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EDITOR’S TALKบก.ทักทาย
 วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

ถึงเวลาสิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว หลาย ๆ ท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าภายในปีนี้จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้ดีขึ้น 

กวา่เดมิ มีหลายทา่นทีป่ระสบความสำาเรจ็ตามทีต่ัง้ใจ จงึเปน็พลงับวกทำาใหผ้ลงานกา้วหนา้ยิง่ ๆ  ขึน้ตอ่ไป สว่นทา่นทีย่งัไม่

ประสบความสำาเรจ็ตามทีมุ่ง่หวังกอ็ยา่เพิง่ท้อถอย หากเรามคีวามขยนั ตัง้ใจ และอดทน สกัวันหนึง่ตอ้งเปน็วนัของเราคะ่ 

 ดีเอสไอไตรสาร ฉบับนี้มีเรื่องราวท่ีน่าสนใจมากมายเช่นเคย ในยุคที่การติดต่อส่ือสารผ่าน Social Media  

ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล รวมถึงการหาเพ่ือนใหม่หรือการสร้างเครือข่าย 

ของคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งการเข้าถึงโลกออนไลน์ที่สะดวกและสามารถส่งต่อข้อมูล 

ระหว่างกันได้รวดเร็วนั้น แม้จะมีคุณประโยชน์ในหลายด้าน แต่หากถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือถูกใช้โดยผู้ไม่หวังดีก็ทำาให้

เกิดโทษได้เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์หลอกลวงที่เกิดขึ้นหลายกรณีในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ 

แชรล์กูโซอ่อนไลน ์การหลอกระดมทนุตา่ง ๆ  สิง่เหลา่นีแ้ทจ้รงิแลว้เปน็กลโกงทีเ่กดิขึน้มาโดยตลอด เพยีงแตม่กีารปรบัเปล่ียน 

รูปโฉมให้แยบยลซับซ้อนและตอบโจทย์ในแต่ละยุคสมัยมากขึ้น ดังนั้น ประชาชนจึงต้องมีความรู้เป็นเกราะป้องกันภัย

เพื่อไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ  ติดตามอ่านได้ในเรื่อง แชร์ลูกโซ่ในยุคดิจิทัล เรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบของอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินและข้อมูล กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำา

ความผิดที่มุ่งหวังไปที่เงิน หรือ มุ่งหวังที่จะได้ข้อมูลมาโดยมิชอบ โดยมีเงินเป็นตัวแปรที่สำาคัญ เพราะถ้าหากเรา 

มปัีญหามากระทบทางดา้นการเงนิเสยีแลว้ ยอ่มทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การดำารงชวีติในทกุ ๆ  ดา้น  ฉะนัน้ ผูท้ีก่อ่คดกีระทำา 

ความผิดต่าง ๆ  มักจะทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงิน และที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในปัจจุบันชีวิตของเรามีความเกี่ยวพัน

กับเทคโนโลยีตั้งแต่เวลาตื่นจนกระทั่งถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับ ผู้คนใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในทุก ๆ  วัน และในทุก ๆ  เรื่อง 

ท่านผู้อ่านสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ  

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ  เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ

วารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 กองบรรณาธกิารยนิดทีีจ่ะรบัขอ้เสนอแนะจากทา่นเพือ่นำาไปปรบัปรงุการจดัทำาวารสาร DSI ไตรสาร ใหด้ยีิง่ขึน้  

และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ
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ดีเอสไอ นำ� ก.พ.ร.ลงพื้นที่ “อุทย�นแห่งช�ติสิริน�ถ” ตรวจผลง�น ทวงคืนผืนป่�

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการประเมินจากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

นำาโดย นางพรทิพย์  แก้วมูลคำา ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 พันตำารวจเอก ไพสิฐ กล่าวว่า โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ อุทยานแห่งชาติ 

สิรินาถ อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความสำาคัญกับการเปิดระบบราชการ ให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยกำาหนดเป็นแนวทางการนำาไปสู่การปฏิบัติไว้ในแผนยุทธศาสตร์ “พัฒนากลไกในการป้องกัน 

การกระทำาความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ” มีการสร้างกลไกการดำาเนินการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การบูรณาการ 

กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และภาคต่างประเทศ ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน 

ควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ภายใต้ค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารราชการ 

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ 3 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับรางวัลจากสำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 เรื่อง DSI MAP ป้องกันและปราบปราม 

การบุกรุกทำาลายป่า ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 เรื่อง โครงการคืนสิทธิ์ที่ดิน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยกระบวนการ 

มีส่วนร่วม อำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และเมื่อปี พ.ศ. 2560 เรื่อง การอำานวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์ 

 สำาหรับการดำาเนินการโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  

อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีการแต่งตั้งคณะทำางาน โดยมี พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป็นหัวหน้าคณะทำางาน

 พันตำารวจโท ประวุธ กล่าวว่า จากโครงการนี้ สามารถตรวจสอบเอกสาร สค.1 จำานวน 627 แปลง ดำาเนินการ 26 วัน สามารถ

ตรวจสอบได้ 507 แปลง และจากการลงพ้ืนที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการทำาคดีในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยสนับสนุนงาน 

ให้กับตำารวจภูธร และขณะนี้ สามารถดำาเนินคดีกับผู้ที่ออกเอกสารสิทธิทับที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถแล้ว 5 แปลง และสามารถ 

ดำาเนินคดีกับผู้ที่กำาลังดำาเนินการออกเอกสารสิทธิอีก 5 แปลง ซึ่งบางคดีศาลพิพากษาแล้วและลงโทษผู้กระทำาความผิดสูงถึง 13 ปี  

และมูลค่าของที่ดินหลายหม่ืนล้านบาท ด้านนางพรทิพย์  แก้วมูลคำา ตัวแทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

กล่าวว่า วันนี้ได้ทราบถึงการดำาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหลายเรื่อง จึงมีความรู้สึกชื่นชมกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอย่างยิ่ง
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	 เมื่อวันอังคารที่	 3	 กรกฎาคม	 2561	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธานในพิธี	 

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร	 การบริหารจัดการคดีพิเศษรุ่นที่	 5	 	 หลักสูตรการทำาสำานวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

และการดำาเนินคดีพิเศษในศาล	ณ	 ห้องฝึกอบรม	 สถาบันพระปกเกล้า	 ชั้น	 5	 	 อาคารลานจอดรถ	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	โดยมี	พันตำารวจโท	ประวุธ	วงศ์สีนิล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีพิเศษ	มีผู้บริหาร	และผู้รับประกาศนียบัตรประมาณ	100	คน	เข้าร่วมงาน

 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายธวัชชัย ไทยเขียว  

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และเป็นสักขีพยาน 

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ โดย พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย นายสมณ์ พรหมรส  

ผูอ้ำานวยการสถาบนันติวิทิยาศาสตร ์ณ หอ้งรบัรองกระทรวงยตุธิรรม ชัน้ 2 

อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ์ ซึง่การบนัทกึขอ้ตกลง 

ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันและปราบปราม 

อาชญากรรมพิเศษ โดยได้กำาหนดขอบเขตของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ครอบคลุมถึงการแลกเปล่ียนเชื่อมโยงระบบ 

ขอ้มลูระหวา่งกนั การสนบัสนนุบคุลากร ผูเ้ชีย่วชาญ เครือ่งมือ อุปกรณ ์ห้องปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตร ์ณ ห้องรบัรองกระทรวงยติุธรรม 

ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษ 

ตลอดจนสนบัสนนุและรว่มมอืในการศึกษา คน้ควา้ วจิยัและพฒันานวตักรรมรว่มกนั อนัเปน็การยกระดบัการปฏบิตังิานดา้นงานคดพิีเศษ 

และงานให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน

 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 1 กรกฎาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบหมายให้ พันตำารวจตรี วรณัน  ศรีลำ้า ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถวายพานพุ่มสักการะ 

พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ  

กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 39 ปี  

การดำาเนนิงาน บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) (ทอท.) ณ บริเวณอนสุาวรยีฯ์  

สำานักงานใหญ่ ทอท. ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

จนท.ดีเอสไอ รับประก�ศนียบัตรก�รบริห�รคดีฯ  และก�รทำ�สำ�นวนฯคดีพิเศษ จ�กอธิบดีดีเอสไอ

ดีเอสไอ ถว�ยพ�นพุ่มสักก�ระพระอนุส�วรีย์ จอมพล

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ ผนึกกำ�ลังสร้�งคว�มร่วมมือ

เพิ่มศักยภ�พก�รป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมพิเศษ
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 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม 
ระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ ตั้งคารวคุณ รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
นายอุดมการ วโรตม์สิกขดิตถ์ ผู้อำานวยการส่วนกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าท่ี ส่วนกิจการต่างประเทศ 
และวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับและบรรยายภาพรวมภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนการใช้อำานาจโดยมิชอบ (Commission for the Investigation of Abuse of Authority-CIAA)  
จากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐของไทย ตามโครงการสัมมนา  
“Governance and Anti-Corruption : The Methods and Tools behind and Effective Corruption-Eradication Strategy” 
จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

 เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารยพ์เิศษ วศิษิฏ์  วิศษิฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยตุธิรรม ใหเ้กียรตเิป็นประธานเปิดการสมัมนา  

กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยมี พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง   

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อปรับแนวคิด 

และกระบวนการทำางาน ให้สอดรับกับการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ 

และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

เป็นภารกิจสำาคัญที่ต้องดำาเนินการ เพื่อวางรากฐานระบบสังคมของประเทศ ต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาในลักษณะองค์รวม ปรับแนวคิด

และกระบวนการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไดอ้ย่างสะดวก

และรวดเร็ว

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองปฏิบัติ

การพิเศษ จัดโครงการหลักสูตรการฝึก 

ยิงปืนพกสั้นทางยุทธวิธีด้วยเครื่องฝึกยิงปืน

จำาลองสถานการณ์   (Simulator) รุ่นท่ี 2 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ 

และทักษะ เกี่ยวกับการฝึกยิงปืนพกส้ัน

DSI ให้ก�รต้อนรับเจ้�หน้�ที่เนป�ลเข้�ศึกษ�ดูง�น

ดีเอสไอกับก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศด้�นกระบวนก�รยุติธรรม

ดีเอสไอสร้�งทีม เพิ่มคว�มส�ม�รถฝึกยิงปืนพกสั้นท�งยุทธวิธีด้วยเครื่องฝึกยิงปืนจำ�ลองสถ�นก�รณ์
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 ระหว่างวันที่ 8 -17 กรกฎาคม 2561 

 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวน

คดพีเิศษ ไดม้อบหมายให้นายปยิะศริิ วฒันวรางกูร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ์ เพื่อดำาเนินการตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ เรื่อง DSI ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เขตปลอดแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นการบรรยายความให้

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำาความผิด 

ที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมคดีพิเศษที่เก่ียวข้องกับแชร์ลูกโซ่หรือพระราชกำาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  

และแผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมี กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำาท้องถิ่นครอบคลุม 

ทั้งจังหวัดจำานวน 18 อำาเภอ หรือ ประมาณ 4,000 คน เข้ารับฟัง

DSI ให้คว�มรู้แก่ประช�ชนเรื่องแชร์ลูกโซ่ ที่ก�ฬสินธุ์

ดีเอสไอสร้�งทีม เพิ่มคว�มส�ม�รถฝึกยิงปืนพกสั้นท�งยุทธวิธีด้วยเครื่องฝึกยิงปืนจำ�ลองสถ�นก�รณ์ (ต่อ)

ทางยุทธวิธีด้วยเครื่องฝึกยิงปืนจำาลองสถานการณ์ (Simulator)  มีการทำางานเป็นทีมจากสถานการณ์จำาลอง และเพิ่มความสามารถ 

ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์จริง  เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ กองปฏิบัติการพิเศษ  

ไดจ้ดัการฝกึปฏบัิตฯิ ขึน้ เมือ่ระหวา่งวันที ่5 - 19 มถินุายน 2561 ณ ห้องฝกึยิงปืนจำาลองสถานการณ ์(Shooting Simulator)  โดยกำาหนดให้ 

วันอังคารและพฤหัสบดี เป็นวันฝึกฯ และได้แบ่งกลุ่ม วันละ 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 10 กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง

 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. 

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ บรรยายให้ความรู ้

กับคณะกรรมการดำาเนินการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชน  

ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

กรณีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการกระทำาความผิดและการป้องกัน

ภยัในความผดิแชรล์กูโซ ่จากนัน้ ระหวา่งเวลา 13.00 น. - 16.00 น.ไดเ้ดนิทาง 

ไปบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจและมนุษยศาสตร์จำานวนประมาณ 400 คน

DSI-ก�ฬสินธุ์ มุ่งเป้�หม�ยเขตปลอดแชร์ลูกโซ่
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 สืบเนือ่งจากกองกจิการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษไดข้ยายผลทางคดจีากการตรวจคน้ 
คู่ขนานในประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนมกราคม 2561 สืบเนื่องจากการสืบสวน กรณี เว็บไซต์ต้องสงสัยอาจมีการนำาเข้าสู่ระบบ 
คอมพวิเตอรซ์ึง่ข้อมลูสือ่ลามกอนาจารเดก็และอาจมกีารลว่งละเมดิทางเพศเดก็ เร่ืองสืบสวนที ่291/2560 โดยตำารวจประเทศออสเตรเลยี
ได้ตรวจค้นและจับกุม นายฤชา โต๊ะพุทซา บุคคลสัญชาติไทย-ออสเตรเลีย ข้อหากระทำาชำาเราเด็กและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก  
พร้อมกับสามารถระบุตัวผู้เสียหายในประเทศออสเตรเลียได้จำานวนหนึ่ง รวมถึงมีการขยายผลโดยร่วมกับสำานักงานสืบสวนความมั่นคง
มาตุภูมิ (Homeland Security Investigation – HSI) จนนำาไปสู่การตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องสงสัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น
 กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประสานงานด้านข้อมูลจากตำารวจสหพันธ์
ออสเตรเลีย (Australian Federal Police – AFP) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยและเหยื่อการล่วงละเมิดเพิ่มเติม  
ซึ่งเชื่อว่าเหตุเกิดในประเทศไทย จึงได้ส่งเรื่องให้กับกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพือ่ตรวจสอบข้อมลู จากนัน้จงึไดป้ระสานกบัแผนกอาชญากรรมต่อเด็กภมิูภาคเอเชียประจำาสำานกังานองคก์ารตำารวจสากล (INTERPOL) 
เพี่อตรวจสอบข้อมูลและระบุตัวผู้เสียหายจากระบบฐานข้อมูลการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (International Child Sexual  
Exploitation (ICSE) Database) ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากตำารวจสหพนัธอ์อสเตรเลยี จนสามารถระบตุวัผูต้อ้งสงสยัไดใ้นพืน้ท่ี จงัหวัดลำาปาง 
และผู้เสียหายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ต้องสงสัยมีพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดลำาปาง
 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้สนธิกำาลังกับกองบังคับการปราบปราม ในการตรวจจับและจับกุม นายสุทธิพงษ์ สลีสองสม ผู้ต้องสงสัย ณ บ้านเลขที่ 320/1  
ถนนพหลโยธนิ ตำาบลหวัเวยีง อำาเภอเมือง จงัหวดัลำาปาง ในข้อหากระทำาชำาเราเดก็อายไุมเ่กินสบิสามป ีกระทำาอนาจารเดก็อายไุมเ่กนิสบิหา้ป ี 
โทรมเด็กชาย พาเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร และพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร
 จากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบสื่อลามกอนาจารเด็กซึ่งนายสุทธิพงษ์ฯ ได้กระทำาการล่วงละเมิดและบันทึกภาพระหว่าง
การละเมิดเก็บไว้เป็นจำานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดลำาปาง จากการสอบปากคำาทราบว่าเคยล่วงละเมิดต่อ
เด็กเป็นจำานวนกว่าสิบราย เนื่องจากเคยทำางานอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก และมีความสัมพันธ์ลึกซ้ึงกับนายฤชา โต๊ะพุทซา ซ่ึงถูกจับที่
ประเทศออสเตรเลีย และเชื่อว่ามีการแลกเปลี่ยนภาพลามกอนาจารซึ่งกันและกัน เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้นำาตัวนายสุทธิพงษ์ฯ มายัง
กรุงเทพมหานคร เพื่อนำาตรวจค้นที่เกิดเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป
 นอกจากนี้ คณะสืบสวนจับกุมจึงได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำาปาง และกรมการปกครอง รวมถึงองค์กรเอกชนไม่แสวงผลกำาไรในพื้นที่ เพื่อระบุตัวผู้เสียหาย จนสามารถติดตามตัวผู้เสียหาย
ในพื้นที่ได้จำานวนหนึ่ง ซึ่งได้ยอมรับว่าเคยถูกกระทำาทางเพศโดยนายสทุธิพงษ์ฯ เจ้าหน้าทีต่ำารวจจึงได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้เพื่อดำาเนินการ
ตามกฎหมาย รวมถึงประสานกับตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลียเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาเพื่อรวบรวมพยาน
หลักฐานสำาหรับการดำาเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายฤชา โต๊ะพุทซา ในประเทศออสเตรเลียต่อไป  
 การตรวจค้นและจับกุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหยุดยั้งการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็ก และจะมีการขยายผลเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหายรายอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีการติดตามตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กเพ่ือให้การช่วยเหลือและดูแลเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยคำานึงถึงสวัสดิภาพและสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายเป็นสำาคัญ ตามแนวปฏิบัติผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim-centered)

