่ใช้ในการแลกขายซื้อเปลี่ยน เป็นตัวแทนการวัด

มูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน เงินตราในอดีตเริ่มจาก

การใช้เปลือกหอย อัญมณี พัฒนามาเป็นโลหะ ปัจจุบัน 

ใช้เป็น เหรียญกษาปณ์ และธนบัตร10 ซึ่งในส่วนของ 

พระราชบญัญติัเงนิตราฯ ไดก้ำาหนดคำานยิามไวใ้นลกัษณะ

เดียวกัน โดยจากข้อมูลที่ศึกษาจะพบว่า เงินดิจิทัล  

หรือ บิทคอยน์ ไม่สามารถอ้างอิงมูลค่าหรือการมีอยู่  

ตามคำานิยามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทยได้ 

ทำาให้ไม่มีหน่วยงานควบคุมการแลกเปลี่ยน เนื่องจาก 

ไม่ใช่เงินตราหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่โลหะมีค่า  

การซือ้ขายแลกเปลีย่นของประชาชนในปัจจุบนัเปน็การสมยอม

หรอืยอมรบัมลูคา่ทีม่ ีซึง่เกดิจากความตอ้งการ, ความหายาก  

และการยอมรบัใหม้กีารชำาระค่าสนิคา้และบรกิารด้วยเงนิ

สกุลดิจิทัล โดยกลุ่มบุคคลที่นิยม

 การซือ้ขายแลกเปลีย่นเงนิสกลุดจิทิลั เชือ่วา่ผูซ้ือ้หรอื

ขายเงินสกุลดิจิทัลควรจะทราบถึงการเกิดของสกุลเงิน 

โดยพิจารณาเห็นว่า หากมีการซื้อได้ในราคาที่ถูกและ

ขายได้ในราคาที่แพง ตนเองก็จะมีกำาไร มีลักษณะเก็ง

กำาไร ไม่ได้สนใจมูลค่าที่เกิดขึ้นว่ามาจากไหน และการซื้อ 

หรือขายเป็นการดำาเนินการโดยสมัครใจของเจ้าของ 

เงนิสกลุดจิิทลัหรอืเงนิตราปกตนิัน้ ๆ  ซึง่เม่ือมีความตอ้งการ

ถือเงินสกุลดิจิทัลมาก ก็จะมีผลในทางจิตวิทยาให้มีราคา

ตอ่หนว่ยสงูเม่ือเทยีบกบัสกลุเงนิตราปกต ิผูเ้ขยีนบทความ

จึงมีความเห็น ดังนี้

 1. ไม่มีกฎหมายห้ามการซื้อขาย หรือถือครอง หรือ

แลกเปล่ียน หรือสะสม สำาหรับประชาชนหรือนิติบุคคล

หรือหน่วยงานหรือองค์กรใด

 2. ไมม่บีทลงโทษสำาหรบับคุคลหรอืองคก์รนติบิคุคลใด

จากการซื้อขาย หรือถือครอง หรือแลกเปลี่ยน หรือสะสม 

รวมถึงการนำาไปใช้

 3. กำาหนดภารกจิเพิม่เตมิใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทย

หรือหน่วยราชการใด ๆ เป็นหน่วยงานควบคุมดูแล และ

กำากับการซื้อขาย

 4. กำาหนดใหเ้งนิสกลุดจิทิลัเปน็เงนิตราประเภทหนึง่

ตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการควบคมุดแูลธรุกิจบรกิาร

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และจะต้อง

 10  สำานักกษาปณ์ .(พ.ศ. 2557). ความรู้เรื่องกษาปณ์ . เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2561 จาก http://www.royalthaimint.net/ewtadmin/ 

ewt/mint_web/ewt_news.php?nid=46&filename=index
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มีการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนย้ายตาม 

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทำาผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 5. กำาหนดให้มีองค์กรหรือสถาบันการเงินหรือคล้าย

ตัวแทนสถาบันการเงิน (Banking agent) เป็นผู้รับลง

ทะเบียนและซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล

 6. กำาหนดให้กรมสรรพากรหรอืหนว่ยราชการหนึง่ใด 

ทำาหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วนต่างที่เกิดจากการซื้อขาย

 7. กรณท่ีีมกีารโฆษณา ชกัชวน จูงใจ ใหป้ระชาชนหรอื 

องค์กรนิติบุคคลใด ร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง

ประชาชน ก็แนะนำาให้มีการแจ้งความดำาเนินคดีตาม 
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พันตำ�รวจโท พัฒนะ ศุกรสุต 1

อาชญากรรมรูปแบบใหม่

 1ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 อาชญากรรม ไดม้กีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ รูปแบบ 
เทคนิค และวธิกีาร ใหม ่ๆ  อยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะทีโ่ลกกา้ว
เข้าสูส่งัคมในยคุของเทคโนโลยสีารสนเทศและการตดิตอ่สือ่สาร
ในศตวรรษที ่21 นี ้อาชญากรรมได้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเรว็ในแบบกา้วกระโดด มคีวามยุง่ยากและสลบัซบัซ้อน  
เกิดความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
เป็นอย่างมาก การเก็บ การรวบรวมพยานหลักฐาน  
การตรวจพิสูจน์ และการพิสูจน์ถึงเจตนาในการกระทำา 
ความผิดสามารถกระทำาได้ยากยิ่ง การปกปิดร่องรอย
ของการกระทำาความผิดก็มีความแนบเนียนเช่นเดียวกัน
กับการล่องหนหายตัว ซึ่งดูเหมือนกับภาพยนตร์ในแนว
วิทยาศาสตร์ก็ไม่ผิดเพี้ยน
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบ
โดยตรงทัง้ดา้นบวกและด้านลบต่อสงัคม การเมอืง การดำารง
ชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ความคิด การติดต่อสื่อสาร 
ระบบเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การค้าขาย และความ
มั่นคงของประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลกระทบที่
เกิดขึน้นัน้ไม่ไดเ้พยีงแตก่ระทบตอ่กลุม่คนกลุ่มใดกลุม่หน่ึง 
หรอืประเทศใดประเทศหนึง่ แตไ่ดส้ง่ผลกระทบกบัทกุคน 
ทกุสงัคม และทกุประเทศทัว่ทัง้โลกอยูใ่นขณะนี ้ซึง่รวมไป
ถึงการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ด้วย
 และอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ส่วนใหญ่ก็ได้อาศัย
ถึงความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการตดิตอ่สือ่สาร มาเปน็เครือ่ง
มือโดยตรงหรือเคร่ืองอำานวยความสะดวกหรือถูกใช้เป็น
สว่นหนึง่ของการกระทำาความผดิด้วยกนัท้ังสิน้ การให้ความ
สำาคัญและสนใจ สิ่งแรกจึงควรที่จะศึกษาถึงแนวโน้มของ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีว่าจะไปในทิศทาง

ใด จะใช้เวลาในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ
นานหรือไม่ และจะยั่งยืนต่อไปอย่างไร หรือที่เราอาจจะ
เรียกได้ว่า IT Trend ซึ่งบริษัท Gartner เป็นผู้นำาของโลก
สำาหรับการสำารวจทางด้านนี้ ซึ่งสามารถนำาไปคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าและใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในหลาย ๆ 
แง่มุมด้วยกัน ซึ่งผลการสำารวจ IT Trend ของ Gartner 
ล่าสุดในปี 

2017 ปรากฏตามภาพกราฟด้านล่างนี้ 
(ภาพสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต) 

ซึ่งจะส่งผลกระทบในอีก 10 ปีถัดจากนี้ไป

 การวเิคราะหต์อ่ยอดจาก Hype Cycle for Emerging  
Technologies 2017 ของ Gartner ที่ทำาการ
วิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีท่ีกำาลังเป็นที่สนใจของภาคธุรกิจ
นั้น พอจะยกเป็นตัวอย่างที่สำาคัญในชีวิตจริงได้แก่  
มีการใช้ Artificial Intelligence (AI) กันอย่างกว้างขวาง 
เช่น การใช้หุ่นยนต์ (Smart robot), ระบบขับเคล่ือน
อตัโนมตั,ิ ระบบทีท่ำางานอตัโนมตัสิมบรณูแ์บบดว้ยตนเอง
และสามารถเรียนรู้ได้ในแบบ Machine Learning (MI) 
เช่น Smart office หรือ Office automation ซึ่งการ 
กระทำาความผิดหรือการทำางานที่ผิดพลาดของระบบหรือ
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หุน่ยนต ์ไมส่ามารถพิสจูนไ์ดอ้ยา่งชดัเจนหรอืพสูิจนเ์จตนา
ได้ยากมากว่า เป็นการกระทำาของมนุษย์หรือเป็นการ
ตัดสินใจของระบบหรือหุ่นยนต์ที่ได้กระทำาลงไป และยัง
มีเทคโนโลยีท่ีพัฒนาต่อไปถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองจนไป
ถึงระดับ Deep learning (ภาพสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต)

 รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เช่น Cloud computing, 
Big data analytics, เครือข่ายความเร็วสูงระดับ 5G 
และรวมถึงบริการลำ้าสมัยต่างๆที่จะเกิดตามมาอีก
จำานวนมาก, Internet of things (IoT) ซึ่งอุปกรณ์ 
ทุกอย่างจะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา  
จะอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด และมีการใช้งานอย่าง
กว้างขวางมากท่ีสุด แต่ก็มีจุดอ่อนและช่องโหว่อยู่มาก  
ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่จะเน้นการออกแบบ 
ให้สามารถตอบสนองต่อการทำางานที่กำาหนด แต่ไม่ได้ 
ถูกออกแบบในด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ได้ดีเท่าที่ควร และอีกสิ่งหน่ึงท่ีกำาลังมีคนทั้งโลก
กล่าวถึงและนำาไปต่อยอดอย่างกว้างขวางในขณะน้ี 
ก็คือ เทคโนโลยี Blockchain ที่เรารู้จักกันดีในผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบของเงินในรูปแบบดิจิทัลท่ีชื่อว่า Bitcoin  
ซึ่งเทคโนโลยีน้ีมีความปลอดภัยสูงมาก และโดยที่ไม่
สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงได้ จึงอาจเป็นเครื่องมือ
ท่ีสำาคัญในการฟอกเงินและในกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีอาจ
ตามมา โดยเฉพาะในประเทศไทยในขณะนี้ก็ยังไม่มี
มาตรการใด ๆ ออกมาควบคุมกำากับดูแลอย่างชัดเจน  
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลัง ในอนาคตได้ (ภาพสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต)

 จากการที่ภาคธุรกิจทั่วโลกกำาลังก้าวเข้าสู่ Digital 
Business อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงประเทศไทยที่รัฐบาล
ไดป้ระกาศนโยบายไทยแลนด ์4.0 เปน็การพัฒนาประเทศ
โดยการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีความคิด
สรา้งสรรค ์และนวตักรรม เปน็สว่นสำาคญัในการขบัเคลือ่น 
เปน็การเรง่พฒันาและปฏริปูโครงสรา้งทางเศรษฐกจิขนานใหญ ่ 
เพือ่ใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ อยูด่กีนิด ีและมคีวามสขุ  
ซึ่งดูได้จากรายงานผลของการสำารวจมูลค่าพานิชย์
อเิลก็ทรอนกิส ์(e-Commerce) ในประเทศไทย โดยสำานกังาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ 
ETDA ฉบบัลา่สดุพบวา่ e-Commerce ไดเ้ตบิโต ตดิตอ่กัน  
อยา่งมนียัสำาคญัทางเศรษฐกจิ โดยมีมลูคา่ทีส่งูขึน้ ๆ  ทุกปี  
โดยจากการคาดการณ์พบว่าในปี 2560 มูลค่า พานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในประเทศไทย จะมี
มูลค่าสูงถึง ประมาณ 2,812,592.03 ล้านบาท และจาก
รายงานผลการสำารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทยปี 2560 โดยสำานักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เพื่อให้ 
คนไทยไดรู้เ้ทา่ทนัและมคีวามปลอดภัยเพยีงพอ มกีารใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตดิจิทัล (Digital 
transformation) มากยิง่ขึน้ เชน่ จองตัว๋โดยสารออนไลน,์ 
จองโรงแรมออนไลน์, ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ ออนไลน์, 
บริการรับ-สง่เอกสารออนไลน์, การสัง่ซือ้สนิค้าและบรกิาร
ออนไลน์ และ ปัญหาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
เช่นเดียวกับอาชญากรรม ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
เศรษฐกจิเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ เมือ่มคีนทีใ่ชง้านอินเทอรเ์นต็
และเทคโนโลยีมากขึ้น มีการใช้บริการออนไลน์มากขึ้น  
มีกระแสของการใช้จ่ายเงินหรือมีมูลค่าของทรัพย์สินทาง
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ออนไลนท์ีม่ากขึน้ นัน้กย่็อมแสดงวา่จะมเีหย่ืออยู่ในระบบ
มากขึ้น และเหยื่อก็มีความหลากหลาย เช่น เพศและอายุ
แตกตา่งกนั ความรูแ้ตกตา่งกัน ความรูส้กึนกึคดิและความ
สนใจที่แตกต่างกันไปตามวัย ความสามารถแยกแยะหรือ
ตัดสินใจในเหตุและผลท่ีแตกต่างกันไป จึงทำาให้มีเหยื่อ
ในฐานที่กว้างมาก เปรียบได้ว่าอาชญากรสามารถเลือก
และลงมือปฏิบัติได้ตลอดเวลาและทำาให้สำาเร็จได้ทุกคร้ัง 
เพียงแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง หรือจะพูดได้ว่าเรา
ไม่สามารถที่จะป้องกันภัยจากอาชญากรรมรูปแบบใหม่
ที่อาศัยเทคโนโลยีนี้ได้เลย นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหน่ึงซึ่ง
มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแต่กลับถูกมองข้ามไป นั่นก็คือ 
ข้อมูล (Data) ซึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ การแพร่
กระจายของข้อมูลสู่สาธารณะ หรือ ข้อมูลรั่วไหลได้โดย
ง่าย โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล (Data privacy) ซึ่งเรา
อาจถูกขโมยความเป็นตัวตน (Identity theft) หรือขโมย
ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานที่เปราะบางหรือข้อมูลที่
เปน็ความลบั ซึง่การเจาะระบบหรอืการเข้าถงึขอ้มลูตา่ง ๆ   
การวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมหาศาลและการคาดการณ์
อย่างลึกซึ้ง (Big data analytics) สามารถกระทำาได้อย่าง
ง่ายดาย ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและ
มันยังคงทำางานอยู่ตลอดเวลาอย่างเงียบ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านดีหรือด้านร้าย 

The world’s most valuable resource is no  
longer oil, but data

 ตัวอย่างของสภาพปัญหาของอาชญากรรมสมัยใหม่ 
เช่น องค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามชาติ ซึ่งเป็น
อาชญากรมืออาชีพที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
ในรูปแบบของ Business crime โดยที่เราไม่สามารถ 

ที่จะพิสูจน์ตัวตนและเจตนาท่ีแท้จริงได้ ซึ่งสามารถ 
สร้างความเสียหายอย่างมากและอาจส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง โดยมีการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และเทคนิค 
ข้ันสงู ในการกอ่อาชญากรรม การรวบรวมพยานหลกัฐาน
และการพิสูจน์ความผิดกระทำาได้ยาก เนื่องจากพยาน 
หลักฐานอยู่อย่างกระจัดกระจายไปทั่วโลก มีการปกปิด
หรือปกป้องข้อมูลโดยการเข้ารหัส หรือถูกลบร่องรอย
พยานอย่างรวดเร็วแบบไร้ร่องรอย ซึ่งเราอาจจะได้พบกับ
อาชญากรรมสมัยใหม่ได้ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม หรืออ้างอิง

- Top Trends in the Gartner Hype Cycle for 
Emerging Technologies, 2017 https://www.
gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-
in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-tech-
nologies-2017/

- รายงานผลการสำารวจมลูคา่พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์
ในประเทศไทย ปี 2560 และรายงานผลการสำารวจ
พฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ในประเทศไทย ป ี2560 
โดยสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน) หรอื ETDA เอกสารดาวโหลดไดท้ี ่
https://www.etda.or.th/documents-for-down-
load.html

- ThaiCERT Annual Reports and Cyber Security 
Articles & Alerts เอกสารดาวโหลดได้ที่ https://
www.thaicert.or.th/downloads/downloads.
html

- Cyber Crime : https://www.fbi.gov/investi-
gate/cyber

- The world’s most valuable resource is no 
longer oil, but data 

 https://www.economist.com/news/ 
leaders/21721656-data-economy- 
demands-new-approach-antitrust-rules-
worlds-most-valuable-resource
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การทุจริตทางทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำาตัวประชาชน

ที่เกี่ยวข้อง
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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การทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัว
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำ�รวจโท ช�ญชัย ลิขิตคันทะสร 1

 1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำานวยการส่วนตรวจ 3 กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ รักษา

ราชการแทน เลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 การทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชนเป็น 

เรื่องสำาคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และสังคม โดยมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

และบัตรประจำาตัวประชาชน คือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

ซึ่งมีสำานักทะเบียนเป็นหน่วยงานบริการประชาชน และมีสำานักบริหารการ

ทะเบียนกำากับดูแลและตรวจสอบการทุจริต โดยมีมาตรการกวดขันเจ้าหน้าที ่

ไมใ่หม้กีารกระทำาผดิเก่ียวกับการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจำาตวัประชาชน 

อย่างไรก็ตามยังพบการกระทำาผิดเป็นจำานวนมาก รวมทั้งมีการดำาเนินคดี

กับบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาโดยตลอด ซ่ีงกลุ่มบุคคลที่กระทำาผิด 

ก็พยายามหาช่องทางในการกระทำาผิดโดยอาศัยช่องโหว่ หรือช่องว่าง 

ทางกฎหมาย หรอืทจุรติ  มกีารเปล่ียนรปูแบบการกระทำาผดิอยู่ตลอด หากพจิารณา 

เรื่องมาตรการการป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิดเกี่ยวกับงาน 

ทะเบยีนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชนกไ็มส่ามารถกระทำาไดโ้ดยง่าย เนือ่งจาก 

กรมการปกครองมสีำานกัทะเบียนอำาเภอ และสำานกัทะเบยีนทอ้งถิน่ ซ่ึงเปน็หนว่ยงาน 

ที่ต้องดูแลและบริการประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จำานวนกว่า 2,000 แห่ง  

อันเป็นการยากต่อการตรวจสอบและกวดขัน ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐอาจให้ความร่วมมือกับกลุ่มคนที่มีความประสงค์จะกระทำาผิดเก่ียวกับ 

ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชน โดยยอมรับค่าตอบแทน  

โดยมิชอบหรือทุจริต

 การทุจริตทางทะเบียนราษฎรและ 

บัตรประจำาตัวประชาชน เพื่อให้ตนเองได้

สัญชาติไทยมีหลายรูปแบบ โดยจะแบ่งเป็น 

กลุ่ม ๆ พอสังเขป ดังนี้

 1. การสวมข้อมูลคนตาย

 2. การสวมข้อมูลบุคคลที่ไม่มีการ 

เคลื่อนไหวทางทะเบียน

 3. การขายสูติบัตร หรือข้อมูลบุคคล

 4. การแจ้งเกิดเท็จ

 5. การเพิม่ชือ่ทางทะเบยีนโดยมชิอบดว้ย

กฎหมาย

 6. การแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

 ในท่ีนีข้อยกกรณีศกึษามาบางรปูแบบ และ

มกีารดำาเนนิคดกีบัคนตา่งดา้วทีไ่ดส้ญัชาติไทย

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันกระทบต่อความ

มั่นคงของชาติและสาธารณชนให้ความสนใจ 

ดังนี้

การสวมข้อมูลคนตาย และการสวมข้อมูล

บุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน

 การทจุรติเก่ียวกับบตัรประจำาตวัประชาชน 

โดยการสวมข้อมูลทะเบียนราษฎรของบุคคล

อ่ืนมาเป็นของตนเอง เรียกว่า “การสวมตัว

ทำาบัตร” แต่ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องการสวมตัว

ทำาบัตร ขออธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนปกติการ

ทำาบตัรประจำาตวัประชาชน ในปจัจบุนัคนไทย

สามารถไปยืน่ขอมบีตัรประจำาตวัประชาชนได้

ทกุสำานักทะเบยีนทัว่ประเทศ และใชเ้วลาการทำา
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บัตรประจำาตัวประชาชนไม่เกิน 30 นาทีต่อคน รวดเร็ว ทันใจ 

เชน่เดยีวกนั หากมชีอ่งโหวใ่นการพจิารณา และเกดิการทจุรติ

ข้ึนคนตา่งดา้วนัน้สามารถเปน็คนสญัชาตไิทย โดยใช้เวลาเพยีง 

30 นาที

 จากท่ีกล่าวมาแล้วเป็นการทุจริตทางทะเบียนราษฎร 

และบัตรประจำาตัวประชาชนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสำานักงาน

ตรวจคนเขา้เมอืง สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิเนือ่งจากสำานักงาน

ตรวจคนเขา้เมอืงมภีารกจิเกีย่วกบัการตรวจคนเข้าเมอืงทัง้คน

สญัชาตไิทยและคนตา่งดา้วทีเ่ดนิทางเขา้-ออกในราชอาณาจกัร 

โดยผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงตามทีก่ฎหมายกำาหนดเทา่นัน้ 

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยและไม่เข้าใจว่า พระราชบัญญัติ 

คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เกีย่วข้องกบัการไดส้ญัชาตไิทยโดยตรง

กับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชนอย่างไร  

เมื่อตรวจดูพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หมวด

เบ็ดเตล็ด มาตรา 57 บัญญัติไว้ว่า 

 “เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดอ้างว่าเป็น 

คนมสีญัชาตไิทย ถา้ไมป่รากฏหลกัฐานอนัเพยีงพอทีพ่นกังาน

เจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้สันนิษฐาน

ไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตน

มีสัญชาติไทย”

 ตามมาตรา 57 นี้เป็นงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำานักงานตรวจคน

เข้าเมือง คือ “งานพิสูจน์สัญชาติ” โดยมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบพิสูจน์สัญชาติให้กับคนต่างด้าวที่เดินทาง 

เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วอ้างว่า เป็นผู้มีสัญชาติไทยมายื่น

เรื่องขอพิสูจน์สัญชาติกับเจ้าหน้าที่งานพิสูจน์สัญชาติเมื่อ

พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเชื่อว่า เป็นคนสัญชาติไทย ก็ส่งเรื่องให้

สำานักทะเบียนอำาเภอ หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่จะขอเพิ่ม

ชื่อทางทะเบียนราษฎรดำาเนินการพิจารณาให้สัญชาติไทย

 ต่อมาคนต่างด้าวหรือกลุ่มบุคคลเห็นโอกาสเกี่ยวกับ

การพิสูจน์สัญชาติของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้คน

ต่างด้าวได้สัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายและใช้เวลา 

อันสัน้ จงึใชเ้ปน็ชอ่งทางหน่ึงในการทุจรติทางทะเบยีนราษฎร

และบัตรประจำาตัวประชาชน อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของชาติอย่างร้ายแรง

 เรามาลองพิจารณาว่าคนต่างด้าวทั่วไปที่เดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักรต้องดำาเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้สัญชาติ

ไทยตามกฎหมายและท่ีเก่ียวข้องกับสำานกังานตำารวจแหง่ชาติ

 1. คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้อง

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ตามพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง  

พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีสิทธิการอยู่ในราช

 การสวมข้อมลูของบคุคลอืน่ทัง้ทีเ่ป็นคนตายและไม่มีการ

เคลือ่นไหวทางทะเบยีน คือ ข้อมลูบคุคลไมเ่คยทำาบตัรประจำา

ตวัประชาชนมาก่อน โดยบคุคลทีจ่ะสวมขอ้มลูจะเขา้ติดต่อกบั

กลุ่มบคุคลหรือเจา้หน้าทีข่องรัฐทีช่ว่ยเหลอืการกระทำาผดิและ

นดัมาทำาบตัรประจำาตวัประชาชนในช่วงทีป่ระชาชนมาใชบ้รกิาร

น้อย มเีอกสารการสอบปากคำาบคุคลทีม่ายนืยนัเพ่ือใช้ประกอบ 

การพจิารณาใหค้รบถว้น แตข่อ้เทจ็จรงิเปน็เทจ็กส็ามารถทำาให้

ได้สัญชาติไทย ภายใน 1 ชั่วโมง

การเพิ่มชื่อทางทะเบียนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 การเพิม่ชือ่ในทะเบยีนราษฎรตอ้งกระทำา ณ สำานกัทะเบยีน

อำาเภอ หรอืสำานกัทะเบียนทอ้งถิน่ เจา้หน้าทีจ่ะต้องดำาเนนิการ

รับคำาร้อง ตรวจสอบ หรือสอบสวน รวบรวมหลักฐานเอกสาร 

แล้วพิจารณาเพิ่มช่ือในทะเบียนราษฎรหรือให้สัญชาติไทย  

โดยมีระยะเวลาการพิจารณาตามแต่กรณี จากที่ตรวจสอบ

พบใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ถึง 5 ปี หากกลุ่มบุคคลและ 

เจา้หนา้ทีข่องรฐัใหก้ารช่วยเหลือ่ในการพจิารณาจะใช้เวลาไมเ่กนิ 

1 เดือน ตวัอยา่งเช่น ผูต้อ้งหาคดแีชรล์กูโช ่ชาวมาเลเซีย ซกิแซก็ 

สวมบัตรประชาชนคนไทยแล้วย้ายทะเบียนบ้านไปมาถึง  

5 ครั้ง เป็นต้น และเมื่อไปตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

ณ สำานกัทะเบยีนก็ไมพ่บเอกสารแตอ่ย่างใด แตก่ลบัพบข้อมูล 

ในระบบ โดยการกระทำาความผดิกรณดีงักลา่วเปน็การเพิม่ชือ่ 

โดยอาศัยอำานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ  

และอนุมัติแต่เพียงผู้เดียวให้สัญชาติไทยกับคนต่างด้าว 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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อาณาจักรตามประเภทของวีซ่าที่คนต่างด้าวขอเดินทางเข้า

มาในราชอาณาจักร 

 2. คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว  

มคีวามประสงค์ขออยูใ่นราชอาณาจกัรตอ่ไปอีกเปน็ระยะเวลานาน  

ต้องมายื่นเรื่องขออยู่ต่อชั่วคราวเป็นรายปี ในเหตุผล 

ต่าง ๆ เช่น ขออยู่ต่อเพื่อทำางาน เพื่อการศึกษา เพื่ออุปการะ

เลี้ยงดูบุตรหรือภรรยาสัญชาติไทย หรือใช้ชีวิตบั้นปลาย  

ตามแต่กรณี ซ่ึงจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นเรื่อง  

เพือ่พจิารณาอนัเปน็การยุง่ยากและมขีอ้จำากดัต่าง ๆ  อกีมากมาย 

 3. คนต่างด้าวที่อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน

ตาม ข้อ 2 มีความประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ถาวรหรือมใีบสำาคญัถิน่ทีอ่ยูจ่ะตอ้งยืน่เร่ืองขอมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราช

อาณาจกัร โดยคนตา่งดา้วนัน้จะตอ้งมคีณุสมบตัโิดยทัว่ไป คอื 

ต้องอยู่ในราชอาณาจักรติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อ

กันไม่ขาดช่วง ยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ งาน 1 กองกำากับการ 1 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเป็น

ผู้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา มีปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็น

กรรมการและเลขานกุาร มกีรรมการจากหนว่ยงานความมัน่คง 

เป็นคณะกรรมการ

 4. คนต่างด้าวเมือ่มใีบสำาคัญถิน่ทีอ่ยู ่ตามขอ้ 3 และอยูใ่นราช

อาณาจกัรตดิตอ่กนัโดยไมข่าดสทิธกิารมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

รวมเป็นเวลาทีอ่ยูใ่นประเทศไทยไมน่อ้ยกวา่ 8 ป ีนบัตัง้แตเ่ดนิ

ทางเขา้มาในราชอาณาจกัร (กรณคีนตา่งดา้วทีไ่มม่คีวามสมัพันธ์

กบัคนสญัชาตไิทย) มสีทิธทิีย่ืน่ขอแปลงสญัชาต ิโดยจะตอ้งไป

ยืน่ตอ่กองบญัชาการตำารวจสันตบิาล เพ่ือรวบรวมเอกสารหลกั

ฐานต่าง ๆ  เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการพจิารณาให้สญัชาติเปน็ 

ผูพ้จิารณา มีปลดักระทรวงมหาดไทย เปน็ประธาน และกรรมการ

จากหน่วยงานความม่ันคงเปน็คณะกรรมการ หลงัจากพิจารณา

เสร็จสิ้นแล้วเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้น

จงึไปยืน่เรือ่งตอ่นายทะเบยีนอำาเภอ หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 

เพือ่ดำาเนนิการตามพระราชบญัญตัทิะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

 มาถึงตอนนี้จะเห็นว่า กว่าคนต่างด้าวจะได้สัญชาติไทย

ตามกฎหมาย ต้องดำาเนินการผ่านระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี 

และผ่านคณะกรรมการอีกหลายคณะ จึงได้สัญชาติไทย 

 คราวนีม้าดกูารไดส้ญัชาตไิทย ตามมาตรา 57 แหง่พระราชบญัญติั 

คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำาหนดว่า 
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 “เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคน

มสีญัชาตไิทย ถ้าไมป่รากฏหลกัฐานอนัเพยีงพอทีพ่นกังานเจ้า

หนา้ทีจ่ะเชือ่ถอืไดว้า่เป็นคนมสีญัชาติไทย ใหส้นันษิฐานไวก้อ่น

วา่ผูน้ัน้เปน็คนตา่งดา้วจนกวา่ผูน้ัน้จะพสิจูนไ์ดว้า่ตนมสีญัชาติ

ไทย...” 