 DSI สนธิกำ�ลังกับกองบังคับก�รปร�บปร�มตรวจค้นและจับกุมพวกใคร่เด็กร�ยใหญ่

ในพื้นที่ภ�คเหนือ
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 ดีเอสไอ จัดกิจกรรมรับบริจ�คโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมทำากิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการดีเอสไอ เทิดไท้บรมกษัตริย์
เอกองค์ขัตติยะมหาวชิราลงกรณ เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล 
พระนัง่เกลา้ จงัหวดันนทบรุ ีนำาแพทย ์พยาบาล และอปุกรณรั์บบริจาคโลหติมาใหบ้ริการ ณ หอ้งรับรอง ช้ัน G อาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 152 คน และสามารถรับบริจาคโลหิตได้จำานวนทั้งสิ้น 102 คน ได้ปริมาณโลหิตจำานวน 43,650 มิลลิลิตร

ดีเอสไอรวมพลังทำ�กิจกรรม จิตอ�ส� พัฒน�พื้นที่ส�ธ�รณะ

ถว�ยเป็นพระร�ชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร

 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำารวจเอก  

ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีเศษ  นำาข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนผู้มีจิตอาสา จำานวน 362 คน ร่วมทำากิจกรรมดีเอสไอ จิตอาสา พัฒนาพื้นที่สาธารณะ 

เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมทำาความดีบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาด  

เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้กำาหนดพ้ืนที่เป้าหมาย คือ บริเวณบาทวิถีข้างกำาแพงกรมการกงสุล และริมถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณ 

ด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษจนถึงปากทางเข้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
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DSI รวมพลังส�มัคคี MOJ Games 2018ดีเอสไอ ลงพื้นที่ยโสธร ร่วมโครงก�รยุติธรรมสู่หมู่บ้�นนำ�บริก�รรัฐสู่ประช�ชน ครั้งที่ 9 /2561

ดีเอสไอจัดพิธีถว�ยร�ชสักก�ระ และกล่�วถว�ยร�ชสดุดี สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ 

บดินทรเทพยวร�งกูร เนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันพระร�ชสมภพ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีถวาย 

ราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ  

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ภายใต้โครงการดีเอสไอ เทิดไท้บรมกษัตริย์ 

เอกองคข์ตัติยะมหาวชริาลงกรณ เฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมผีูบ้ริหาร ข้าราชการ พนกังานราชการ เจา้หนา้ท่ี  

กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  พลอากาศเอก ประจินจั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
ในพธิเีปดิโครงการยตุธิรรมสูห่มูบ่า้นนำาบรกิารรฐัสูป่ระชาชน ครัง้ที ่9/2561  ณ ธาตกุอ่งขา้วนอ้ยตำาบลตาดทอง อำาเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร 
เพื่อพบปะประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และกลไกการบูรณาการการทำางานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  
โดยมี พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจโท เชน  กาญจนาปัจจ์ ผู้อำานวยการกองปฏิบัติการ
คดีพิเศษภาค นายประมุข  วิจารณ์ปรีชา ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษภาค เขตพื้นที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการฯ 
 ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการฯ ด้วย เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับคดีพิเศษ บทบาท ภารกิจ  
อำานาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  การให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพอินโฟกราฟฟิก  
การ์ตูนอินิเมชั่น ฯลฯ ตลอดจนการให้คำาปรึกษา เรื่องปัญหาด้านกฎหมายคดีพิเศษ ฯลฯ
 ทั้งนี้ ประชาชนได้ให้ความสนใจ เข้าร่วม กด Like กดแชร์เพจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรับเอกสารภาพอินโฟกราฟฟิก  
เพื่อนำากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไป
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DSI รวมพลังส�มัคคี MOJ Games 2018กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องร�ชสักก�ระถว�ยพระพรชัยมงคล

 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีเดินริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญ 

เครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ได้ร่วมอยู่ในริ้วขบวนที่ 2 ตอนเดินที่ 4 ลำาดับที่ 4  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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ดีเอสไอร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 66 พรรษ�

ข้�ร�ชก�รกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงน�มถว�ยพระพร สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 10

 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561  พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นำาคณะผู้บริหาร  

และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 670 รูป โดยร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  

เพือ่เปน็ข้าราชการท่ีดแีละพลงัของแผน่ดนิ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  

66 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พร้อมคณะผู้บริหาร และ

ขา้ราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง
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 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม  พนัตำารวจเอก ไพสิฐ วงศเ์มอืง อธิบดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ ในฐานะคณะกรรมการ

อำานวยการ กอ.รมน. และผู้แทนกลุ่มมวลชน กอ.รมน. เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท 12 สิงหาคม 2561 เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 เพือ่แสดงความจงรกัภกัดแีละนอ้มรำาลกึ 

ในพระมหากรุณาธคุิณทีท่รงมตีอ่พสกนกิรชาวไทย ณ สถานวิีทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ ถนนวิภาวดรัีงสติ กรุงเทพมหานคร

  เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท กรวัชร์   

ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำารวจโท เชน  กาญจนาปัจจ์ ผู้อำานวยการกองคดีพิเศษภาค ร่วมโครงการยุติธรรม

สู่หมู่บ้าน นำาบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 10/2561 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม เป็นประธานโครงการ เพื่อเป็นการพบปะ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  โดยได้ให้ความสำาคัญกับการ

ดแูลทกุขส์ขุ รวมทั้งการลดปญัหาความเหลื่อมลำา้ของประชาชนในพืน้ที ่โดยเฉพาะประชาชนทีม่รีายไดน้อ้ยและเขา้ไมถ่งึบรกิารของภาครัฐ 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการดังกล่าวได้

DSI ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่�วอ�เศียรว�ท 12 สิงห�คม 2561

ดีเอสไอลงพื้นที่ตรัง ร่วมกับ ยธ. เพื่ออำ�นวยคว�มยุติธรรม

ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ให้กับประช�ชน
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ดีเอสไอลงพื้นที่ตรัง ร่วมกับ ยธ. เพื่ออำ�นวยคว�มยุติธรรม

ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ให้กับประช�ชน (ต่อ)

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ. บ�งกอกโพสต์ 72 ปี

 ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการ และได้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในภารกจิ บทบาทหนา้ท่ีของกรมสอบสวนคดพิีเศษ การแจง้เตอืนภยัอาชญากรรมตา่ง ๆ  ในรปูแบบภาพอนิโฟกราฟคิ การต์นูแอนเิมช่ัน ฯลฯ  

ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง

 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม  2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  

วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจโท  

ไพศษิฎ ์สงัคหะพงศ ์ผูอ้ำานวยการกองกจิการตา่งประเทศและ

คดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดี

พิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้เนื่องใน

โอกาสครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 72 ปี 

โดยมี คุณอรุษา พิสุทธิพันธุ์ รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานหนังสือพิมพ์ 

บางกอกโพสต ์ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร
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DSI ร่วมง�นก�รประชุมท�งวิช�ก�รระดับช�ติว่�ด้วยง�นยุติธรรม ครั้งที่ 16

  ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 

พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธิบดีกรม

สอบสวนคดพีเิศษ พรอ้มดว้ย พนัตำารวจเอก  

ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจตรี สุริยา 

สงิหกมล รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ 

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับ

ชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16  

ภายใต้หวัขอ้ “พฒันากระบวนการยตุธิรรม

ลดความเหลือ่มลำา้นำาความยติุธรรมสูป่ระชาชน” โดยสำานกังานกิจการยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม เปน็ผูจ้ดังาน มีวตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็เวที

ในการนำาเสนอผลงาน ผลการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีความ 

มุง่หวงัใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพของการอำานวยความยตุธิรรมตามภารกจิหนา้ทีข่องหนว่ยงานในกระบวนการยตุธิรรม ชว่ยลดความ

เหลื่อมลำ้า ประชาชนได้รับการบริการที่เสมอภาคเท่าเทียมแม้อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือถิ่นห่างไกล ช่วยสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

และสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย 

ณ ห้องรอยัล จูบิลลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ดีเอสไอ เร่งบูรณ�ก�ร 8 หน่วยง�น ร่วมขับเคลื่อนก�ฬสินธุ์โมเดล

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล   

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะทำางาน 

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

หนี้สินกว่า 300  คน ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยมีผู้แทนจาก  8 หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหา 

ประกอบด้วย  กระทรวงยุติธรรม  กรมสอบสวนคดีพิเศษ   จังหวัดกาฬสินธุ์    ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน)  สภาเกษตรกร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบภารกิจจากกระทรวงยุติธรรม ในการอำานวยความยุติธรรม

เพ่ือลดความเหล่ือมลำ้า สนับสนุน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างบูรณาการและ 

ยั่งยืน ตามโครงการ (Kalasin Happiness Model) “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประกอบด้วย 

กลุ่มชาวบ้านทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการถูกกลุม่นายทนุฟอ้งขับไลอ่อกจากทีดิ่นจากการทำาสญัญาขายฝาก  กลุม่ชาวบา้นอำาเภอทา่คันโท และอำาเภอกมลาไสย   

ถูกหลอกให้ชกัชวนรวมกลุม่กนักูย้มืเงนิและภายหลงัถกูฟอ้งรอ้งใหช้ำาระหนี ้ และเกษตรกรอกีหลายพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบและไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 

จากปัญหาหน้ีนอกระบบ การจดังานวนันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่รว่มกับ 8 หน่วยงาน รบัฟงัปญัหาและหาแนวทางแก้ไขแก่ประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 

และไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  สำานักงานยุติธรรมจังหวัด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน เช่น การทำาสัญญากู้ยืมเงิน การขายฝาก  การให้คำาปรึกษากฎหมายแก่

ประชาชน การสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ  สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สร้างรูปแบบในการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้นำานวัตกรรม  

The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด ซึ่งได้รับรางวัลการบริการภาครัฐระดับดีเด่น จาก กพร. เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้

 ด้านนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีสัดส่วนคนยากจนมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  

จงึไดร้บัมอบหมายจากรัฐบาลใหเ้ปน็จงัหวดันำารอ่งในการดำาเนนินโยบายขจดัความยากจนใหห้มดไปภายใน 4 ป ีเพือ่จะทำารายไดเ้ฉลีย่ของประชากร

เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้นอกระบบและหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยปัญหาหนี้เงินกู้นอกระบบเป็นปัญหาที่มีสาเหตุหลักมา

จาก 3 ปัญหาใหญ่ คือ  

  1. ปัญหาความยากจนของประชาชน 

  2. ปัญหาประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ยาก 

  3. ปัญหาความไม่รู้ จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน

 จังหวัดกาฬสินธุ์ มองเห็นความสำาคัญของปัญหาหนี้เงินกู้นอกระบบ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการทำางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและรูปธรรมและแบ่งมิติการทำางาน ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

  1. การอำานวยความยุติธรรมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ (ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด, อัยการ สคช., สำานักงานยุติธรรมจังหวัด และตำารวจภูธร

จังหวัด) 

  2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสำาหรับลูกหน้ี (กระทรวงการคลัง, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 

ธนาคารออมสิน) 

  3. การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ (ฝ่ายปกครอง, คลังจังหวัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน) 

  4.  การป้องกันและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำาผิด (ฝ่ายทหาร, ตำารวจ, ฝ่ายปกครอง, DSI, สรรพากรพื้นที่ และยุติธรรมจังหวัด)  

 ทั้งนี้จังหวัดได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโดยใช้มาตรการทางภาษี
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 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีลงนาม บันทึก

ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องฟินิกซ์ 2 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้ร่วมลงนามว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  

ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่ืองระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำาเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหาย  

จากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561

 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม 

การดำาเนินการทางวินัย และการดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้า 

ผลการดำาเนนิคดอีาญา วนิยั และการฟอกเงนิของเจา้หนา้ท่ีของรฐัมใิหเ้ก่ียวขอ้งกับการคา้มนุษย์ ตลอดจนตรวจสอบ กล่ันกรอง และแสวงหา 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมถึงติดตามการดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์พิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม 

กระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำานักงาน ป.ป.ท.  

สำานักงาน ปปง. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานศาลยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

และสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 ในการนี้ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตาม 

การดำาเนินการทางวินัย และการดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยทีมงานดำาเนินการจัดประชุม 

ในครั้งนี้

DSI  ร่วมลงน�มสนับสนุนระบบฐ�นข้อมูล ด้�นก�รดำ�เนินคดีและก�รช่วยเหลือผู้เสียห�ย 

จ�กก�รค้�มนุษย์

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยและก�รดำ�เนินคดี

กับเจ้�หน้�ที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับก�รค้�มนุษย์
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กรมสอบกรมสวนคดีพิเศษ จัดพิธีถว�ยร�ชสักก�ระ กล่�วถว�ยร�ชสดุดี

และกล่�วถว�ยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9

 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ  

กล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันพระราชสมภพ ภายใต้โครงการ ดีเอสไอเทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ  

กล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันพระราชสมภพ ภายใต้โครงการ ดีเอสไอเทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ  

กล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันพระราชสมภพ ภายใต้โครงการ ดีเอสไอเทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอ ร่วมพิธีเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องร�ชสักก�ระถว�ยพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9

 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีเดินริ้วขบวนกับกองทัพภาคท่ี 1  

เพื่ออัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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ดีเอสไอ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นำาคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

รว่มพธิทีำาบญุตกับาตรพระสงฆ ์และสามเณร 243 รปู ถวายเปน็พระราชกศุล ณ มณฑลพธิ ี

ท้องสนามหลวง และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9  ณ พระบรมมหาราชวัง

ดีเอสไอ แสดงคว�มยินดีไปรษณีย์ไทย ครบ 15 ปี

 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก 

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ มอบหมายให้  

พันตำารวจโท มนตรี บุณยโยธิน ผู้อำานวยการกองคดี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาค

เงินสมทบทุนให้กับศิริราชมูลนิธิ เพื่อสร้างอาคาร 

นวมนิทรบพติร 84 พรรษา โรงพยาบาลศริริาช เนือ่งในโอกาส

ครบรอบ 15 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด  

ณ บริเวณห้องโถงรับรอง อาคารภาณุรังษีไปรณียาคาร  

ปณท. ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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 ดีเอสไอ สนธิกำ�ลังร่วมสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (BOI)

เข้�ตรวจค้นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษ�กฎหม�ยที่มีพฤติกรรมอำ�พร�งในก�รถือครองหุ้นแทนช�วต่�งช�ติ