 การพิสูจน์สัญชาติ มีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

คือ มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 

และระเบียบสำานักงานตำารวจแห่งชาติว่าด้วยการขอพิสูจน์

สัญชาติ พ.ศ.2557 กำาหนดให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรแลว้อา้งวา่ เปน็ผูม้สีญัชาตไิทย ไปยืน่คำารอ้งขอ 

พิสูจน์สัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (สำานักงานตรวจคน 

เข้าเมือง) ณ พ้ืนที่ที่ผู้ยื่นคำาขอพักอาศัยอยู่ เมื่อเจ้าหน้าที ่

รบัคำารอ้ง ดำาเนนิการสอบสวน รวบรวมหลกัฐาน และพิจารณา

เช่ือว่าเปน็ผู้มสัีญชาตไิทยกจ็ะสง่เรือ่งไปใหน้ายทะเบียนอำาเภอ 

หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

งานพิสูจน์สัญชาติ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าการ

พิสูจน์สัญชาติให้กับคนต่างด้าวที่อ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย  

ใช้เวลาพิจารณาและรวบรวมหลักฐานตามแต่กรณีต้ังแต่  

3 เดือน ถึง 3 ปี ก็เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสิทธิต่าง ๆ  

เป็นคนไทย แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารในการยื่นเรื่อง 

และสอบสวนบุคคลจะพบขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ  อนัเปน็สาระสำาคญั  

ดังนี้

 1. เรื่องสถานที่เกิดมีความขัดแย้งกัน 

 2. ชือ่ไมต่รงกบัขอ้มลูในหนงัสอืเดนิทางกบัทะเบียนบา้น

หรือสูติบัตรที่นำามาแสดง

 3. วนัเดอืนปเีกิดไมต่รงกับเอกสารหลกัฐานทีน่ำามาแสดง

 จากขอ้มลูดงักลา่วมคีวามขัดแยง้กันและเปน็สาระสำาคญั

ในการพจิารณาใหส้ญัชาตไิทย ซึง่ตอ้งหาขอ้เทจ็จรงิใหเ้ป็นท่ียุติ

ก่อนจะพิจารณา และเมื่อได้ข้อยุติแล้วว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

ย่อมส่งผลถึงบุตรด้วย ทำาให้บุตรได้สัญชาติไทยตามบิดาหรือ

มารดา 

 มขีอ้พจิารณาเกีย่วกับการไดส้ญัชาตติามพระราชบญัญตั ิ

สญัชาตขิองบตุรคนต่างดา้วทีไ่ปถอืสญัชาตขิองบดิาหรอืมารดา  

ก็อาจถูกถอนสัญชาติได้เช่นกันตามพระราชบัญญัติสัญชาติฯ  

ในกรณทีีพ่สูิจน์ไดว่้าบิดาหรือมารดาไดสั้ญชาตไิทยโดยมชิอบ 

 การพจิารณาใหส้ญัชาตไิทยใหค้ำานงึถึงอำานาจการพจิารณาวา่  

เป็นอำานาจของบุคคล หรือเป็นอำานาจของคณะกรรมการ  

การไดส้ญัชาตไิทยตามพระราชบญัญติัสญัชาตฯิ โดยการแปลง

สัญชาติ ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 

8 ปี ต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาหลายคณะกว่าจะได้ 

สัญชาติไทย หากคนต่างด้าวเห็นช่องโหว่การได้สัญชาติไทย  

โดยการแปลงสัญชาติ ในการแสดงหลักฐานเท็จ หรือการได้ 

สัญชาติไทยโดยการพิสูจน์สัญชาติ ตามมาตรา 57 แห่ง 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ก็ถือได้ว่าคนต่างด้าว

มีความตั้งใจสูงมากเพ่ือให้ตนเองได้สัญชาติไทย น่ันก็เป็น 

สิ่งบอกเหตุอย่างหนึ่งท่ีเชื่อได้ว่า การได้สัญชาติไทยนำามา 

ซึ่งผลประโยชน์มหาศาลที่คนต่างด้าวนั้นจะได้รับ

 มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ผลตรวจ DNA กับ

การได้สัญชาติไทย 

 พฤติการณ์การกระทำาผิดกรณีนี้เป็นการได้สัญชาติไทย 

โดยการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

โดยนำาผลตรวจ DNA มาเป็นเอกสารหลกัฐานการไดส้ญัชาตไิทย  

โดยคนสัญชาติจีนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

แล้วอ้างว่ามีบิดาสัญชาติไทยมายื่นเร่ืองขอพิสูจน์สัญชาติ  

ณ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นก็มีการสอบสวน

บุคคลที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะบิดาและให้มีการตรวจพิสูจน์

ดีเอ็นเอ เพื่อยืนยันความเป็นบิดาและบุตร จากนั้นได้ทำา

หนังสือไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจพิสูจน์

ดีเอ็นเอได้ เพื่อให้ตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาและบุตร  

โดยใหค้นตา่งดา้วเป็นผูร้บัหนงัสอืไปยืน่แสดงตนทีโ่รงพยาบาล

เพื่อตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบคนต่างด้าวเมื่อรับหนังสือแล้ว 

ไม่ได้เดินทางไปตรวจเปรียบเทียบกับบิดาที่มาตรวจ แต่ให้

บุตรท่ีแท้จริงของบิดาที่จะมาตรวจเปรียบเทียบไปตรวจแทน  
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โดยคนต่างด้าว ได้ปลอมเอกสารในหนังสือเดินทางจีน 

จากภาพถ่ายของคนต่างด้าว มาเป็นภาพถ่ายของบุตร 

ที่แท้จริงของบิดาที่มาตรวจเปรียบเทียบ 

 ขั้นตอนการตรวจเปรียบเทียบความเป็นบิดาและบุตร 

ของโรงพยาบาล 

 1. ถา่ยรปูเพือ่ยนืยนัวา่บดิาและบตุรทีม่าตรวจเปรียบเทยีบ  

เป็นบุคคลตามภาพถ่าย 

 2. รับผลตรวจพสิจูน์ฯ โรงพยาบาลกจ็ะแจง้ใหผู้ม้าตรวจ

เปรียบเทียบ ซึ่งแจ้งความประสงค์ว่าจะมารับผลตรวจด้วย

ตนเอง 

 เมื่อรับผลตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอแล้วเปิดอ่านและทราบผล

ตรวจยืนยันว่าเป็นบิดาและบุตรกันจริง แต่ภาพที่ปรากฎใน

รายงานผลตรวจไมใ่ชค่นตา่งดา้วทีม่ายืน่ขอพสิจูนส์ญัชาต ิคน

ตา่งดา้วทีม่ายืน่ขอพสิจูนส์ญัชาตกิน็ำาผลตรวจจากโรงพยาบาลไป

แกไ้ขภาพถา่ยใหเ้ปน็คนตา่งด้าวกับบิดาท่ีไปตรวจเปรยีบเทยีบ  

ซึ่งถือว่าเป็นการปลอมเอกสารแล้วนำาไปยื่นแสดงต่อ 

เจา้หนา้ทีเ่มือ่เจ้าหนา้ทีต่รวจดผูลตรวจพสิจูนเ์ปรยีบเทยีบของ 

โรงพยาบาลยืนยันว่าเป็นบิดาและบุตรกันจริง ตามพระราช

บญัญตัสิญัชาตฯิ มาตรา 7 บัญญตัไิวว้า่ “บคุคลดงัตอ่ไปนีย้อ่ม

ได้สัญชาติไทย โดยการเกิด (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็น

ผูม้สีญัชาตไิทย ไมว่า่จะเกดิในหรอืนอกราชอาณาจกัรไทย...” 

จึงให้สัญชาติไทยและส่งเรื่องต่อไปยังสำานักงานทะเบียนที่จะ

ขอเพิ่มชื่อเพื่อลงรายการในทะเบียนราษฎร 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าการทุจริตทาง

ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชน มีหลายรูปแบบ  

ในบางกรณีกลุ่มบุคคลท่ีกระทำาผิดจะพยายามหาช่องทาง 

การกระทำาความผิดต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลได้มาซึ่งสัญชาติไทย 

โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย จากกรณตีวัอยา่งสว่นใหญค่นสวมตวั 

ทำาบัตรจะหลบหนีคดีจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย 

จากนั้นก็จะอำาพรางตัวเองเป็นบุคคลอื่น และที่เลวร้าย

ไปกว่านั้นเป็นการอำาพรางตนเองเป็นคนสัญชาติไทย  

และมาทำาความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล 

กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ฉะนั้นคนไทยทุกคนทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องร่วมมือกันในการให้ข้อมูลหรือแจ้ง

เบาะแสท่ีผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำาผิด

ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจ

สอบและดำาเนินการก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐควรที่จะเอาใจใส่ดูแลงาน ในหน้าที่ของตน

อย่างมีประสิทธิภาพ และควรระลึกเสมอว่า 

 “เราเป็นข้าราชการ เป็นข้าของแผ่นดิน” 

คำาอธิบาย และกฎหมายที่อ้างอิง

 “การทะเบยีนราษฎร” หมายความวา่ งานทะเบยีนตา่ง ๆ  

ตามพระราชบญัญัตนิีร้วมทัง้การจัดเกบ็ขอ้มูลทะเบยีนประวติั

ราษฎร

 “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูล

ตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย 

สัญชาติ ศาสนา ภูมิลำาเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา 

ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร  

และข้อมูลอื่นที่จำาเป็นเพ่ือการดำาเนินงานทะเบียนต่าง ๆ  

ในพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา 57 เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดอ้าง

ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ถ้าไม่ปรากฏหลักฐานอันเพียงพอท่ี

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้

สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผูนั้น้เป็นคนต่างด้าวจนกว่าผูน้ั้นจะพสิจูน์

ได้ว่าตนมีสัญชาติไทย 

 การพสิจูนต์ามวรรคหนึง่ ใหย้ืน่คำาขอตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง 

หากผู้นั้นไม่พอใจคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อ

ศาลให้พิจารณาก็ได้ 

 ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาล เมื่อได้รับคำาร้องขอแล้ว  

ให้ศาลแจ้งต่อพนักงานอัยการ พนักงานอัยการ มีสิทธิที่จะโต้

แย้งคัดค้านได้



51กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

เทคนิคการสอบสวน
กรณีสำาแดงสินค้าส่งออก

เป็นเท็จไปใช้ขอสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรโดยทุจริต

(ตอน 2)
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เทคนิคการสอบสวนกรณีสำาแดงสินค้าส่งออกเป็นเท็จ

ไปใช้ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยทุจริต (ตอน 2)

น�ยชวลิต ก้อนทอง 1

 ฉบบัทีแ่ล้วผู้เขยีนได้นำามาเรยีบเรยีงใหศึ้กษา 2 คดพีเิศษ

ทีเ่หน็วา่เปน็ประโยชนก์บับคุลากรดา้นสบืสวนสอบสวนได้

ใช้เป็นกรณีศึกษาสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ในเรื่อง

การขอใช้สทิธิประโยชนท์างภาษอีากรต่างประเภทกนั โดย

เป็นคดีพิเศษที่เกิดขึ้นในระบบการผ่านพิธีการศุลกากร

แบบเดิมท่ีมกีารตรวจสนิคา้ขาออกคดหีนึง่และอกีคดหีนึง่

เป็นการผ่านพิธีศุลกากรในระบบใหม่แบบ Papperless 

Customs ยกเลกิการตรวจสนิคา้แลว้ โดยคดแีรกไดท้ราบ

รายละเอียดไปแล้วในตอนที่ 1 ฉบับนี้เรามากล่าวถึงคดีที่ 

2 คือ การผ่านพิธีศุลกากรในระบบใหม่แบบ Papperless 

Customs 

 (ข) คดทีีส่อง คดพีเิศษที ่115/2556 เปน็คดีทีเ่กดิขึน้เมือ่

เปลีย่นระบบพธีิกรศลุกากรจากระบบ ควบคมุตรวจปล่อยสนิคา้

เปน็ระบบบรกิารไมม่กีารตรวจสนิคา้ขาออก คดนีีก้ระทรวง

การคลังมีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ขอให้กรมสอบสวน 

คดีพเิศษสอบสวนดำาเนนิคดีผู้กระทำาความผิดฉอ้โกงภาษ ีจำานวน  

32 ราย โดยกลุ่มนิติบุคคลต่างมีความสัมพันธ์กันโดยมี

กรรมการหรอืผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั ส่วนใหญใ่ชส้ถานทีต่ัง้

ประกอบกจิการทีเ่ดียวกนั แต่ไมไ่ด้ประกอบกจิการจรงิและ

เมือ่ขอคนืภาษไีดร้ะยะหนึง่แลว้สว่นใหญก่จ็ะเลกิกจิการไป

และตัง้นติบิคุคลใหมม่าดำาเนินการในทำานองเดยีวกนัตอ่ไป 

พฤติการณ์เชื่อได้ว่า เป็นการสร้างหน่วยภาษีนิติบุคคลขึ้น

เพือ่ทจุรติขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่โดยแบง่หนา้ทีใ่หน้ติบิคุคล

กลุม่หนึง่เปน็ผู้สง่ออกมอัีตราภาษรีอ้ยละ 0 ในการคำานวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามความในมาตรา 80/1 แห่งประมวล

 1ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

รษัฎากร และนติบุิคคลอกีกลุม่หนึง่เปน็ผูข้ายสนิคา้ใหโ้ดย

ออกใบกำากบัภาษเีปน็เทจ็เปน็ภาษซีือ้ใหก้ลุม่ผูส้ง่ออก โดย

เชือ่วา่การสง่ออกสนิคา้ของกลุม่นติบิคุคลผูส้ง่ออกเป็นการ

สำาแดงรายการในใบขนสนิคา้ขาออกใหมี้มลูคา่สงูเปน็เทจ็ 

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความสมเหตุผลในอนัจะนำารายจา่ยดา้นการ

ซื้อสินค้าที่เป็นภาษีซื้อมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เนื่องจาก

ภาษีขายของสง่ออกมอีตัรารอ้ยละ 0 มผีลเทา่กบัไมต่อ้งเสีย

ภาษขีาย) เมือ่นำาภาษซืีอ้มาหกักลบลบกบัภาษขีายแลว้เกดิ

สว่นตา่งของภาษีซือ้มากกวา่ภาษขีายทีเ่ปน็ ศนูยเ์สมอแลว้

นำามาขอคืนภาษี ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

ซึง่ตรวจสอบเบือ้งตน้กรมสรรพากรไดค้นืภาษอีากรใหก้ลุม่

ผู้กระทำาความผิดตั้งแต่ 2555 – 2556 เป็นเงิน 2,627  

ลา้นบาท กรมสอบสวนคดพีเิศษรบัไวด้ำาเนนิการสอบสวน

เป็นคดีพิเศษ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนประชุม 

แบง่ความรบัผดิชอบการสบืสวนสอบสวน ใหผู้เ้ขยีนรว่มกับ

คณะพนกังานสอบสวนส่วนหนึง่สืบสวนสอบสวนพิสจูนว่์า  

การส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกของกลุ่มนิติบุคคล 

ผู้ส่งออกมีการส่งออกสินค้าจริงหรือไม่ มีการสำาแดงเท็จ

ใบขนสินค้าขาออกสร้างมูลค่าของให้สูงเป็นเท็จหรือไม่

คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษไดด้ำาเนนิการขอขอ้มลูการ

ส่งออกจากกรมศุลกากรของนิติบุคคล ทั้ง 32 นิติบุคคลที่

เปน็ผูส้ง่ออกมาจดัทำาขอ้อมลูการสง่ออกของแตล่ะนติิบคุคล

เพือ่เปน็ข้อมลูสำาคญัทีต่อ้งใชว้าง 6 แผนการสอบสวน กลา่ว

คือ ตรวจสอบว่านิติบุคคลทั้ง 32 นิติบุคคลได้ส่งข้อมูล

การผ่านพิธีการพร้อมลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เข้า

สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและระบบคอมพิวเตอร์



53กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ของศุลกากรทำาการรับบรรทุกของส่งออกแล้วในระบบ

ผ่านพิธีการส่งออกแบบไร้เอกสาร (E-export) ซึ่งมาทำา

ข้อมูลแต่ละใบขนสินค้าขาออกรายละเอียดที่สำาคัญคือ 

ชื่อผู้ส่งออก เลขที่ใบขนสินค้าขาออก ชนิดสินค้าที่สำาแดง 

ประเภทพกิดัของสนิคา้ นำา้หนกัสินคา้ทีส่่งออก มลูคา่สนิค้า

ที่ส่งออก หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้บรรจุของส่งออก  

ชือ่เรอืทีบ่รรทกุของสง่ออกและเมืองสง่ปลายทางจากขอ้มลู

การผ่านพิธีการศุลกากรทำาใบขนสินค้าขาออกของ 32 

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)  

ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรมีการรับบรรทุก 

ตูค้อนเทนเนอรล์งเรอืสง่ออกไปแลว้ระหวา่งเดอืนมถุินายน 

2555 ถึง มีนาคม 2556 สำาแดงชนิดของที่ส่งออก 

เหมือนกันทุกฉบับจำานวนรวม 1,737 ใบขนสินค้า 

ขาออก ประมาณกว่าร้อยละ 90 เป็นของในประเภทพิกัด 

7206.9000 โดยสำาแดงชนิดสินค้าเป็น

 -  โลหะอัดก้อนคัดพิเศษขนาดใหญ่ (METAL  

BUNDLE) กิโลกรัมละ 635 บาท

 -  โลหะอดัก้อนคดัพิเศษขนาดเลก็ (METAL BUNDLE) 

กิโลกรัมละ 621 บาท

 ใบขนสนิคา้ขาออก 1,737 ฉบบั สง่ออกเหลก็ในประเภทพกิดั 

7206 ดงักลา่วนำา้หนกัรวม 100,384,489.19 กโิลกรัม มูลค่ารวม 

63,201,879,743.30 บาท คำานวณเปน็ภาษีขายนำาไปใชใ้นการยืน่  

ขอคนืภาษีตามความในมาตรา 82/3 แห่งประมวลรษัฎากรได้  

4,424,131,582 บาท ซึ่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของ 

กรมศุลกากร ประกอบกับการสอบปากคำาเจา้หนา้ท่ีศลุกากร

อธิบายพิธีการส่งออก ฟังได้ว่ามีการส่งข้อมูลผ่านพิธีการ 

พรอ้มลายมอืชือ่ทางอเิลก็ทรอนกิสเ์ขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์

ของศุลกากรและระบบของศุลกากรตอบรับออกเลขที่ใบ 

ขนสนิคา้ขาออกทางอเิล็กทรอนกิส์แบบไร้เอกสาร มีการสง่

ข้อมูลหมายเลขตูค้อนเทนเนอรใ์หร้ะบบศลุกากรออกเลขที่

ใบกำากบัการขนยา้ยตูค้อนเทนเนอรท่ี์บรรจสุนิคา้รถหวัลาก

นำาเข้าท่าเรือแล้ว และมีการรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น

เรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจริงตามที่กระทรวงการ

คลังระบวุ่ากลุ่มผู้กระทำาความผิดสำาแดงการส่งออกเปน็เทจ็ 

เนื่องจากไม่มีการประกอบกิจการซื้อขายกันจริงเป็นการ

สร้างหน่วยภาษีทำาเอกสารเท็จ เจตนาไปใช้ประกอบการ

ขอคืนภาษีโดยทุจริตจากข้อมูลรวม 1,737 ใบขนสินค้า

ขาออก คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจึงตั้งประเด็นการ

สอบสวนว่า การที่กลุ่มผู้กระทำาความผิดสำาแดงชนิดของ

เป็นโลหะอัดก้อนชนิดพิเศษ ราคากิโลกรัมละ 635 บาท 

และ 621 บาทเป็นของในประเภทพิกัด 7206.9000 ออก

ไปตามชนิด จำานวน ราคาที่สำาแดงจริงหรือไม่

การสอบสวนการส่งออกสำาแดงเท็จหรือไม่

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำาเนินการแสวงหา

พยานหลักฐานพสูิจน์ในประเด็น มกีารสำาแดงเท็จในใบขน

สินค้าขาออก จำานวน 1737 ฉบับ หรือไม่อาจสรุปได้ดังนี้

 1.  ชนดิสนิคา้ทีส่ง่ออกทีก่ลุม่ผูก้ระทำาความผดิสำาแดง

ว่า ส่งออกไปคือ ของในประเภทพิกัด 7206.9000 ระบุว่า

เปน็โลหะอดักอ้นคดัพเิศษ คอือะไร มทีีม่าจากไหนอยา่งไร

  1.1 พิจารณาจากการจำาแนกสินค้าตามประเภท

พิกัด 7206.9000 ใน พ.ร.ก. พิกัดอัตรา ศุลกากร  

พ.ศ. 2530 กำาหนดว่า 

   72.06 เหลก็ และเหลก็กลา้ไมเ่จอื เปน็อนิกอต

หรือมีลักษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภท 

72.03)

   7206.10 – อินกอต 7206.90 – อื่นๆ 

  (1) อินกอต

   อินกอต (แท่งหล่อ) เป็นลักษณะขั้นปฐมซึ่ง

โลหะจำาพวกเหล็กถูกหล่อหลังจากการผลิตโดยหนึ่งใน

กรรมวิธีที่ระบุในบททั่วไปคำาอธิบายพิกัดอัตราศุลกากร

ของตอนนี ้อนิกอตโดยปกตมิภีาพตดัขวางเปน็รปูสีเ่หลีย่ม

จตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปแปดเหลี่ยม และปลายด้าน

หน่ึงหนากว่าปลายอีกด้านเพ่ือให้สะดวกในการถอดออก

จากแบบหลอ่ อินกอตมพีืน้ผวิอยา่งเดยีวกนัสม่ำาเสมอและ

ที่สำาคัญปลอดรอยบกพร่อง
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  อินกอต (แท่งหล่อ) ต่อมาถูกรีดหรือตีโดยทั่วไป

ใหเ้ปน็ผลติภณัฑก่ึ์งสำาเรจ็รปู แตบ่างครัง้ทำาเปน็ท่อน แผน่ 

หรือผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปอื่นๆ โดยตรง

  (2) ลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ

   นอกเหนอืจากเหลก็กลา้ในสภาพหลอมเหลว 

ประเภทน้ียังคลุมถึงก้อนเหลี่ยม ก้อน เหล็ก ท่อนแบบ  

พัดเดิ้ลและเหล็กท่อนแบบพายลิ่ง

   กอ้นเหล่ียมและกอ้นส่วนใหญไ่ดจ้าก “การทำาให้

เกาะหรอืตดิรวมกนั” หรอื “ทำาขึน้” โดยวธิแีรก็รดีกัชนัของ

สนิแรเ่หลก็หรอืโดยวธิอีเิลก็โตรลติกิดโีพสิชนั เมือ่ขีแ้รส่ว่น

ใหญ่ถกูขจดัจากก้อนหรอืกอ้นลกูกลมในสภาพขน้หนดืโดย

ใช้เครื่องอัด หรือโดย “ชิงกลิ้ง” (Shingling) หรือทุบก้อน

หรือก้อนกลม เหล็กท่อนแบบพัดเดิ้ลและเหล็กท่อนแบบ 

พายลิง่ไดม้าซึง่หลงัจากการรดี จะใหผ้ลติภณัฑท่ี์มโีครงสรา้ง

ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษเป็นเส้นใยอันเนื่องมาจากปริมาณ 

ขีแ้ร่ ผลติภัณฑเ์หลา่นีม้ปีระโยชนส์ำาหรบัการใชเ้ฉพาะอยา่ง  

เช่น โซ่สมเรือ และขอชักรอก

  ประเภทนี้ไม่คลุมถึง

  (ก) อินกอตท่ีหลอมจากของท่ีใช้ไม่ได้ (ประเภทท่ี 

72.04)

  (ข) ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยการหล่อแบบต่อเนื่อง 

(ประเภทที่ 72.07)

  จากลักษณะของสินค้าที่ใช้สำาแดงว่าส่งออก 

ประกอบกับคำาให้การพยานผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ยืนยันได้ว่าเหล็กในประเภท

พิกัด 7206.9000 ต้องผ่านการหลอมในเตาหลอมเหล็ก

และสว่นใหญไ่ม่มกีารผลติในประเทศไทยแตอ่ยา่งใด สถติิ

การส่งออกของประเทศไทยย้อนหลังในปี 2552 – 2554  

มีจำานวนน้อยมาก ปีละ 2,3 และ 7 ตันเท่านั้น

  1.2  คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้เข้าสอบ

ปากคำาและขอข้อเทจ็จรงิจากโรงงานผลติเหลก็ทีม่เีตาหลอม

ในประเทศไทยรวม 11 บรษัิท ขอขอ้มูลวา่ ผลติเหลก็ในพิกัด 

7206.9000 หรอืไมอ่ย่างไรทัง้ 11 บริษทั ยืนยันตามที ่ผู้เชีย่วชาญ

จากสถาบนัเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทยว่าไมม่กีารผลิตใชห้รอื 