ในพื้นที่ภูเก็ต สุร�ษฎร์ธ�นี และกรุงเทพมห�นคร

  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเร่งปราบปรามกลุ่มนายทุนต่างชาติที่จัดตั้งบริษัทโดยวิธีการปกปิด
อำาพรางวิธีการลงทุนอันเป็นทุนจดทะเบียน และกระทำาการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในท่ีดินโดยอำาพรางว่าเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ นั้น  
  เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจตรี 
สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 7/2561 สนธิกำาลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
และสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าดำาเนินการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำานวน 4 แห่ง ตามอนุมัติของศาลอาญา 
โดยแบ่งกำาลังเป็น 4 ชุดปฏิบัติการเพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย ดังนี้
 1. ชุดปฏิบัติการที่ 1 นำาโดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ 
เข้าตรวจค้นสำานักงาน เลขที่ 393/4-5 หมู่ 1 ซอยบางเทา 1 ถนนศรีสุนทร ตำาบลเชิงทะเล อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสำานักงาน
สาขาจังหวัดภูเก็ต และสถานท่ีทำางานของกลุ่มพนักงานคนไทยผู้รับถือหุ้นแทนชาวต่างชาติและทำาเอกสารเท็จเพ่ืออำาพรางการเป็นนอมินี
 2. ชุดปฏิบัติการที่ 2 นำาโดย นายวรพจน์ ไม้หอม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ เข้าตรวจค้นสำานักงานเลขที่ 123/9 
หมู่ 5 ตำาบลเชิงทะเล อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสำานักงานจัดทำาบัญชีให้กับกลุ่มบริษัทลูกค้าชาวต่างชาติ
 3. ชุดปฏิบัติการที่ 3 นำาโดย นายจักรภพ กลิ่นหอม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ เข้าตรวจค้นสำานักงาน 
เลขที ่17/10 หมู ่1 ถนนทวีราษฎรภ์ักด ีตำาบลบอ่ผดุ อำาเภอเกาะสมยุ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ีซึง่เปน็สำานกังานสาขาสมุย และสถานทีท่ำางาน
ของกลุ่มพนักงานคนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติและจัดทำาเอกสารเท็จเพื่ออำาพรางการเป็นนอมินี
 4. ชุดปฏิบัติการที่ 4 นำาโดย นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ รองผู้บัญชาการกองคดีความมั่นคง เข้าตรวจค้นอาคารรัจนาการ เลขที่ 3  
ชั้น AA ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นสำานักงานใหญ่ ที่ทำาการของกลุ่มชาวต่างชาติในชั้นผู้สั่งการ 
 ผลการตรวจค้น พบสำาเนาเอกสาร, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำาเนินการเก็บเป็นพยานหลักฐาน
ในการดำาเนินการทางคดีต่อไป 
 ผลการตรวจค้นเพิ่มเติม ยังพบข้อมูลว่า กลุ่มชาวต่างชาติได้ทำาการกว้านซื้อขายที่ดินกว่า 80 แปลงกระจายในพื้นที่  
ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้านพักตากอากาศ และบ้านเดี่ยว 
 นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังเปิดเผยข้อมูลอีกว่า มีการประกอบธุรกิจการค้าที่ดินอำาพรางให้กับชาวต่างชาติจำานวนมาก ในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า 
2,000 ล้านบาทต่อปี
 อนึ่ง จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวจัดให้พนักงานของบริษัท ซ่ึงเป็นคนไทยเป็นตัวแทน 
อำาพรางก่อตั้งบริษัท แล้วนำาบริษัทดังกล่าวเข้าไปถือครองหุ้นในบริษัทอื่น ๆ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าที่ดินให้กับชาวต่างชาติ  
โดยพฤตกิารณด์งักลา่วเขา้ขา่ยความผดิตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึง่การถอืครองทีดิ่นในลกัษณะ
นอมินีดังกล่าวมีผลกระทบต่อความม่ันคง และภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงส่งผลต่อการเข้าถึงที่ดินของคนไทยโดยตรง  
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
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ฑูตตำ�รวจญี่ปุ่นเข้�ค�ร�วะเพื่ออำ�ล�ตำ�แหน่ง

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจเอก  

ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศ 

และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr.Tomoya FUJIYAMA ในโอกาสมารับตำาแหน่งใหม่ เนื่องจาก  

Mr.Keisuke HOSAKA เลขานุการและผู้ช่วยฑูตฝ่ายตำารวจ สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง  

ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้มีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด รวมทั้งความร่วมมือทางคดีด้วย

 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ 

รักศักดิ์สกุล พันตำารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จำานวน 120 คน ดำาเนินกิจกรรมในโครงการ ดีเอสไอ สืบสานไทยนิยมยั่งยืน ปลุกจิตสำานึกอนุรักษ์มรดกชาติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา (บริเวณวัดพระราม) ด้วยการทำาความสะอาดบริเวณโดยรอบ โดยมี นางสาวสุกัญญา  เบาเนิด ผู้อำานวยการอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ และจัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวกในการดำาเนินกิจกรรมทำาความสะอาด

ในครั้งนี้

  นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 10 

จำานวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  

  จากนัน้ อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ นำาคณะผูบ้ริหารขา้ราชการ เจ้าหน้าท่ี เขา้เย่ียมชม พิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาตเิจ้าสามพระยา  

เพื่อปลุกจิตสำานึกการอนุรักษ์มรดกของชาติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางศาริสา จินดาวงศ์ ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

เจ้าสามพระยาให้การต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้อีกด้วย

ดีเอสไอ สืบส�นไทยนิยมยั่งยืน ปลุกจิตสำ�นึกอนุรักษ์มรดกช�ติ 

ณ อุทย�นประวั ติศ�สตร์พระนครศรีอยุธย�
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ 

พนกังานสอบสวนคดีพเิศษ ชำานาญการพเิศษ รักษาราชการแทน ผูอ้ำานวยการ 

กองคดคีุม้ครองผูบ้รโิภค เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มแสดงความ

ยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องใน

โอกาสครบรอบการก่อต้ังสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

19 ป ีโดยมี นางสาวปราณ ีเกา้เอ้ียน ผู้ชว่ยเลขาธกิาร สำานกังานปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ เปน็ผูร้บัมอบ ณ สำานกังานปอ้งกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561  พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำาบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 11/2561  ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำาบลนาเคียน อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะประชาชน พร้อมรับฟังปัญหา 

ความเดือดร้อน และกลไกการบูรณาการการทำางานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมี พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำารวจเอก ประสิทธ์ิ  ขันซ้าย ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 8 พร้อมข้าราชการ  

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการฯ

ดีเอสไอ ร่วมโครงก�รยุติธรรมสู่หมู่บ้�นนำ�บริก�รรัฐสู่ประช�ชน ครั้งที่ 11/2561 

ในพื้นที่นครศรีธรรมร�ช

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี ปปง. ครบรอบ 19 ปี

 ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ 

เกีย่วกบัคดพีเิศษ บทบาท ภารกจิ อำานาจหนา้ทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษ  การใหป้ระชาชนเขา้ใจกฎหมายผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  ในรปูแบบ 

ของภาพอินโฟกราฟฟิก การ์ตูนแอนิเมชั่น ฯลฯ รวมทั้งการบรรยาย เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และรับฟังปัญหาหนี้ระบบ 

ในพ้ืนท่ีนครศรธีรรมราช โดยศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บความเปน็ธรรม กรมสอบสวนคดีพเิศษ ตลอดจนการใหค้ำาปรึกษาด้านกฎหมาย

คดีพิเศษ การรับฟังเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านต่าง ๆ จากประชาชน  โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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คณะผู้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ออสเตรเลียเข้�ห�รืออธิบดี DSI  

และรับฟังก�รบรรย�ยสรุป

 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่23 สงิหาคม 2561 คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นความมัน่คงทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของออสเตรเลยี นำาโดย  

ดร. Isaac Kfir ผูอ้ำานวยการ โครงการความมัน่คงแหง่ชาต ิและหัวหนา้ศนูยน์โยบายต่อตา้นการก่อการรา้ย สถาบนันโยบายเชงิยทุธศาสตร์ 

ออสเตรเลีย (Australian Strategic Policy Institute - ASPI) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำานักงานตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย  

(Australian Federal Police – AFP) ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำารวจตรี สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ในประเด็นความมั่นคงไซเบอร ์

และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยมี พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและ 

คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และผู้แทนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมในการหารือ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ               

  ในโอกาสนี ้รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษไดม้อบหมายให้ พนัตำารวจโท พัฒนะ ศกุรสตุ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดพีเิศษ 

และนายวสวัต ชวลิตธำารง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ บรรยายสรุปในประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคงไซเบอร์ และบทบาทของ DSI กับคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ จากนั้น ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ

สภาพการณ์ปัจจุบันของภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสิ่งท้าทายที่ไทยและประเทศในภูมิภาคกำาลังเผชิญ และความร่วมมือ 

ในระดับภูมิภาค อันจะเป็นข้อมูลท่ีสำาคัญซึ่ง ASPI จะได้รวบรวมจัดทำาเป็นรายงานความตระหนักด้านความมั่นคงไซเบอร์ 

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Cyber Maturity Report for Asia Pacific) เพื่อประกอบการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลออสเตรเลีย 

เกี่ยวกับนโยบายป้องกันประเทศ ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ และการเมืองระหว่างประเทศ ต่อไป



ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม

24กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

DSI ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�จ�กสหรัฐอเมริก�

 เมือ่วนัพฤหสบดทีี ่23 สงิหาคม 2561 นาย Vishal Amin ผูป้ระสานงานกลางดา้นบงัคบัใชก้ฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual  

Property Enforcement Coordinator - IPEC) จากทำาเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนาย Alex Khu  

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานสืบสวนเพ่ือความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations - HSI) และผู้อำานวยการ 

ศูนย์ประสานงานแห่งชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (National Intellectual Property Rights Coordination  

Center – IPR Center) และคณะผู้แทนระดับสูงด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ  

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พันตำารวจตรี สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันเอก พินิจ ตั้งสกุล ผู้อำานวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และ  

พนัตำารวจโท ไพศิษฎ ์สงัคหะพงศ ์ผูอ้ำานวยการกองกจิการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ รว่มใหก้ารตอ้นรบัและหารอื

DSI จัดง�นประชุมสัมมน�เสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นต่�งประเทศ

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไข

ประเดน็ปัญหาขา้มชาตทิกุดา้นทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความม่ันคงของมนุษย์ 

ทั้งในมิติการต่างประเทศ และในมิติการส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน

ยุติธรรม อันครอบคลุมถึงการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็น

ธรรมในสังคม นั้น เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 กรมสอบสวนคดี

พเิศษ จึงไดด้ำาเนินการจดัการประชมุสมัมนาเพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอื 

ระหวา่งกรมสอบสวนคดพีเิศษกับหน่วยงานต่างประเทศในการตอ่ตา้น

อาชญากรรมข้ามชาติ ณ โรงแรมดุสิต หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี  

พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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DSI จัดง�นประชุมสัมมน�เสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นต่�งประเทศ (ต่อ)

เป็นประธานในการประชุมสัมมนาดังกล่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดและ

ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิก

อาเซยีน ประจำาประเทศไทย ได้แก ่สถานเอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรกมัพชูา สถานเอกอคัรราชทตูบรไูนดารสุซาลาม สถานเอกอคัรราชทูต

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งกลุ่ม 

เจ้าหน้าที่ต่างชาติต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจำาประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotic and Crime Community- FANC)  

ได้แก่ สำานักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force) สำานักงานตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal 

Police - AFP) สำานักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (Homeland Security Investigations - HSI) สถาบัน

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย (International Law Enforcement Academy - ILEA) สำานกังานปราบปราม 

อาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Crime Agency - NCA) สำานักงานตำารวจญี่ปุ่น สำานักงานตำารวจเนเธอร์แลนด์ 

สำานักงานตำารวจแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundeskriminalamt - BKA) สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (Immigration 

Enforcement International - IEI) สำานักงานประสานงานดา้นตำารวจและศลุกากร กลุม่ประเทศนอรด์กิ สำานกังานตำารวจสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

สำานักงานตำารวจอิตาลี สำานักงานตำารวจเกาหลี และผู้แทนประธานกลุ่ม FANC

 ทั้งนี้ กลุ่ม FANC ดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งประจำาอยู่ในประเทศไทย จำานวน 32 หน่วยงาน  

และ 2 องค์กร (สำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันระหว่างประเทศ 

วา่ด้วยการดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย (ILEA)) ซึง่ก่อตัง้ขึน้เพือ่ประสานความรว่มมอืทัง้ระหวา่งหนว่ยงานสมาชกิเอง และกบัหนว่ยงาน 

ของไทย โดยที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำางานร่วมกับกลุ่ม FANC ในหลายด้าน เช่น การสืบสวนสอบสวน ความร่วมมือ 

ทางวชิาการในลกัษณะการฝกึอบรมและแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญ การแลกเปลีย่นขอ้มลูการขา่ว อนันำามาซึง่ความสำาเรจ็ในหลายปฏบัิตกิาร  

เช่น การสอบสวนและจับกุมสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการติตตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งหลบหนีไปยัง 

ต่างประเทศและส่งตัวกลับมาดำาเนินคดีในประเทศไทย เป็นต้น งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ 

ระหวา่งกรมสอบสวนคดพิีเศษกบักลุม่ FANC แลว้ ยังเปน็การเสรมิสรา้งความรว่มมอืกบัสถานเอกอคัรราชทตูของประเทศสมาชกิอาเซยีน

อกีดว้ย โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษจะไดน้ำาผลทีไ่ดจ้ากการสมัมนาไปพฒันาแนวทางการดำาเนนิความรว่มมอืของหนว่ยงาน เพือ่ประโยชน์

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคต่อไป
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 พันตำารวจเอก  

ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  

นายธงชัย สมบัติจิราภรณ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญ 

การพิเศษ รองผูอ้ำานวยการกองคดีทรัพย์สนิทางปญัญา พรอ้มดว้ย

ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ร่วมแสดงความยนิดีและมอบเงนิสมทบทนุเพือ่สนับสนุนการผ่าตดั

หัวใจเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งกรมสรรพากร 103 ปี  

โดยมี นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็น 

ผูร้บัมอบ ณ กรมสรรพากร ถนนพหลโยธนิ เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงคว�มยินดี กรมสรรพ�กร ครบรอบ 103 ปี

DSI และกรมที่ดิน ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงว่�ด้วยก�รขอใช้ประโยชน์ข้อมูล

เกี่ยวกับก�รถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังห�ริมทรัพย์
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DSI ร่วมเป็นเกียรติแสดงคว�มยินดี ในวันคล้�ยวันสถ�ปน�ตำ�รวจท่องเที่ยว

 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท  

วชิยั สวุรรณประเสรฐิ ผูอ้ำานวยการกองคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ

ร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธี 

เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำารวจท่องเที่ยว  

เพือ่รำาลกึถงึการกอ่ตัง้หน่วย ตลอดจนเสริมสรา้งความเปน็สริมิงคล 

และสร้างความสามัคคีของข้าราชการในสังกัด โดยมี พลตำารวจโท 

สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำารวจท่องเท่ียว ให้การต้อนรับและ 

รบัมอบกระเชา้แสดงความยนิด ีณ กองบญัชาการตำารวจทอ่งเทีย่ว 

จังหวัดสมุทรปราการ

DSI และกรมที่ดิน ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงว่�ด้วยก�รขอใช้ประโยชน์ข้อมูล 

เกี่ยวกับก�รถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังห�ริมทรัพย์ (ต่อ)

 ตามที ่กรมสอบสวนคดพิีเศษมบีทบาทหนา้ท่ีในการปอ้งกนั ปราบปราม สบืสวน และสอบสวนคดคีวามผดิทางอาญาทีต่อ้งดำาเนินการ 

สืบสวนสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยการใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน 

เป็นแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายผลไปยังผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำาความผิด รวมท้ังการยึด อายัดทรัพย์สิน 

อันได้มาจากการกระทำาความผิด นั้น

 ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

และกรมที่ดิน โดย นายประทีป  กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดินกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการเชื่อมโยงระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงอยู่ในความควบคุมดูแลของ

กรมที่ดินที่รวบรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำาไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในป้องกันปราบปรามสืบสวนและสอบสวนการ 

กระทำาความผิด ซึ่งจะเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับรัฐและประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อไป



ACTIVITYประมวลภาพกิจกรรม

28กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ความยุติธรรม
ที่สัมผัสได้คืออะไร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี จส.100 ครบรอบ 27 ปี

 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน  2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  

วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจตร ี 

ยุทธนา แพรดำา ผู้อำานวยการกองคดีภาษีอากร เป็นผู้แทนกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุน 

“โครงการบริจาครถเข็นผู้ป่วย วิลแชร์” เนื่องในโอกาสครบรอบ

การก่อตั้ง สถานีวิทยุ จส.100 27 ปี โดยมี คุณ อัจฉรา บัวสมบูรณ์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ สถานีวิทยุ 

จส.100 เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุ จส.100 อาคารตึกไทย  

ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมพิธีประช�สัมพันธ์และทำ�ล�ยของกล�งคดีละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่คดีถึงที่สุดแล้ว

 เม่ือวนัจันทร์ที ่3 กนัยายน 2561 พันตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มือง อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัเอก พนิจิ ตัง้สกุล ผู้อำานวยการ 

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประชาสัมพันธ์และทำาลายของกลาง

คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหาร

ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
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ความยุติธรรม
ที่สัมผัสได้คืออะไร
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 

ตลุาคม พ.ศ.  2545 ซึง่รฐับาลในขณะน้ันเหน็วา่สถานการณ์

ของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ

ก่ออาชญากรรมที่พัฒนาจากการใช้ความรุนแรง มาเป็น

อาชญากรรมซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มี

มูลค่าความเสียหายจำานวนมากข้ึน และส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในวงกวา้ง การกอ่อาชญากรรมนำาเทคโนโลยทีีม่ี

คณุภาพสงูมาใช ้รวมทัง้กลุม่อาชญากรรมยังใช้ชอ่งวา่งทาง 

กฎหมายเพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับผิด รวมทั้งมีอิทธิพลและ

เครอืข่ายองคก์รโยงใยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เชน่ 

การกระทำาความผดิเกีย่วกับคดีค้ามนษุย ์คดีความผดิเก่ียว

กบัภาษอีากร คดแีชรล์กูโซ ่คดเีกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคดีที่ยกตัวอย่างมานี้ ล้วนยาก

ตอ่การสบืสวนสอบสวนดำาเนนิคด ีรัฐบาลในขณะนัน้จงึได้

จัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมา ภายใต้สังกัดกระทรวง

ยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. 2545 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of 

Special Investigation หรอืทีรู่จ้กัคุน้เคยกนัในชือ่ยอ่วา่ DSI 

 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน อธิบายถึงแนวทางในการ

ทำางานของกรมสอบสวนคดพีเิศษในเบือ่งตน้ จะมรีปูแบบ

และแนวคิดในการทำางาน โดยเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ  

และไดร้บัความเชือ่มัน่ในการรบัใชก้ฎหมายดว้ยความเปน็ธรรม  

นี่คือวิสัยทัศน์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี้

ยังมีพันธกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการป้องกัน 

ปราบปราม สืบสวน สอบสวน และดำาเนินคดีพิเศษอย่าง

มีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์ 

ในการทำางาน หลายดา้น คอื มกีารพฒันาประสทิธภิาพการ

ปรามปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และมีการพัฒนา

กลไก การป้องกันการกระทำาความผิดที่มีลักษณะเป็น 

คดพิีเศษ รวมทัง้การพัฒนาบริหารจัดการต่าง ๆ  โดยยดึหลกั

ความยุติธรรมที่สัมผัสได้คืออะไร
นายพิพัฒน์ เพ็ญภาค 1

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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ธรรมมาภบิาล ซึง่ทัง้สามอยา่งถอืเปน็องคป์ระกอบหนึง่ใน

การทำางานของขา้ราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษทีจ่ะตอ้ง

มีการผลักดันให้เป็นไปตามแนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ในส่วนภารกิจและหน้าที่ ตามกฎกระทรวงในส่วน

ราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ มภีารกจิเกีย่วกับการปอ้งกนั ปราบปราม  

การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษโดยใช้วิธีการพิเศษ

ตามกฎหมาย ที่ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยใน 

กฎกระทรวงดงักลา่วไดก้ำาหนดอำานาจหนา้ทีข่องกรมสอบสวน 

คดีพิเศษไว้ ให้รับผิดชอบงานของคณะกรรมการว่าด้วย 

การสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอำานาจ

ในการปอ้งกนั ปราบปราม สบืสวนและสอบสวนคดพีเิศษ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตาม 

กฎเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษกำาหนด หรือตามมติ

ของคณะกรรมการคดีพิเศษ  นอกจากนั้นยังมีอำานาจ

ศกึษา รวบรวม จัดระบบ และวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่ประโยชน์

แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายว่า

ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม 

สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ นอกจากอำานาจที่เกี่ยวข้อง 

เรายังมีอำานาจที่จะต้องดำาเนินการให้มีการศึกษา อบรม 

และพัฒนาระบบการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ  

การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมี

สถานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่

คดีพิเศษหรือไม่ และมีอำานาจในการดำาเนินการเกี่ยวกับ 

งานกฎหมาย และระเบียบที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษและงานอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถงึอำานาจ

หน้าที่สุดท้ายก็คือต้องปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย

กำาหนดใหเ้ปน็อำานาจหน้าทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษหรือ

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย 

 หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปรากฏ

อยูใ่นสว่นราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษกระทรวงยติุธรรม 

พ.ศ. 2560 นั้นประกอบด้วย 

 1. สำานักงานเลขนุการกรม 

 2. กองกฎหมาย 

 3. กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ  

 4. กองคดีการค้ามนุษย์ 

 5. กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

  6. กองคดีความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหนว่ย

งานของรัฐ 

 7. กองคดีความมั่นคง 

 8. กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค 

 9. กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10. กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

 11. กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 12. กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 

 13. กองคดีภาษีอากร 

 14. กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 

 15. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 16. กองบริหารคดีพิเศษ 

 17. กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

 18. กองปฏิบัติการพิเศษ 

 19. กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 

 นอกจากที่ได้มีการกำาหนดไว้ใน 19 หน่วยงาน 

ดังกล่าวนั้น ยังมีกลุ่มตรวจสอบภายในระบบบริหาร

 กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ กำาหนดตามพระราชบัญญัติการสอบสวน 

คดีพิเศษ พ.ศ.2547 กำาหนดคดีความเก่ียวกับกฎหมาย

ไว้ทั้งหมด 22 ฉบับ และที่กำาหนดโดยกฎกระทรวง 

เพิ่มเติมจากกฎหมายอีก 19 ฉบับ รวมทั้งสิ้น  41 ฉบับ  

และใน 41 ฉบับนี้ ขอยกตัวอย่างพอสังเขป เช่น  

คดคีวามผดิตามกฎหมายการกูย้มืเงนิ การฉอ้โกงประชาชน 

คดคีวามผดิวา่ดว้ยเครือ่งหมายการคา้ การบรโิภค เปน็ตน้ 

แตอ่ยา่งไรกต็าม นอกจากกฎหมายทัง้ 41 ฉบบั ท่ีกลา่วมานี ้ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษเองยังมีการปรับปรุงคดีความผิด

ทางอาญาตามกฎหมาย ตามแนวทางนโยบายทีไ่ดร้บัมอบ
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หมายจากรัฐบาลซึ่งอาจจะมีการปรับกฎหมายบางฉบับ  

รายละเอยีดหากเป็นทีย่ตุอิยา่งไรแลว้จะขอกลา่วในภายหนา้  

สำาหรับคำาถามที่ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ การกระทำา 

ความผิดทางอาญาไม่ใช่คดีทางทุจริต แม้กระทั่งคดีที่อยู่

ภายใต้ท้ายบัญชีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่คณะกรรมการ 

ไดม้มีตใิหเ้ปน็คดพีเิศษกไ็มส่ามารถเปน็คดพีเิศษไดท้กุกรณ ี

การทีจ่ะเปน็คดพิีเศษไดต้อ้งมาดวูา่เป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิว้

ในการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือไม่ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ดังน้ันคดีใดที่เป็น 

คดพีเิศษกจ็ะมกีารเกบ็ไวใ้นฉบบัการสบืสวนและสอบสวน

คดีพิเศษ โดยคดีพิเศษจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ ความผิดทางกฎหมายอาญา

นอกจากนี้การเข้าเป็นคดีพิเศษได้ก็สามารถทำาได้อีก 

ช่องทางหนึ่งตามมาตราท่ื 21 คือความผิดทางอาญา 

ที่กฎหมายมีมติด้วยคะแนน 2-3 ของกรรมการท้ังหมด 

สำาหรับพ่ีน้องประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม 

สามารถติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้  
9 ช่องทางคือ  
 1. ติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ

มหานครฯ 10210

 2. ติดต่อผ่านสายด่วน 1202 หรือ 0-2831-9888

 3.  ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.dsi.go.th  หรือ  

opm.1111.go.th ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ทำาเนียบรัฐบาล

 4. ติดต่อผ่าน  Messenger  facebook  ของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 5. ติดต่อโดยยื่นหนังสือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 6. ติดต่อผ่าน Application DSI กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ

 7. ติดต่อผ่านตู้สีขาว ตั้งอยู่บริเวณ 3 จุดคือ 

  - อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ  

ถนนแจ้งวัฒนะ

  - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 2  

(อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B)

  - อาคารฝึกอบรมไปรษณีย์ไทย ถนนแจ้งวัฒนะ 

ชั้น 6

 8.  ติดต่อผ่านหน่วยงานภายใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  - ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ชลบุรี ขอนแก่น 

เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี) 

  - ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชน

  - หน่วยงานภายในอื่นๆ 

 9. ติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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การกระทำาความผิด
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
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การกระทำาความผิดเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
นายปณิธิ สุรนิยม 1

  1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 ทะเบยีนราษฎร ์หรอืทะเบียนราษฎรนัน้ มีความหมาย 

อยู่ในพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  

หมายถึง งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ 

รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูล

ทะเบียนประวัติราษฎรคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล  

ชื่อ/สกุล/เพศ/วัน เดือน ปีเกิด/วัน เดือน ปีท่ีเสียชีวิต/

สัญชาติ/ศาสนา/สถานภาพสมรส/วุฒิการศึกษา/ 

ชื่อบิดามารดา เหล่านี้เป็นข้อมูลจำาเป็น เป็นข้อมูลบุคคล  

ซ่ึงเรียกว่าทะเบียนประวัติราษฎร และมีเลขประจำาตัว

ประชาชน บ้านหรือท่ีอยู่อาศัยจะเรียกว่าทะเบียนบ้าน  

เป็นทะเบียนประจำาบ้าน จะมีรายชื่อคนที่อยู่ในบ้าน  

ทะเบียนมีหลายรูปแบบ ทะเบียนคนเกิด/คนตาย  

ทะเบียนบ้าน/เจ้าบ้าน/ผู้อยู่ในบ้าน เหล่าน้ีคือข้อมูล 

เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรทั้งหมด

 การกระทำาความผิดเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรนั้น  

จะรวมไปถึงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะ 

หากเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การกระทำาความผิด 

ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลย 

ลักษณะการกระทำาความผิดเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
 ขอยกตัวอย่างบัตรประชาชน ในเลขประจำาตัว 13 

หลักของแต่ละคนจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ซ่ึงจะสังเกตได้ว่า 

จะไม่เขียนเลข 13 หลักเรียงติดกัน 

   หลักที่ 1

 หมายถึง ประเภทบุคคล ซึ่งมีอยู่ 8 ประเภท ได้แก่ 

 ประเภทท่ี 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย  

และได้แจ้งเกิดภายในกำาหนดเวลา 

 ประเภทที่ 2 คือ คนทีเ่กิดและมสีญัชาตไิทย ไดแ้จง้

เกิดเกินกำาหนดเวลา 

 ประเภทท่ี 3  คือ คนไทยและคนต่างด้าว ที่มี 

ใบสำาคัญประจำาตวัคนตา่งดา้ว และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น 

 ประเภทท่ี 4 คือ คนไทยและคนต่างด้าว ที่มี 

ใบสำาคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำา

ตัวประชาชน 

 ประเภทท่ี 5 คือ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มช่ือ 

เข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำารวจ หรือกรณีอื่นๆ 
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 ประเภทที่ 6 คือ ผูท้ีเ่ขา้เมอืงโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะ

ชั่วคราว 

 ประเภทท่ี 7  คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6  

ซึ่งเกิดในประเทศไทย 

 ประเภทที่ 8 คือ คนตา่งดา้วทีเ่ขา้เมอืงโดยถกูตอ้ง 

ตามกฎหมาย คือ ผู้ที่ได้รับใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว  

หรือคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และ 

คนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย 

 บุคคล ทั้ง 8 ประเภทนี้ จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 

และ 5 เท่านั้น ที่จะมีบัตรประชาชนได้เลย ส่วนประเภท

ที่ 1 และ 2 จะมีบัตรประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ ์

ทำาบัตรประจำาตัวประชาชน คืออายุ 15 ปี แต่สำาหรับ

บุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 จะมีเพียงทะเบียนประวัต ิ

เล่มสีเหลืองเท่านั้น จะไม่มีการออกบัตรประชาชนให้ 

**ประเภทที่ 5,6,8 จะพบว่า มีการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ค่อนข้างมาก**

  หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5

 หมายถึง รหัสของสำานักทะเบียน หรืออำาเภอที่เรา

มีชื่ออยู่ในทะเบียน ขณะที่ให้เลข ซึ่งหมายถึง ถิ่นที่อยู่ 

ของเรานั่นเอง 

 หมายถึง กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลัก

ท่ี 1 ซึ่งทางสำานักทะเบียน ในแต่ละแห่ง จะจัดกลุ่ม

เรียงไปตามลำาดับหรือหากเป็นเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบัน  

เลขดังกล่าวก็จะหมายถึง เล่มที่ของสูติบัตร

 หมายถึง ลำาดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท 

เป็นการจัดลำาดับว่าเราเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคล

ประเภทนั้น ๆ 

 

 หมายถึง ตัวเลขสำาหรับตรวจสอบความถูกต้องของ

เลขทั้ง 12 หลักแรกอีกครั้งหนึ่ง

หลักที่ 13

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10

หลักที่ 11 และ 12
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 กล่าวโดยสรุป ลักษณะการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

ทะเบียนราษฎร มี 2 ลักษณะ คือ

 1. การกระทำาความผดิในขัน้ตอนงานทะเบยีนราษฎร 

มีรูปแบบการกระทำาความผิด ดังนี้

  (1)  มีการขอเพิ่มชื่อและนำาบุคคลอื่นเข้า 

ทะเบียนบ้าน 

  (2) มกีารเปลีย่นจากสญัชาตอิืน่เปน็สญัชาตไิทย

ในทะเบียนบ้าน 

  (3) แอบสวมชือ่คนอืน่ (การสวมบตัรประชาชน)

  (4) แอบอ้างท่ีอยู่ปลายทางโดยใส่ช่ือคนอื่น 

เป็นการแอบอ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชน 

 2. การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการจัดทำาบัตร

ประชาชนโดยมิชอบ มีรูปแบบการกระทำาความผิด ดังนี้

  (1) ขอบัตรใหม่อ้างว่าบัตรเก่าสูญหาย

  (2) ปลอมแปลงบัตรประชาชน

 ทั้งหมดนี้เป็นการกระทำาความผิดเกี่ยวกับทะเบียน

ราษฎร หลังจากที่ทำาความผิด คนที่ทำาจะมีสถานะที่อยู่

เปล่ียนแปลงบ่อยครัง้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ  ซำา้ ๆ  กนั และจะขอ 

ทำาบัตรใหมห่ลาย ๆ  คร้ัง โดยอา้งว่าบตัรหาย บางคนจะขอ

เปลี่ยนชื่อสกุลบ่อย ๆ  โดยกลุ่มคนที่กระทำาการทุจริตทาง

ทะเบียนราษฎร สามารถแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1. เป็นบุคคลต่างด้าว และ 2. เป็นกลุ่มคนไทยที่กระทำา