จำาหน่ายแต่อย่างใด

  1.3 คณะพนักงานสบืสวนสอบสวนไดน้ำาชือ่นติบิคุคล 

11 บรษิทักลุม่ผูข้ายท่ีระบวุา่ผูข้ายของใหก้ลุม่ผูส้ง่ออกและ 

ผู้กระทำาความผิดกล่าวอ้างว่า ซื้อโลหะอัดก้อนคัดพิเศษ 

มาใชส้ง่ออก สอบถาม บรษัิททีม่โีรงงานเตาหลอมขนาดใหญ ่

ท้ัง 11 บรษิทั ดงักลา่วขา้งตน้และสง่ให ้สมาคมอตุสาหกรรม

เหล็กไทยนำารายชื่อให้ สมาชิกรวม 52 บริษัท เป็นโรงงาน 

26 บริษัท และผู้ค้าเหล็ก 26 บริษัท ตรวจสอบยืนยันว่า 

สมาชิกทั้ง 52 บริษัท ไม่เคยมีธุรกรรมกับบริษัททั้ง  

11 บริษัทดังกล่าว

  1.4 ตรวจสอบสถติกิารนำาเขา้เหล็กประเภทพกิดั 

7206.9000 ที่จากกรมศุลกากรตั้งแต่ปี 2553 – 2556 

วิเคราะห์ได้ชัดเจนว่า

   (1) กลุม่บรษิทัทีน่ำาเข้ามาเพือ่ใช้เปน็วตัถดุบิ

ในการผลิตของบริษัทมิใช่ผู้ประกอบการค้าคือผู้นำาเข้ามา

เพื่อจำาหน่าย

   (2) จำานวนที่นำาเข้าปี 2553 รวม 482,004 

กิโลกรัม ปี 2554 รวม 310,966 กิโลกรัม ปี 2555  

รวม 239,304 กิโลกรัม ปี 2556 รวม 183,493 กิโลกรัม  

ซึง่มจีำานวนนอ้ยมากกวา่ทีก่ลุม่ผูก้ระทำาความผดิสำาแดงวา่ 

ส่งออกต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึง มีนาคม 2556  

มีจำานวนถึง 100 ล้านกิโลกรัม

   (3) ราคาที่นำาเข้าเฉล่ียเป็นปกติทั่วไป คือ  

ป ี2553 กโิลกรมัละ 50 บาท ป ี2554 กโิลกรมัละ 51 บาท 

ป ี2555 กโิลกรมัละ 48 บาท และ ป ี2556 กิโลกรมั 39 บาท  

แตกตา่งจากทีก่ลุม่ผูก้ระทำาความผดิสำาแดงวา่ กโิลกรัมละ 

635 บาท และ 621 บาท

   (4) ตรวจสอบข้อมูลการนำาสินค้าเข้าของ 

กรมศุลกากรไม่ปรากฏรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มผู้กระทำา 

ความผิดทั้งกลุ่มผู้ขายและผู้ส่งออกนำาเศษเหล็ก 

ในประเภทพิกัด 7206.9000 เข้ามาในราชอาณาจักรแต่

อย่างใด

  จากขอ้กฎหมายและพยานท่ีรวบรวมไดต้ามทีเ่รยีน

ใน 1.1 – 1.4 จึงฟังได้ว่า สินค้าที่ใช้ส่งออกไม่ใช่เหล็กใน



55กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ประเภทพกิดั 7206.9000 เพราะไมม่ตีวัสนิคา้ทีจ่ะนำามาส่ง

ออกและนติิบุคคลทีก่ลา่วอ้างวา่ขายให ้รวม 11 นติบิคุคล

ทีก่ลุม่ผู้กระทำาความผดิจดัตัง้ขึน้ไมอ่ยูใ่นระบบการคา้เหลก็

แต่อย่างใด

   (2) ของที่กลุ่มผู้กระทำาความผิดใช้บรรจุ

คอนเทนเนอร์ส่งออกในใบขนสินค้าขาออก 1,737 ฉบับ

ของจริงส่งออกอะไร ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ได้แสวงหาพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้

  2.1 จากขอ้มลูทีจ่ดัทำาจากระบบคอมพวิเตอรข์อง

กรมศลุกากรได้ ชือ่เรือ วนัสง่ออก หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์

ที่ใช้บรรจุสินค้าส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกของกลุ่ม 

ผู้กระทำาความผิด นำาไปตรวจสอบกับบริษัทตัวแทนเรือ 

ผูร้บัจา้งขนสง่สนิคา้ทีส่ง่ออกตามใบขนสนิคา้ขาออกวา่รบัจา้ง

ขนสง่อะไร จากใคร และผูเ้กีย่วขอ้งกบักระบวนการสง่ออก 

ซึง่ตอ้งกระทำาภายในเวลาอนัจำากดัเพราะถกูกำาหนดเวลาให้

ส่งผลการสอบสวนจึงดำาเนินการเท่าที่ดำาเนินการได้ ดังนี้

   2.1.1 ตรวจสอบใบตราส่งสินค้าจากบริษัท 

ซามเูดอรา่ แทรฟฟคิ จำากดั ทีร่บัจ้างขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์

บรรจุสนิค้าทีก่ลุม่ผูก้ระทำาความผดิสำาแดงสง่ออกไปประเทศ

อนิโดเนียเซยีรวม 8 ใบตราสง่รวม 180 ตูค้อนเทนเนอรส์ง่

ออกของไปรวม 9,200 Bundles นำ้าหนักรวม 4,443,900 

กิโลกรัม (เฉลี่ยตู้คอนเทนเนอร์ละ 24,688 กิโลกรัม หนึ่ง 

Bundles หนัก 482 กิโลกรัม ตู้หนึ่งบรรจุ 51 Bundles) 

ซึ่งตามใบตราส่งซึ่งเป็นพยานเอกสารผู้ส่งระบุชนิดของที่

ส่งไว้ ดังนี้

   -  ของทีส่ง่ออกไป CRC Punching Bundles 

เปน็ของในประเภทพกัิด 7204.4900 รวม 6 ใบตราสง่และ

เป็น Steel Scrap (เศษเหล็ก) รวม 2 ตราใบส่ง ซึ่งของ

ประเภทพิกัด 72.04 ในพรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 

2530 กำาหนดไว้คือ 

   “เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำาพวกเหล็ก รวมทั้ง

อนิกอตทีห่ลอมจากของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ีเ่ปน็เหลก็หรอืเหลก็ลา้”

   - ผู้ส่งระบุว่าเป็น V.E.R.K Co Ltd เป็น

นิติบุคคลในกลุ่มผู้กระทำาความผิด แต่ตรวจสอบพบว่า 

ทำาใบขนสินค้าขาออกจะใช้ชื่อ กลุ่ม นิติบุคคลท่ีกระทำา

ความผิดใบตราส่งละ 8 – 10 บริษัทเป็นผู้ส่งออกเพื่อไป

แยกกระจายใช้ในการทุจริตขอคืนภาษี

  - ส่วนผู้รับคือ PT.CITRA BARU STEEL  

รวม 6 ใบตราส่ง และ PT.LAUTAN STEEL INDONESIA 

รวม 2 ใบตราส่ง ซึ่งเป็นโรงงานหลอมเหล็กที่จริง

  - บริษัท ซามูเดอร่า แทรฟฟิค จำากัด ได้สุ่มตรวจ

สินค้า 2 ใบตราส่งพบว่าเมื่อของตามใบตราส่งถึงเมือง

ท่าปลายทาง มีการออก HOUSE BILL OF LADEING 

ระบุผู้ส่งคือ PAN GULF INTERNATIONAL GENEREL 

TRADING LLD, และ เมื่อสินค้าถึงประเทศอินโดเนียเซีย 

ผู้รับตามใบตราส่งคือ PT CITRA BARU STEEL หรือ  

PT LAUTAN STEEL INDONESIA จะมาเป็นผู้รับสินค้า 

ท่ีระบุในท้ังหมด กล่าวคือ ใบตราส่งหน่ึงแต่ละเที่ยวส่ง  

20 หรอื 30 ตูค้อนเทนเนอรโ์ดยมผีูส้ง่และผูรั้บสง่รายเดียว

เทา่นัน้ หาได้มกีารรับเปน็รายยอ่ย ๆ  ตามใบขนสนิค้าขาออก 

ที่ผู้กระทำาผิดใช้ชื่อบริษัทแยกกระจายเป็นผู้ส่งออก

  2.1.2 ตรวจสอบใบตราส่งสินค้าจาก บริษัท  

เคทีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำากัด โดยสอบปากคำา 

ผู้แทนบริษัท พบว่า บริษัท เคทีเอ็มซีฯ รับจ้างขนส่ง

สินค้าของกลุ่มผู้กระทำาความผิดไปเมืองท่าฮ่องกง  

รวม 61 ใบตราส่งสินค้า ที่ส่งไปรวม 855 ตู้คอนเทนเนอร์  

ส่งของออกไปรวม 17,955 Packages นำ้าหนักรวม 

21,430,000 กิโลกรัม (เฉลี่ยตู้ละ 25,064 กิโลกรัม  

Packages ละ 1193.53 กิโลกรัม ตู้หนึ่งบรรจุเฉลี่ย  

21 Packages) จากพยานเอกสารและปากคำาของ 

ผู้แทนบริษัท เคทีเอ็มซีฯ สรุปได้ว่า

  - ชนิดสินค้าที่ผู้ส่งออกแจ้งบริษัทเรือและระบุใน

ใบตราส่งสินค้าเป็น STAINLESS STEEL SCRAP คือ เศษ

เหล็กที่เป็นสแตนเลส ซึ่งเป็นของในประเภทพิกัด 72.04

  - ผู้ส่งระบุเป็น บริษัท เอส รวม 11 ใบตราส่ง และ 

บริษัท แซนดี้ รวม 50 ใบตราส่ง ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกัน

เน่ืองจากมีผู้ติดต่อสถานที่ติดต่อผู้ชำาระเงินค่าระวาง

บรรทุกเป็นบุคคลเดียวกัน ไม่ปรากฏชื่อเป็นนิติบุคคล  

ในกลุม่ผูก้ระทำาความผดิ ตดิตอ่เกีย่วขอ้งปรากฏในเอกสาร

ทางเรือแต่อย่างใด
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  - ผูร้บัตราส่งปลายทาง ระบ ุบรษิทั ฟรนิส ์โอเชยีน  

ชิปปิ้ง เท่านั้นไม่ปรากฏมีผู้ซื้อรับรายย่อยตามท่ีทำาพิธี 

การส่งออกโดยกลุ่มผู้กระทำาความผิดแต่อย่างใด

  2.2 จากการเข้าค้น บริษัท เอส. ผู้ส่งข้อมูล 

ใบขนสินค้าขาออกเข้าระบบของศุลกากรนำาเอกสาร 

มาตรวจสอบไม่พบพยานเอกสารการดำาเนินพิธีการ 

ให้กลุ่มผู้กระทำาความผิด ซึ่งตามปกติจะต้องมีเอกสาร 

จองระวางเรอืการวา่จา้งรถหวัลากขนสง่ตูไ้ปสง่บรรจสิุนค้า 

ณ ที่ทำาการของผู้ส่งออกแล้วขนส่งตู้คอนเทนเนอร์บรรจ ุ

สินค้าเข้าท่าเรือเพื่อบรรจุลงเรือเพื่อส่งออกหรือบัญชี 

ราคาสินค้าระบุว่าผู้ส่งออกขายสินค้าอะไรราคาเท่าใด

ให้ใคร ซึ่งจากการสอบปากคำาพนักงานของบริษัทฯ  

แจ้งว่าการส่งออกของบริษัทในกลุ่มผู้กระทำาผิด นายส.  

เปน็ผูโ้ทรศพัทส์ัง่การใหท้ำาเอกสารต่าง ๆ  เชน่ ใชช้ือ่นติบิคุคล

ใดทำาใบขนสินค้าขาออกเป็นผู้ส่ง สำาแดงในใบขนสินค้า

อย่างไร เมื่อบริษัท เอส. ดำาเนินการผ่านพิธีการศุลกากร 

ทำาใบขนสินค้าขาออกจัดการจองระวางเรือ ว่าจ้างรถ 

หัวลากไปบรรจุสินค้าตามสถานที่ที่นายส. กำาหนด 

และส่งออกไปสำาเร็จแล้ว นายส. จะขอเอกสารท้ังหมด 

ไปเก็บรักษาไว้ ทำาให้เชื่อได้ว่า มิใช่การส่งออกไปขาย 

ทางการค้าตามวิสัย แต่ต้องการสร้างหลักฐานการส่งออก

เป็นเท็จไปใช้ในการขอคืนภาษีของกลุ่มผู้กระทำาความผิด

  2.3 สอบปากคำาและขอพยานหลกัฐานจากห้างหุน้

ส่วนจำากัด พร. โดยนางสาวพ. ทื่รับจ้าง นำารถยนต์หัวลาก

ขนส่งตู้เปล่าไปบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานที่

ของผู้ส่งออกแล้วขนส่งตู้บรรจุสินค้านำาเข้า 10 ท่าเรือเพื่อ

บรรทกุลงเรอืสง่ออกตามใบขนสนิคา้ขาออกท่ีบรษิทัสำาแดงวา่ 

สง่ออก โลหะอดักอ้นคดัพเิศษ ประเภท พกิดั 7206.9000 

ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำากัด พ. ได้รับจ้างขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

ไปบรรจุสินค้ารวม 45 ใบงาน รวมตู้คอนเทนเนอร์ 

ที่ลากรวม 585 ตู้คอนเทนเนอร์ โดย นางสาวผ.ให้ปากคำา

ยนืยนัประกอบพยานเอกสารทีส่ง่มอบรบัรองให้ พนักงาน

สืบสวนสอบสวนว่า สินค้าที่ว่าจ้างให้นำารถยนต์หัวลากไป 

ดำาเนินการบรรจุ คือ เศษเหล็ก โดยมีนายส.เป็นผู้ติดต่อ

ดำาเนินการ โดยนำาตู้เปล่าไปบรรจุของที่โกดังเชิงสะพาน

ภูมิพล ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย ตามแผนที่ได้รับจากบริษัท เอส 

ระบุช่ือ นายส. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ xxxxxxxxxx  

เป็นผูต้ดิตอ่ประสานงานในการนำาของเขา้ตูค้อนเทนเนอร ์

ณ โกดังที่นายส. ควบคุมอยู่ดังกล่าว รวม 42 ใบงาน  

รวม 567 ตู้คอนเทนเนอร์ อีก 3 ใบงานรวม 18  

ตูค้อนเทนเนอร์ระบใุห้นำาตูเ้ปลา่ไปบรรจุสนิคา้เศษเหลก็ที ่

บริษัท จ. ตามแผนที่ที่บริษัท เอส. ส่งมาให้

  2.4 สอบปากคำา นายมณ พนักงานขายของ บรษิทั 

ส. ที่รับจ้าง นำารถยนต์หัวลากขนส่งตู้เปล่าไปบรรจุสินค้า

เข้าตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานที่ของผู้ส่งออกแล้วขนส่งตู้

สินค้าบรรจุสินค้านำาเข้าท่าเรือเพ่ือบรรทุกลงเรือส่งออก

โดยใช้ชื่อนิติบุคคลของกลุ่มผู้กระทำาความผิดส่งออกโดย

สำาแดงชนิดสินค้าเป็นโลหะก้อนคัดพิเศษ ประเภทพิกัด 

72069000 ราคากิโลกรัมละ 635 บาท และ 621 บาท 

โดย นายมณ ในฐานะพนักงานผู้ติดต่อรับว่าจ้าง ในนาม

บริษัทฯ ให้การว่า ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม 2555 

พนักงานบริษัท เอส เป็นผู้หญิงมีติดต่อว่าจ้างให้ทำาการ

ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปบรรจุสินค้าเป็นเศษเหล็ก มูลค่า

ของสินค้าไม่เกิน 500,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ตาม

วงเงินประกันความเสียหายที่บริษัท ส. ทำาไว้กับบริษัท

ประกัน บริษัท ส. ได้ตกลงรับขนส่งตู้ไปบรรจุสินค้า

เพื่อส่งออกตามที่ บริษัท เอส. ว่าจ้างต้ังแต่ กรกฎาคม 

2555 ถึง ธันวาคม 2555 อยู่ประมาณ 400 ตู้โดยสถาน

ที่ไปบรรจุเศษเหล็กเพ่ือส่งออกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  

ไปบรรจใุสตู่ท่ี้โกดงัเชงิสะพานภมิูพลตามแผนทีบ่รษัิท เอส 

ส่งมาให้ (ฉบับเดียวกันที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัด พร ได้รับตาม

ท่ีเรยีนในข้อ 2.3) และอกี 20 เปอร์เซ็นตไ์ปบรรจุเศษเหลก็ 

บริษัทขายเศษเหล็ก 4 แห่ง โดยตรง

  2.5 จากการสอบสวนบริษัท จ. พบว่า ในช่วง

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 

บริษัทฯ ได้ขายเศษเหล็กอัดก้อนให้กับกลุ่มบุคคลและ

นติิบคุคลซึ่งเปน็ผูต้้องหาในคดนีีร้วม 24 ครัง้ โดยเปน็การ

ซื้อขายในลักษณะที่ไม่ได้บรรจุตู้สินค้าจำานวน 12 ครั้ง  

นำ้าหนักรวม 323,325 กิโลกรัม ราคา 11.20-11.70 บาท/

กิโลกรัม (เฉลี่ย 11.41 บาท/กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่ารวม 
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3,697,228 บาท และเป็นการซ้ือขายใน ลักษณะบรรจุ

สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์จำานวน 12 ครั้ง นำ้าหนักรวม  

1,097,870 กิโลกรัม ราคา 11.30-11.95 บาท/กิโลกรัม 

(เฉล่ีย 11.41 บาท / กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่ารวม  

12,475,985 บาท บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต  

จำานวน 70 ตู้ เฉล่ียนำ้าหนักตู้ละ 16,620 กิโลกรัม  

โดยมีบุคคล เป็นผู้ติดต่อขอซื้อในนามของนิติบุคคลต่างๆ 

จำานวน 5 ราย ในกลุ่มผู้กระทำาความผิด 32 รายโดย  

ชำาระเงินค่าสินค้าด้วยวิธีการฝากเงินสดนำาเข้าบัญชี  

ซึ่งจากการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวพบว่า  

มีจำานวน 47 ตู้ ตู้ถูกส่งออกไประหว่างเดือน พฤศจิกายน 

2555 ถึง มีนาคม 2556 ในนามของนิติบุคคลซ่ึงเป็น 

กลุ่มผู้ส่งออกที่กระทำาความผิดในคดีนี้ รวม 10 บริษัท  

13 ใบขนฯ คิดเป็นนำ้าหนักรวม 1,253,958 กิโลกรัม  

มูลค่าส่งออกรวม 791,101,788 บาท เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

630.88 บาท ทัง้ ๆ  ทีข่องเปน็เศษเหลก็ราคาเฉล่ียกโิลกรัมละ  

11.41 บาท

  2.6 สอบปากคำา นายล. และนายธ. พนักงาน

ขับรถยนต์หัวลากที่ขนส่งตู้เปล่าไปบรรจุสินค้าส่งออก

ตามใบขนสินค้าขาออกของกลุ่มผู้กระทำาความผิด  

ที่ส่งออกโดย เรือ KMTC PUSAN V.1214 N เที่ยว  

วันที่ 23 ตุลาคม 2555 โดยสำาแดงชนิดสินค้าเป็นโลหะ 

อดักอ้นชนดิพเิศษ พกิดั 7206 ราคากโิลกรมัละ 635 บาท 

ณ โกดังริมสะพานภูมิพลฝั่ง ปู่เจ้าสมิงพรายที่เดียวกับ  

ห้างหุ้นส่วนจำากัดพ. นำาตู้เปล่าไปบรรจุ โดยคนขับรถหัว

ลาก 11 ทั้งสองเป็นลูกจ้างของบริษัทที่รับงานต่อมาจาก  

บริษัท ส. บุคคลทั้งสองให้การเจือสมกันว่าของที่ใส่ 

ตูค้อนเทนเนอรแ์ละนำาเข้าทา่เรอืเพือ่ส่งออกเปน็เศษเหลก็

ทีใ่ชเ้ครือ่งใชไ้ฮโดรลกิอดัเปน็กอ้นสีเ่หลีย่มซึง่เปน็ของจัดเข้า

ประเภทพิกัด 72.04 ราคากิโลกรัมละ 10 - 13 บาท

  2.7 จากการสืบสวนของพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษที่เข้าแอบบันทึกภาพถ่ายในโกดังเชิงสะพานภูมิพล 

โดยก่อนที่จะปิดหนีไปประมาณ 2 อาทิตย์ จากภาพถ่าย

จะเห็นเศษหล็กอัดเป็นก้อนโดยเครื่องไฮโดรลิกขนาด

ประมาณ 60 x 80 ซม. เก็บอยู่จำานวนมากซึ่งเป็นสถาน

ท่ีบรรจุของขาออกของกลุ่มผู้กระทำาความผิดและนำาเศษ

เหล็กท่ีมีการนำาเข้ามาในราชอาณาจักรจากฮ่องกงขนถ่าย

เป็นใช้ส่งออกโดยสำาแดงเท็จ

  2.8 ตรวจสอบการถ่ายเอ็กซ์เรย์ ตู้คอนเทนเนอร์

ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งถูกกลุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์ 

ที่ส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังตามใบขนสินค้าขาออก 

ของกลุ่มผู้กระทำาความผิดบริษัทหนึ่งที่ส่งออกขนส่งใส่ 

ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งออก จะเห็นได้ชัดเจนว่า สินค้าเป็น

เศษเหล็กอัดก้อนโดยเครื่องใช้ไฮโดรลิก

  2.9 ตรวจสอบพบว่า บริษัท เค. เค. โดยนายส.  

นำาเข้าเศษเหล็ก (IRON SCRAP) จากฮ่องกงเข้ามาใน

ประเทศไทย ตัง้แตเ่ดือนมนีาคม 2555- มนีาคม 2556 รวม 

82 ใบขนสินค้าขาเข้า นำ้าหนักรวม 38,786,785 กิโลกรัม 

เป็นสถิติในการนำาเข้าจากกรมศุลกากร ประกอบกับ 

เข้าสอบปากคำา นาง ฌ. ตัวแทนของบริษัท เคเอ็มทีซี  

(ประเทศไทย) จำากัด บริษัทตัวแทนเรือ ผู้รับจ้างขน

สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรรวม 75 ใบขนสินค้าขาเข้า  

หรือ 75 ใบตราส่งสินค้า ยืนยันความถูกต้องว่า รับจ้าง

ขนสง่สนิคา้ IRON SCRAP จากฮอ่งกงเขา้มาในประเทศไทย 

โดยผู้รับตราส่งคือ บริษัท เคเค ผู้ติดต่อผ่านพิธีการนำาเข้า

คอื บรษิทั เอส อกีท้ังพิจารณาคำาใหก้ารนางสาวผ. ตวัแทน 

หา้งหุ้นสว่นจำากัด พ. ไดใ้ห้ปากคำาและพยานเอกสารยนืยนั

ว่า รับจ้างลากตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเศษเหล็กที่ บริษัท 

เค.เค.เมทลั นำาเข้ามาในราชอาณาจกัรทีเ่จา้หนา้ทีศ่ลุกากร

ตรวจปล่อยแล้วจากท่าเรือกรุงเทพฯ มาถ่ายเศษเหล็กลง

ที่โกดังเชิงสะพานภูมิพล ด้านปู่เจ้าสมิงพราย/ที่เดียวกับ

ที่บรรจุส่งออก โดยผู้ว่าจ้างให้ขนส่งคือ บริษัท เอส รวม 

14 ใบตราส่งประมาณ 300 ตู้คอนเทนเนอร์ พยานหลัก

ฐานตามที่เรียนในข้อนี้ฟังได้ว่า กลุ่มผู้กระทำาผิด โดย นาย

ส. กับพวก ไดน้ำาเขา้เศษเหลก็ในประเภทพกิดั 72044100 

เวียนจากฮ่องกงเข้ามา ณ โกดังเดิมแล้วใช้บรรจุส่งออกไป

ฮ่องกง โดยสำาแดงชนิดราคาจำานวนเป็นเท็จเจตนามาใช้

ประกอบการขอคืนภาษี
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  2.10 ตรวจพบวา่เจา้หน้าทีศ่ลุกากรไดเ้คยสุม่ตรวจ 

เอ็กซ์เรย์ ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ บริษัท เค. เค. ของนายส.  

นำาเข้าโดยเรือ บริษัท เคเอ็มทีซี (ประเทศไทย) จำากัด  

ชื่อเรือ KMTC PUSAN วันเรือเข้า 17 มีนาคม 2556  

ตามใบตราสง่เลขที ่KMTCHKG1486180 นำาเขา้รวม 36 ตู ้

สำาแดงชนดิสนิคา้เปน็เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดเ้ปน็เหลก็ (IRON 

SCRAP) ประเภทพิกัด 72044100 สำาแดงราคากิโลกรมัละ 

4.5 บาท แต่ได้ถูกสุ่มเอ็กซ์เรย์ 2 ตู้ คือตู้หมายเลข KMTC 

7381099 และ KMTC 7384375 จะเปน็ภาพของทีน่ำาเขา้

ได้ชัดเจนว่าเป็นเศษเหล็กอัดก้อนเหมือนของที่ใช้บรรจุ 

ส่งออกของกลุ่มผู้กระทำาความผิดที่ถูกสุ่มตรวจ เอ็กซ์เรย์

ไว้ตามข้อ 2.8 อย่างชัดเจน

  จากพยานหลักฐานต่างๆ ท่ีสอบสวนรวบรวมได้

จากกระบวนการส่งออกตาม 2.1 - 2.10

 ข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้ว่า กลุ่มผู้กระทำาความผิดใช้

โกดังเชิงสะพานภูมิพล ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย บรรจุเศษเหล็ก  

(IRON SCRAP) ของในพกิดั 72044100 เขา้ตูค้อนเทนเนอร์

ใช้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่สำาแดงชนิดของเป็น

โลหะอัดก้อนคัดพิเศษในประเภทพิกัด 7206.9000  

โดยใช้ช่ือนิติบุคคลกลุ่มผู้กระทำาความผิดเป็นผู้ส่งออก  

อันเป็นเท็จไปฮ่องกง และบริษัท เค.เค. โดยนายส.  