ความผิด แล้วมีหมายจับ โดยเฉพาะกลุ่มกระทำาความผิด

ด้านยาเสพติด ต้องการบัตรประชาชนใหม่เพ่ือหลบหนี 

การติดตาม หรือการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ 

ผลกระทบจากการกระทำาความผิดเก่ียวกับทะเบียน
ราษฎร
 1. ผู้ที่ถูกสวมสิทธิ์การทำาบัตรประชาชน และถูกนำา

ไปใช้โดยมิชอบ เช่น ใช้ชื่อไปทำาความผิดอ่ืนใด ย่อมเกิด

ผลกระทบต่อตัวบุคคลผู้ที่ถูกสวมสิทธิ์นั้น ๆ

 2. การสวมสิทธ์ิทีถ่กูนำาไปทำาธุรกจิในทอ้งถิน่ อาจจะ

เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มนักการเมืองที่เข้ามาร่วม

สร้างความเสยีหายตอ่ระบบเศรษฐกิจ และกระทบตอ่ความ

มั่นคงของประเทศ

 3. ถกูนำาไปใชใ้นการหลอกลวงผูอ้ืน่ เชน่ ชกัชวนใหร้ว่ม

ขบวนการแชรล์กูโซ ่โดยสวมบตัรประชาชนจากชาวต่างชาติ  

หรือการเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเกิด

ผลกระทบระยะยาวต่อสังคมและประเทศชาติของเรา

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ 

ทะเบยีนราษฎรมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ เพราะวา่มคีวามตอ้งการ 

บตัรประชาชนของคนไทยมากขึน้ เพ่ือหวงัในสทิธปิระโยชน์

ต่าง ๆ เช่น สัญชาติไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะกลุ่ม

คนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มที่มีเงิน โดยยอมทุ่มเงินจำานวนมาก

เพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชนคนไทย อย่างไรก็ตาม  

กรมสอบสวนคดพิีเศษ ได้ดำาเนนิคดีเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ

ท่ีเปน็คดพิีเศษซึง่เก่ียวข้องกับการกระทำาความผดิเกีย่วกบั

ทะเบยีนราษฎรมาแลว้ ไม่ตำา่กว่า 10 คด ีโดยมีกรณทีีส่ำาคญั  

ในอำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำาเภอ 

บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่า 

มีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมในการกระทำาความผิด 

 สุดทา้ยนี ้ขอฝากเตอืนทา่นผู้อา่นทกุทา่นวา่ หมายเลข

บตัรประจำาตวัประชาชนของเรา ถอืเปน็ขอ้มลูสว่นบคุคลที่

ไม่ควรให้ข้อมูลแก่ใคร เพราะเขาอาจสวมรอยชื่อของเรา 

หรือเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเราได้ นอกจากนี้ ขอฝาก

ให้พ่ีน้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ให้ความร่วมมือ 

หากพบเห็นการกระทำาความผิดที่เป็นอาชญากรรมพิเศษ 

สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หมายเลข 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) 

 ขอบคุณข้อมูลจากสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม  

FM.107.25 MHz.
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ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
กับความรับผิดทางอาญา 

(ตอน 2)
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ผู้บัญชาการสำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา (ตอน 2)
พันตำารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ 1

เกรด็หน้ารูเ้ก่ียวกับพระราชบญัญัต ิห้ามเรยีกดอกเบ้ีย
เกินอัตรา พ.ศ.2475
 พระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  

พ.ศ. 2475 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 

ตลุาคม 2475 (ใหใ้ชเ้มือ่ครบสามเดอืนนบัแตว่นัประกาศใน

ราชกจิจานเุบกษาเปน็ต้นไป) ถอืไดว้า่เปน็กฎหมายท่ีมีโทษ

ทางอาญาฉบบัแรก ท่ีลงโทษผู้ให้ยมืเงนิท่ีคิดอตัราดอกเบ้ีย

เกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด กฎหมายฉบับนี้ได้ใช้บังคับ 

มาอย่างยาวนาน จนถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติ 

ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช ้

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เจตนารมณ์และเนื้อหา 

ของกฎหมาย เมือ่ป ี2475 ได้สะท้อนสภาพปญัหาเศรษฐกจิ

และสังคมในอดีตได้เป็นอย่างดี 

 ขอกล่าวถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว 

เพื่อเปรียบเทียบว่า ปัญหาการเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงอยู่และมีความรุนแรง 

เพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ 

 การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของแต่ละประเทศย่อม 

แตกต่างกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเงื่อนไขหรือภาวะเศรษฐกิจ 

ของแต่ละประเทศ สำาหรับประเทศไทยในการกู้ยืมเงิน 

กฎหมายกำาหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันสูงไว้ไม่เกินร้อยละ  

15 ต่อปี ซ่ึงข้อห้ามนี้เมื่อมีการฝ่าฝืนก็มีผลในทางแพ่ง 

เท่านั้น กล่าวคือถ้ามีการเรียกดอกเบี้ยเกินก็ให้ลดลงมา

เหลือเพียงร้อยละ 15 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์มาตรา 654 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อปี 2472



39กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

 เมือ่ป ีพ.ศ. 2473 เกดิเหตกุารณต์ลาดหุน้วอลล์สตรทีล่ม  

ภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าครั้งใหญ่ที่เกิดในทวีปอเมริกาเหนือ

และทวีปยุโรป ขยายวงไปยังนานาประเทศทั่วโลก รวมถึง

ประเทศไทยทีไ่ดร้บัผลกระทบไปด้วยจนเกิดวกิฤติเศรษฐกจิ 

เมื่อปี 2475 มาตรการที่รัฐบาลนำามาใช้ประสบความ 

ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการยุบหน่วยราชการ การลดจำานวน

ข้าราชการ และจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินทำาให้พ่อค้า 

ไดร้บัความเดอืดรอ้นในสภาวะทีก่ารคา้ซบเซา การผลติขา้ว 

ที่ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ทำาให้ชาวนาจำานวนมากยื่นฎีกา 

รอ้งทกุขใ์นทีส่ดุนำามาสูเ่หตผุลในการยดึอำานาจเปลีย่นแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อประเทศอยู่ในภาวะข้าวยาก

หมากแพง ทำาให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในหลาย 

รูปแบบรัฐได้เล็งเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกอัตรา 

ดอกเบ้ียสูงเกนิควรทีเ่กดิข้ึนอยา่งแพรห่ลาย ยอ่มจะกระทบ

กระเทือนต่อเศรษฐกิจการค้า และความสงบเรียบร้อย 

ของประชาชนมาตรการตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ มาตรา 654 ไม่เพียงพอที่จะระงับยับยั้ง 

นายทุนเงินกู้หน้าเลือดได้ รัฐจึงได้ใช้กลไกทางกฎหมาย

อาญาโดยกำาหนดโทษทางอาญา เพื่อข่มขู่นายทุนไม่ให ้

กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด 

โดยตราเป็นพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

พ.ศ. 2475 หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายน้ีจะต้องรับโทษ 

ทางอาญาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 

ไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ (มาตรา 3) เหตุผล 

ในการตรากฎหมายปรากฏจากคำาแถลงการณ์ 

คณะกรรมการราษฎร ดังนี้ 

 “เนื่องในการที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ 

ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475  

คณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรออกคำาแถลงการณ์ 

เพ่ือแสดงนโยบายของรัฐบาลในการออกกฎหมาย

ฉบับนี้เหตุผลท่ีจูงใจให้รัฐบาลออกกฎหมายฉบับน้ี คือ  

หวังจะบำารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่ควร การกู้ยืมนั้น 

โดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการ 

อนัใดอนัหนึง่มผีลงอกงามข้ึน กแ็บ่งผลนัน้ใชเ้ป็นดอกเบีย้บา้ง 

เหลือรวบรวมไว้เพ่ือใช้หนี้ทุนต่อไป ดังนี้ฝ่ายเจ้าหนี้ 

ก็ได้ดอกเบีย้เปน็คา่ป่วยการและมีโอกาสทีจ่ะได้รับใชท้นุคนื 

ในภายหลัง แต่ถ้าดอกเบ้ียเรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ 

ได้ผลไม่พอที่จะใช้ดอกเบี้ยได้ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกัน 

ทัง้ 2 ฝา่ย ดว้ยเหตนุีป้ระเทศทัง้หลายและประเทศของเราเอง 

จึงมีกฎหมายมาแต่โบราณกาลกำาหนดอัตราดอกเบี้ย 

อย่างสูงไว้ กล่าวคือ ชั่งละ 1 บาทต่อเดือน (หรือร้อยละ  

15 ต่อปี) อันที่จริงอัตรานี้เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว  

แต่แม้กระนั้นยังปรากฏว่าทุกวันนี้มีการให้กู้ยืมกันโดย

อตัราสงูกวา่นัน้และเจา้หนีก้บัลูกหนีต้า่งรว่มใจร่วมมอืกัน

หลีกเลี่ยงกฎหมายเพราะฝ่ายหนึ่งอยากได้ อีกฝ่ายหนึ่ง 

กฎความจำาเป็นบังคับในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนา 

ดังกล่าวแล้วก่อนที่จะร่างกฎหมายนี้ขึ้น รัฐบาลได้คิดแล้ว

ถึงอัตราดอกเบ้ียเห็นว่าเป็นอัตราท่ีค่อนข้างสูงอยู่แล้ว  

แต่ข้างฝ่ายลูกหนี้ได้ทุนมาประกอบการด้วยตนเองได้

โอกาสดำาเนินอาชีพและมีโอกาสพอควรที่จะหากำาไร 

มาใช้ดอกเบี้ย เหลือบ้างก็รวบรวมไว้ใช้ทุน เพราะฉะนั้น 

ถา้ทัง้ 2 ฝา่ยตา่งคิดไปในทางทีค่วรของการคา้ กไ็มม่ทีางจะ

ได้รับความขัดข้องเพราะกฎหมายฉบับนี้ แต่ถ้าจะดำาเนิน

ความคิดไปในทางไม่ดูทางไกลแล้ว ก็อาจจะหาเรื่องบ่น

ได้เพราะฉะนั้น เป็นการสมควรที่จะเพิ่มเติมข้อบัญญัติ

กฎหมายขึน้ใหมด่งัทีป่รากฏอยูใ่นพระราชบญัญตัฉิบับน้ี” 

ที่มา คำาแถลงการณ์คณะราษฎร

ผลจากการตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475

 (1)  กฎหมายฉบับนี้ทำาให้การเรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 

เปลี่ยนแปลงไปเป็นใช้บังคับเฉพาะเป็นข้อห้ามมิให้เรียก

ดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น แต่ผลของการเรียก

ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีที่ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 

15 น้ันไมม่ผีลบงัคับเพราะพระราชบญัญัตหิา้มเรียกดอกเบีย้

เกินอัตรา บัญญัติให้การกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

เป็นความผิดและมีโทษทางอาญาเป็นกฎหมายเก่ียวกับ
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ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอันดขีองประชาชน ดงันัน้
ขอ้ตกลงในสว่นดอกเบีย้จงึตกเปน็โมฆะทัง้หมด ถอืวา่ไมม่ี
ข้อตกลงเรื่องดอกเบ้ียหรือข้อตกลงนั้นเสียเปล่า เมื่อไม่มี
สัญญาจะเสียดอกเบี้ย จึงไม่มีอะไรที่จะลดลงตามมาตรา 
654 บทบัญญัติที่ให้ลดดอกเบี้ยลงมาจึงไม่เกิดผลต่อไป
แต่ในส่วนของเงินต้นตามสัญญากู้ยืมยังคงสมบูรณ์อยู่
 ในกรณีที่มีการตกลงการคิดดอกเบ้ียเกินอัตรา 
ที่กฎหมายกำาหนดข้อตกลงน้ันเป็นโมฆะตามคำาพิพากษา
ฎีกา 1238 /2502 มีปัญหาว่าเป็นโมฆะแค่ไหนประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 135 บัญญัติว่า  
“ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะท่านว่า 
นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะด้วยกันท้ังสิ้น เว้นแต่ 
จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า คู่กรณี 
ได้เจตนาจะให้ส่วนที่สมบูรณ์น้ันแยกออกต่างหาก 
จากส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ก็ได้” เมื่อดอกเบี้ยเป็นโมฆะ 
จงึไมท่ำาให้สญัญากูส้่วนที่เปน็เงนิต้นเป็นโมฆะตามไปดว้ย 
เพราะสามารถแยกการกู้เงินกับการเรียกดอกเบี้ย 
ออกต่างหากจากกันได้
 ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบ้ียเกินร้อยละ 
15 ต่อปีดอกเบี้ยทั้งหมด (ไม่ใช่เฉพาะส่วนท่ีเกิน 
ร้อยละ 15 ต่อปี) ตกเป็นโมฆะ ส่วนต้นเงินย่อมสมบูรณ์ 
แต่ถ้าเป็นสัญญาชนิดอื่นที่ไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินแล้ว  
แม้จะตกลงเรียกดอกเบี้ยจากกันมากเพียงใดก็ไม่มี 
ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
 (2) “ไม่ใช่กฎหมายท่ีช่วยให้คนจนได้เปรียบคนมี  
แตเ่ปน็กฎหมายประสงคจ์ะคุม้ครองเศรษฐกจิของชาตมิใิห้
ตกตำา่ลงไปเนือ่งแตก่ารทีบ่บีคัน้เอาดอกเบีย้กนัมากเกนิไป”  
(คำาพพิากษาฎกีาที ่698/2479) เนือ่งจากกฎหมายบัญญติั
ออกมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นความผิดอาญา
แผ่นดิน มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวเพราะผู้กู้เป็นผู้ยินยอม
ให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราถือว่ามีส่วนร่วมด้วยจึงไม่
เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ทำาให้ไม่สามารถฟ้องร้องผู้ให้กู้
หรือเจ้าหนี้ในความผิดฐานน้ีได้ ผู้กู้หรือลูกหน้ีจึงไม่อาจ
ไปกลั่นแกล้งผู้ให้กู้ให้รับผิดทางอาญาได้ คงทำาได้เพียง
ไปกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำารวจเพื่อให้ทำาการสืบสวน

สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากพนักงานสอบสวนท้องที่ 
เกิดเหตุพบว่า มีการกระทำาผิดเกิดขึ้นก็จะดำาเนินการ 
ร้องทุกข์กล่าวโทษและทำาการสอบสวนรวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อดำาเนินคดีกับผู้ให้กู้และทำาความเห็น 
ทางคดีส่งพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาฟ้องคดีต่อศาล 
เท่านั้นแล้วเหตุใดการกระทำาของผู้กู้ (ลูกหนี้) จึงไม่เป็น 
ความผิดฐานมีส่วนร่วมเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
ให้มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ท่านอาจารย์เกียรติขจร  
วัจนะสวัสด์ิ (วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, กุมภาพันธ์ 
2528) ไดอ้ธบิายแนวคดิทางกฎหมายวา่ กฎหมายมุง่หมาย 
โดยเฉพาะเจาะจง ที่จะคุ้มครองบุคคลประเภทใด 
ประเภทหนึ่งอาจจะตีความได้ว่ากฎหมายยกเว้น 
ความผิดให้แก่บุคคลประเภทนั้น ซึ่งเป็นเหย่ือของ 
การกระทำาผิดแม้ว่าบุคคลประเภทนั้นจะช่วยเหลือ  
ยุยง ส่งเสริม แนะนำาหรือชักจูงให้เกิดการกระทำาผิด 
นั้นก็ตาม
 (3) การฟ้องร้องลงโทษแก่ผู้กระทำาผิดฐานเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา ในทางอาญาเพียงแต่พิสูจน์ว่าจำาเลย
ได้กระทำาการกู้ยืมเงินกันจริงหรือไม่ สามารถนำาพยาน
บุคคลมาสืบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 226 ซ่ึงไม่เหมือนกับการฟ้องร้องบังคับ
คดีทางแพ่งที่คู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 คือ การกู้ยืมเงินเกินกว่า  
2,000 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ 
ผู้ยืมจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้
 (4) กฎหมายได้บัญญัติออกมาบังคับใช้กับนิติกรรม
การกู้ยืมเงินเท่านั้น กล่าวคือ บังคับใช้ในกรณีที่ผู้กระทำา
ได้กระทำาการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา หรือกระทำาการ 
อื่น ๆ ตามองค์ประกอบความผิดที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิวา่มเีจตนาใหกู้ย้มืเงนิกนัจรงิหรอืไม่
 (5) กฎหมายบัญญัติให้บุคคลที่สามอาจต้องรับผิด
ได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้ีได้ หากเป็นกรณีเจ้าหน้ีโอนสิทธิ 
เรียกร้องให้กับบุคคลที่สาม โดยบุคคลที่สามรู้อยู่แล้วว่า
สิทธน้ัินไดม้าโดยมชิอบแล้วพยายามถือเอาประโยชนแ์หง่
สิทธิน้ันจะมีความผิดและรับโทษเช่นเดียวกับผู้ให้กู้หรือ 
เจ้าหนี้ (มาตรา 4)
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 วัตถุประสงค์ของมาตรา 4 คือ 

ป้องกันไม่ให้ผู้ให้กู้ซ่ึงรู้ว่าตนไม่มีสิทธิ

จะเรียกดอกเบ้ียจากผู้กู้แล้วหาทาง

โอนสิทธิเรียกร้องของตนให้บุคคล

อื่นและให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิเรียกร้อง 

ต่อไป ทำาให้เรียกร้องได้ทั้งเงินต้นและ

ดอกเบ้ีย เพราะตามข้อเท็จจริงแล้ว

ผู้ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้น ไม่ใช่ 

ผู้ให้กู้ เมื่อไม่มีกฎหมาย

 บญัญตัแิจง้ชดัใหรั้บผดิทางอาญา

ก็ย่อมลงโทษไม่ได้จึงจำาต้องบัญญัติ

ตามมาตรา 4 ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 

ก า รหลี ก เ ลี่ ย ง ท า ง กฎหมาย  

เพราะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ 

ซึ่งโดยปกติแล้ว เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ใน

ฐานะเสยีเปรยีบและไมม่อีำานาจตอ่รอง 

 (6) ความหมายคำาว่า “อัตรา

ดอกเบี้ยที่กำาหนด” ตามกฎหมาย

ฉบับนี้หมายถึงอัตราใด สำาหรับการ

กู้ยืมเงินนั้นกฎหมายท่ีกำาหนดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปัจจุบันมี 3 ฉบับ คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 654 ซึ่งบัญญัติอัตราดอกเบ้ีย

เงินให้กู้ยืมไว้ร้อยละ 15 ต่อปีใช้บังคับ

ในการกู้ยืมเงินทั่วไปพระราชบัญญัติ

ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ  

พ.ศ. 2523 เป็นกฎหมายที่รัฐออกมา

ผอ่นปรนให้สถาบนัการเงนิคดิดอกเบีย้

จากผู้กู้ยืมได้สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี  

เพื่อประโยชน์แห่งการแก้ไขภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยสถาบัน 

การเงนิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก ่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร

พาณชิย ์บริษทัเงนิทนุบรษิทัหลกัทรพัย ์และบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

และสถาบันการเงินอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำาหนดโดยคำาแนะนำา 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัต ิ

โรงรับจำานำา พ.ศ. 2505 มาตรา 17 ซึ่งบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้รับจำานำาเรียกหรือ 

รับดอกเบ้ียเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้มาตรา 17 กำาหนดอัตราดอกเบี้ย 

ที่ผู้รับจำานำาเรียกหรือรับได้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา เงินต้น อัตราดอกเบี้ย

17 (1) ไม่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 2 ต่อเดือน

(ร้อยละ 24 ต่อปี)

17 (2) ส่วนที่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

(ร้อยละ 15 ต่อปี)

17 วรรคสอง กรณีไม่ครบเดือน

- ไม่เกิน 15 วัน

- เกิน 15 วัน

- ร้อยละ 1 ต่อเดือน (ครึ่งเดือน)

- ร้อยละ 2 ต่อเดือน (หนึ่งเดือน)

17 วรรคสาม กรณรัีบเงินหรือทรัพยสิ์น

อื่นได้

เนื่องจากการรับจำานำา

นอกจาก

ดอกเบี้ย

ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้น

เป็นดอกเบี้ยด้วย

 พระราชบัญญัตินี้แม้จะใช้บังคับเป็นการทั่วไป แต่แท้จริงแล้วเป็น 

การใช้บังคับกับผู้ให้กู้ที่เป็นบุคคลหรือนายทุนเงินกู้ให้คิดอัตราดอกเบี้ย 

ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 654 เท่านั้นแต่ผู้ให้กู้ท่ีเป็นสถาบัน 

การเงินจะได้รับการยกเว้นโดยพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน

การเงิน พ.ศ. 2523 ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยได้ถึงร้อยละ 28 ต่อปี แต่เมื่อผู้กู้ 

ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้และความต้องการเงินกู้มีจำานวนมากผู้ให้กู้ที่

เป็นนายทุนจึงหารูปแบบการอำาพรางการกู้ยืมเงินด้วยวิธีการที่ซับซ้อนเพื่อเรียก

ดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนอืน่ในจำานวนทีส่งูใหคุ้ม้กบัความเสีย่ง ดงันัน้แมร้ฐัจะได้ตรา 

พระราชบญัญตัห้ิามเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. 2560 ใหผู้ก้ระทำาผดิตอ้งรบัโทษ

สงูขึน้กค็งแกไ้ขสถานการณไ์ดใ้นระดบัหน่ึงเทา่น้ันตราบใดทีค่วามตอ้งการเงนิยงัคง

มเีพิม่มากขึน้ การกำาหนดอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม โดยรฐักำากบัดแูลใหเ้กดิความ

เป็นธรรมในทุกขั้นตอนจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
หรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจากคำาสั่ง
ไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

Protection of Crime Victims’ Rights 
Causedby Non-prosecution Order 

of Public Prosecutor (ตอนที่ 2)
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การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
เนื่องจากคำาสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

Protection of Crime Victims’ Rights Caused
by Non-prosecution Order of Public Prosecutor 

(ตอนที่ 2)

ร้อยตำารวจเอก 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)

 เมือ่คราวทีแ่ลว้ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึการคุม้ครองสทิธิ

ผูเ้สียหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมเนือ่งจากคำาส่ังไมฟ่อ้งคดี

อาญาของพนกังานอยัการของระหวา่งประเทศและในตา่ง

ประเทศโดยเนน้ไปทีร่ปูแบบกอ่นการทบทวนคำาสัง่ไม่ฟ้อง 

ซึง่ภาพรวมของการออกคำาสัง่ไมฟ้่องของพนกังานอยัการ

ในตา่งประเทศจะมรีปูแบบการออกคำาสัง่ฟอ้งหรอืไมฟ่อ้ง

หรือทบทวนคำาสัง่แตกต่างกันจากการออกคำาสัง่ฟอ้งหรือ

ไมฟ่อ้งหรือทบทวนคำาส่ังของพนกังานอัยการประเทศไทย

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเห็น

ได้ชัด อาจเป็นเพราะการออกแบบระบบการสอบสวน 

ฟอ้งรอ้งหรอืการดำาเนนิคดก่ีอนการพจิารณา (Pre-trial stage) 

ท่ีแต่ละประเทศจะออกแบบระบบและกลไกในกระบวน

วิธีสบัญญัติให้สอดคล้องกับบริบทสังคมภายในประเทศ 

ของตน แต่สิ่งที่ผู้เขียนเน้นในตอนที่ผ่านมามากที่สุด คือ  

การออกแบบใหม้กีารทบทวนคำาสัง่ไม่ฟอ้งของพนกังานอัยการ

ของสาธารณรฐัโครเอเชยี และ ประเทศญ่ีปุน่ ท่ีมีการออกแบบ 

ระบบโดยให้ศาลเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบกลไกคำาสั่ง

ไมฟ้่องได้ในช้ันการดำาเนนิคดกีอ่นการพจิารณาอยา่งลงตัว 

ควรที่บุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะนำาระบบและ

กลไกในกระบวนวธิสีบญัญตัขิองประเทศดงักลา่วมาศึกษา

ให้ถ่องแท้เพื่อนำาส่วนที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงระบบ 

การสอบสวนคดอีาญาใหม้กีารตรวจสอบและถว่งดลุระหวา่ง

พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมและ

เกิดดุลยภาพอย่างลงตัว ที่สำาคัญต้องมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อประชาชนด้วยเช่นกัน 

 ในตอนนี้ผู้เขียนจึงขอนำาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมเนือ่งจาก

คำาสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการในประเทศไทย 

ดังจะกล่าวต่อไป



44กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

 2. กฎหมายทีเ่ก่ียวกับการคุม้ครองสิทธผิูเ้สีย
หายหรอืเหยือ่อาชญากรรมเน่ืองจากคำาส่ังไม่ฟอ้งคดี
อาญาของพนักงานอัยการในประเทศไทย

  2.1 การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมเนือ่งจากคำาสัง่ไมฟ่อ้งคดอีาญาของพนกังาน

อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 แมป้ระเทศไทยจะเปดิโอกาสใหผู้เ้สยีหายหรอืเหยือ่

อาชญากรรมสามารถฟ้องคดีอาญาเองได้โดยรัฐไม่จำากัด

สิทธิ แต่การบังคับสิทธิด้วยการฟ้องคดีโดยผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อน ผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมต้องแสวงหาพยานหลักฐานและ

รวบรวมพยานหลักฐานด้วยตนเอง รัฐผลักภาระให้เป็น

หน้าท่ีของ “ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม” เพราะ

รัฐถือว่า ได้ทำาหน้าที่ของรัฐเสร็จสิ้นแล้ว การใช้สิทธิตาม

กฎหมายเป็นข้อยกเว้น ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

ต้องลงทุน ลงมือ และลงแรงกายในการรวบรวมพยาน 

หลกัฐานใหมด่ว้ยตนเอง ฝา่ยรฐัไมคุ่ม้ครองอกีตอ่ไป การได้

รบัทราบสรปุพยานหลกัฐานพรอ้มความเหน็ของพนกังาน

สอบสวนและพนกังานอยัการไมเ่พยีงพอทีจ่ะทำาใหผู้เ้สยีหาย 

หรือเหยื่ออาชญากรรมไปบังคับตามสิทธิด้วยตนเอง 

ได้  มีปัญหาในข้อกฎหมายในความไม่ชัดเจนที่จะอนุญาต

ให้ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมคัดถ่ายสำาเนาสำานวน 

เอกสารหลักฐาน หรือ บรรดาเอกสารใด ๆ ในสำานวนทั้ง

สิ้น แต่หากผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมไปบังคับตาม

สิทธิของกฎหมายแล้วหากต้องการ ต้องขออำานาจศาล

เรียกพยานเอกสารซึ่งอาจใช้เวลานาน และต้องภายหลัง

จากที่ศาลประทับฟ้องแล้ว เอกสารหรือพยานหลักฐาน 

ใด ๆ แม้จะเป็นของผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 

นำาสง่พนกังานสอบสวนก็ตาม ถอืว่าเป็นสว่นหนึง่ของสำานวน

การสอบสวน ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมไมส่ามารถ

ขอคืนได้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ 

 พยานหลักฐานของฝ่ายรัฐที่ได้ดำาเนินการรวบรวม

ไปแล้ว กจ็ะถูกจัดเกบ็อยูก่บัฝา่ยรัฐไม่มีการเผยแพรเ่พราะ

เป็นความลับในสำานวนการสอบสวน เพราะหากเผยแพร่

จะถือว่าทำาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  

กฎหมายห้ามพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานของรัฐ

ทำาการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลน้ันในเรื่องเดียวกันนั้นอีก  

เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำาคัญแก่คดี ซึ่ง 

นา่จะทำาใหศ้าลลงโทษผูต้อ้งหานัน้ได ้ในทางปฏบิติัจึงไมม่ี

หน่วยงานใดจะหยิบยกขึ้นมาเพราะไม่ชัดเจนว่า อำานาจ

ในการหยิบยกคดีข้ึนมาว่าใหม่เป็นอำานาจของพนักงาน

สอบสวน หรอืพนกังานอัยการ ท่ีจะเปน็ผูเ้ริม่คดี ผู้เสยีหาย 

หรือเหยื่ออาชญากรรมแม้จะมีขีดความสามารถในการ

สบืสวนหาพยานหลกัฐานใหมเ่องได ้เช่น จ้างนกัสบืเอกชน 

หรือ สืบหาข้อมูลด้วยตนเอง แต่กฎหมายก็ไม่เปิดช่องให้

ทำาได้ เพราะงานด้านการสืบสวนสอบสวนยังสงวนไว้เป็น

ของรัฐเท่านั้น  เมื่อมีการร้องขอให้รื้อคดีมาสอบสวนใหม่ 

ทางปฏบิติัเปน็ไปได้น้อยมากท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ย

งานที่มีอำานาจหน้าที่ในการสอบสวน จะรื้อฟื้นเรื่องมา 

สอบสวนใหม ่ระบบกฎหมายในปจัจุบันทำาใหร้ฐัผลกัภาระ

ให้ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมเป็นผู้ทำาการแสวงหา 

ขอ้เทจ็จรงิ หรอืรวบรวมพยานหลักฐานเอง เพ่ือนำาไปฟ้อง

คดีต่อศาลที่มีอำานาจชำาระคดีตามกฎหมาย โดยรัฐไม่ช่วย

เหลือ ความเสียหายจึงตกเป็นของ “ผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรม” 

  2.2 การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมเนือ่งจากคำาสัง่ไมฟ่อ้งคดอีาญาของพนกังาน

อัยการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือ

เหยือ่อาชญากรรมและคา่ทดแทนและค่าใชจ้า่ยแกจ่ำาเลย

ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

 ประเทศไทยได้พัฒนาหลักการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญามากขึ้นตาม
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ลำาดับเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลที่ได้รับการรับรองไว้

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ซึ่งได้ตราเป็นกฎหมายในชื่อพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 

ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จำาเลยในคดอีาญา  

พ.ศ. 2544 โดยหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาตามมาตรฐานสากล2  

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมจะมีสิทธิที่สำาคัญ 2 ส่วน 

คือ ส่วนที่ 1 สิทธิในการมีส่วนร่วมกับคดี สิทธิได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเหมาะสม สิทธิได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้า

ในคดี สิทธิป้องกันกระทำาความผิดซำ้า และส่วนที่ 2 สิทธิ

ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐ ซึ่งบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้กำาหนด

หลักการไว้เฉพาะส่วนที่ 2 แต่สำาหรับหลักการในส่วนที่ 1 

ของประเทศไทยได้ขาดหายไป เนื่องจากการตราพระราช

บญัญตัคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ย 

แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ของประเทศไทยอยู่ 

ในช่วงการพัฒนาหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 

หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาตามลำาดับเพื่อให้เป็น

ไปตามหลกัสากลทีไ่ด้รบัการรบัรองไวใ้นปฏญิญาสากลวา่

ดว้ยสทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาติ การยกรา่งกฎหมาย

ในขณะน้ันจึงเป็นก้าวแรก ทำาให้หลักการคุ้มครองสิทธิ 

ของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพราะ 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 

และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มุ่งหมาย

ทีจ่ะเยยีวยา บรรเทาความเสยีหายกบัผูเ้สยีหายหรือเหยือ่

อาชญากรรมเป็นสำาคัญด้วยการกำาหนดให้มีการจ่ายค่า

ตอบแทน ซึง่หมายถงึ เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดที่

ผู้เสียหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมมสิีทธิไดร้บั เพือ่ตอบแทน

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากหรอืเนือ่งจากมีการกระทำาความ

ผดิอาญาของผูอ้ืน่ เครือ่งมือทางกฎหมายดงักลา่วจึงไม่เอือ้

หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะคุ้มครองสิทธิผู้

เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

 2.3 การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่อ 

อาชญากรรมเนือ่งจากคำาสัง่ไมฟ่อ้งคดอีาญาของพนกังาน

อัยการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ. 2546  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  

พ.ศ. 2546 ได้มีเจตนารมณ์ที่แท้จริงเพียงเพ่ือผลแห่ง 

การค้นหาความจริงและผลการการปฏิบัติงานของ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัในกระบวนการยติุธรรมเพ่ือใหมี้เครือ่งมอื

 2 องคก์ารสหประชาชาตปิระกาศรบัรองสทิธขิองผูเ้สยีหายหรือเหยือ่อาชญากรรมโดยให้ความสำาคญัเพือ่จะไดน้ำาผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่