นำาเข้าเศษเหล็กในพิกัด 72044100 จากฮ่องกง  

กลับเขา้มาใช้สง่ออกหมุนเวยีนภายในกลุม่ผู้กระทำาความผดิ 

เป็นหลัก และมีการติดต่อซื้อกับผู้ค้าเหล็กบางส่วน 

ใช้ส่งออก เช่น ซื้อจากบริษัท จ. เป็นต้น

  3. ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อจากข้อเท็จจริงที่

ฟังได้ว่า กลุ่มผู้กระทำาความผิดใช้เศษเหล็กในประเภท

พิกัด 72044100 บรรจุส่งออก แต่สำาแดงเท็จว่า ส่งโลหะ 

อดัก้อนคัดพเิศษในประเภทพกิดั 7206900 ราคา กโิลกรมัละ  

621 บาท และ 635 บาท สร้างราคาของให้สูงขึ้นเ 

พราะถ้าเป็นเศษเหล็กพิกัดประเภท 72044100  

มอิาจสำาแดงราคาสงูได ้จะเหน็ไดช้ดัเจนวา่ กลุม่ผูก้ระทำาผิด 

เจตนากระทำา คือ สร้างหลักฐานใบขนสินค้าขาออก 

ให้มีการส่งออกมูลค่าสูง การสำาแดงเท็จท่ีพิสูจน์ไปแล้ว 

คือ ชนิดสินค้าเป็นเท็จ การจะทำาให้มูลค่าสูง โดยสำาแดง

เท็จอีก 2 อย่างคือ

  - สำาแดงราคาเป็นเท็จ คือ ของราคาตำา่สำาแดงราคาสูง

  - สำาแดงปริมาณของส่งออกเป็นเท็จ คือส่งออก

จำานวนน้อย สำาแดงว่าส่งออกจำานวนมาก

  ประเด็นสำาแดงราคาเป็นเท็จ มีความชัดเจนว่า 

ของที่ส่งออกเป็นเศษเหล็กตามประเภทพิกัด  

72044100 ราคา ตามท่ีสมาคมเหล็กฯ และบริษัทฯ  

ผู้ค้าเหล็กให้ปากคำายืนยัน ประกอบราคาแท้จริงที่

บริษัท จ.ขายให้กลุ่มผู้กระทำาความผิดส่งออก ฟังได้ว่า  

ราคากิโลกรัมละ 10 - 13 บาท

  ประเด็นจำานวนที่ส่ งออกตามที่สำาแดง 

ในใบขนสินค้าขาออก ตามที่วินิจฉัยไว้ในข้อ 2.5 ตรวจ

สอบพยานหลักฐานจาก บริษัท จ. เห็นได้ชัดเจนว่า 

สำาแดงชนิดของในใบขนสินค้าขาออกเป็นโลหะอัดก้อน 

พิเศษ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 630 บาท บรรจุสินค้า 

ใส่ไปตู้ละประมาณ 13,000 กิโลกรัม แต่สำาแดงว่าส่ง 

ประมาณ 22,000 กิโลกรัม จึงสำาแดงจำานวนส่งออก 

มากกว่าที่ส่งออกจริงอยู่ประมาณ 8,000 กิโลกรัม

 จากพยานหลกัฐานตา่ง ๆ  จงึเชือ่ว่ากลุม่ผูก้ระทำาความผดิ 

สำาแดงจำานวนนำ้าหนักของที่ส่งออกเป็นเท็จ โดยเฉพาะ 

ทีส่ง่ออกไปเมอืงทา่ฮอ่งกงเพราะกลุม่ผูก้ระทำาความผดิไป

ดำาเนินการรับของแล้วส่งกลับเข้ามาเวียนของตามท่ีเรียน 

ไว้ดังกล่าวข้างต้น จึงขอหลักฐานการชั่งขณะนำาเข้า 

ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าท่าเรือกรุงเทพฯ ของกลุ่ม 

ผู้กระทำาความผิดมาตรวจสอบพิจารณา โดยได้

สอบปากคำา หัวหน้าแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า  

ท่าเรือกรุงเทพฯ ประกอบข้อมูลการชั่งนำ้าหนักที่รับมา

จากการท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งสรุปได้ว่า ตู้คอนเทนเนอร์

บรรจุสินค้าที่นำาเข้าที่เรือกรุงเทพฯ เพ่ือบรรทุก 

ลงเรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรรถหัวลากพร้อม 

ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าจะต้องชั่งนำ้าหนัก นำ้าหนัก 

ที่ชั่งได้จะเป็นนำ้าหนักของรถบรรทุกรวมกับนำ้าหนักสินค้า

ในตูแ้ละนำา้หนกัของตูค้อนเทนเนอรท์ีใ่สส่นิคา้ หลงัจากนัน้
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จะนำามาหักนำ้าหนักของรถบรรทุก จะเป็นนำ้าหนักของตู้ 

รวมกับนำ้าหนักของสินค้าในตู้ที่ใช้บันทึกลงในระบบ 

ที่ใช้แจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งนำ้าหนักของ 

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 20 ฟุต ประมาณ  

2,200 - 2,300 กิโลกรัม เมื่อหักนำ้าหนักตู้เปล่าออกจาก 

นำา้หนกัทีบ่นัทกึไว้จะเปน็นำา้หนกัของสนิคา้ทีบ่รรจสุง่ออก 

โดยประมาณ ซึ่งเหตุผลที่เป็นโดยประมาณเพราะนำ้าหนัก 

รถยนต์หัวและหางลากท่ีใช้หักออกจากนำ้าหนักที่ช่ังได้ 

มีความคลาดเคลื่อนได้เพราะนำ้าหนักอาจมากน้อย 

จากส่ิงของเช้ือเพลงิท่ีตดิมากับรถยนตม์คีา่บวกลบประมาณ 

1,000 กิโลกรัม

 ดงันัน้ ขอ้มลูท่ีท่าเรอืกรงุเทพฯ ส่งมอบการชัง่นำา้หนกั

ตู้บรรจุสินค้าของกลุ่มผู้กระทำาความผิดขณะนำาเข้าท่าเรือ

กรุงเทพฯ เพือ่ส่งออกตามใบขนสนิคา้ออกตามทีข่อข้อมลู

มาประกอบการพจิารณาจึงตอ้งลบ 2,300 กิโลกรมั จะเปน็

นำา้หนกัโดยประมาณของสนิคา้ทีบ่รรจตุูฯ้ ทีส่ง่ออก ซึง่อาจ

คลาดเคลื่อน บวก/ลบ 1,000 กิโลกรัม พิจารณาแบบเป็น

คุณจึงให้บวก 1,000 กิโลกรัมทุกตู้ นำามาใช้เป็นนำ้าหนัก 

ทีส่ง่ออกจรงิจะเหน็ไดว้า่ กลุม่ผูก้ระทำาความผดิสง่ออกของ

จรงิตำา่กวา่ทีส่ำาแดงจำานวนมากโดยพนักงานสบืสวนสอบสวน

นำาข้อมลูการช่ังของทา่เรือกรงุเทพฯ มาจัดทำานำา้หนกัทีช่ัง่ได้

จากนอ้ยไปหามากจะเหน็ไดว้า่ของทีส่ง่ออกตำา่กวา่สำาแดง

มจีำานวนมาก โดยเฉพาะระยะกรกฎาคม 2555 ถงึ มนีาคม 

2556 กลุ่มผู้กระทำาความผิดสำาแดงจำานวนของที่ส่งออก  

ตู้อยู่ประมาณ 22-26 ตัน ซึ่งหากพิจารณาเป็นนำ้าหนักที่

ชัง่ได้จากทา่เรือกรงุเทพฯ ตอ้งอยูป่ระมาณ 25.3-29.3 ตนั 

แต่ตรวจพบว่านำ้าหนักที่ชั่งได้อยู่ระหว่าง 14-20 ตัน 

จำานวนมาก ซึ่งนำ้าหนักจะขาดประมาณ 5-12 ตัน  

จำานวนเกินกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

 จากผลการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ 1 – 3  

โดยการวางแผนควบคุมและร่วมดำาเนินการสอบสวน 

ของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสำานักคดีภาษีอากร 

พิสูจน์ได้ว่าใบขนสินค้าขาออกของกลุ่มผู้ส่งออกร่วม  

32 นิติบุคคลท่ีผ่านพิธีการส่งออกจำานวน 1,737 ฉบับ 

สำาแดงชนิดสินค้าท่ีส่งออกเป็นโลหะอัดก้อนชนิดพิเศษ  

ในประเภทพิกัด 7206.9000 ราคากิโลกรัมละ 635 บาท 

และกิโลกรัมละ 621 บาท ทุกฉบับสำาแดงชนิดสินค้า 

เป็นเท็จเพราะของจริงที่ใช้ส่งออกคือเศษเหล็ก 

ในประเภทพิกดั 7204 ซ่ึงราคาแทจ้รงิประมาณกโิลกรมัละ  

10 – 13 บาท และส่งออกของในจำานวนน้อยกว่า 

ทีส่ำาแดงในใบขนสนิคา้ขาออกโดยนติบิคุคล 32 รายในกลุม่ 

ผู้กระทำาความผิดเจตนาสำาแดงเท็จให้มูลค่าการส่งออก 

มีจำานวนสูงซ่ึงมีอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 0 และทำา 

หลกัฐานการซือ้จากกลุม่ผูก้ระทำาความผดินติบิคุคล 11 ราย 

ให้เกิดเป็นเท็จเป็นภาษีซื้อขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร

ไปได้รวม 4,343 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง 

ร้องทุกข์กล่าวโทษมา ซึ่งมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม 5 คน 

ในความผิดตามประมวลรัษฎากรและสำานักงาน ป.ป.ช.  

ไต่ส่วนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผู้ตรวจและสั่งจ่ายคืนภาษี

ในคดนีีร้วม 18 คน ฐานปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏิบตัหินา้ที่ 

ราชการโดยมิชอบขณะทะยอยถูกลงโทษโดยไล่ออก

จากราชการไปคือ ระดับ 10 และระดับ 9 รวม 3 คน  

แตเ่จา้หน้าท่ีศุลกากรระเบยีบปฏิบตัยิกเวน้การตรวจสินคา้

ไมม่มีลูช้ีว่าร่วมกระบวนการทจุริตโกงชาตบิา้นเมอืงในคร้ังนี้

  จากตัวอย่างการสอบสวนคดีพิเศษ 2 คดีดังกล่าว

เหน็ไดว้า่คดภีาษอีากรฐานความผดิขอ้กลา่วหาวา่การกระทำา 

ความผิดไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ความยุ่งยากซับซ้อนคือ 

การพิสูจน์ว่ามีการสำาแดงเท็จ ซึ่งคณะพนักงานสอบสวน

ต้องจัดทำาข้อมูลและศึกษาหาความรู้เพื่อวางแผนใน 

การแสวงหาพยานหลักฐาน จักมีการเก็บรักษาอยู่ ที่ใด  

อยู่ตรงไหนใครเป็นผู้จัดทำาไว้จากตัวอย่างคดีที่ยกให้

ท่านศึกษา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องทุ่มเทตั้งใจ 

ตรวจเอกสารทำาข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการสืบสวน

สอบสวน จนทราบรายละเอียดแห่งความผดิและรวบรวมมา

วเิคราะหพ์จิารณาใชพ้สิจูน์ความผดิและเอาตวัผูก้ระทำาผิด

มาฟ้องลงโทษได้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน 

คดีพิเศษคงได้รับประโยชน์จากตัวอย่างคดีพิเศษและ 

มีความต้ังใจทุ่มเทในการสืบสวนสอบสวนให้ได้ผลสำาเร็จ

กันทุกท่านเพ่ือเป็นไปตามค่านิยมของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษตั้งไว้
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ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับความรับผิด
ทางอาญา “ดอกเบี้ย” 

ความเหลื่อมลำ้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
(ตอน 1)
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 จากการทีก่ระทรวงยตุธิรรม ไดเ้สนอแกไ้ขปรับปรุง
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
และได้ตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พ.ศ. 2560 มาใชบ้งัคบั ซึง่กฎหมายฉบบันีม้เีจตนารมณ์
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่า
อัตราที่กฎหมายกำาหนด ผมจึงต้ังใจเขียนเร่ืองดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา เพื่อเชื่อมโยงให้
เห็นภาพของความเหลื่อมลำ้าและวิวัฒนาการของการ
เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 ในการใหกู้ยื้มเงนิระหว่างกนั “ดอกเบีย้” เปน็ปจัจัย
สำาคัญในการพิจารณาว่าควรจะให้กู้ยืมหรือไม่ เพราะ 
ผู้กู้มีความเดือดร้อนจำาเป็นต้องนำาเงินไปใช้เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ ส่วนผู้ให้กู้ยืมหรือเจ้าหนี้ก็หวังจะได้รับชดใช้
เงินต้นคืนพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่า การตกลง
กำาหนดอัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของความ 
สมคัรใจของทัง้สองฝา่ยอย่างลงตวั จงึสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ว่าด้วยเสรีภาพในการทำาสัญญา แต่กับความเป็นจริง 
ในสถานการณปั์จจบุนั นติสิมัพนัธข์องทัง้สองฝา่ยสะทอ้น
ปญัหาความเหล่ือมลำา้ทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม รัฐจงึได ้
นำามาตรการทางอาญามาบังคับใช้ป้องกันปราบปราม 
การให้กู้ยืมเงินที่ส่งผลกระทบรุนแรงกับสังคม“ดอกเบี้ย”  
ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า  
หมายถงึ ค่าป่วยการซึง่ผูกู้เ้งนิหรอืเอาของไปจำานำา ตอ้งให้
แกเ่จา้ของเงนิ ส่วนความหมายในทางเศรษฐศาสตร ์หมายถงึ  
รายไดซ่ึ้งผูเ้ปน็เจา้ของปัจจยัการผลติประเภททนุ (Money 
capital) ได้รับจากการที่บุคคลอื่นได้ใช้ทุนน้ัน ส่วนใน 

ทางกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ไม่ได้ให้คำานิยามไว้ แต่ถ้าดูจากตัวบทกฎหมาย ความเห็น 
ของนักนิติศาสตร์และแนวคำาพิพากษาฎีกาสรุปได้ว่า  
ดอกเบี้ยตามกฎหมายนั้นเกิดขึ้นจากหนี้เงินเท่านั้น  
ซึ่งมีนักนิติศาสตร์ท่านหนึ่ง ได้อธิบายว่าดอกเบี้ย คือ 
ดอกของเบี้ยหรือเงิน หมายถึงค่าป่วยการของเงินน้ันเอง  
เพราะเบี้ย คือ หอยจำาพวกหลังนูนๆ ท้องเป็นร่องๆ 
เปลือกแข็ง โบราณใช้เป็นอุปกรณ์สำาหรับซ้ือจ่ายส่ิงของ 
มีอัตรา 100 เบี้ย เป็นหนึ่งอัฐจึงเรียกคำาว่า “เบี้ย” 
เป็นเงินติดปากมาจนทุกวันนี้ เช่น เบ้ียทำาขวัญ คือ  
เงินที่ฝ่ายหนึ่งต้องเสียให้แก่ฝ่ายหน่ึงเป็นค่าเสียหาย  
หรือเบี้ยหวัด คือ เงินบำาเหน็จความชอบสำาหรับเลี้ยงชีพ 
เบี้ยเลี้ยง คือเงินเพิ่มให้เป็นค่าอาหารเป็นต้น (กานดา  
ภูเช่ียววิทย์, “การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรา”, 13) 

แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ การเรียก
ดอกเบี้ยในกฎหมายต่างประเทศ (กานดา  
ภูเชี่ยววิทย์, 2-4)

 แตเ่ดิมสมยัคริสตกาล (Bibical times) มข้ีอหา้มทาง
ศาสนาบางศาสนามใิหเ้รยีกดอกเบีย้ในการกูย้มืเงนิกนัโดย
ถอืวา่การเรยีกดอกเบีย้เปน็บาป ซึง่กฎหมาย จนี ฮนิดแูละ
โกราน ได้ห้ามเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินไปกฎหมาย 
โมเสดห้ามพวกยิวเรียกดอกเบี้ยจากคนชาติเดียวกัน 
แต่ใหเ้รยีกดอกเบีย้จากคนชาตอืิน่ๆ ได ้สว่นกฎหมายโรมนั
อนุญาตให้เจ้าหน้ีเรียกดอกเบี้ยในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดได้ 

ผู้บัญชาการสำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา “ดอกเบี้ย” 
ความเหลื่อมลำ้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ตอน 1)

พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ 1
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ในทวีปยุโรปนั้น เดิมถือว่าเงินย่อมไม่เกิดเพิ่มเติมข้ึนได้  
ดงัภาษติดัง้เดมิทีว่า่ “เงนิทำาลกูไมไ่ด”้ ซึง่ตา่งจากการยมืสตัว ์ 
เช่น ยืมแพะยืมแกะไป แพะหรือแกะนั้นอาจจะออกลูก
สมควรจะคนืลกูแพะลูกแกะให้ผู้ให้ยมืไปแต่ยมืเงินนัน้เงนิ
ย่อมไม่เกิดเพิ่มเติมขึ้นได้ ดังนั้น ถ้ายืมเงินกันจึงถือว่าไม่มี
อะไรจะคนืเพิม่เตมินอกจากตน้เงนิทีย่มืไปเทา่นัน้ เมือ่เชือ่
กันเทา่นัน้จงึไดห้า้มเรยีกดอกเบ้ียหากผูใ้ดฝา่ฝนืใหค้นกูย้มื
เคยเรยีกดอกเบีย้กจ็ะได้รบัโทษและได้เริม่บงัคบัต้ังแตส่มยั
พระเจา้จกัรพรรดชิารล์ผูย้ิง่ใหญ ่(Charlemagne ค.ศ. 742 
ถึง ค.ศ. 814 ) แต่ต่อมาประชาชนไม่ยอมรับในข้อห้ามนี้  
โดยเฉพาะพวกยวิ จนในทีส่ดุป ีค.ศ. 1360 มอีนัต้องคล่ีคลาย
ไปโดยได้มีกฎ Ordonnance royale อนุญาตให้พวกยิว
เรียกดอกเบี้ยได้ และต่อมาเม่ือได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในประเทศฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษที่ 18 จึงได้ม ี
กฎหมายประกาศเป็นการทั่วไปให้เรียกดอกเบี้ยกันได้  
โดยเปลีย่นแนวความคดิ เปน็ “เงนิตราเปน็สนิคา้อยา่งหนึง่
เหมือนกัน” แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อปล่อยให้เรียกดอกเบี้ยกัน
ได้โดยเสรี ก็มีผลเสียอีก คือ ทำาให้คนรวยมีโอกาสขูดรีด
คนจนได้สะดวก ต่อมาหลายประเทศหันมาใช้แนวความ
คิดที่เป็นสายกลาง คือ ฝรั่งเศสในสมัยนโปเลียน เพื่อออก
ประกาศกฎหมายฝรั่งเศสให้คิดดอกเบี้ยโดยแบ่งคำานวณ
เป็นสองประเภท คือ ถ้าเรียกดอกเบี้ยในวงการค้า ให้คิด
ดอกเบีย้รอ้ยละหกตอ่ปถีา้มใิชว่งการคา้ กใ็หค้ดิรอ้ยละห้า
ตอ่ป ีหรือนอกจากนัน้ใหก้ฎหมายในทางแพ่งและพาณชิย์ 
ซึ่งกำาหนดอัตราดอกเบ้ียดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น  
จงึไดม้กีฎหมายอาญากำาหนดโทษไวส้ำาหรบัผูที้เ่รยีกดอกเบีย้
เกินอัตราด้วยสำาหรับประเทศอังกฤษในสมัยโบราณนั้น  
การเรยีกดอกเบีย้ถอืวา่เปน็สิง่ทีน่า่รงัเกยีจทางศาสนา ถอืวา่

เป็นบาป และศาลตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คลาสสิคและเศรษฐศาสตร์
สมัยกลาง (The theory of the classical and Medival 
Economic) เงนิเปน็สือ่กลางของการแลกเปลีย่นไมส่ามารถ
เกิดดอกออกผลจากธรรมชาติได้เพราะในศตวรรษที่ 16 
ช่องว่างระหว่างศาสนาและธุรกิจการค้าไม่กว้างขวางนัก 
จริยธรรมโปรเตสแตนด์สมัยใหม่ถือว่า การเรียกดอกเบี้ย
ในอัตราที่สูงเท่านั้น จะเป็นสิ่งที่ผิด (usury) ต่อมาใน
สมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ได้ออกกฎหมาย The statute of 
Henny VIII ใหท้ำาสญัญาจา่ยดอกเบีย้กนัได ้โดยถกูตอ้งตาม
กฎหมายและยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ออกมาให้จ่าย
ดอกเบ้ียกนัได ้แตอ่ย่างไรกต็ามคำาตดัสินของศาลในฉบบันี้
ยงัขดัแยง้กนัอยูใ่นป ี1854 ไดม้กีฎหมายโดยรฐัสภา ยกเลกิ
กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ย (The usury Law)ในประเทศ
องักฤษ และตำารากฎหมายเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วโดยหนัมา
ถือหลักว่า “ค้าเงินโดยเสรี” (Free Trade in money) 

ประวัติการเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายเก่าไทย 
(กานดา ภูเชี่ยววิทย์, 5-9)

 ก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ออก
บังคับใช้นั้น ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
 1. กฎหมายพระเจ้ามงัรายหรือมังรายราชศาสตร์  
ลักษณะหนี้บัญญัติว่า มาตราท่ี 1 “มาตราหนึ่งไพร่พน
ประจำาหอกหรือเครื่อง (อาวุธ) เป็นหน้ีท่านค้างชำาระ
ดอกเบี้ยมากมายนัก ดอกเบี้ยส่วนที่ใช้ไปแล้วเท่าใด  
กใ็หเ้ปน็ไปตามนัน้ ดอกเบีย้ทีค่า้งใหค้ดิไดไ้มเ่กนิเงนิทีกู่ม้า
ถ้าไมม่เีงินใช้และมลีกูใหข้ายลกูหนีใ้ชห้นี ้ฯลฯ”มาตราที ่4 
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“มาตราหนึง่ผูใ้ด เปน็หนีท้า่นคา้งดอกเบีย้เปน็จำานวนมาก
เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าต้นทุนไม่ได้ แต่ถ้าดอกเบี้ย 
มีจำานวนเท่าทุนแล้ว เจ้าหนี้อาจจะได้แจ้งลูกหนี้ 
ว่าจะสมทบดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ เป็นต้น เพื่อคิดดอกเบี้ย  
(ทบต้น) ต่อไปทำาให้ทำาได้มาตราที่ 8 “มาตราหนึ่งซื้อขาย
ของหรอืฝากไวใ้หแ้กก่นัถา้ผูร้บัฝากไวเ้อาของไปใชก้นิเสยี 
ถ้าหากไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนว่าจะคิดดอกเบี้ย ห้ามมิให้
เจ้าของเงินคิดดอกเบี้ย
 2. กฎหมายตราสามดวง ลกัษณะกูห้นีใ้นลกัษณะ
กู้หนี้มีบทบัญญัติทั้งหมด 68 บท ในบทที่ 1 ถึงบทที่ 8 นั้น 
ได้บัญญัติว่า มิให้เรียกดอกเบ้ียแก่ญาติท่ีกู้ยืมกันเพราะ
ถือว่าเป็นบาป บทที่ 9 นั้น บัญญัติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ว่า “ทวยราษฎร์กู้หนี้ยืมสินแก่กัน ทั้งแต่ตำาลึงขึ้นไป ให้มี
กรมธรรม ์แกงใด เป็นสำาคัญ (ให้ผกูดอกเบีย้เดอืนละเฟือ้ง) 
ถา้หาเอกสารสำาคญัมไิดม้าฟอ้ง ท่านว่าอยา่ใหร้ับใชบ้ังคบั
บัญชา ได้อธิบายว่า อัตรา ดอกเบี้ยนั้นตามประเพณีนิยม
ในสัญญากู้คืน 1 เฟื้องต่อ 1 ตำาลึงใน 1 เดือน ซึ่งเท่ากับ
รอ้ยละ 37.50 อตัรานี ้เปน็อตัราทีใ่ชบ้งัคบัเพือ่ผูเ้ปน็ฝา่ยใน
สัญญามิได้กำาหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่นนั้น
 ลาลแูบร ์กลา่วไวว้า่ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ ์มไิด้
มีกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และเรียกกันอย่าง
สงูสดุหามีจำากัดไม ่แมเ้ป็นการกระทำาความผดิก็ตาม แตใ่น
ข้อนี้ลักษณะกู้หนี้ บทที่ 68 บัญญัติว่า “กู้หนี้ยืมสินท่าน
ไปให้สัญญาแก่ท่าน เม่ือจนจะให้ดอกเบี้ยแก่ท่านตำาลึง 
ละสลึงก็ดสีองสลึงก็ด ีทา่นใหคิ้ดเอาแตเ่ดอืนหนึง่ ทัง้นีใ้หค้ดิ
เอาดอกเบี้ยตำาลึงละเฟื้อง” กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยตกลง
กนักำาหนดสูงกวา่อัตราปกติ อัตรานีจ้ะใชบ้งัคบัเพียงเดือน
หนึ่งเท่านั้นภายหลังระยะเวลานี้ จะต้องลดให้เท่ากับหนึ่ง
เฟื้องต่อหนึ่งตำาลึงซึ่งผิดกับข้อความท่ีว่าไว้ของลาลูแบร์ 
หนงัสอืของลาลแูบรโ์ดยมากมนีำา้หนกันา่เชือ่ถอืเปน็หลักฐาน 
ในทางประวัติศาสตร์ จึงสันนิษฐานว่าข้อที่บัญญัติบทที่ 
68 ซึ่งห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรานี้ได้ตราขึ้นภายหลัง
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เห็นได้ว่า อัตราดอกเบี้ย 
ท่ีสูงมาก ถ้าลูกหน้ีมิได้ชำาระตามระยะเวลาดอกเบี้ย 

จะทบข้ึนโดยรวดเร็ว อันเป็นภาระหนักแก่ลูกหน้ีและ 
เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถที่จะชำาระได้ต้องยอมตัวเป็นทาส  
ดังนั้นกฎหมายจึงสอดเข้ามาช่วยลูกหนี้ โดยวางข้อบังคับ 
การทบทวีจำานวนของดอกเบีย้ไว้ เชน่บทที ่64 ของกฎหมาย
พระอัยการลักษณะกู้หน้ีบัญญัติให้เจ้าหน้ีเรียกให้ลูกหนี้
ชำาระดอกเบี้ยเป็นปกติทุกเดือน หากมิได้ชำาระตามเวลา
กฎหมายจำากัด จำานวนดอกเบี้ยไว้สองประการ คือ
 (1) ถ้าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ภายใน 10 ปี มีสิทธิ 
เรียกดอกเบี้ยเป็นอย่างมากเพียง 3 ปีเท่านั้นคือ บทที่ 35
 (2) หากเจ้าหนี้เรียกให้ชำาระหนี้ภายหลัง 10 ปี  
ไม่มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยที่สูงกว่าจำานวนต้นเงินที่ให้กู้มา
คือ บทที่ 34 35 และ 53
 (3) พระราชบัญญัติเรื่องที่กระหนาบคาบเกี่ยว  
และการกูห้นีใ้นระหวา่งญาตใินสมยัรชักาลท่ี 4 (พ.ศ. 2504) 
ได้บัญญัติมีใจความตามกฎหมายแต่เดิมนั้น ถ้าเป็นการ
กู้ยืมเงินนี้ ภายในระหว่างญาติก็มิให้เรียกดอกเบี้ยแก่กัน  
หรอืมฉิะนัน้ก็ใหบั้งคับใหล้ดดอกเบ้ียแกก่นั ตามทีค่วามสนทิ 
ของญาติกฎหมายเดิมทำาให้คนทั่วไปรังเกียจไม่ให้ญาติ
ดว้ยการกู้ยมืพระราชบัญญัตนิีก้ไ็ด้ยกเลกิกฎหมายเดมิเสยี
 (4) ในปี พ.ศ. 2411 (ยังไม่เลิกทาส) ได้ประกาศว่า
ทาสลูกหน้ีท่ีไม่มีเงินค่าดอกเบี้ยเสียให้แก่เจ้าหน้ีนายเงิน 
ก็เพื่อลดเงินดอกเบี้ย สามทีต่อตำาลึงมีความว่า “ครั้นจะ 
ตัดสินใจให้ยกเงินดอกเบี้ยเสียก็จะเป็นอย่างธรรมเนียม 
ไปภายหน้าทาสลกูหน้ีไมม่เีงินกจ็ะเสยีใหแ้ก่เจา้ใหน้ายเงนิ 
ก็จะมาร้องฎีกาอีก จึงมีพระประสาส์นสั่งว่า แต่นี้สืบไป
เมื่อหน้า..ถ้าทาสลูกหนี้ไม่มีเงินจะเสียให้แก่เจ้าหนี้ก็ให้ 
เฆี่ยนโทษลูกหนี้ลดเงินดอกเบี้ยสามทีต่อแสนๆ ตำาลึง...”
 (5) ในปีจุลศักราช 1230 รัชกาลที่ 5 ได้กำาหนด
อตัราดอกเบีย้ใหมโ่ดยพระราชบญัญตัเิรือ่งกูห้น้ีและขายตวั  
ให้คิดดอกเบี้ยช่ังละบาทต่อเดือน ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 15  
ต่อปีตามอัตราในสมัยปัจจุบันมีใจความว่า บรรดาสัญญา 
ให้ดอกเบี้ยแก่กันต่างๆ นั้น แต่นี้ (จ.ศ. 1230) เป็นต้น  
ให้เสียดอกเบี้ยเดือนหนึ่งชั่งละบาท ถ้าสัญญาให้ดอกเบี้ย
กันได้มากกว่าชั่งละบาทขึ้นไป ถ้าลูกหนี้ส่งดอกเบี้ยไป
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แล้วก็ให้ลาภแก่เจ้าหนี้ ส่วนดอกเบี้ยที่ยังค้างอยู่ให้เสียแก่
เจ้าหนี้ชั่งละบาท ถ้าสัญญาให้ดอกเบี้ยแก่กันเดือนหนึ่งชั่ง
ละสองสลึงก็ดี หรือตำ่ากว่าชั่งละสองสลึงก็ดี ให้มีกำาหนด
สัญญาครบปี ให้ส่งดอกเบี้ยให้เสร็จ ถ้าดอกเบี้ยครบปี 
ลูกหน้ีไม่เอาดอกเบี้ยส่งค้างอยู่ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี  
ยังไม่เท่าต้นเงินให้เอาดอกเบี้ยต่างบวกเข้ากับเงินต้นเดิม
ที่เป็นต้นเงิน คิดดอกเบี้ยชั่งละสองสลึง ต่อไปถ้าลูกหนี้ 
ไม่ส่งดอกเบี้ยค้างมาช้านานให้คิดดอกเบี้ยต่อไปได้อีก
 สรุปได้ว่าจากประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เราได้มี
การเรียกดอกเบี้ยกันตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตามกฎหมาย
พระเจ้ามังรายหรือมังรายราชศาสตร์ ซ่ึงก่อนหน้าก็ไม่
ปรากฏหลักฐานแน่นอน ส่วนการห้ามเรียกดอกเบี้ยนั้น 
ปรากฏตามกฎหมายพระอัยการลักษณะกู้หนี้ ซึ่งห้าม 
มิให้คิดดอกเบี้ยในกรณีที่ญาติกู้ยืมกัน และถือว่าเป็นบาป 
นอกจากนั้นปรากฏในพระราชบัญญัติเร่ืองที่กระหนาบ
คาบเกี่ยวและการกู้หนี้ในระหว่างญาติในสมัยรัชกาลที่ 4 
(พ.ศ. 2403) ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้น เท่าที่ปรากฏในตำารา
กฎหมาย คือ กฎหมายตราสามดวงลักษณะกู้หนี้ บทที่ 9 
ได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ 1 เฟื้อง ต่อ 1 ตำาลึง 
ใน 1 เดอืน ซ่ึงเทา่กบัอตัรารอ้ยละ 37.5 ตอ่ป ีซึง่เปน็อตัรา 
ที่สูงมาก ซึ่งต่อมาได้มีกฎหมายพระอัยการ บทที่ 68  
ได้บัญญัติการห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราขึ้น คือ  
ถ้ากำาหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้สูงกว่าปกติ อัตรานี้จะใช้ 
บังคับได้เพียงเดือนหนึ่งเท่านั้นซึ่งสันนิษฐานว่าการจำากัด 
การเรยีกดอกเบีย้นี ้ไดเ้ร่ิมมีข้ึนหลงัสมยัสมเดจ็พระนารายณ ์ 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยแต่เดิมก็ไม่ได้บัญญัติ 
ห้ามเรียกดอกเบี้ยก็คงจะปล่อยให้มีการเรียกดอกเบี้ย
กันได้โดยไม่กำาหนดอัตรา เพียงแต่ห้ามเรียกดอกเบี้ย 
ในการกูย้มืเงนิระหวา่งญาต ิตอ่มาจงึไดก้ำาหนดอตัราดอกเบ้ีย 
เป็นร้อยละ 37.5 ต่อปีและในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้ออก 
พระราชบัญญตัว่ิาดว้ยเรือ่งกูห้นีแ้ละขายตวัใหค้ดิดอกเบีย้