อาชญากรรมกลับเข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ตาม ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสำาหรับผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมจากอาชญากรรม และการใช้อำานาจโดยมิชอบ (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power)
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 3 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 3 บัญญัติว่า “พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้ หรือ

ได้ให้ข้อเท็จจริง ต่อพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำานาจฟ้องคดีอาญา หรือ

ศาลในการดำาเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ชำานาญการพิเศษ

 แต่มิให้หมายความรวมถึงจำาเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน ซึ่งเมื่อผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมถูกอ้างเป็นพยานจึงถือเป็นพยาน

ตามกฎหมายด้วย

 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 มาตรา 241 บัญญัติว่า “ ...ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมหรือจำาเลย 

ในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัดสำาเนาคำาให้การของตนในช้ันสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำาให้การของตน เม่ือพนักงานอัยการ 

ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม ผู้ต้องหาหรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิ

ขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ในการใหค้วามปลอดภยัแกพ่ยาน หรอืผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่ 

อาชญากรรม3  เพือ่ใหม้าทำาหนา้ทีบ่อกเลา่ความจรงิใหพ้นกังาน 

สอบสวน หรือ พนักงานอัยการ หรือ ศาลได้รับทราบ  

เพือ่ทีจ่ะนำาขอ้เท็จจริงมาปรบัเขา้ขอ้กฎหมายในการพิจารณา

ลงโทษผู้กระทำาผิดเป็นสำาคัญ หาได้มีเจตนารมณ์ในการที่

จะคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม2  ซึ่งถูก

อ้างเป็นพยานโดยตรงไม่ กฎหมายจึงไม่ปรากฏมาตรการ 

ใด ๆ  ในการกำาหนดสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

เพ่ิมเติมนอกเหนอืจากการคุ้มครองใหไ้ดรั้บความปลอดภยั

เพือ่ไปเบกิความต่อศาลเทา่นัน้ และเม่ือพนกังานอยัการมี 

คำาสัง่เดด็ขาดไมฟ้่องผูต้อ้งหาแลว้ ทางคดยีอ่มไมม่เีหตจุำาเป็น 

ที่ต้องให้ความคุ้มครองพยานต่อไปหากมีการดำาเนินการ

คุ้มครองพยานมาในชั้นสอบสวนหรือในชั้นการพิจารณา

สั่งคดีของอัยการมาก่อนนี้ หน่วยงานที่ทำาหน้าที่คุ้มครอง

พยานอาจยกเหตุขึ้นเพื่อให้การคุ้มครองพยานเป็นอันสิ้น

สุดลง เพราะไม่มีกรณีท่ีพยานจะต้องมาให้ข้อเท็จจริงต่อ

พนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาลอีกต่อไป เนื่องจากจะ

ไม่มีการนำาคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งหากภายหลัง

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมได้ไปฟ้องคดีเอง  และมี

กรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย อาจร้องขอให้

มีการคุ้มครองพยานก็ได้ ซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องอาจจัด

ให้พยานผู้นั้นอยู่ในความคุ้มครองอีกก็ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ

หน่วยงานคุ้มครองพยานจะไม่ให้ความคุ้มครอง  

 2.4. การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมเนือ่งจากคำาสัง่ไมฟ่อ้งคดอีาญาของพนกังาน

อัยการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 

2558

 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

ในอดตี และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2560 การทีผู่เ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมจะขอเอกสาร

หลักฐานสำานวนการสอบสวนคดอีาญาจากพนักงานสอบสวน

และพนกังานอยัการมเีพยีงรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 2414 เท่านั้นที่บัญญัติไว ้

แจง้ชดัวา่ ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมจะขอคดัสำาเนา 

คำาใหก้ารของตนหรอืเอกสารประกอบคำาใหก้าร ขอทราบสรุป 

พยานหลกัฐานพรอ้มด้วยความเห็นของพนกังานสอบสวน

และพนักงานอัยการในการส่ังคดีได้เมื่อพนักงานอัยการ 

มีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว 

 สำาหรับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ซึง่เป็นกฎหมายกลางฉบับหนึง่ซึง่เป็นเครือ่งมอื 

สำาคัญสำาหรับผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมท่ีมีความ

ประสงค์จะขอเอกสารหรือพยานหลักฐานหรือข้อมูลอ่ืน 

ในสำานวนการสอบสวน ซึง่กฎหมายฉบบัดงักลา่วมปีญัหาทาง

กฎหมายหลายประการในการคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายหรอื
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เหยือ่อาชญากรรม อาท ิปญัหาความไม่ชดัเจนคำานยิามของ

คำาวา่  “ข้อมูลขา่วสาร” การเปิดเผย “สำานวนการสอบสวน” 

ซึ่งเป็นความลับจะกระทำามิได้ แม้ว่าคณะกรรมการข้อมูล

ขา่วสารจะมีอำานาจใหเ้ปดิเผยตามกฎมาย แต่ในทางปฏิบตัิ

กจ็ะเปดิเผยเฉพาะบางสว่นและการเปดิเผยจะตอ้งไม่ทำาให้

การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ5  รวมทั้ง ยังคง

เปน็หน้าท่ีของผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมทีจ่ะตอ้งใช้

สทิธใินการเรียกร้อง แสวงหาเอาเอง ไมม่กีฎหมายกำาหนด

ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐท่ีจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิ 

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมตามมาตรฐานสากล  

ส่วน พระราชบญัญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 มบีญัญตัิ

ที่มุ่งหมายเพ่ือจะช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี 

การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย การช่วยเหลือ

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่

ประชาชน  แต่กลับไม่บัญญญัติการช่วยเหลือผู้เสียหาย

หรือเหย่ืออาชญากรรมในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำาส่ัง

เดด็ขาดไมฟ่อ้ง ไมว่า่จะเป็น เงนิค่าจา้งทนายความ คา่ฤชา

ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนนิคด ี

 3.  ข้อเสนอแนะในการร่างกฎหมาย 
  ผู้เขียนเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยว

กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม

เนือ่งจากคำาสัง่ไมฟ้่องคดอีาญาของพนักงานอยัการ โดยนำา

ปญัหาแต่ละส่วน ของประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความ

อาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแกจ่ำาเลยในคดอีาญา  

พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  

พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540 และ พระราชบญัญติักองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 

มายกรา่งกฎหมายข้ึนใหม ่1 ฉบบั ในชือ่ –รา่ง- พระราชบัญญัต ิ

การคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมอนัเนือ่ง 

จากรัฐยุติการดำาเนินคดีอาญาผู้ต้องหา พ.ศ. .... โดยเสนอ

แนวทางยกร่างกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 4.1 แนวทางยกรา่งกฎหมายใหม้ ี“คณะกรรมการ” 

กลางคณะหน่ึงเพ่ือทำาหน้าทีใ่นการพิจารณาทบทวนคำาสัง่ 

เด็ดขาดไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยเสนอให้มี  

“คณะกรรมการการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมอนัเนือ่งจากรฐัยตุกิารดำาเนนิคดอีาญาผูต้อ้งหา” 

เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ค.ก.ร.” ประกอบด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำานักงาน

ศาลยุติธรรม ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสภา

ทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์

ในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

จำานวน 6 คน และในจำานวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ 

ความเชีย่วชาญในดา้นการสบืสวนสอบสวน ดา้นนติวิทิยาศาสตร ์

ด้านการฟ้องคดีอาญา ด้านการพิจารณาคดีอาญา  

เป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

 4.2 แนวทางยกร่างกฎหมายให้มีหน่วยงานของ

รัฐทำาหน้าที่ด้านธุรการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ 

ในการพจิารณาทบทวนคำาสัง่เดด็ขาดไมฟ่อ้งของพนกังาน

อยัการโดยเสนอให้มีการจัดตั้ง “สำานกังานคณะกรรมการ

 5 คำาวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย  

ที่ สค 71/2559 ที่วินิจฉัยโดยสรุปว่า คณะกรรมการมีความเห็นตามความเห็นของ สภ.เมืองสุพรรณบุรีว่าเอกสาร (1) รายงานประจำาวัน

เกี่ยวกับการรับแจ้งคดีอาญา (2) เอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษของนาย….ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (3) บันทึกการตรวจสำานวนการ

สอบสวน (4) บันทึกการตรวจสำานวน เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญาที่ยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

จึงอาจทำาให้การบังคับใช้กฎหมาย เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การที่สถานีตำารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นชอบแล้ว”
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การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมอัน

เนือ่งจากรฐัยตุกิารดำาเนนิคดอีาญาผูต้อ้งหา” เรยีกโดยยอ่

ว่า  “สำานักงาน  ค.ก.ร.” ขึ้นในสำานักงานปลัดกระทรวง

ยติุธรรม มีฐานะเทยีบเทา่กรมทำาหนา้ทีเ่กีย่วกบังานธรุการ

ให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำางาน หรือ

บคุคลทีค่ณะกรรมการแตง่ตัง้ตามพระราชบญัญตันิี ้รวมทัง้

ให้มีอำานาจหน้าที่ รับคำาขอรับความช่วยเหลือ เสนอความ

เหน็ประกอบคำาขอ ประสานงานและรว่มมอืกบัสว่นราชการ 

หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนในการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการ พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการ

ใหบ้รกิารของคณะกรรมการ เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงาน

คณะกรรมการ เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูล

เกี่ยวกับการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

ปฏบัิติการอืน่หรือกระทำากจิการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
 4.3 แนวทางยกร่างกฎหมายให้หน่วยงานใน
กระบวนการยตุธิรรมปฏริปูดา้นการใหบ้รกิารกบัประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
 โดยเสนอใหส้ำานกังานอยัการสงูสดุ สำานกังานตำารวจ

แหง่ชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ และหนว่ยงานทีม่อีำานาจ
หนา้ทีใ่นการสอบสวนตอ้งกำาหนดระยะเวลาการดำาเนนิงาน
ของแต่ละคดีให้มีความชัดเจนของระยะเวลาดำาเนินงาน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า รวมทั้ง 
ต้องกำาหนดระยะเวลาให้มีการแจ้งความคืบหน้าของการ
ดำาเนินงานให้กับผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
 เสนอให้รัฐต้องกำาหนดให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อ
อาชญากรรมมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเพื่อจัดให้มี
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่ง
ตนไวว้างใจหรอืทีป่รึกษาทางกฎหมายทีร่ฐัจดัหาใหเ้ขา้รว่ม
รับฟังการสอบปากคำาตนได้
 เสนอให้สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานตำารวจ
แหง่ชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ และหนว่ยงานทีม่อีำานาจ
หนา้ท่ีในการสอบสวนต้องกำาหนดวิธีการรับฟงัมุมมองและ
ผลกระทบของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้น
จากการกระทำาผิดอาญา

 เสนอให ้พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน เจา้ของ

เรื่องตั้งแต่ช้ันเริ่มคดีเป็นผู้มีหน้าท่ีในการแจ้งให้ผู้เสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมทราบถึงสิทธิต่าง ๆ 
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 4.4 แนวทางยกร่างกฎหมายให้มีการเพิ่มเติมข้อ

กฎหมายเกีย่วกบัการดำาเนนิการภายหลงัพนกังานอยัการ

มีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง

 โดยเสนอให้มีการเพิ่มว่า เมื่อพนักงานอัยการมี 

คำาสัง่เดด็ขาดไมฟ่อ้ง ให้พนักงานอยัการแจง้คำาสัง่เดด็ขาด 

ไม่ฟ้องให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 นับแต่

วันมคีำาสัง่เดด็ขาดไมฟ่อ้ง และ เสนอใหผู้เ้สยีหายหรอืเหยือ่

อาชญากรรม ผู้ต้องหาหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอต่อ

พนกังานอยัการเพือ่เขา้ตรวจดูพยานหลักฐานในสำานวนการ

สอบสวน พร้อมคำาชี้แจงความเห็นของพนักงานสอบสวน

และพนกังานอยัการในการสัง่คดี ภายในกำาหนดอายุความ

ฟ้องร้อง

 4.5 แนวทางยกรา่งกฎหมายใหผู้เ้สยีหายหรอืเหยือ่

อาชญากรรมท่ีไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องของ

พนักงานอัยการมีสิทธิยื่นคำาร้องขอช่วยเหลือโดยเสนอให้ 

  (1) คณะกรรมการมีอำานาจหน้าทีใ่นการพิจารณา

คำาร้องขอช่วยเหลือของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

เพื่อมีมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง

ของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมอันเนื่องจากรัฐยุติการดำาเนินคดีอาญา

ผูต้อ้งหาเมือ่ผูเ้สียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมย่ืนคำารอ้งขอ

ช่วยเหลือ 

  (2) กำาหนดให้คณะกรรมการตอ้งช้ีแจงขอ้เทจ็

จริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำานวน

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมทราบโดยเร็ว 

  (3) กำาหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการต้อง

พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่

วันท่ีผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมมายื่นขอรับความ

ช่วยเหลือ กรณีมีเหตุจำาเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่ง

ความยุติธรรมให้ขยายระยะเวลาได้แต่ไม่เกิน 180 วัน 

  (4) หากคณะกรรมการมีมติไม่เห็นด้วย 

กบัคำาสัง่เดด็ขาดไมฟ่อ้งของพนกังานอยัการ ใหค้ณะกรรมการ 

ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือจัดทนายความเพื่อฟ้อง 

คดีอาญาแทนผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และให้มี

อำานาจนำาพยานหลักฐานและเอกสารอื่น ๆ ใดในสำานวน

มาเป็นส่วนหนึ่งของคำาฟ้อง 

  (5) กรณีที่คณะกรรมการมีมติเห็นพ้อง 

กบัคำาสัง่เดด็ขาดไมฟ่อ้งของพนกังานอยัการ ใหค้ณะกรรมการ

มีคำาสั่งยกคำาร้องของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

และแจง้ใหผู้้เสียหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมทราบ คำาสัง่นี้ 

ให้เป็นที่สุด

  (6) หากผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

ที่ยื่นคำาร้องไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาส มีความสามารถในการเข้า

ถึงกระบวนการยุติธรรมได้ หรือมีฐานะที่คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วว่าสามารถจัดหาทนายความเองได้ ให้คณะ

กรรมการมอีำานาจสัง่ใหพ้นกังานอยัการ พนกังานสอบสวน 

หรือ หน่วยงานของรัฐใด ๆ ส่งมอบเอกสารและบรรดา

พยานหลักฐานทีเ่ปน็ประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธผู้ิเสยีหาย 

หรือเหย่ืออาชญากรรมเพ่ือนำาไปบังคับตามสิทธิโดยเร็ว 

  (7) กำาหนดให้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำานาจสอบถามส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อให้มีหนังสือชี้แจง 

ขอ้เทจ็จรงิหรอืใหค้วามเหน็เกีย่วกับการสัง่คดหีรือความเหน็ 

ใด ๆ หรือส่งสำานวนการสอบสวน หรือ ส่งวัตถุ เอกสาร 

หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผู้แทนมาชี้แจง

หรอืใหถ้อ้ยคำาประกอบการพจิารณาได ้และมหีนงัสอืเรียก

พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน บุคคล นิติบุคคล หรือ

หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำาหรือให้ส่งวัตถุ 

เอกสาร หรือพยานหลักฐานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งมาตามวนั เวลา 

และสถานที่ที่กำาหนด

  (8) กำาหนดให้คณะกรรมการต้องพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมใน

การดำาเนินคดีโดยคำานึงถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง 

พฤตกิารณแ์ห่งคด ีความรา้ยแรงและผลกระทบต่อผู้เสยีหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมอันสมควรจะได้รับการช่วยเหลือ 

การกระทำาผิดมีพยานหลักฐานอันสำาคัญแก่คดีซ่ึงน่าเชื่อ

ว่าศาลจะลงโทษผู้กระทำาผิดนั้นได้  ฐานะและโอกาสของ
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ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมที่จะเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม และผู้กระทำาความผิดทางอาญามีพฤติการณ์ใน

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ควรถูกดำาเนินคดีในชั้นศาล

  (9) กำาหนดให้พนกังานอัยการยังคงมบีทบาท

สำาคัญในการตรวจสอบการดำาเนินคดีของผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรม โดยคดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว

เมือ่พนกังานอยัการเหน็วา่ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม

จะทำาใหก้ารดำาเนนิคดอีาญาเสยีหาย โดยกระทำาหรอืละเวน้

กระทำาการใด ๆ ในกระบวนพิจารณาพนักงานอัยการจะ

ยื่นคำาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดก่อนคดีเสร็จ 

เดด็ขาดกไ็ด ้และให้พนกังานอัยการมอีำานาจรอ้งต่อศาลให้สัง่ 

ผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรมกระทำาหรือละเวน้กระทำา

การนั้น ๆ ได้  และกำาหนดให้คณะกรรมการไปกำาหนด

แนวทางเป็นกฎหมายลำาดับรอง

 4.6 แนวทางยกรา่งกฎหมายใหก้ารดำาเนนิงานเก่ียว

กับการช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมให้เบิก

จ่ายจาก “กองทุนยุติธรรม” ตาม พระราชบัญญัติกองทุน

ยติุธรรม พ.ศ. 2558 ซึง่เปน็หนว่ยงานทีจ่ดัตัง้เพือ่ชว่ยเหลอื

ประชาชนในการดำาเนินในลำาดับแรก หากเบิกจ่ายจาก

กองทุนไม่ได้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ “สำานักงาน  

ค.ก.ร.” 

 4.7 แนวทางยกรา่งกฎหมายให ้สำานกังานคุม้ครอง

พยาน กระทรวงยตุธิรรม มอีำานาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญัติ

คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ในรายที่ผู้เสียหาย

หรอืเหยือ่อาชญากรรมอาจไมไ่ดร้บัความปลอดภยัในชวีติ 

รา่งกาย อนามยั เสรภีาพ ชือ่เสยีง ทรพัยส์นิ หรอืสทิธิอยา่ง

หนึง่อยา่งใด ทัง้กอ่น ขณะและหลงัมารอ้งขอตามพระราช

บัญญัติ ให้สำานักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม  

มีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหาย

หรอืเหยือ่อาชญากรรมให้ไดรั้บความปลอดภัยตามกฎหมาย

 4.8 แนวทางยกรา่งกฎหมายให ้ผูเ้สยีหายหรือเหยือ่

อาชญากรรม ผูต้อ้งหา หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีทิธริอ้งขอตอ่

พนกังานอยัการเพือ่เขา้ตรวจดูพยานหลักฐานในสำานวนการ

สอบสวน พร้อมคำาชี้แจงความเห็นของพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการในการสัง่คด ีภายในกำาหนดอายคุวาม

ฟ้องร้อง โดยการเข้าตรวจดูเอกสารหลักฐานในสำานวน  

ให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารในสำานวนการสอบสวนหรือพยาน

หลักฐานที่พนักงานอัยการมีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว  

ไมเ่ปน็ขอ้มลูขา่วสารทีไ่มต่อ้งเปดิเผยตามพระราชบญัญตัิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4.9 แนวทางยกร่างกฎหมายให้กรณีท่ีมีการจ่าย

ค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมที่ได้จ่ายให้

กับผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมไปแล้ว ตามพระราช

บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและ

คา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำาเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 

หากมปีระเด็นในปญัหาข้อกฎหมายต้องเรยีกคนืจะตอ้งสง่ 

เร่ืองให้ “คณะกรรมการการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมอันเนื่องจากรัฐยุติการดำาเนินคดีอาญา

ผู้ต้องหา” เป็นผู้พิจารณาก่อน และให้ความเห็นของ 

คณะกรรมการดังกล่าวเป็นที่สุด

 4.10  เสนอยกร่างกฎหมายให้มีบทลงโทษสำาหรับ 

ผูเ้สยีหายหรือเหยือ่อาชญากรรม บุคคลใด ๆ  ท่ีมายืน่ขอรบั

การช่วยเหลืออันเป็นเท็จหรือไม่สุจริต ให้มีบทระวางโทษ 

จำาคกุไมเ่กนิหนึง่ป ีหรอืปรับไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จำา 

ทั้งปรับ และกำาหนดมาตรการป้องกันการแกล้งฟ้องกัน 

โดยใช้สทิธิไม่สจุริตตามกฎหมาย โดยหากพบว่าผูเ้สยีหาย

หรอืเหยือ่อาชญากรรมใช้สทิธไิม่สจุรติโดยมีเจตนาแกลง้ฟอ้ง

คดเีพือ่ชว่ยเหลอืจำาเลยโดยไมม่เีจตนาใหจ้ำาเลยถกูลงโทษ

จรงิ และถา้การกระทำานัน้เปน็ความผดิอาญาใหร้ะวางโทษ

เป็นสามเท่าของโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น

 ทั้งนี้ ผู้เขียนเชื่อว่า การยกร่างกฎหมายดังกล่าวจะ

สามารถพฒันาระบบการคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายหรอืเหยือ่

อาชญากรรมเนื่องจากคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาของ

พนักงานอัยการในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สง่เสรมิระบบการคุ้มครองสทิธิผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม

ในภาพรวมเพื่อเป็นการพัฒนากฎหมายให้มีความยั่งยืน 

ต่อไป 
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รูปแบบของอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์สมัยใหม่



อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเจาะเรื่อง
การเงินและข้อมูล

 รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ สามารถ

แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง 

กับเรื่องของการเงินและข้อมูล กล่าวคือ ส่วนใหญ่ 

จะเป็นการกระทำาความผิดที่มุ่งหวังไปที่เงิน หรือ มุ่งหวัง

ที่จะได้ข้อมูลมาโดยมิชอบ โดยมีเงินเป็นตัวแปรที่สำาคัญ 

เพราะถา้หากเรามปีญัหามากระทบทางดา้นการเงินเสยีแลว้  

ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตในทุก ๆ ด้าน   

ฉะน้ัน ผู้ทีก่อ่คดกีระทำาความผดิตา่ง ๆ  มกัจะทำาทกุวถิทีาง

เพื่อให้ได้เงิน และที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในปัจจุบัน

ชีวิตของเรามีความเก่ียวพันกับเทคโนโลยีต้ังแต่เวลาตื่น 

จนกระทั่งถึงเวลานอน โดยปัจจุบันคนก็จะใช้เทคโนโลยี 

มากขึ้นในทุก ๆ วัน ในทุก ๆ เรื่อง และโดยเฉพาะ 

ในเร่ืองของการค้าขายทางอิเล็กทรอนกิส ์(E-commerce)  

ท่ีมีมากขึ้นและมีมูลค่าที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ จึงทำาให้มีผู้คนตก

เป็นเหยื่อกันมากหน้าหลายตา ทุกเพศ ทุกวัย ท้ังผู้ท่ีมี

ความรู ้และรวมไปถงึผูท้ีม่คีวามสามารถและประสบการณ ์

ในการใชง้านเทคโนโลยทีีแ่ตกตา่งกนัไปดว้ย  และเมือ่มเีหยือ่ 

ทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ผู้กระทำาความผิดก็ย่อมมีโอกาส

ที่จะได้เงินจากเหยื่อมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

รูปแบบในการหลอกลวง เพื่อให้ได้เงินมา

 เมื่อใดที่ภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า เกิดภาวะเงินฝืด 

เงินเฟ้อ ประชาชนมีความอัตคัต ขัดสน และ 

ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จึงจำาเป็นต้องหารายได้เพิ่ม

ขึ้น นั่นคือการหลอกลวงผู้อื่นให้ร่วมลงทุน โดยหลอกลวง

ว่า ลงทุนเพียงเล็กน้อยก็จะได้รับผลตอบแทนจำานวนมาก 

ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังพัฒนารูปแบบการหลอก 

ที่แนบเนียนโดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่แพร่หลาย  

เช่น มีการประชุมสัมมนาในโรงแรมที่มีชื่อเสียง หรูหรา  

เพื่อชักจูงให้เหยื่อรู้สึกตื่นเต้น คล้อยตาม เกิดความโลภ  

เชือ่ม่ันว่าไม่ได้ถกูหลอก แต่สดุท้ายนัน่กค็อื การหลอกลวง 

ท่ีแนบเนียนในอีกรูปแบบนั่นเอง  ผู้กระทำาความผิด  

จะใช้หลากหลายวธิใีนการหลอกให้ไดเ้งนิมา วธิทีีน่ยิมสงูสดุ 

คือ การหลอกลวงที่แนบเนียน โดยที่เหย่ือไม่รู้ตัวเลยว่า 

กำาลังถูกหลอก ซึ่งเป็นวิธีท่ีน่ากลัวมาก เพราะมีลักษณะ 

เป็นองค์กรอาชญากรรมที่เป็นมืออาชีพ มีทีมงาน 

จำานวนมาก โดยแบง่หนา้ท่ีในการทำางานและใหก้ารสนบัสนนุ  

เพื่อหลอกลวงเหยื่อเป็นทอด ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

ซึ่งวิธีในการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ การศึกษาหาข้อมูลให้

ละเอียดเสียก่อน รู้เขารู้เรา คิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะลงทุน 

โดยอย่าได้เชื่อใครทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

กลุม่วยัเริม่ทำางาน คอื กลุ่มเส่ียงท่ีจะถกูหลอกไดง้า่ยท่ีสุด

 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำา 

ความผิดแทบไมต่อ้งเฟน้หาเหยือ่ให้มาติดกบั เพราะทกุวนันี ้ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเสมือนดาบสองคม 

ที่ผลักดันให้คนตกเป็นเหยื่ออาชญากรได้ง่ายยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีรายได้ประจำาและมีเงินเก็บ  

หรือเป็นวัยที่เริ่มต้นทำางาน เพราะกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่เริ่มหา

ชอ่งทางประกอบอาชพีเสรมิ เพือ่สรา้งความมัน่คงใหก้บัชวีติ  

ผู้เขียนจึงขอเตือนว่า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบ 

ใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ลงทุน
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รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
พันตำารวจโท พัฒนะ ศุกร 1 

   1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



ควรศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน อย่าด่วนตัดสินใจลงทุน 

เพราะความโลภ ท่องเอาไว้เสมอว่า “ไม่มีอะไรที่ได้มา

ง่าย ๆ”

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์  = 
อันตราย
 การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ

การระบขุอ้มลูสว่นบคุคลของตวัเรา เชน่  วนั/เดอืน/ปเีกดิ 

หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ตั๋วโดยสาร

เคร่ืองบิน อีเมลแอดเดรส ที่อยู่อาศัย พิกัดของสถานที่  

เครือญาติ เพื่อน สิ่งของต่าง ๆ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  แม้กระทั่ง

รูปในโปรไฟล์ ก็เป็นจุดอ่อนที่มิจฉาชีพสามารถนำาไปอ้าง

เป็นตัวเราได้ทั้งสิ้น ยิ่งเปิดเผยข้อมูลมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็น

ภัยต่อตัวเราเองมากเท่านั้น เพราะอาชญากรสามารถ

เรียนรู้ความเป็นตัวตนและวิเคราะห์พฤติกรรมของเราได้ 

และสามารถแอบอ้างเป็นตัวเราได้ เช่น นำาข้อมูลชื่อหรือ

ขอ้มลูตา่ง ๆ  ของเราไปเปดิบญัชธีนาคาร แลว้นำาไปกระทำา

ความผิด หรือให้ผู้อ่ืนโอนเงินมาที่บัญชีช่ือของเราที่เปิด

ข้ึนมาใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัว เราก็อาจจะมีความผิดไปด้วย 

แม้ว่าเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยก็ตาม หรือ อีกกรณี 

ที่พบมาก คือ การใช้โปรไฟล์ของเราไปหลอกยืมเงินผู้อื่น 

โดยอ้างว่า มีธุระต้องใช้เงินด่วน ขอให้โอนเงินมาให้ทันที 

หรือเชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายไปทำาบุญเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยต่าง ๆ และอีกกรณี ที่หลายคนมองข้าม คือ 

เมื่อไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม แล้วทิ้งสลิปธนาคารไว้ที่บริเวณ 

ตูเ้อทเีอม็ แตห่ารูไ้ม่ว่ากลุ่มคนร้าย สามารถนำาสลิปธนาคาร

ของเหยือ่ไปตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิได ้หรอื แมก้ระทัง่

บตัรเอทเีอม็ทีไ่มม่เีงนิอยูใ่นบญัชแีลว้ก็ตาม หากไม่ทำาลาย

ให้หมดสภาพไป คนร้ายก็สามารถนำาไปไปใช้ประโยชน์

อย่างอื่นต่อไปได้

การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สามารถแฮก
ข้อมูลหรือระบบการเงินได้
 การขโมยข้อมูลหรือบุกรุกระบบหรือที่เราเรียกกันว่า  

“แฮกเกอร์” จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมมุ่งร้าย 

(Malware or malicious software) หากโปรแรม 

ดังกล่าวเข้ามาอยู่ในอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารของเราได้  

ก็จะสามารถล่วงรูข้อ้มลูเราได้ทกุประการ รวมทัง้สามารถ

ดกัฟงัการสนทนา การเขา้ไปสือ่สารในระบบอเีมลแทนตวั

เราได ้ซึง่ทีผ่า่นมามกีรณ ีการแฮก ระบบอเีมล และเมือ่เรา 

เปิดอีเมลของเรา โปรแกรมมุ่งร้ายทั้งหลายก็จะเข้ามา

แทรกซึมในระบบของเราได้ทันที 

 ทั้งนี้ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซ่ึงสร้าง 

ความเสียหายเกี่ยวกับตัวเงิน นับเป็นอาชญากรรม 

ทางเศรษฐกิจที่ติดอันดับหนึ่งของโลก ซ่ึงองค์กร 

อาชญากรรมประเภทนีจ้ะตดิตามจบัตวัมาลงโทษไดย้ากมาก  

เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความสามารถสูง มีความเป็น 

มืออาชีพที่มักจะไม่ทิ้งร่องรอยให้ติดตาม จึงสร้างความ

เสียหายต่อระทบเศรษฐกิจจำานวนมหาศาล โดยมี 

นักวิชาการหลายฝ่ายได้ออกมาวิเคราะห์ว่า อาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ยากต่อการป้องกัน เพราะมี

ช่องโหว่ให้อาชญากรทำางานได้หลากหลาย และสามารถ

เข้าถึงข้อมูลของเราได้ตลอดเวลาและง่ายมากขึ้น ขณะท่ี

จำานวนผู้ทีม่โีอกาสตกเป็นเหยือ่ก็มจีำานวนมากเชน่เดยีวกัน  

ฉะน้ันการใชง้านคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์นต็และเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวท่ีมากเกินไป  

จึงควรที่จะได้ศึกษาและเพ่ิมความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น  

หรือการลงทุนต่าง ๆ ก็ควรที่จะมีความรอบคอบ และ 

ควรท่ีจะศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน  

ที่จะตัดสินใจในการลงทุน

 ขอบคุณข้อมูลจากสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม 

FM.107.25 MHz.วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำาข้อมูลส่วน
ตัวของเราไป คือ ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคม

ออนไลน์
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 ฉบบัทีแ่ล้วผู้เขยีนได้นำามาเรยีบเรยีงใหศึ้กษา 2 คดพีเิศษ

ทีเ่ห็นวา่เปน็ประโยชนก์บับคุลากรดา้นสบืสวนสอบสวนได้

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 

คดีพเิศษสอบสวนดำาเนนิคดีผู้กระทำาความผิดฉอ้โกงภาษี จำานวน  

32 ราย โดยกลุ่มนิติบุคคลต่างมีความสัมพันธ์กันโดยมี

กรรมการหรอืผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั ส่วนใหญใ่ชส้ถานทีต่ัง้

ประกอบกจิการทีเ่ดียวกนั แต่ไมไ่ด้ประกอบกจิการจรงิและ

เมือ่ขอคนืภาษไีดร้ะยะหนึง่แลว้สว่นใหญก่จ็ะเลกิกจิการไป

และตัง้นติบิคุคลใหมม่าดำาเนินการในทำานองเดยีวกนัตอ่ไป 

พฤติการณ์เชื่อได้ว่า เป็นการสร้างหน่วยภาษีนิติบุคคลขึ้น

เพ่ือทจุรติขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่โดยแบง่หนา้ทีใ่หน้ติบิคุคล