ชั่งละบาท ซึ่งก็คืออัตรา 15 % ต่อปีนี้มีที่มาจากพระราช- 
บัญญัติว่าด้วยเรื่องกู้หนี้และขายตัว (จ.ศ. 1230) น้ีเอง  
และไดม้กีารหา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัราทีก่ฎหมายกำาหนด 
เช่น กฎหมายพระอัยการลักษณะกู้หนี้ บทที่ 68 ได้วาง
มาตรการว่าถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 37.50 ต่อปีนั้น  
ก็ให้เรียกดอกเบี้ยส่วนที่เกินอัตราตามกฎหมายได้เพียง 
1 เดือนเท่าน้ัน เช่นเดียวกับมาตรา 654 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปัจจุบันถ้ากำาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยตามกฎหมายในสัญญากู้ยืมเงินเกิน 15 % ก็ให้
ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปียิ่งกว่านั้นในปี 2475 ได้ออก 
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
ซึง่มบีทลงโทษจำาหรอืปรบั หรอืทัง้จำาและปรบัแกผู่ท้ีเ่รยีก
เอาดอกเบี้ยโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากลูกหนี้ในอัตรา
ที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้ การลงโทษทางแพ่ง
ซึ่งกฎหมายเก่าได้บัญญัติไว้ได้เปลี่ยนไปเป็นการลงโทษ
ทางอาญา อันเป็นวิธีเข้มแข็งกว่าสำาหรับการปราบปราม
การเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา (ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  
ร.แลงกาต์, 235) กฎหมายฉบับนี้ก่อให้เกิดผล คือ ทำาให้
สญัญากู้ยมืเงนิท่ีเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัราทีก่ฎหมายกำาหนด
ไว้ที่เป็นดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะท้ังหมด จึงถือได้ว่าเป็น
กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาฉบับแรกท่ีเอาโทษผู้กระทำา
ผิดในการเรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมซึ่งได้ใช้บังคับมาเกือบ 
85 ปี ก่อนที่จะถูกยกเลิกและตราเป็นพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2560 เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งข้ึนผมมีเกร็ดเรื่องเล่าที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมลำ้าแต่อดีตยังคงสืบทอดมา
ถึงปัจจุบันที่ผู้กู้ไม่เฉพาะแต่มีหน้าที่ชดใช้เงินจำานวนที่กู้
ไปพร้อมดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้อำานาจบังคับ
บัญชาของผู้ให้กู้ ร่องรอยนี้ปรากฏอยู่ในศัพท์ท่ีเรียก 
ผู้ให้กู้ว่า “เจ้าหน้ี” ผู้ให้กู้มีฐานะเป็นเจ้าต่อผู้กู้ และผู้กู้ 
อยู่ในฐานะเป็นลูกต่อผู้ให้กู้การเรียกชื่อเป็นพิเศษแสดง 
ให้เห็นว่าคู่สัญญามิได้อยู่ในฐานะเท่ากัน (ประวัติศาสตร์
กฎหมายไทยร.แลงกาต์, 207-208)
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การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
หรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจาก

คำาสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ 

(ตอนที่ 1)
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 สภาพปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทย คดีอาญาที่รัฐ

เปน็โจทกเ์มือ่พนกังานอยัการมคีำาส่ังไมฟ่อ้ง ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมได้อย่างเหมาะสมเพราะมีความล่าช้า 

ไม่มีประสิทธิภาพ และกฎหมายไม่บัญญัติให้ชัดเจนที่จะเปิด

โอกาสใหผู้เ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมสามารถขอใหอ้งค์กร

อัยการทบทวนคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องได้อย่างเหมาะสม การหา

พยานหลกัฐานใหมอ่นัสำาคญัไมม่หีนว่ยงานรบัผดิชอบโดยตรง 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติ

คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดในการ

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจากคำาสั่ง

ไม่ฟอ้งคดอีาญาของพนกังานอัยการ มีปญัหาตอ้งปรบัปรุงใหม้ี

ประสทิธภิาพเพือ่ยกระดบัการคุม้ครองสทิธผู้ิเสยีหายหรอืเหยือ่

อาชญากรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ผู้เขียน เห็นว่าเห็น

สมควรที่ต้องมีมาตรการทางกฎหมายขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว อย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใต้ชื่อว่า ร่างพระราชบัญญัติ

การคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายหรือเหยือ่อาชญากรรมอนัเน่ืองจาก

รฐัยติุการดำาเนนิคดอีาญาผูต้อ้งหา พ.ศ. ..... เพือ่ปรบัปรงุระบบ

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมให้มีความ

เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจากคำาสั่ง

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
เนื่องจากคำาสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

(ตอนที่ 1)
ร้อยตำ�รวจเอก ดร. สุรวุฒิ รังไสย์ 1

 1 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Laws มหาวิทยาลัยปทุมธานี) , นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) (Master of Laws  มหาวิทยาลัยเกริก) ,  

นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง) , รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.(ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำารวจ รุ่นที่ 51) , เนติบัณฑิต

ไทย (น.บ.ท. สมัยที่ 52)

เดด็ขาดไมฟ่อ้งผูต้อ้งหาของพนกังานอยัการในประเทศไทยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เกริ่นนำา 
 การกระทำาความผิดทางอาญาในโลกไม่ว่าจะเป็น 

อาชญากรรมที่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (Mala Inse)  

อาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (Mala Prohibita) 

ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำาที่ไปละเมิดสิทธิของผู้เสียหาย 

หรือเหยื่ออาชญากรรมทั้งสิ้น ในการดำาเนินคดีแต่ละประเทศ 

จะมีระบบการดำาเนินคดีอาญาหรือการค้นหาข้อเท็จจริง 

เพื่อพิสูจน์ความผิดของคนร้ายแตกต่างกันไป จากการศึกษา 

ในปัจจุบันพบว่ามี 3 ระบบ ประกอบไปด้วย การดำาเนิน 

คดีอาญาระบบกล่าวหา (Accusatorial System)  

การดำาเนนิคดอีาญาระบบไตส่วน (Inquisitorial System) และ  

การดำาเนินคดีอาญาระบบผสม (The Mixed System) ซึ่ง

ระบบการดำาเนนิคดอีาญาดงักลา่วจะมคีวามเก่ียวโยงกับระบบ 

การฟ้องคดีอาญา (Prosecution System) เพราะการดำาเนิน

คดีอาญาจะต้องมีการนำาตัวคนร้ายหรือผู้กระทำาผิดเข้าสู่ 

กระบวนการพิจารณาของศาลเพ่ือท่ีจะให้องค์กรตุลาการ 

พิจารณาความผิดและพิจารณาพิพากษาลงโทษ 

ทางอาญาตามกฎหมาย และในปัจจุบันพบว่าระบบการฟ้อง

คดีมีอยู่ด้วยกัน 3 ระบบ ประกอบไปด้วย ระบบการฟ้องคดี

โดยประชาชน (Popular Prosecution) ระบบการฟ้องคดี 

โดยเอกชน (Private Prosecution) และ ระบบการฟ้องคดี 
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โดยรฐั (State Prosecution) สำาหรบัประเทศไทยนกักฎหมาย

มีความเห็นแตกต่างกันพอสมควรว่าระบบการดำาเนินการ 

ดำาเนินคดีอาญาของไทยถือว่า เป็นระบบการดำาเนินคดี 

ในระบบกล่าวหา ระบบไต่สวน หรือระบบผสม และถกเถียง

เห็นต่างกันไม่น้อยว่าระบบการฟ้องคดีอาญาจะถือว่าเป็น  

ระบบการฟอ้งคดีโดยประชาชน ระบบการฟ้องคดีโดยเอกชน  

หรือระบบการฟ้องคดีโดยรัฐ ในขณะที่ระบบกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศจะมีรูปแบบวิธี

พิจารณาความต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าประเทศน้ัน ๆ  

ได้รับอิทธิพลแนวความคิดจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) หรือระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

เพราะระบบกฎหมายหลัก 2 ระบบน้ีจะมีความสัมพันธ์ 

กับรูปแบบของวิธีพิจารณาความอาญาในระบบกล่าวหา 

และระบบไต่สวนอย่างที่ยากจะแยกออกจากกันได้  

เพราะระบบกล่าวหาจะเป็นระบบวิธีพิจารณาความอาญา 

ที่ใช้ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี  

ส่วนระบบไต่สวนจะเป็นระบบวิธีพิจารณาความอาญา 

ที่ใช้อยู่ในกลุ่มของประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย 

 สำาหรับประเทศไทยมีรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์

แบบไทยแท ้เพราะระบบกฎหมายทีใ่ชม้แีนวโนม้ไปทางระบบ

ประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งน่าจะใช้ระบบการดำาเนิน 

ในระบบไต่สวน แต่กลับมีรูปแบบการดำาเนินคดีอาญาที่ 

โนม้เอยีงไปทางระบบกลา่วหา ขณะทีใ่นรายละเอยีดการดำาเนิน

คดน้ัีนไดม้กีารแยกระบบการสอบสวน - ฟอ้งรอ้ง - การพจิารณา 

ออกจากกันอยา่งเดน่ชดั กลา่วคอื อำานาจการสบืสวนสอบสวน 

เป็นของ “พนักงานสอบสวน” ส่วนอำานาจการฟ้องคดี 

เป็นของ “พนักงานอัยการ” และ “ศาล” เป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการตัดสินคดี แต่เมื่อพิจารณาอำานาจหน้าที่ของพนักงาน 

อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

ประเทศไทยในคดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวพนักงาน 

อัยการมีอำานาจเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหายหรือเหย่ือ

อาชญากรรมได้ก่อนคดีเสร็จเด็ดขาด2 และ เมื่อพนักงาน

อยัการและผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมเปน็โจทกร์ว่มกนั 

หากพนักงานอัยการเห็นว่าผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

จะกระทำาให้คดีของพนักงานอัยการเสียหาย กฎหมาย

บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอำานาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมกระทำาหรือละเว้นกระทำาการนั้น ๆ  

ได้3 เช่นนี้ รูปแบบระบบการฟ้องคดีอาญาของประเทศไทย  

จึงมีความโน้มเอียงไปทางระบบการดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ  

(State Prosecution) มากทีสุ่ด เน่ืองจากกฎหมายวิธีพจิารณา

ความอาญาใหค้วามสำาคัญกบัการดำาเนนิคดขีองพนกังานอยัการ

ซ่ึงเปน็ตวัแทนของรัฐมากกวา่ประชาชนหรอืเอกชน ขณะเดยีวกนั

รฐักไ็มไ่ดผ้กูขาดอำานาจการการฟอ้งคดไีวแ้ตฝ่่ายเดยีว กฎหมาย

ยงัเปดิโอกาสให ้“ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม” สามารถ

ฟ้องคดีอาญาเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 284 แตอ่ำานาจการสืบสวนสอบสวนโดยพนกังาน

สอบสวนยังถือเป็นภารกิจของรัฐเด็ดขาด เมื่อสอบสวนเสร็จ

สิ้นจะต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาพยานหลัก

ฐานและเปน็อำานาจเฉพาะของพนกังานอัยการที่จะมีคำาสัง่ให้

นำาเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลหรือไม่ ด้วยการมี 

“คำาสั่งฟ้อง” หรือ “คำาสั่งไม่ฟ้อง” หรือ “งดการสอบสวน” 

 ในปัจจุบันการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ

แม้จะมีระบบถ่วงดุลคำาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ 

โดยให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำารวจ 

ภูธรภาค (ตำารวจ) หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือ 

พนักงานสอบสวนอื่นๆ เป็นผู้ถ่วงดุลชั้นหนึ่งก่อน แต่ท้าย

ท่ีสุดองค์กรอัยการโดยอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ชี้ขาดชั้นสุดท้าย

ว่าคดีอาญานั้นจะมี “คำาสั่งฟ้อง” หรือ “คำาสั่งไม่ฟ้อง” ซึ่ง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อพนักงาน

อยัการม ี“คำาสัง่เดด็ขาดไมฟ่อ้ง” ผูต้้องหาแล้ว ผู้เสียหายหรือ

 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31 “คดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมยื่นฟ้องแล้ว

พนักงานอัยการจะยื่นคำาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้”
 3 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 32 “เมือ่พนักงานอยัการและผู้เสียหายหรอืเหย่ืออาชญากรรมเป็นโจทก์รว่มกนั ถา้พนักงานอยัการ 

เห็นว่าผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมจะกระทำาให้คดีของอัยการเสียหาย โดยกระทำาหรือละเว้นกระทำาการใด ๆ ในกระบวนพิจารณา 

พนักงานอัยการมีอำานาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมกระทำาหรือละเว้นกระทำาการนั้น ๆ ได้”
 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 “บุคคลเหล่าน้ีมีอำานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล(1) พนักงานอัยการ (2) ผู้เสียหายหรือ 

เหยื่ออาชญากรรม”
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เหยื่ออาชญากรรมจะได้รับสิทธิ มาตรา 146 วรรคสอง5 ดังนี้  

(1) พนักงานอัยการจะแจ้งคำาส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องให้ทราบ  

(ในทางปฏบิตัพินกังานอยัการจะสง่เรือ่งใหพ้นกังานสอบสวน

ผู้รบัผดิชอบดำาเนนิการแจง้ใหผู้้รอ้งทกุข์ทราบ) (2) มสีทิธร้ิองขอ

ต่อพนักงานอัยการเพ่ือขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อม

ความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ

สั่งคดี ภายในอายุความฟ้องร้อง (3) ฟ้องคดีเอง ซึ่งกฎหมาย

ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 

หรือเหยื่ออาชญากรรมได้อย่างเหมาะสมเพราะมีความล่าช้า 

ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายไม่บัญญัติไว้ชัดเจนที่จะให้ 

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมขอให้องค์กรอัยการทบทวน 

คำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องได้อย่างเหมาะสม การหาพยานหลักฐาน

ใหมอ่นัสำาคญัไมม่หีนว่ยงานรับผดิชอบ ตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญา พระราชบญัญตัคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย

หรอืเหยือ่อาชญากรรมและค่าทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำาเลย

ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดี

อาญา พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจากคำาสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของ

พนักงานอัยการ มีปัญหาต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ

ยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

2.  การคุม้ครองสิทธิผู้เสยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม 
 เนื่องจากคำาส่ังไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงาน 
 อัยการของระหว่างประเทศและในต่างประเทศ 

 2.1 ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐาน

สำาหรบัผูเ้สยีหายหรอืเหย่ืออาชญากรรมจากอาชญากรรม และ

การใชอ้ำานาจโดยมชิอบ (Declaration of Basic Principles  

of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power) หลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสำาหรับผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมจากอาชญากรรม และการใช้อำานาจโดย

มิชอบ (Declaration of Basic Principles of Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power) ขององค์การ

สหประชาชาต ิมรูีปแบบการคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายหรือเหยือ่

อาชญากรรมเป็นหลักการทั่วไป ดังนี้

 1. ไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเห็นอกเห็นใจ เอาใจใสเ่ร่ืองสทิธิ

ศักดิ์ศรีผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

 2. ได้รับการแจ้งกระบวนการสอบสวน

 3. ได้รับคำาแนะนำาในข้อกฎหมายกับการไม่ฟ้องคดี 

และการตดัสนิใจทีอ่าจทำาใหผู้เ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม 

ไม่พอใจ

 4. ได้รับทรัพย์สินท่ีใช้ในการสอบสวนคืนโดยเร็ว

 5. ได้รับทราบกระบวนพิจารณา สิทธิ และความรับผิด

ชอบของพยาน 

 6. ได้รบัการปกปอ้งจากการถกูรบกวน ขม่ขู ่จากผู้ตอ้งหา

หรือพยานฝ่ายตรงข้าม

 7. สิทธิที่จะไม่เปิดเผยที่อยู่ ไม่แสดงตัว เว้นการต่อสู้คดี

ในการสอบสวน

 8. ได้รับการคุ้มครองเมื่อผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว

 9. ได้รับคำาแนะนำาเกี่ยวกับผลการประกันตัว เงื่อนไขที่

อาจทำาให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมถูกระทำาผิดซำ้า

 10. ไดร้บัขอ้มลูและความชว่ยเหลอืในการเตรยีมคำาใหก้าร

ที่มีผลกระทบต่อผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

 11. ไดร้บัการอธิบายผลของของการดำาเนนิคด ีคำาพพิากษา

และการบังคับคดี

 12. ได้รับการอธิบายผลการคุมประพฤติ

 13. ไดร้บัการบอกกลา่วกอ่นปล่อยตวัผูก้ระทำาผดิจากการ

ควบคุม

 2.2 ประเทศอังกฤษ

  พระราชบญัญตัคิวามรนุแรงในครอบครวั อาชญากรรม

และผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม ค.ศ. 2004 (Domestic 

Violence, Crime and Victims Act 2004) ของสหราช

 5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 146 วรรคสอง “เมื่อพนักงานอัยการมีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรม ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการในการสั่งคดี  ทั้งนี้ ภายในกำาหนดอายุความฟ้องร้อง”
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 6 18 U.S. Code § 3771 “Crime victims’ rights”, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3771?qt-us_code_temp_noup-

dates=0#qt-us_code_temp_noupdates

อาณาจกัร ไดม้ ี“หลกัเกณฑก์ารปฏบิตัติอ่ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่
อาชญากรรมจากอาชญากรรมกำาหนดให ้ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่
อาชญากรรมมีสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งข้อมูลการตัดสินใจในเรื่อง
การดำาเนนิคดกีบัผูต้อ้งสงสยั การปลอ่ยตวัผูต้อ้งสงสยัและการ 
ไมด่ำาเนนิคดกีบัผูต้อ้งสงสยั ในกรณทีีไ่มม่กีารดำาเนนิคดกีบัผูต้อ้ง 
สงสยั ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมมสีทิธทิีจ่ะทราบเหตผุล
ที่อยู่เบื้องหลังของการตัดสินใจดังกล่าว ตลอดจนได้รับแจ้ง 
ในเรือ่งชอ่งทางท่ีจะไดร้บัทราบขอ้มลูเพิม่เตมิและชอ่งทางทีจ่ะ 
เสนอให้มีการพิจารณาทบทวนการตัดสินใจดังกล่าวใหม่อีก
ครัง้ ผูเ้สยีหายหรอืเหย่ืออาชญากรรมมสีทิธทีิจ่ะได้รบัการแจง้
ข้อมูลในเรื่อง (1) วันเวลาและสถานที่ในการสืบพยานในศาล
ครั้งแรก (2) สถานที่ที่ผู้ต้องสงสัยได้รับการปล่อยตัวเพื่อที่จะ
มาขึ้นศาล รวมถึงเง่ือนไขการประกัน และการเปล่ียนแปลง 
ใด ๆ  ในเงือ่นไขการประกนั โดยตอ้งไดร้บัแจง้จากเจา้หนา้ทีต่ำารวจ
ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตำารวจรับเรื่อง และ  
หากผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมไมพ่อใจกบัผลการตดัสนิ
ใจไมด่ำาเนนิคดีของเจา้หน้าท่ีตำารวจหรอืพนักงานอัยการ ผูเ้สีย
หายหรอืเหยือ่อาชญากรรมมสีทิธทิีจ่ะร้องขอใหม้กีารทบทวน
การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานอัยการได้จัดตั้ง
คณะกรรมการขึน้มาเพือ่พจิารณาทบทวนเรือ่งนีแ้ลว้ และการ
ดำาเนนิงานของพนกังานอยัการ ผูเ้สียหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม
มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัแจ้งขอ้มลูพรอ้มเหตผุลในเร่ืองการไมต่ัง้ขอ้หา
แล้วดำาเนินการต่อในอีกทางหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงข้อหาการ 
กระทำาความผิดที่เป็นสาระสำาคัญ การไม่ดำาเนินกระบวนการ
ทางอาญาใด ๆ อีกต่อไปและการไม่เสนอพยานหลักฐาน 
ในการดำาเนินกระบวนการทางอาญา ส่วนสำาหรับในขั้นตอน
ก่อนการพิจารณาของศาลนั้น โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานดูแล
คุม้ครองพยานจะเป็นหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีใ่หบ้รกิารแก่ผูเ้สยีหาย 
หรือเหยื่ออาชญากรรมในชั้นน้ี แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ตำารวจอาจจะเป็นผู้ให้บริการบางส่วนหรือท้ังหมดแทนก็ได้
หากว่าทางเจ้าหน้าท่ีตำารวจนั้นได้ทำาหน้าที่ในฐานะเป็นจุด
ประสานงานกลางสำาหรับผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
ทั้งนี้ ในข้ันตอนก่อนการพิจารณาของศาลนั้น ผู้เสียหาย 
หรือเหยื่ออาชญากรรมมีสิทธิต่าง ๆ รวมถึง (1) ได้รับแจ้งผล 
การพิจารณาเกี่ยวกับการปล่อยตัวแบบมีประกัน พร้อมทั้ง 
เหตุผล ภายใน 5 วันทำาการ แต่หากกรณีดังกล่าวเป็น 

อาชญากรรมร้ายแรง ระยะเวลาแจ้งจะเหลือเพียง 1 วัน 
ทำาการ (2) ได้รับแจ้งเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ 
ของการพิจารณาคดีโดยหน่วยงานดูแลคุ้มครองพยาน 
จะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมทราบภายใน  
1 วันทำาการนับแต่ที่ได้รับทราบจากศาล และ (3) ได้รับแจ้ง 
กรณีการออกหมายจับ และรับทราบผลการรับฟัง 
คำาใหก้ารของผูต้อ้งสงสยัหากมกีารจับกมุตวัได ้โดยหนว่ยงาน 
ดูแลคุ้มครองพยานจะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายหรือเหย่ือ 
อาชญากรรมทราบภายใน 5 วันทำาการนับแต่ที่ได้รับทราบ
จากศาล และในกรณีที่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
ต้องขึ้นศาลเพ่ือให้การหน่วยงานดูแลคุ้มครองพยานจะทำา 
การประเมินความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ท่ีผู้เสียหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรมควรจะได้รับ ทั้งนี้เพื่อที่ผู้เสียหาย 
หรือเหยื่ออาชญากรรมจะได้สามารถแสดงพยานหลักฐาน 
อย่างดีท่ีสุดต่อศาล ซึ่งความช่วยเหลือนี้อาจจะรวมถึง 
การใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เสียหายหรือ 
เหยื่ออาชญากรรมยังมีสิทธิที่จะเดินทางไปที่ศาลก่อน 
ท่ีจะถึงวันพิจารณาคดีเพื่อทำาความคุ้นเคยกับอาคาร 
สถานที่ทำาการของศาลและห้องพิจารณาคดี

 2.3 สหรัฐอเมริกา
  สำาหรับสหรัฐอเมริกามีกฎหมายว่าด้วยการ
ทดแทนความเสียหายให้แก่เหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐและยัง
มีกฎหมายอีกฉบับ คือ Federal Victim Compensation 
Act 1972 กำาหนดไว้รวมทั้งร่างรัฐบัญญัติเป็นแบบมาตรฐาน
เพ่ือให้มลรัฐต่าง ๆ ยึดถือเป็นแบบอย่างในการร่างกฎหมาย
ของตน เรียกว่า “Uniform Crime Reparation Act” และ
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา 18 U.S. Code มาตรา 3771 
(Crime Victims’ Rights) 6 ท่ีได้บัญญัติเร่ืองสิทธิของผู้เสีย
หายหรือเหยื่ออาชญากรรมจากอาชญากรรม สิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองจากผู้ถูกกล่าวหาอย่างสมเหตุสมผล สิทธิที่จะได้
รบัแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดใีนศาล การพจิารณา
พักการลงโทษ รวมถึงกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีหรือได้รับ
การปล่อยตัว ที่ถูกต้องและทันเวลา สิทธิที่จะไม่ถูกกีดกันจาก
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล เว้นแต่จะมีพยานหลักฐาน 
ทีช่ดัเจนทีแ่สดงใหศ้าลเหน็วา่ ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม 
อาจจะมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเอกสารหรอืวตัถใุด ๆ  หากผูเ้สยีหาย 
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หรือเหยื่ออาชญากรรมได้เข้ารับฟังคำาให้การในระหว่างการ
พิจารณาคดีด้วย สิทธิที่จะถูกรับฟังในกระบวนการพิจารณา 

ในศาลจงัหวดั รวมถงึกระบวนการปลอ่ยตวั รบัสารภาพ ลงโทษ 

หรือการพักการลงโทษ สิทธิที่จะได้พูดคุยกับพนักงานอัยการ

เจา้ของคดี สิทธิทีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาใหก้ลับคืนสูส่ภาพเดมิใน

ระยะเวลาทีเ่หมาะสม สทิธทิีจ่ะได้รับการดำาเนนิการโดยไมล่า่ชา้ 

สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับการเคารพใน

ศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัว สิทธิที่จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับ

การต่อรองรับคำาสารภาพหรือข้อตกลงการเลื่อนการดำาเนิน

คดี สิทธิที่จะได้รับแจ้งสิทธิภายใต้มาตรานี้ และบริการอื่น ๆ 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติสิทธิผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมและการเยียวยาผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรม ค.ศ. 1990 มาตรา 503 (c)7

 2.4 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบ

ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  

(Civil Law System) และมีอิทธพิลท่ีสงูดา้นความคดิในระบบ

กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน มาตรการทางกฎหมาย

เกีย่วกบัการคุม้ครองสิทธิผู้เสียหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมเมือ่

พนกังานอยัการมคีำาสัง่เดด็ขาดไมฟ้่อง ตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญาของสาธารณรฐัฝรัง่เศส ผู้เสียหายหรอื

เหยื่ออาชญากรรมมีช่องทางขอให้พิจารณาทบทวน มาตรา 

40-3 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code 

de procedure penale: CPP) ซึ่งการพิจารณาทบทวน 

ดังกล่าวจะมี 2 รูปแบบ คือ 

 (1) เป็นการพิจารณาทบทวนโดยผ่านกระบวนการทาง

กฎหมายในเรื่องการเยียวยา ซึ่งจะกระทำาภายในสำานักงาน

อัยการโดยให้ผู้เสียหายยื่นอุทธรณ์ต่ออัยการสูงสุดโดยหาก

อยัการสงูสดุเหน็ด้วยก็จะออกคำาสัง่เปน็หนงัสอืใหก้บัพนกังาน

อัยการเพื่อดำาเนินคดีต่อไป (มาตรา 40-3 ประกอบมาตรา 36 

แหง่ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา)8 แตห่ากอยัการ

สูงสุดไม่เห็นด้วยก็จะจำาหน่ายเรื่องและแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ  

และหากผูร้อ้งขอดงักลา่วมใิชเ่ปน็ผูเ้สยีหายดว้ยแลว้กจ็ะไมม่ช่ีอง

ทางอื่นที่จะเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาทบทวนได้อีก  

 7 (1) The right to be reasonably protected from the accused.

  (2) The right to reasonable, accurate, and timely notice of any public court proceeding, or any parole proceeding, involving 

the crime or of any release or escape of the accused.

   (3) The right not to be excluded from any such public court proceeding, unless the court, after receiving clear and convincing 

evidence, determines that testimony by the victim would be materially altered if the victim heard other testimony at that proceeding.

   (4) The right to be reasonably heard at any public proceeding in the district court involving release, plea, sentencing, or any 

parole proceeding.

   (5) The reasonable right to confer with the attorney for the Government in the case.

  (6) The right to full and timely restitution as provided in law.

   (7) The right to proceedings free from unreasonable delay.

   (8) The right to be treated with fairness and with respect for the victim’s dignity and privacy.

  (9) The right to be informed in a timely manner of any plea bargain or deferred prosecution agreement.

  (10) The right to be informed of the rights under this section and the services described in section 503(c) of the Victims’ Rights 

and Restitution Act of 1990 (42 U.S.C. 10607(c)

 8 Article 40-3 CPP provides the right of the injured party and other persons filing a criminal complaint to lodge a complaint against 

the public prosecutor’s decision not to prosecute (procureur de la République) with the general prosecutor (procureur général). If the 

general prosecutor responds to the complaint he must issue a written procedure instruction to the public prosecutor in which he may 

order instituting the proceedings that have been dismissed as well as taking certain investigatory actions that he deems expedient 

(Article 40-3 in relation to Article 36 CCP).If, on the other hand, he does not agree to the request raised in the complaint, he must 

dismiss it as unfounded and notify this fact to the person filing it. In that case the legal means for the person filing a complaint who 

is not at the same time the injured party are exhausted; there is no other additional possibility of review.
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  (2) เป็นการให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่จะริเริ่มการดำาเนินคดี

โดยรอ้งขอตอ่ศาลซึง่กจ็ะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีว่า่คดดีงักลา่วนัน้

เป็นอาชญากรรมร้ายแรงในระดับใด9 

  ในกรณแีรก หากคดดีงักลา่วเปน็คดคีวามผิดเลก็นอ้ยหรอื

ความผิดลหุโทษ ผู้เสียหายสามารถที่จะยื่นฟ้องร้องต่อศาลได้

โดยตรงหากปรากฏขอ้เทจ็จรงิจากการสบืสวนทีเ่พยีงพอ และ

จากพยานหลักฐานที่รวบรวมมา สามารถพิสูจน์ความผิดของ 

ผูถ้กูกลา่วหาได้10 ซ่ึงรูปแบบการพิจารณาทบทวนคำาสัง่ไมฟ่อ้ง

ของพนักงานอัยการในกรณีนี้ จะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำาหรับผู้เสียหาย เนื่องจากผู้เสียหายจะมีโอกาสได้แถลงต่อ

ศาลโดยตรงและการพิจารณาคดีในส่วนที่เก่ียวข้องก็จะได้

รับการดำาเนินการในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการ

ป้องกันมิให้ผู้เสียหายใช้โอกาสดังกล่าวหรือมีวัตถุประสงค์ที่

มิชอบแอบแฝง ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระแก่กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาโดยไม่จำาเป็น กฎหมายจึงได้บัญญัติให้ผู้เสียหาย 

มีภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำาคือ จะต้องมีการวางเงินล่วงหน้า 

เพือ่เป็นหลักประกันสำาหรบัจา่ยเปน็ค่าปรบัในกรณทีีป่รากฏวา่ 

ผู้เสียหายมีการดำาเนินคดีโดยมีวัตถุประสงค์ที่มิชอบแอบแฝง 

หรือมีการประวิงคดีให้ล่าช้า (มาตรา 392-1(3) แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)11 โดยจำานวนเงินที่ต้องวาง

เปน็หลกัประกนันัน้จะข้ึนอยูก่บัการตัดสนิใจของศาลและฐานะ

ทางการเงนิของผูเ้สยีหาย นอกจากนี ้ผูเ้สยีหายยงัต้องแบกรบั

ความเสีย่งในกรณทีีผู่ถ้กูกลา่วหาอาจจะดำาเนนิคดกีบัผูเ้สยีหาย

ในขอ้หามกีารกลา่วหาทีน่ำาไปสูก่ารตัง้ขอ้หาอนัเปน็เทจ็ดว้ยตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226-1012 

 ในกรณีท่ีสอง ผู้เสียหายอาจจะริเริ่มให้มีการดำาเนิน

คดีโดยการยื่นเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือรายงาน

อาชญากรรมไปพร้อมกับคำาร้องขอค่าทดแทนความเสียหาย 

ต่อศาลซึ่งกระบวนการดำาเนินคดีในลักษณะดังกล่าวนี้  

เป็นภาระหน้าที่ท่ีต้องดำาเนินการในกรณีอาชญากรรม 

ร้ายแรง หรือเป็นทางเลือกที่จะดำาเนินการในกรณีที่เป็น 

ความผิดลหุโทษ ซึ่งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในการดำาเนินการ 

วิธีนี้ คือ ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าวโทษและพนักงาน 

อัยการได้มีคำาสั่งไม่ดำาเนินคดี/ยุติคดี/ไม่ได้ตัดสินใจใด ๆ 

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีมีการร้องทุกข์กล่าวโทษ และ 

กอ่นทีจ่ะอนญุาตใหผู้เ้สยีหายรเิริม่กระบวนการทางอาญาใด ๆ   

ผูพ้พิากษาจะตอ้งสง่ประเดน็ทีผู่เ้สยีหายกลา่วอา้งไปใหพ้นกังาน

อัยการเพื่อพิจารณาตอบกลับ (มาตรา 86 (1) แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)13 

 9 Article 40-3 CPP Another type of review is the specific right of the injured party to independently institute a criminal prosecution 

and institute criminal proceedings before a court. In this context the injured party may, depending on how serious the criminal offence 

is, act as an authorised prosecutor by summons (citation directe) or by filing a criminal complaint with a compensation request to an 

investigating judge (plainte avec constitution de partie civile).

 10  T.P. Marguery, Unity and Diversity of the Public Prosecution Services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French and 

Polish Systems, 2008, p.81.

 11  Article 392-1(3) CCP In order to prevent the injured party from taking this opportunity lightly and instituting a malicious 

prosecution which would unnecessarily burden the criminal justice system, the legislation provides for the duty of the injured party 

to make, by the decision of the court and according to his financial capacity, an advance payment (cautionnement) as security for a 

procedural fine if, during the procedure, malicious prosecution by the injured party is established, or if by his procedural disposition 

the proceedings.

 12  Article 226-10 Code pénal, hereinafter: CP, A prosecution, the injured party takes the risk that the accused who has been 

acquitted institutes criminal proceedings against him for bringing false criminal charges.

 13  Article 86(1) CPP. Before allowing the injured party to institute criminal proceedings, an investigating judge must serve the 

injured party’s claim on the public prosecutor to respond.
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  หากพนกังานอยัการเห็นวา่ ขอ้กล่าวอา้งดังกลา่วไมม่มีลู

ซึง่กอ่นทีพ่นักงานอัยการจะตอบกลบันัน้ พนกังานอัยการอาจ

จะร้องขอให้ศาลทำาการไต่สวนตรวจสอบและมีหมายเรียกให้ 

ผูเ้สยีหายเปดิเผยขอ้มูลและพยานหลักฐานท่ีเปน็เหตุผลสนบัสนนุ

ให้มีการดำาเนินคดีในทางอาญา (มาตรา 86(3) แห่งประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา)14  นอกจากนี ้ในการตอบกลับ

ของพนักงานอัยการที่มีถึงศาลน้ัน พนักงานอัยการสามารถ 

ที่จะระบุข้อเสนอแนะว่าศาลควรที่จะยกคำาร้องขอดังกล่าว 

หากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ครบองค์ประกอบ 

ตามกฎหมายท่ีจะดำาเนนิคด ีตวัอยา่งเช่น การกระทำาทีถ่กูตัง้ขอ้หา

ของผูถ้กูกลา่วหาน้ันมไิดเ้ปน็ความผดิในทางอาญา (มาตรา 86(4) 

แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา) โดยในทา้ยทีสุ่ดแล้ว 

ศาลอาจจะตดัสนิใจใหด้ำาเนนิคดหีากพบวา่ การรอ้งขอดงักลา่ว

ของผูเ้สยีหายนัน้ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืศาลอาจจะใหย้ติุเรือ่งหาก

พจิารณาเห็นวา่ กรณดีงักลา่วไม่ครบองคป์ระกอบตามกฎหมาย 

ทีจ่ะดำาเนนิคดหีลงัจากทีศ่าลตัดสนิใจใหม้กีารดำาเนนิคดีตอ่ไป  

และผูเ้สยีหายไดม้กีารนำาเงนิมาวางลว่งหนา้เพ่ือเป็นหลกัประกัน

แล้วนั้น ศาลจะต้องเปิดการสืบสวนสอบสวนและดำาเนินการ 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ือใหค้วามจรงิ 

ปรากฏชัดเพื่อที่จะนำาไปสู่การตัดสินใจในขั้นตอนต่อไป คือ 

จะตัง้ขอ้กลา่วหาหรอืจะยตุกิารดำาเนนิกระบวนการทางอาญา 

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอ 

ที่จะยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาน้ันได้กระทำาความผิดทางอาญา  

ศาลก็อาจจะสั่งให้ยุติการดำาเนินกระบวนการทางอาญา  

ซึ่งในกรณีนี้ผู้เสียหายก็ต้องแบกรับความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ถูก

กลา่วหาอาจจะดำาเนนิคดกีบัผู้เสียหายในข้อหามีการกลา่วหา

ที่นำาไปสู่การตั้งข้อหาอันเป็นเท็จด้วย 

 2.5 สาธารณรัฐโครเอเชีย 

  ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาของ

สาธารณรัฐโครเอเชีย (The Croatian Code on Criminal 

Procedure หรือ Zakon o kaznenom postupku : ZKP) 

มีกลไกทบทวนการตัดสินใจไม่ดำาเนินคดีของพนักงานอัยการ

ในรูปแบบของ Subsidiary Prosecutor เพื่อเป็นการถ่วง

ดุลและแก้ไขปัญหาเรื่องการผูกขาดอำานาจในการดำาเนิน

คดีอาญาของพนักงานอัยการ ซึ่งหากพนักงานอัยการพบ

ว่ากรณีดังกล่าวไม่มีมูลเพียงพอที่จะริเร่ิมการดำาเนินคดี

อาญา บทบาทหน้าที่ในการดำาเนินคดีของพนักงานอัยการ

ในกรณีดังกล่าวก็อาจจะถูกแทนท่ีโดยผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมซึ่งจะทำาหน้าที่เป็น Subsidiary Prosecutor 

(มาตรา 2(3) แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา)15  

โดยพนกังานอยัการมภีาระหนา้ทีท่ีจ่ะต้องแจ้งใหผู้เ้สยีหายหรอื

เหยื่ออาชญากรรมทราบภายใน 8 วันนับแต่วนัที่จำาหนา่ยการ

ดำาเนินคดีทางอาญา หรือมีคำาสั่งไม่ดำาเนินคดีอาญาเนื่องจาก

ไม่มีมูลเพียงพอที่จะริเริ่มการดำาเนินคดี นอกจากนี้ พนักงาน

อัยการจะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมทราบ

เกีย่วกบักระบวนการต่าง ๆ  ทีก่ำาลงัดำาเนนิอยูเ่พือ่ให้ผูเ้สยีหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมทราบถึงสิทธิและจะต้องอนุญาตให้ 

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมดูสำานวนคดี ผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมจึงได้รับการก่อตั้งสิทธิ (ภายในระยะเวลา  

8 วันท่ีไดรั้บแจง้เร่ืองดงักลา่ว) ท่ีจะทำาการตดัสนิใจว่า ผูเ้สียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมประสงค์ที่จะริเริ่มหรือให้มีการดำาเนิน

คดตีอ่เนือ่งไปหรอืไม ่สทิธขิองผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม

ที่จะริเริ่มหรือดำาเนินคดีต่อเนื่องไปนี้ จะปรากฏอยู่ในขั้นตอน

 14  Article 86(3) CPP. If the public prosecutor deems the claim to be unfounded, before responding he may request that the 

investigating judge examines and summons the injured party to uncover information and evidence justifying the initiation of criminal 

proceedings.

 15 Article 2(3) ZKP. In accordance therewith, the public prosecutor is bound to institute criminal proceedings when there is rea-

sonable suspicion that a certain person committed an offence which is subject to public prosecution and when there are no legal 

obstacles to the prosecution of that person



73กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ของกระบวนการขัน้ตน้ในทางกฎหมาย กระบวนการกลา่วหา 

กระบวนการพจิารณาทบทวนโดยศาล และกระบวนการรับฟงั

พยาน ดังนั้น การเข้าดำาเนินคดีแทนที่พนักงานอัยการนั้นจะ

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกระบวนการทางอาญาที่

เปน็อยู ่ณ ขณะนัน้ประกอบด้วย โดยขัน้ตอนของกระบวนการ

ขัน้ตน้ในทางกฎหมาย ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมจะเขา้

แทนท่ีการดำาเนนิคดโีดยยืน่เรือ่งขอใหท้ำาการการสอบสวน หรอื

ยื่นเรื่องขอให้ทำาการการสืบสวนโดยศาล ขณะเดียวกันการที่ 

ผูเ้สยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมจะเขา้แทนทีพ่นกังานอัยการได้

หรอืไมจ่งึขึน้อยูก่บัการพจิารณาทบทวนโดยศาล และเนือ่งจาก

หน้าที่ของ Subsidiary Prosecutor ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุม

หลักความชอบด้วยกฎหมายในการดำาเนินคดีโดยพนักงาน

อยัการ เมือ่มกีารรอ้งขอจากผูเ้สยีหายหรือเหยือ่อาชญากรรม 

ศาลจงึตอ้งตดัสินว่ามมีูลทีม่ีเหตุอนัควรเชือ่ว่ามบีุคคลคนหนึง่

กระทำาความผิดอาญา และมีอุปสรรคหรือปัญหาใด ๆ  ในการ

ดำาเนินกระบวนการทางอาญากับบุคคลดังกล่าวหรือไม่ และ

การที่รัฐได้อนุญาตให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเข้าทำา

หน้าท่ีแทนพนักงานอัยการนั้น มิได้หมายความว่ารัฐยกเว้น

สิทธิของตนที่จะลงโทษผู้กระทำาความผิด นั่นคือ สิทธิของ 

Subsidiary Prosecutor นั้นมิใช่เป็นสิทธิส่วนบุคคลในการ

ที่จะลงโทษผู้กระทำาความผิด 

 ขัน้ตอนของกระบวนการขัน้ตน้ในทางกฎหมาย ผูเ้สยีหาย

จะเขา้แทนทีก่ารดำาเนนิคดโีดยยืน่เรือ่งขอใหท้ำาการการสอบสวน 

(มาตรา 213 (1) แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา)
16 หรอืยืน่เรือ่งขอใหท้ำาการการสบืสวนโดยศาล (มาตรา 225(1) 

แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา)17 ในความเปน็

จรงิแลว้ หากผูเ้สยีหายเขา้ดำาเนนิคดแีทนอยัการผูถ้อนคำาฟอ้ง

แบบเบ็ดเสร็จ ผู้เสียหายสามารถที่จะใช้ข้อกล่าวหาที่ได้มีการ

หยิบยกขึน้มาแล้ว แตห่ากผูเ้สยีหายไมใ่ชข้อ้กลา่วหาทีไ่ดม้กีาร

หยบิยกขึน้มาแลว้และมกีารตัง้ขอ้หาใหม ่คำาฟอ้งใหมน่ีจ้ะต้อง

ถูกพิจารณาทบทวนโดยคณะลูกขุนที่ทำาหน้าที่ตรวจคำาฟ้อง 

หากพนักงานอัยการจำาหน่ายคดีในชั้นของการรับฟังพยาน  

ผูเ้สยีหายจะมภีาระหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งแถลงโดยพลนัวา่ ผูเ้สยีหาย 

ต้องการที่จะเข้าดำาเนินคดีแทนที่พนักงานอัยการหรือไม่ 

  อย่างไรก็ตาม การที่ผู้เสียหายได้แสดงความประสงค์

อยา่งเปน็ทางการวา่ ตอ้งการทีจ่ะให้มกีารรเิริม่ดำาเนนิคดหีรอื

เข้าดำาเนินคดีแทนที่พนักงานอัยการนั้น มิได้หมายความว่า  

ผูเ้สยีหายจะไดร้บัมอบใหท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ Subsidiary Prosecutor 

แต่การที่ผู้เสียหายจะได้รับมอบให้ทำาหน้าที่เป็น Subsidiary 

Prosecutor หรือไม่นั้นจะข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของศาล

เท่านั้น ซึ่งศาลจะเป็นผู้ทำาหน้าที่อนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าทำา

หน้าที่ดำาเนินคดีแทนพนักงานอัยการโดยผู้เสียหายจะกลาย

เป็นทนายความผู้ได้รับมอบอำานาจในการดำาเนินคดีอาญา 

การที่ผู้เสียหายจะเข้าแทนที่พนักงานอัยการได้หรือไม่จึงขึ้น

อยู่กับการพิจารณาทบทวนโดยศาล และเนื่องจากหน้าท่ี

ของ Subsidiary Prosecutor ถูกสร้างขึ้นเพ่ือควบคุมหลัก

ความชอบด้วยกฎหมายในการดำาเนินคดีโดยพนักงานอัยการ 

เมื่อมีการร้องขอจากผู้เสียหาย ศาลจึงต้องตัดสินว่า มีมูล 

ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีบุคคลคนหนึ่งกระทำาความผิดอาญา  

และมอีปุสรรคหรอืปญัหาใด ๆ  ในการดำาเนนิกระบวนการทาง

อาญากับบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้

มกีารดำาเนนิคดแีบบมวีตัถปุระสงคอ์ืน่ทีมิ่ชอบแอบแฝงอยูห่รือ

เป็นการแก้แค้นส่วนตัว หลังจากที่ผู้เสียหายได้เข้าทำาหน้าที่

ดำาเนินคดีแทนพนักงานอัยการแล้ว ผู้กระทำาความผิดก็จะถูก

ดำาเนินคดี อย่างไรก็ตาม การดำาเนินคดีดังกล่าวของผู้เสียหาย

นี้มิใช่เป็นการดำาเนินคดีส่วนบุคคลในนามของผู้เสียหาย หรือ

มิใช่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะลงโทษผู้กระทำาความผิด แต่เป็น

กรณีที่รัฐได้โอนเร่ืองดังกล่าวมายังผู้เสียหายเน่ืองจากมีความ

 16 Article 213 (1) ZKP. The investigating judge shall discontinue an investigation by a ruling when the State Attorney in the course 

of the investigation or after its conclusion declares that he is desisting from the prosecution. The investigating judge shall within the 

term of eight days notify the injured person of the discontinuance of the investigation (Article 55).

  17 Article 225 (1) ZKP. The search of a dwelling shall include the search of one or more rooms used by a person as his/her 

home as well as rooms connected with these premises by the same purpose of usage.
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ผิดพลาดในการประเมินองค์ประกอบของคดีโดยเจ้าหน้าท่ี 

และเห็นว่าผู้เสียหายเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลที่เกิดขึ้น

จากการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ดงันัน้ เมือ่ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมเขา้ทำาหนา้ที่

ดำาเนนิคดทีางอาญาแทนพนกังานอัยการ ผู้เสยีหายหรอืเหยือ่

อาชญากรรมจะไม่สามารถนำาแต่ประโยชน์ส่วนตนมาเป็น

แนวทางในการดำาเนินคดเีนือ่งจากกฎหมายไดบ้ญัญตัขิอ้จำากดั

ต่างๆ สำาหรับการเข้าดำาเนินคดีแทนที่พนักงานอัยการ ซึ่งข้อ

จำากดัเหล่านัน้ไดแ้ก ่(1) จะต้องมกีารพิจารณาทบทวนโดยศาล

ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเข้าทำา

หนา้ทีแ่ทนทีพ่นกังานอยัการ และ (2) การเขา้ทำาหนา้ทีแ่ทนที่

พนักงานอัยการนั้น จะต้องเป็นกรณีที่เป็นไปเพื่อส่วนรวมอัน

มเีหตเุนือ่งมาจากพนักงานอยัการมีการพจิารณาประเมนิองค์

ประกอบคดีผิดพลาด ซึ่งศาลก็จะทำาหน้าที่พิจารณาทบทวน

การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องประโยชน์ส่วนตัวของผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับประโยชน์

ส่วนรวม

 2.6 ประเทศญี่ปุ่น 

  ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่น ได้มีบทบัญญัติเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักพื้นฐานในการคุ้มครองผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมจากอาชญากรรม (The Fundamen-

tal Act on the Protection of Victims of Crime) โดย

กำาหนดให้พนักงานอัยการต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ปัจจุบัน 

หน่วยงานอัยการมีที่ปรึกษาและสายด่วนสำาหรับผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมจากอาชญากรรม ทั้งนี้ ผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมอาจจะสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้า 

ในการดำาเนนิคดีอาญาและกระบวนการขัน้ตอนในการรอ้งขอ

เอกสารจากศาล นอกจากนี้ หน่วยงานอัยการต้องแจ้งข้อมูล

ผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำาเนินคดี รายละเอียดของข้อหา 

ตลอดจนความคบืหนา้ในการดำาเนนิคดใีนช้ันศาล ใหผู้เ้สียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมทราบ และหากพนักงานอัยการตัดสิน

ใจทีจ่ะไมต่ัง้ขอ้หา ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมสามารถที่

จะอทุธรณ์การตดัสนิใจนัน้ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉัยทบทวน ฯ  

ซึ่งกฎหมายท่ีมีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2545 นั้น อนุญาตให้ 

คู่สมรสตามกฎหมาย และสมาชิกในครอบครัว สามารถที่จะ

ยืน่อทุธรณด์งักลา่วแทนผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมทีไ่ด้

เสียชีวิตไปแล้วได้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการ

วินิจฉัยทบทวนการดำาเนินคดี พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติให้ 

คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยทบทวน ฯ มีผลผูกพัน

ในทางกฎหมาย ดังนั้น หากคณะกรรมการวินิจฉัยทบทวน ฯ 

ดังกล่าวมีคำาวินิจฉัยว่า พนักงานอัยการควรที่จะตั้งข้อหาแต่

พนกังานอยัการมไิดป้ฏบิตัติาม คณะกรรมการวนิจิฉยัทบทวน ฯ  

จะตอ้งพิจารณาทบทวนการตดัสนิใจดงักลา่วของพนกังานอยัการ

อกีครัง้ และสามารถทีจ่ะมคีำาวนิจิฉยัยนืยนัวา่ พนกังานอยัการ

จะต้องดำาเนนิการตัง้ขอ้หา จากนัน้ ศาลกจ็ะดำาเนนิการแตง่ต้ัง 

ผู้ที่เป็นทนายความเอกชนให้ทำาหน้าที่เสมือนเป็นพนักงาน

อยัการเพือ่ทำาหนา้ทีต่ัง้ขอ้หาผูต้อ้งสงสัย การเขา้ถงึขอ้มลูการ

พิจารณาคดีก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันหากพนักงานอัยการ

มีการตั้งข้อหาและผู้ถูกกล่าวหาถูกดำาเนินคดีผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลสำานวนคดีของศาล

และหากพนักงานอัยการตัดสินใจที่จะไม่ดำาเนินคดี ผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมก็อาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล 

ในสำานวนคดขีองเจา้หนา้ท่ีตำารวจเพือ่ใชใ้นการฟอ้งรอ้งคดีแพ่งได้  

ซึ่งกรณีพนักงานอัยการมีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ตามกฎหมาย

ว่าด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยทบทวนเก่ียวกับการดำาเนินคดี 

(Prosecution Committee Act หรอื Prosecution Review 

Board Act) ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม สามารถยืน่คำาร้อง 

ขอใหม้กีารทบทวนตอ่คณะกรรมการวนิจิฉยัทบทวนในพืน้ทีไ่ด ้

ความเหน็ไมใ่หท้บทวนเปน็ทีส่ดุ แตห่ากเหน็วา่ควรทบทวนจะ

ถกูส่งไปยังศาลแขวงเพือ่พจิารณาและศาลจะทำาหนา้ทีใ่นการ

เปน็ผูแ้ต่งต้ังทนายความ (เอกชน) เขา้ดำาเนินการแทนพนกังาน

อยัการตอ่ไป กฎหมายจะกำาหนดให้ทนายความทำาหนา้ท่ีเหมือน

พนักงานอัยการ แต่การดำาเนินคดีของทนายความเอกชน

ดังกล่าวจะต้องดำาเนินคดีตามมติของคณะกรรมการวินิจฉัย

ทบทวน ฯ และทนายความเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนตาม

ที่คณะกรรมการกำาหนด 
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 สาระสำาคัญของกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการวินิจฉัย

ทบทวนเกี่ยวกับการดำาเนินคดี มีบทบัญญัติที่สำาคัญให้มีคณะ

กรรมการวนิจิฉยัทบทวนเกีย่วกับการดำาเนินคด ี(Committee 

for Inquest of Prosecution หรือ Prosecution Review 

Board)18 อย่างน้อยหนึ่งคณะในทุกเขตอำานาจของศาลแขวง 

สำาหรับสถานที่ต้ังนั้นให้เป็นไปตามคำาสั่งของคณะรัฐมนตรี 

(มาตรา 1)19 องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยทบทวน

เกี่ยวกับการดำาเนินคดี ให้เป็นไปตามคำาสั่งที่คณะรัฐมนตรี

กำาหนด และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ นั้น ให้มีการ

ดำาเนินการโดยอิสระไม่ข้ึนกับหน่วยงานใด (มาตรา 3)20  

คณะลูกขุนที่ทำาหน้าท่ีวินิจฉัยทบทวนเก่ียวกับกดำาเนินคดี

(Prosecution Jury) แตล่ะชุด จะประกอบดว้ยสมาชกิจำานวน 

11 คน ซึ่งสุ่มเลือกขึ้นมาจากรายชื่อของประชาชนที่มีสิทธิ์ลง

ทะเบียนเลือกตั้งในเขตพื้นที่นั้น ๆ (มาตรา 4)21

 กรณยีืน่เรือ่งขอใหวิ้นิจฉัยทบทวน ในหมวด 5 ของกฎหมาย

ว่าด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยทบทวนเก่ียวกับการดำาเนินคดี 

(Prosecution Committee Act หรอื Prosecution Review 

Board Act)22 เมือ่บคุคลตามทีก่ฎหมายกำาหนดไมพ่อใจกบัคำาสัง่

ไมด่ำาเนินคดีของพนักงานอยัการ สามารถทีจ่ะยืน่เรือ่งตอ่คณะ

กรรมการวินจิฉยัทบทวนเก่ียวกบัการดำาเนนิคดทีีม่เีขตอำานาจ

ครอบคลุมสำานักงานอัยการพื้นที่นั้น ๆ เพื่อขอให้พิจารณา

ทบทวนคำาสั่งไม่ดำาเนินคดีของพนักงานอัยการ (มาตรา 30)23 

คำารอ้งขอใหม้กีารพิจารณาทบทวนตรวจสอบคำาสัง่ไมด่ำาเนนิคดี 

ของพนักงานอัยการ จะต้องทำาเป็นหนังสือ และจะต้องระบุ

เหตผุลทีช่ดัเจน (มาตรา 31)24 และหากท่ีประชมุคณะกรรมการ

วนิจิฉยัทบทวน ฯ ไดล้งมตว่ิา เห็นพอ้งดว้ยกบัคำาสัง่ไมฟ่อ้งของ

พนกังานอยัการ หา้มมิใหมี้การยืน่เรือ่งรอ้งขอในกรณเีดียวกัน

นีอ้กี (มาตรา 32)25 เมือ่มีการรอ้งขอจากคณะกรรมการวินิจฉยั

 18 Prosecution Committee Act or Prosecution Review Board Act. The Act on Committee for Inquest of Prosecution (Act No. 147 of 

1948) amended by the Act for Partial Amendment of the Code of Criminal Procedure, etc. (Act No. 62 of 2004) 

(http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=363&vm=&re=)

 19 Article 1 Prosecution Committee Act In order to achieve the proper to reflect the will of the people relates to the execution 

of the prosecution right, put the prosecution Committee on the location of the District Court and District Court branch specified by a 

Cabinet Order. However, (1) it must be placed at least the one within the jurisdiction of each district court. (2) Prosecution Committee 

name and jurisdiction of, shall be specified by a Cabinet Order.

 20 Article 3 Prosecution Committee Act Prosecution Committee, perform their authority independently.

 21 Article 4 Prosecution Committee Act Prosecution Board, to organize this Womotte prosecution jury of eleven that were selected 

by lot from among those having a member of the House of Representatives of the right to vote in the jurisdiction of the prosecution 

Committee.

 22 Act on Prosecution Committee Act , http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html

 23 Article 30 Prosecution Committee Act The persons listed in the second, paragraph, when there is dissatisfied with the disposi-

tion not to institute a prosecution of the prosecutor, petition for review of spruce of the disposal to the prosecution Committee that 

has jurisdiction over the location of the Public Prosecutor’s Office, which belongs to the prosecutor it can be a to. However, Article 

16 (iv) Court Act incident, as well as prescribed in the Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade for 

the case pertaining to crime in violation of the provisions of, shall not apply.

 24 Article 31 Prosecution Committee Act Allegations of examination, in writing, shall be and clearly the reason for the complaint.

 25 Article 32 Prosecution Committee Act When voting has been filed by the prosecution examination meeting relates to spruce 

of the disposition not to institute a prosecution of the prosecutor, it is not possible to further the allegations of examination for the 

same incident.
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ทบทวนเกีย่วกบัการดำาเนนิคด ีพนกังานอยัการอาจจะสง่มอบ

เอกสารที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยตรวจสอบหรือ

อาจจะเขา้รว่มการประชมุกบัคณะกรรมการวนิจิฉยัทบทวน ฯ  

เพื่อแถลงความเห็นของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ  

กไ็ด ้(มาตรา 35)26 คณะกรรมการวนิจิฉยัทบทวนเกีย่วกบัการ

ดำาเนินคดี อาจจะสอบถามข้อมูล ขอรายงานหรือเอกสารที่

จำาเป็น จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (มาตรา 

36)27 และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยทบทวนเกี่ยวกับการ

ดำาเนินคดี ได้ลงมติให้มีการดำาเนินคดี เอกสารรับรองผลการ

ลงมติดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปท่ีศาลแขวงท่ีมีเขตอำานาจ หลัง

จากนั้น ศาลจะทำาการพิจารณาและดำาเนินการแต่งตั้งผู้ที่เป็น

ทนายความเอกชนให้ทำาหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานอัยการ

เพือ่ทำาหนา้ทีด่ำาเนนิคดดีงักลา่วตอ่ไป และทนายความเอกชน 

ดงักลา่วจะไดร้บัค่าตอบแทนตามทีก่ำาหนดไวใ้นคำาสัง่ของคณะ

รัฐมนตรี ทั้งนี้ ทนายความเอกชนดังกล่าวจะต้องดำาเนินคดี

ตามมตขิองคณะกรรมการวนิจิฉยัทบทวน ฯ เวน้แตเ่ปน็กรณทีี ่

ผูต้อ้งสงสัยไดเ้สียชวีติไปแลว้หรือเข้าเหตกุรณอีืน่ตามทีก่ฎหมาย

กำาหนด (มาตรา 41)28

  สำาหรบัตอนที ่1 น้ี ผูเ้ขียนมคีวามประสงคจ์ะแนะนำาใหท้า่น

ผูอ้า่นไดเ้ขา้ถงึกระบวนการของการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายหรอื

เหยือ่อาชญากรรมเนือ่งจากคำาสัง่ไมฟ่อ้งคดอีาญาของพนักงาน

อยัการของระหวา่งประเทศและในตา่งประเทศ จากหลากหลาย

ประเทศทัง้ทีใ่ชร้ะบบกฎหมายจารตีประเพณี (Common Law) และ 

ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ถึงแม้ระบบการสอบสวน

ฟ้องร้องของประเทศไทย กับ กลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีความ

แตกต่างกันพอสมควรในบางประเด็น แต่ภาพรวมผู้เขียนยัง

เหน็ว่าสามารถท่ีจะใช้หลักการทางกฎหมายในการเปรยีบเทยีบ

กันให้เห็นภาพกว้างได้อย่างลงตัว 

 ทัง้นี ้ในคราวต่อไป (ตอนที ่2) ผูเ้ขียนจะบอกเลา่ถึงกฎหมาย

อันเกีย่วกบัการคุม้ครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยือ่อาชญากรรม

เนือ่งจากคำาส่ังไม่ฟอ้งคดอีาญาของพนกังานอยัการในประเทศไทย 

โดยความสำาคัญของเนื้อหาในกฎหมายพบว่าการคุ้มครอง

สิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมมีความกระจัดกระจาย

ในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ รวมถึงผู้เขียนจะวิเคราะห์และ 

นำาเสนอร่างกฎหมาย 1 ฉบบั เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาระบบ

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจาก 

คำาสัง่เดด็ขาดไมฟ่อ้งผูต้อ้งหาของพนกังานอยัการในประเทศไทย  

ในอนาคต ซ่ึงผู้เขียนเชื่อว่ากฎหมายฉบับน้ีจะเป็นนวัตกรรม

ทางกฎหมายในการสนบัสนนุแนวคิดของรฐับาลและกระทรวง

ยตุธิรรมเพือ่ยกระดบัคุณภาพของกระบวนการยุตธิรรมประเทศ

และสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในด้านการคุ้มครอง

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและลดความเหลื่อมลำ้า 

ในสังคมในอีกหนึ่งมิติ

 26 Article 35 Prosecution Committee Act Prosecutor may, when there is a request of the prosecution Committee, to submit the 

necessary materials to the examination, or must state an opinion to attend the meeting.

 27 Article 36 Prosecution Committee Act Prosecution Committee, it is possible to obtain the reports on matters necessary for the 

inquiry in public offices or public or private organizations.

 28  Article 41 Prosecution Committee Act In the case where the prosecution Committee was voting of Article 39 five-paragraph 

(1), upon receipt of the authenticated copy of the preceding article of the voting statement has been filed, the public prosecutor, 

promptly, to the voting in reference on, after examining whether or not to prosecuted, filed a prosecution about the incident relating 

to the voting, or does not pose this must be a disposition. (2) in the case where the prosecution Committee was voting of Article 39 

of the five paragraph paragraph, upon receipt of the authenticated copy of the preceding article of the voting statement has been 

filed, the public prosecutor, promptly, the voting by reference to, on reviewing the propriety of the disposition not to institute the 

prosecution, filed a prosecution about the incident relating to the voting, or which must be a disposition not to institute.
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คุ้มครองโลกอย่างไร
ในยุคพลาสติกครองโลก
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 วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ก่อรูปขึ้นในสหรัฐอเมริกา

จากปี พ.ศ. 2505 แต่กว่าจะเป็นกระแสธารของความสำานึก

ด้านสิ่งแวดล้อมจากวิกฤตที่เป็นอยู่ของสังคมอเมริกันในขณะ

นัน้และกลายเปน็จดุกำาเนดิของขบวนการเคลือ่นไหวสิง่แวดลอ้ม

ยุคใหม่ ก็อีกเกือบทศวรรษ ถัดมาคือในปี 2512 เมื่อสมาชิก

วุฒิสภาเกย์ลอร์ด เนลสัน ผลักดันให้มีการชุมนุมประชาชน

ระดับรากหญ้า ชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนออกมาบนท้อง

ถนนและในพืน้ทีส่าธารณะเพ่ือร่วมรณรงคป์กป้องสิง่แวดลอ้ม 

ในวนัที ่22 เมษายน 2513 มกีารตัง้องคก์ารพิทักษส์ิง่แวดลอ้ม

แห่งสหรัฐอเมริกา (United State Environmental Protec-

tion Agency หรือ USEPA) นำาไปสู่การตรากฎหมายอากาศ

สะอาด นำ้าสะอาด และกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณ

พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Clean Air Act, Clean Water Act 

และ Endanger Species Act) นับจากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน  

ผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วทุกมุมโลกร่วมกันลงมือ 

ปฏิบัติการในวันคุ้มครองโลก

  ในปี พ.ศ.2561 นี้ เครือข่ายวันคุ้มครองโลก (Earth 

Day Network) ได้กำาหนดเป้าหมายการรณรงค์ในประเด็น 

สิง่แวดลอ้มทีม่าแรงทีส่ดุของยคุวา่ดว้ยเรือ่ง “ยตุมิลพษิพลาสตกิ 

(End Plastic Pollution)” การรณรงค์จะทุ่มเทแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจที่จำาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับพลาสติกของเรา โดยจะสืบ

เน่ืองไปจนถึงวาระครบรอบ 20 ปี ของวันคุ้มครองโลกใน  

ปี พ.ศ.2563

การผลิตพลาสติก
 พลาสติกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ.2450 แต่เรื่องราวแห่ง

ความรักระหว่างมนษุย์และพลาสตกิเกดิขึน้จริงๆ ในราวป ีพ.ศ.

2493 ซ่ึงเปน็ชว่งเวลาทีก่ารผลติพลาสตกิเพิม่ปรมิาณเปน็ยีส่บิ

เท่าเมื่อเทียบกับสองทศวรรษก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

กลายเป็นสว่นหนึง่ของชวิีตประจำาวนัมนษุย ์เป็นเวลายาวนาน

ที่เรารับรู้แต่ประโยชน์ของมัน แต่เราแทบไม่รู้อะไรเลยถึงผล 

1 ผู้อำานวยการประจำาประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุ้มครองโลกอย่างไรในยุคพลาสติกครองโลก
ธ�ร� บัวคำ�ศรี 1  
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กระทบทีเ่ปน็หายนะตอ่สขุภาพอนามยัของมนษุย ์ระบบนเิวศ

ธรรมชาตแิละสภาพภมูอิากาศ พลาสตกิกลายเปน็ปญัหาจาก

การที่มันไม่สามารถย่อยสลายได้ การที่สารตั้งต้นในการผลิต

พลาสติกมาจากนำา้มนัดบิและก๊าซธรรมชาต ิและความทา้ทาย

อันใหญ่หลวงของการจัดการพลาสติกที่เหมาะสม

 จนถึงปัจจุบัน พลาสติกถูกผลิตออกมาราว 9.1 พันล้าน

ตันทั่วโลก ในจำานวนนี้กลายเป็นขยะพลาสติก 6.9 พันล้าน

ตัน มีเพียงร้อยละ 9 ถูกนำาไปรีไซเคิล อีกร้อยละ 12 ถูกนำาไป

เผา ทีเ่หลอืราวร้อยละ 79 ของขยะพลาสตกิ (5.5 พนัล้านตัน) 

สะสมในหลุมฝังกลบและในสิง่แวดลอ้มธรรมชาติ คาดการณว์า่

หากแนวโนม้การผลติพลาสตกิและการจดัการขยะพลาสตกิยงั

เปน็เชน่นีอ้ยู่ต่อไป ภายในป ีพ.ศ.2593 จะมพีลาสตกิราว 1.32 

หม่ืนล้านตันถูกทิ้งในหลุมฝังกลบและในสิ่งแวดล้อม ในขณะ 

ที่นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสาเหตุหลักของการผลิตพลาสติก 

ทีเ่พิม่มากขึน้มาจากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของบรรจภุณัฑ์

ที่ทำามาจากพลาสติก ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งร้อยละ 54 ของบรรจุ

ภัณฑ์เป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

พลาสติกและผลกระทบสุขภาพ
 ผลกระทบในทางลบชดัเจนมากขึน้หลังจากหลายทศวรรษ

ของการผลติสนิค้าพลาสตกิทีท่ำาจากนำา้มนันบัลา้นลา้นรายการ 

เปน็ทีร่บัรูว้า่มลพษิพลาสตกิเปน็อนัตรายดา้นสาธารณสขุและ

รา่งกายของมนษุย ์สารเคมทีีห่ลดุออกมาจากพลาสตกิบางชนดิ

ทีใ่ชบ้รรจอุาหารมภียัรา้ยแรงตอ่สขุภาพ งานวจัิยพบประจกัษ์

พยานและความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนระหว่างระดับของสารเคมี

เหล่านี้และการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิด

ปกติของโครโมโซมและระบบสืบพันธุ์ การทำางานของระบบ

ประสาทและระบบสมองบกพร่อง โรคหลอดเลือดและหัวใจ 

พลาสติกหลายชนิดมี Phthalates ซึ่งเป็นสารเคมีก่อมะเร็ง

ยอดฮิตตัวหนึ่งที่มีโอกาสหลุดจากเนื้อพลาสติกเข้าสู่ร่างกาย

ของคนเรา และ Bisphenol A ซึง่เปน็สารเคม ีนยิมใชก้นัทัว่ไป 

เพื่อทำาให้ขวดพลาสติก เช่น ขวดนม มีความใส สารพิษจะ

กรองออกและแทรกซึมลงในของเหลวและอาหารท่ีบรรจุอยู่

ภายในได้เมื่อใช้งาน นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า สาร Bisphenol 

A จำานวนเพยีงเลก็นอ้ย มผีลทำาใหก้อ่มะเรง็ ภมูคิุม้กนับกพร่อง 

การเริ่มเป็นหนุ่มสาวเร็วเกินไป โรคเบาหวานและโรคอ้วน  

ไฮเปอร์ (hyperactivity) และอื่นๆ

พลาสติกและวิกฤตโลกร้อน
 ผลกระทบสิง่แวดล้อมของพลาสติกยังไมใ่ชเ่รือ่งราวทัง้หมด 

พลาสติกคือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

แห่งสหรัฐอเมริกา ประมาณว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกมาจาก

ร้อยละ 8 ของการผลิตนำ้ามันทั่วโลก การขุดเจาะนำ้ามันและ

กระบวนการผลติพลาสตกินัน้ปลอ่ยกา๊ซทีเ่ปน็อนัตรายรวมถงึ

คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ โอโซน เบนซีน และ

มีเทนที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการทำาให้เกิดโลก

ร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

แห่งสหรัฐอเมริกายังระบุว่าในกระบวนการผลิตพลาสติก 

PET(พลาสตกิทีน่ยิมใช้ทำาขวดนำา้) ทกุๆ 1 ออนซ์ จะปลอ่ยกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซดอ์อกมา 5 ออนซ ์หากวา่เหตผุลอืน่ๆ ไมอ่าจ

โนม้นา้วใจใหผู้ค้นลดการใช้พลาสตกิลงเพือ่คุ้มครองตวัเราและ

โลก เราจำาตอ้งตระหนกัถงึความเชือ่มโยงกนัระหวา่งพลาสตกิ

กับวิกฤตโลกร้อน การที่เราใช้พลาสติกมากขึ้นยิ่งเร่งเร้าวิกฤต

โลกร้อนนั้นควรเป็นเง่ือนไขสำาคัญให้แต่ละคนลงมือปฏิบัติใน

การยุติมลพิษพลาสติก

มลพิษพลาสติกในมหาสมุทร
 ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล พลาสติกที่ถูกทิ้งจะ

รวมตัวกันโดยกระแสนำ้าวนมหาสมุทรเป็นแพขยะ กล่าวได้ว่า 

กระแสนำ้าวนมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ (North Pacific Gyre)

ถือเป็นบริเวณที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกและเรียกว่า

แพขยะใหญ่แห่งมหาสมุทรแปซิฟิก (Great Pacific Garbage 

Patch) งานวิจัยล่าสุดระบุ แพขยะดังกล่าวกินพื้นที่รวมกัน

มากกว่าประเทศฝรั่งเศสถึง 3 เท่า โดยท่ีพื้นผิวของมันจะมี

ชิ้นส่วนพลาสติกขนาดต่างๆ มากกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่น

แพลงตอนถึง 18 เท่า หรืออีกนัยหนึ่ง 1 กิโลกรัมของแพลง

ตอนจะมีขยะพลาสติกอยู่ 6 กิโลกรัม การสำารวจในปี พ.ศ. 

2558 มีชาติสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ที่เป็นแหล่งปล่อย

ขยะพลาสติกลงในมหาสมุทรมากที่สุดในโลก คือ อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และ มาเลเซีย

ขยะพลาสติกเป็นภัยคุกคามสิ่งมีชีวิตในทะเล

 เปน็ท่ีรูก้นัวา่พลาสติกสามารถเปน็สาเหตท่ีุทำาให้สตัวเ์ลีย้ง

ลูกด้วยนมในทะเลและนกได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

เนือ่งจากพวกมนัเขา้ใจผดิวา่พลาสตกิเปน็อาหาร เรามกัพบวา่ 

ศพของสัตว์ที่ตายมักจะมีเศษช้ินส่วนพลาสติกอยู่เต็มท้อง  
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เมื่อเร็วๆ นี้ ในประเทศไทยพบสัตว์ทะเลหายากตายจาก 
การกินขยะพลาสติกและเศษเครือ่งมอืทำาประมงเฉลีย่ 300 กว่าตัว 
ต่อปี โดยแบ่งเป็นการกินร้อยละ 60 จะเป็นพวกโลมาและ
วาฬ ส่วนพวกเต่าพบปัญหาขยะในทะเลติดพันขาและตาม
ลำาตัวสูงถึงร้อยละ 70

พลาสติกจิ๋ว (Microplastics)
 เมื่ออยู่ในนำ้า สัมผัสแสงแดดหรือสสารอื่นๆ พลาสติกจะ
แตกออกเปน็ชิน้เลก็มากๆ บางครัง้เลก็จนไมอ่าจมองเหน็ด้วย 
ตาเปลา่ เศษชิน้สว่นพลาสตกินีอ้ยูใ่นทกุหนทกุแหง่ เมือ่เราดืม่นำา้  
กินปลาและอาหารทะเล หรือเติมเกลือลงไปในมื้ออาหาร  
ก็มีโอกาสสูงที่จะรับเอาช้ินส่วนพลาสติกขนาดเล็กเข้าไป  
ไมโครบีดส์ (microbeads) เป็นพลาสติกจิ๋วในผลิตภัณฑ์ 
เครือ่งสำาอาง ยาสฟีนั นำา้ยาทำาความสะอาด และอืน่ๆ อกีมากมาย  
ส่วนใหญ่จะทำาจากพอลิเอทิลีน แต่สามารถทำาจากพลาสติก
ปิโตรเคมีอื่นๆ ได้ เช่น พอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีน ไมโคร
บดีสม์ขีนาดเลก็พอทีจ่ะลงไปในทอ่ระบายนำา้ของอ่างลา้งหนา้
ของเราและงา่ยตอ่การผา่นระบบกรองนำา้ การทีม่ขีนาดเลก็จงึ
อาจดูเหมือนไม่เป็นอันตราย แต่ไมโครบีดส์จำานวน 100,000 
เมด็ จะถกูล้างลงอา่งดว้ยการใชผ้ลติภณัฑเ์พยีงครัง้เดยีว และ
เม่ือหลุดสู่ท้องทะเลก็จะปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร งานวิจัย
เรื่อง ผลกระทบจากชิ้นส่วนไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่มี
เปลือกแข็งบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ระบุตรวจพบสัตว์

ทะเลตระกูลหอยใน “พื้นที่เศรษฐกิจชลบุรี” พบสารเคมีปน
เปื้อนจากพลาสติกขนาดจิ๋วเกินค่ามาตรฐานโดยพ้ืนที่บริเวณ
อ่างศิลาพบการปนเปื้อนมากที่สุด

เราทำาอะไรได้บ้าง
 เมือ่เราเปดิหวัใจใหก้วา้ง เราสามารถสรา้งการเปลีย่นแปลง
โดยเรยีนรูจ้ากปัจเจกบคุคล กลุม่อาสาสมัคร เครอืขา่ยพลเมอืง 
องคก์รและหนว่ยงานตา่งๆ ในประเทศไทยทีท่ำางานเพือ่ช่วยกนั
แกไ้ขและหาทางออกท่ีย่ังยืน ปฏิบตักิารต่อไปนีเ้ปน็ขอ้แนะนำา
เพิ่มเติมเพื่อช่วยยุติมลพิษพลาสติก
คำานวณหารอยเทา้เชงินเิวศจากการใชพ้ลาสติกของเราเพ่ือเป็น

แรงบันดาลใจในการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำาวัน 
https://www.earthday.org/plastic-calculator/

เลา่เรือ่งทีเ่ปน็แรงบนัดาลใจของการใชพ้ลาสตกินอ้ยลง ชวิีตมี
ความสขุมากข้ึน ผา่นชอ่งทางสือ่สารตา่งๆ อยา่งเรือ่งนี ้ 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/
blog1/blog/58423/

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Million Acts of Blue ปฏิบัติการ
เพื่อผลักดันร้านค้าปลีก บรรษัทและภาคธุรกิจใ้ห้ลด
พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ลงชื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารของบรรษัทขนาดใหญ่มีนโยบาย
และภาระรับผิดต่อมลพิษพลาสติกที่บรรษัทดังกล่าว

มีส่วนก่อขึ้น
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คติธรรมคนทำางาน
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 ทา่น ว.วชริเมธ ีพระอาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญการเทศนใ์นทกุหวัข้อ จนไดฉ้ายา

ว่าพระผู้รอบรู้ เพราะแทบไม่มีเรื่องอะไรเลยท่ี ท่าน ว.ตอบให้กับสังคมไม่ได้  

ที่สำาคัญทุก ๆ  คำาตอบของท่านตอบด้วยธรรมะที่มีคติธรรมโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

 ศิลปะการทำางานให้มีความสุข

 หัวข้อทำางานอย่างไรให้มีความสุขเป็นหัวข้อของอาตมา ซึ่งสามารถแบ่ง

ได้ดังนี้

 1. ทำางานท่ีใจรัก เพราะถ้าเราทำางานที่ใจรักทุก ๆ วันจะเป็นวันแห่ง

ความสุข เราไม่ต้องรอว่าความสุขจะมาถึงเราวันเสาร ์- อาทิตย์แต่ทุกวันที่เรา

ทำางานจะเป็นวันแห่งความสุขของเราเพราะว่าเราทำาด้วยความรัก

 2. ทำางานทุกชิ้นให้เต็มที่ให้ดี เพราะเมื่อเราสร้างงาน งานจะย้อนกลับ

มาสร้างคน งานคือเวทีแสดงออกซ่ึงศักยภาพในการทำางานของเราทุกคร้ังที่

เราทำางานให้เต็มที่และทำาอย่างดีที่สุด คนก็จะเห็นคุณค่าของเราว่ามีมากน้อย

เพียงไร ดังนั้นเมื่อเราตั้งใจสร้างงาน งาน 1 ชิ้นก็จะย้อนกลับมาสร้างคน

 3. ทำางานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใสเพราะเม่ือเราทำางานด้วยความ

สุจริตก็ไม่ต้องมานั่งระแวงภัยที่จะตามมาในอนาคตซ่ึงเกิดจากการตามจับผิด 

โดยหน่วยงานของทางการต่างๆ ถ้าเราทำาวันนี้ให้ถูกต้องก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่า

วันวานมันจะผิด

 4. เปน็นกัประสานสบิทศิ อยา่มวัแตท่ำางานจนหลงลมืสรา้งความสมัพนัธ์

ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใครเก่งอยู่ได้คนเดียว แท้ที่จริงเราจะต้องอาศัยผู้ร่วม

งานจากทกุฝา่ยอยูเ่สมอ ดงันัน้อยา่มวัแตท่ำางานแตจ่งทำาคนดว้ย เพือ่ก่อให้เกิด

สภาวะงานก็สำาเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์ คนก็สำาราญ 

งานก็สำาเร็จ ใครทำางานได้อย่างนี้คน ๆ น้ัน

จะเป็นคนที่ประสบความสำาเร็จในการทำางาน  

จนกล่าวได้ว่า งานก็สำาเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์

 ถ้าไม่ได้ทำางานท่ีเรารักจะมีความสุข
หรือเปล่า

 ตอบได้อย่างนี้ ถ้าไม่ได้ทำางานที่เรารัก วิธี

คดิทีด่คีอืการมองเชงิบวก เวลาเจองานหนกักใ็ห้

บอกตวัเองวา่นีค้อืการฝกึตวัเอง เวลาเจอปญัหา

ซบัซอ้นกบ็อกตวัเองวา่ยิง่ปญัหาซบัซอ้นเราก็ย่ิง

ไดเ้รยีนรูม้ากข้ึน เวลาเจอเจา้นายทีล่ะเมยีดละไม

เหลอืเกนิกใ็หบ้อกตัวเองวา่ นายทีร่อบคอบแบบ

นีจ้ะฝกึเราใหส้มบรูณแ์บบ ฉะนัน้ถา้เรามองเชงิ

บวกให้เป็นถึงแม้เราจะไม่ได้ทำางานที่เรารักแต่

เรากจ็ะมคีวามสขุเสมอ ในเมือ่ไมม่สีิง่ทีเ่ราชอบ 

เราก็ควรชอบสิ่งที่เรามี เพราะในโลกนี้ไม่มีใคร

ได้อะไรอย่างใจหวัง และจะไม่มีใครพลาดหวัง

ทุกอย่างไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำามีแง่ดีแง่

งามอยู่เสมอขอให้เรามองให้เห็น ถ้ามองเห็น

เราก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

วธิกีารมองเหน็ทำาอยา่งไรถึงจะมองเห็นกับ
สิ่งที่อยู่ตรงหน้า

 คุณสมบัติที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขนั้น  

มี 2 อย่าง

 1. สงัเกต สงัเกตหาแงด่แีงง่ามของสิง่ตา่ง ๆ   

ที่เราทำาอยู่ให้เจอ เช่น งานของพระอาจารย์

เปน็งานทีต่อ้งเดนิทางบอ่ยมากไปเทศนไ์ปสอน

ตลอด หลายคนก็บอกว่าเหนื่อยมาก ๆ ถ้ามา

ถามพระอาจารยจ์ะบอกว่ามันเหนือ่ยกจ็รงิแตม่ี

ความสขุมากเพราะไดเ้ดนิทางไปทัว่โลก ไดเ้จอ

ผู้คน ได้พบภูมิประเทศใหม่ ๆ ได้สานสัมพันธ์

ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นในความเหนื่อยเรา

คติธรรมคนทำางาน
ว.วชิรเมธี
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ก็ได้เดินทางท่องไปทั่วทั้งโลก นี่คือแง่ดีแง่งาม แต่ส่วนใหญ่

คนมกัจะมองอยูจ่ดุเดยีวมองแคว่า่เรากำาลงัเหนือ่ยหนกัจรงิ ๆ  

เหนื่อยก็แค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่ดีเมื่อพิจารณาจริง ๆ  แล้วมันมี

มากกว่า ให้เราสังเกตอย่างนี้ รู้จักสังเกต รู้จักพินิจ พิจารณา 

เราจะเห็นความแตกต่างเสมอ

 2. สงัเกตแลว้ตอ้งสงักาใหต้ัง้คำาถาม วา่เราจะสรา้งสรรค์

งานท่ีเราทำาอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ถ้าเราถามว่า ทำาไม ทำาไม 

ทำาไม... ก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาทุกครั้งไป กาลิเลโอ

ก็ดี นิวตั้นก็ดี ประสบความสำาเร็จในชีวิตเพราะว่า เขาชอบตั้ง

คำาถามว่าทำาไม นั่นแหละเคล็ดลับในการทำางาน

ทำางานที่ชอบแต่เงินเดือนน้อยมองอย่างไรให้เป็นสุข

 ถา้เงนิเดอืนนอ้ยกต้็องลดการใชจ้า่ยทีไ่มจ่ำาเปน็ของเราทิง้ไป  

แทนที่จะไปเรียกร้องเงินเดือนให้สูงขึ้นกว่าจะได้ก็ช้ามาก  

ก็ใช้วิธีปรับวิธีในการบริโภคของเราลง ที่จะบริโภคต่างความ

อยาก ซึ่งเติมอย่างไรก็ไม่เต็มมาบริโภคตามความจำาเป็น  

ดกีวา่มุง่ประโยชนใ์ชส้อยอยา่งมุ่งประโยชนใ์ชส้วย ถา้เราจบัจา่ย

ใช้สอยในการถือหลักประโยชน์ใช้สวยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่ถ้า

เราถอืหลกัจบัจา่ยใชส้อย คอืจำาเปน็แคไ่หนกจั็บจา่ยใชส้อยแค่

นั้น พอกินพอใช้ ถึงแม้ไม่รวยแต่ก็ไม่ถึงขั้นตกตำ่าย่ำาแย่ แทนที่

เราจะเรยีกรอ้งเงินเยอะ ๆ  ทำาไมเราไมล่ดหรอืเปล่ียนวธิใีนการ

บริโภคของเราแทน บริโภคต่างตัณหาทำาให้เรามีเงินเท่าไหร่ก็

ไม่พอใช้ แต่บริโภคตามปัญญาถึงเงินไม่มากมายอะไรแต่เราก็

มีความสุขตามสมควร...

วิธีการแก้ปัญหาในที่ทำางาน ทั้งโดนนินทา โดนแกล้ง

 ให้ถือซะว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิด เวลาที่เราทำางานต้องมี

อยู่แล้วคนแกล้งคนไม่พอใจคนอิจฉาตาร้อนให้เราถือหลักว่า

 1. มารไม่มีบารมีไม่เกิด

 2. สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นกำาไรเสมอ

 3. อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน เกิดเป็นคนอย่ากลัวคำานินทา

 4. ถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลว เหล่านี้เป็นคติ 

ที่พระอาจารย์ใช้ทำางานอยู่เสมอ จึงสามารถรับมือได้ทุก

กระบวนท่า

กว่าจะผ่านปัญหาไปได้ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างไร
 จะต้องทำาตัวให้หนักแน่นดังแผ่นภูผา ลมมาพัดก็ไม่ปลิว

ไปตามลม ฝนสาดก็ไม่เปื่อยสลาย แดดส่องก็ไม่ละลายไปกับ

แสงแดด ฉะนัน้ทำาตวัใหห้นกัแนน่ดัง่แผน่ภผูาเรากจ็ะอยูใ่นทุก

สภาวะของชีวิต

กรณีสำาหรับคนที่ตกงานมีวิธีคิดอย่างไรไม่ให้เครียด
 1. ต้องหางานทำา

 2. หาแล้วไม่ได้ต้องสร้างงานขึ้นมา ตกงานได้แต่อย่าง

ให้ใจตก เพราะถ้าใจตกชีวิตจะตกตำ่าทันที ดังนั้นไม่ต้องเสียใจ 

คนที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้ สตีฟ จอบส์ ก็เคยตกงาน แต่ว่า

เขาตกงานแล้วไม่ตกใจจึงลุกข้ึนมาสร้างบริษัทใหม่ในท่ีสุด 

กป็ระสบความสำาเรจ็ได ้ฉะนัน้เราตกงานไดแ้ตไ่มไ่ดห้มายความ

ว่าความรู้ความสามารถของเราตกไปด้วย มันยังอยู่กับตัวเรา 

ก็เอาความรู้ความสามารถที่อยู่ในเนื้อในตัวเราลุกข้ึนมาสร้าง

งานใหม ่ทำาอยา่งนีแ้ลว้เราจะประสบความสำาเรจ็ได ้โอกาสยัง

คงมีเสมอสำาหรับผู้ที่ไม่ปิดกั้นตัวเอง ต้องหาความรู้เพิ่มเติมให้

ถือหลักพึ่งตนเองอย่ารอพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ในบรรยากาศที่บ้าน

เมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติการพึ่งตนเองสำาคัญที่สุดเลย
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ถ้ายังไม่ได้งานแล้วหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผิดหรือเปล่า

 เอาวันเวลาที่ไปบนบานสานกล่าวสิ่งศักด์ิสิทธ์ินั้น  

มา พินิจ พิจารณาหาช่องทางทำากิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราได้ใน

ทางจิตวิทยาคือทำาให้เราเคลิ้มๆแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่แท้

จริง พูดอีกอย่าง “หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นยาทา การใช้ปัญญา

เป็นยากิน” การรักษาโลกต้องใช้ยากิน การใช้ยาทาก็เป็น 

การรกัษาแตภ่ายนอก สิง่ศกัดิส์ทิธิถ์า้ศกัดิส์ทิธิจ์รงิประเทศไทย 

จะมคีนจนไหม ไมม่.ี.. ประเทศทีม่สีิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากทีส่ดุในโลก

คืออินเดีย ปรากฎว่ามีประชากรกว่าร้อยล้านคนตกงาน นี้คือ

บทเรียนของการรอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้นให้หันมาพึ่ง ลำาแข้ง  

ลำาขา สติปัญญาของตัวเองจึงจะดีที่สุด

น้อยใจทำางานมานานแล้วไม่มีโบนัส มีวิธีคิดอย่างไร...?
  ถ้าโบนัสไม่มาเอาเท่าที่มีก่อนก็ได้ มีคนอีกมากที่ตกงาน

แต่เรายังมีงานทำา มองเป็นก็จะเห็นธรรม แต่ถ้ามองไม่เป็นก็

จะมาน้อยใจ เวลาที่เรารู้สึกแย่มองคนที่แย่กว่าเรา แล้วเราจะ

รู้สึกว่าเรายังได้เปรียบอยู่

ถ้าเป็นพวกที่บ้างานหนักจะทำาอย่างไร

 ต้องแสวงหาทางสายกลาง พวกที่เป็นโรค Workaholic  

ทั้งหลาย จะต้องแสวงหาทางสายกลางในการทำางาน  

การทำางานต้องประสานกับคุณภาพของชีวิตคือผลสัมฤิทธิ์ 

ของมือทำางานระดับอาชีพ การทำางานประสานกับคุณภาพ 
ของชีวิตคือผลสัมฤทธ์ิของคนทำางานมืออาชีพ ฉะนั้นอย่าง
เปน็คนบา้งานจนหลงลมืคณุภาพของชวีติ จะต้องรกัษาสมดลุ 
ของงานสมดุลชีวิตให้ลงตัวพอเหมาะพอดี

เราจะคำานวณสัดส่วนสมดุลย์ในการทำางานคืออะไร
 ใช้ทางสายกลางในการทำางานและการดำารงชีวิต 50-50 
คืองานกับชีวิตจะต้องสมดุลกันในลักษณะ 50-50 บ้างาน
มากเกินไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความเครียดและสุขภาพไม่ดี  
บ้าใช้ชีวิตมากเกินไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือจะอดตายเอา  
ไม่มีเงินกิน ไม่มีเงินใช้ ฉะนั้นต้องให้ทั้งสองส่วนมาสมดุลย์กัน  
50-50 นี่คือทางสายกลางสำาหรับคนทำางาน

ประสบการณ์ของพระอาจารย์มีคนบ้างานจนถึงขั้นเสีย
ชีวิตบ้างหรือเปล่า
 มีลูกศิษย์ที่ทำางานหนัก เงินเดือนแค่ 50,000 แต่ทำางาน
เหมอืนตวัเองไดเ้งินเดอืน 3 แสน ผลคือเป็นโรคมะเรง็และรักษา
อยูท่ีโ่รงพยาบาลหมอบอกวา่ไมพ่บสาเหตุจากพนัธกุรรม พบอยู่
สาเหตเุดยีวคอืแบกความเครยีดนานเกนิไปเงนิทีห่ามาทัง้ชวีติ
ต้องนำามารักษาโรคมะเร็งท้ังหมด ฉะน้ันสาเหตุหลักของมะเร็ง
ในตอนน้ีคือความเครียดน่ีคือตวัอยา่งของโรค Workaholic โรค

บ้างาน ทำางานมากเกินไปสุดท้ายต้องไปใช้เงินในโรงพยาบาล 

ไม่ได้ใช้เงินอย่างมีความสุข
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กบัมนุษย ์อาตมามคีวามสขุทีเ่หน็คนอืน่มคีวามสขุ  

เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำาให้คนอื่น 

มีความสุข เรียกว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัว 

ฉะนัน้ชีวติการทำางานของอาตมาก็ถอืวา่มีความสขุ  

เพราะได้ทำางานที่ตัวเองรัก และปรัชญา 

ในการทำางานของอาตมาก็คือ งานของเราคือ

การทำาให้เขามีความสุข

แล้วงานที่ดีที่สุดคืออะไร...?
 งานที่จะทำาให้เราอยู่ได้ในทางเศรษฐกิจ

และมีชีวิตที่มีความรื่มเย็นในจิตใจ คืองาน 

ในอุดมคติที่มนุษย์ทุกคนพึ่งสร้างสรรค์พัฒนา

ขึ้นมาให้ได้ ย้ำาอีกครั้งหนึ่งคือ สามารถอยู่ได้ 

ในทางเศรษฐกิจ มีชีวิตท่ีร่มเย็นในจิตใจ  

เรยีกวา่ในทางกายภาพกอ็ยูไ่ดใ้นทางใจกเ็ปน็สขุ

สุดทา้ยให้ศลีให้พรในวนัปีใหมเ่กีย่วกบัการ
ทำางาน
 ในโอกาสปีใหม่ก็ขอมอบพร 4 ประการให้

กับคนไทย พลังทั้ง 4 เพื่อความสวัสดีของชีวิต

คนไทย

 1. พลังปัญญาของให้คนไทยลดความ

รู้สึกลงกลับมาใช้เหตุผลให้มากขึ้น

 2. พลงัความเพยีรขอให้คนไทยพึง่ตนเอง

ลดการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 3. พลังความสุจริตขอให้คนไทยร่วมกัน

ต่อต้านคอรัปช่ันทุกรูปแบบแล้วหันมาเช่ือมั่น

ในความสุจริตโปร่งใส

 4. พลังความสามคัค ีขอให้คนไทยเลกิเหน็

แก่ตัวจนไม่เหน็หวัคนอืน่ มาถือหลกัธรรมใหม ่ๆ   

ว่า สว่นไหน ๆ  กไ็ม่ยิง่ใหญเ่ทา่สว่นรวม ลด ละ เลกิ  

การแบ่งแยก ไทยเหลือง ไทยแดง ไทยนำ้าเงิน 

ให้เหลือเป็นไทยแลนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว เท่านี้

ชีวิตก็จะมีความสุข คนไทยทั้งประเทศก็จะมี

ความสุข เพ่ือความสวัสดีของคนไทยให้เป็น 

พรปีใหม่ของเราชาวไทยทุก ๆ คน...

ขอขอบคุณข้อมูลและภ�พประกอบจ�ก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

อยากให้พระอาจารยแ์นะนำาวิธีผ่อนคลายในการทำางานของพวกมนษุย์
เงินเดือน
 ถ้าเราทำางานแล้วคุณภาพชีวิตไม่ดีแสดงว่าเรากำาลังเดินผิดทางมันกำาลัง 

สดุโตง่ ฉะนัน้เวลาทำางาน อย่ามวัแตท่ำางานใหส้งัเกตคณุภาพชีวติของตัวเองด้วย 

เม่ือเราทำางาน มีเวลากินข้าวกับครอบครัวไหม เรามีเวลาพักผ่อนวันเสาร์ 

วนัอาทติยไ์หม เรามเีวลาอยูก่บัลกูและภรรยาไหม เรามเีวลาไปเทีย่วตา่งจงัหวดั

บ้างหรือเปล่า ถ้าสิ่งเหล่านี้ได้หายไปในชีวิตแสดงว่าคุณได้เสียสมดุลย์ชีวิตไป

แล้ว ถา้ไม่ปรับมาสูท่างสายกลางแสดงวา่อนาคตอนัใกล้คุณกำาลังป่วย เอาเงิน

ท่ีหามาทั้งชีวิตมาใช้ในโรงพยาบาล น่ีเป็น “โรคอารยธรรม” ที่กำาลังเกิดขึ้น

กับมนุษย์ในยุคทุนนิยมทั่วโลก ที่อเมริกา ที่ญี่ปุ่นป่วยด้วยโรค Workaholic  

เป็นอันดับต้น ๆ  ของโลก ประเทศไทยอันดับต้นๆของเอเชีย เพราะเราเครียด

จากการเมือง เครียดจากเศรษฐกิจ เครียดจากแข่งขันในระบบทุนนิยมด้วย  

ดังนั้นใครที่เป็นโรคบ้างานจะต้องระมัดระวังถามตัวเองด้วยว่า เรามีภาวะสม

ดลุยง์านสมดลุยช์วีติแลว้หรอืยงั อยา่ทำางานจนปว่ยตาย อยา่หลงเสนห่อ์บายมขุ 

อย่ามีความสุขจนลืมศีลธรรม

ถ้ามีคนถามพระอาจารย์ว่า งานจำาเป็นต่อชีวิตหรือไม่...?
 งานจำาเป็นต่อชีวิตเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้แต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าไม่มีชีวิต

มีงานก็ศูนย์เปล่า

ความหมายของ “งาน” ในแบบของพระอาจารย์คืออะไร...?
 งานของเราก็คือการทำาให้เขามีความสุข ทุกวันอาตมามีความสุขมาก 

เพราะเป็นงานที่ไม่ได้ทำาร้ายใครเลย อาตมาไปเทศน์ไปสอนไปบรรยาย 

ก็เหมือนเป็นการเอาความสุขไปโปรยให้กับคนทั่วทั้งสากลโลก ฉะนั้นทุก ๆ  

วนัทีเ่ดนิทางออกจากวดัอาตมามคีวามสขุมาก ทำางานเหมอืนแสงเดอืนแสงตะวนั 

ที่ชโลมผืนโลก ทำาไปไม่หวังผลประโยชน์ หวังแค่ประโยชน์สุขที่เกิดขึ้น 
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เชื้อโรคร้าย ไวรัสโรต้า 
ท้องร่วงอย่างรุนแรง
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 เม่ือฤดกูาลเปลีย่นผูค้นมักจะเจบ็ปว่ยกนัเนือ่งจากอากาศ

เปลีย่นแปลง โดยเฉพาะในฤดหูนาวทีน่อกจากจะเกดิโรคตดิตอ่

ในระบบทางเดนิหายใจแลว้ ทกุคนควรระมัดระวงัเรือ่งอาหาร

การกินอย่างจริงจังมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก อายุตำ่า

กว่า 5 ปี ที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรต้าไวรัสที่เป็นสาเหตุของ

อาการท้องร่วงในช่วงฤดูหนาว และไม่ใช่แค่เพียงเด็กอายุตำ่า

กว่า 5 ขวบที่ต้องระวังเท่านั้น แต่ไวรัสโรต้าอาจเป็นสาเหตุ

ของอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน 

 ไวรัสโรต้า มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rotavirus ไวรัสโร

ต้าคือเช้ือชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคลำาไส้อักเสบใน

ทารกแรกเด็กเล็ก (อายุตำ่ากว่า 5 ขวบ) พบการระบาดมากใน

ช่วงฤดูหนาว ที่สำาคัญไวรัสโรต้าเป็นไวรัสชนิดที่ติดต่อกันได้

ง่ายมาก เพราะชอบแฝงตัวอยู่ตามส่ิงของ เช่น ของเล่นเด็ก 

และสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายชั่วโมง หรืออาจอยู่ได้เป็น

วัน ๆ โดยเชื้อจะแสดงอาการหลังจากเข้าสู่ร่างกายคนไปแล้ว

ประมาณ 1 - 2 วัน แต่ก็สามารถพบการติดเชื้อไวรัสโรต้าใน

ผูใ้หญไ่ดบ้า้ง แตพ่บไดไ้มบ่อ่ยนกั เพราะผูใ้หญจ่ะมภีมูติา้นทาน

ที่แข็งแรงพอจะกำาจัดไวรัสโรต้าได้ ทว่าหากร่างกายมีภูมิต้าน

ทานตำ่าเช่น อดนอน หรือป่วยอยู่ เชื้อไวรัสโรต้าก็อาจเล่นงาน 

ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงได้เช่นกัน  

 โรคนี้สามารถพบได้ทั่วโลก แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  

ในแถบยโุรปและสหรฐัอเมรกิา ทีม่คีวามรูด้า้นสาธารณสขุ และ

สขุอนามยัก็ไมส่ามารถหลีกเลีย่งใหพ้้นจากการตดิเชือ้ไวรัสโรตา้ได ้ 

โดยเฉพาะในสหรฐัอเมริกาจะมีผูป่้วยโรคนีใ้นแต่ละปนีบัลา้นคน  

แต่ท่ีน่าตกใจไปกว่านั้นคือ มีเด็กเสียชีวิตจากโรคนี้เฉลี่ย  

100 คนต่อปี

เชื้อโรคร้าย ไวรัสโรต้า ท้องร่วงอย่างรุนแรง
  ไวรัสโรตา้ เปน็ไวรัสกลุม่อาร์เอน็เอ (Double-stranded 
RNA virus) ใน ตระกูล (Family) Reoviridae ซึง่ม ี7 สายพนัธุ ์
(A, B, C, D, E, F, G) เด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ขวบเกือบทุกคน 
จะติดเชือ้ไวรสัน้ีอยา่งน้อยสกัครัง้หน่ึง โรคอจุจาระรว่งจากเชือ้
ไวรสัโรตา้มกัจะมอีาการภายใน 2-10 วนัหลงัการรบัเชือ้เขา้ไป 
เชือ้ทีอ่อกจากรา่งกาย ติดตามส่ิงของต่าง ๆ  และคงทนอยูน่าน
หลายเดือน โดยระยะฟักตวัของโรคนีจ้ะเกดิขึน้หลงัจากไดร้ับ
เชื้อเกิน 48 ชั่วโมง และเชื้อไวรัสอาจคงอยู่ได้นานถึง 21 วัน

หลังจากมีอาการ หากไม่เช็ดออกด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ

 แม้ว่าเชื้อไวรัสโรต้าจะพบมากในช่วงฤดูหนาว แต่ก็
สามารถพบได้ในฤดูอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
ความสะอาดสขุอนามยั เพราะเปน็เชือ้ไวรสัทีต่ดิตอ่ไดง้า่ยมาก 
สามารถรับเช้ือได้จากการรับประทานอาหารท่ีมีเช้ือโรคปะปน
อยู่ โดยเฉพาะในเด็กที่ชอบหยิบสิ่งของเข้าปาก ชอบอมของ
เลน่ทีม่เีชือ้โรคเกาะอยู่ เนือ่งจากเชือ้ไวรสัโรตา้จะมชีวีติอยูต่าม
วัตถุสิ่งของในอุณภูมิปกติ โดยอาจติดมากับมือหรือของเล่นที่
เปื้อนนำ้าลาย นำ้ามูก หรืออุจจาระของผู้ป่วย และอาจเกิดจาก
การไอจามรดกัน 
 อาการของโรคคือ ท้องเสีย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือ
มากกว่า มีไข้สูงและอาเจียน ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก
จำาเป็นต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเน่ืองจากมีอาการ
ขาดนำา้ หากรบัการรกัษาไม่ทันหรอืไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะ
ชอ็กและอาจเสียชวีิตได ้ทัง้นี ้จากข้อมลูยงัพบอกีวา่ กอ่นอายุ 
5 ปีเด็กทุกคนจะมีการติดเชื้อซำ้าได้หลายครั้ง
 การป้องกันโรคอุจจาระร่วงสามารถทำาได้ดังนี้
 1. หม่ันล้างมอืให้สะอาดด้วยนำา้และสบู ่หรอืเจลลา้งมอื 

ทั้งก่อนปรุงและประกอบอาหาร โดยเฉพาะภายหลังการใช้

ห้องนำ้าทุกครั้ง
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 2. กำาจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์แมลงวัน ช่วยป้องกันการแฝงตัวของเชื้อไวรัสได้อีก

ทางหนึ่ง

 3. รับประทานอาหารที่ปรุง “สุก ร้อน สะอาด”

 4.  หลกีเลีย่งการประทานอาหารสกุ ๆ  ดบิ ๆ  โดยเฉพาะ

อาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม 

 5. หากต้องการจะเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้รับ

ประทานในวันต่อไป ควรใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บไว้ใน

ตู้เย็น และนำามาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง 

 นอกจากนี ้การเก็บรกัษาอาหารทีป่รงุสกุแลว้ กค็วรแยก
ออกจากอาหารหรอืวตัถดิุบทีย่งัไม่ปรงุสกุ เพือ่ปอ้งกนัการปน
เปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำาคัญผู้ปกครองควรหมั่นสังเกต
อาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากเร่ิมมีความผิดปกติ  
มีอาการซึม เป็นไข้ ท้องเสีย อาเจียน ควรรีบพบแพทย์ทันที 
หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร. 1422 
 อาการท้องเสียที่เกิดจากเช้ือไวรัสโรต้ายังไม่มียารักษา
โดยตรง แต่อาการท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าควรได้รับการ
รักษาตามอาการ เช่น ให้ดื่มนำ้าเกลือแร่ชดเชยการเสียนำ้า  

ซึ่งไม่เกิน 3 - 5 วันอาการท้องร่วงก็จะหายได้เอง โดยในผู้ที่มี
ภูมิต้านทานดี แข็งแรง อาจมีอาการท้องร่วงเพียงวันเดียวก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม หากท้องร่วงหนักมาก ถ่ายเหลวเกินกว่า 3 ครั้ง
ต่อวัน ติดต่อกันหลายวัน มีอาการเพลียมาก หรือถ่ายมีมูก  
มีเลือดออกปนมา ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน ที่สำาคัญคือ  
ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อมาทานเอง เพราะโรคน้ี
เกดิจากเช้ือไวรสั การทานยาปฏชิวีนะหรอืยาฆา่เชือ้แบคทีเรยี  
จงึไมช่่วยรกัษาอาการทีเ่ปน็ แถมยงัจะทำาใหเ้ช้ือโรคดือ้ยาอกีด้วย
 เนือ่งจากปจัจุบนัไมม่ยีารักษาการติดเช้ือไวรัสโรต้า เพราะ
โดยปกตภิมูคิุม้กันภายในรา่งกายของเราจะชว่ยกำาจดัเชือ้ไวรสัโรตา้ 
ให้เอง ทว่าเมื่อติดเชื้อไวรัสโรต้าและมีอาการท้องร่วงแล้ว  
ควรดูแลผู้ป่วย เพ่ือเป็นการพยาบาลเบ้ืองต้น ด้วยวิธีดังต่อไปน้ี

 1. ให้ผู้ป่วยดื่มนำ้าเกลือแร่เพื่อทดแทนนำ้าที่สูญเสียไป 
โดยอาจใชเ้กลอืแรช่นดินำา้หรอืชนดิผงละลายกบันำา้ตม้สกุกไ็ด้
 2. ใหผู้ป้ว่ยจบินำา้เกลอืแร่บอ่ย ๆ  ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ 
ไม่ควรดื่มเกลือแร่ครั้งละมาก ๆ เพราะอาจอาเจียนหรือถ่าย
เหลวออกมาหมดได้
 3. ไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มนำ้าอัดลมหรือเกลือแร่ชนิดขวด
สำาหรบันกักีฬา เพราะปรมิาณนำา้ตาลและเกลอืแร่ไมเ่หมาะสม 
กับผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียหรือท้องร่วง
 ปัจจุบันไวรัสโรต้า มีวัคซีนในการป้องกัน แต่ช่วงที่ให้
วัคซีนกินครั้งแรก จะอยู่ในช่วง 6 สัปดาห์ถึง 4 เดือน และ 
จะต้องให้ครบ ภายใน 8 เดือน โดยหลัง 8 เดือนไปแล้ว  
จะไมใ่หว้คัซนีปอ้งกนัไวรสัอกี ทัง้นีเ้พราะในเดก็ทีอ่ายมุากขึน้ 
การเริม่ใหว้คัซนีอาจจะมีความสัมพนัธก์บัการเกดิลำาไส้กลนืกนั  
จึงไม่แนะนำาให้วัคซีนหลังอายุ 8 เดือน ทั้งนี้ ผู้ปกครอง 
ควรหม่ันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากเริ่ม 
มีความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที

 ข้อมูลจากเว็บไซต์ sanook.com, kapok.com, กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน สำานักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุม,โรคสาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกร

อุทัย, เฟซบุ๊กชัวร์ก่อนแชร์,  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมควบคุมโรค, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย



ระมัดระวัง!!!
การลงทุนที่อ้างว่าได้กำไรสูงเกินกว่า

ที่อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด 

ได้ผลประโยชน์หรือเงินปันผล

ที่ดูดีเกินจริง

การลงทุนที่อ้างว่าได้กำไรสูงเกินกว่า

ที่อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด 

ได้ผลประโยชน์หรือเงินปันผล

ที่ดูดีเกินจริง

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์Social network ในการเชิญชวน. .

1 สร้างเฟซบุ๊คปลอม ตั้งกลุ่มไลน์
ชักชวนให้เล่นแชร์

กลุ่มแชร์

ท้าวแชร์

กลุ่มแชร์...
ท้าวแชร์

...............................
2หลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อ โดยสร้างความน่าเชื่อถือ

ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น มีอาชีพมั่นคง มีฐานะร่ำรวย 
และรู้จักบุคคลมีชื่อเสียง

เล่นแชร์กับเรา
ได้ผลตอบแทนสูงนะ

...............................
3 เหยื่อหลงเชื่อ โอนเงินให้เป็นจำนวนมาก

...............................
4ปิดเฟซบุ๊คหนี/ลบไลน์กลุ่มทิ้ง

ปิดเฟซ
บุ๊ค
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“สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) เงินตราเข้ารหัส (Cryptocurrency)” 
 เป็นอย่างไร - สาเหตุและความเป็นมาของสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) 
 เงินตราเข้ารหัส (Cryptocurrency)
อาชญากรรมรูปแบบใหม่
การทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ


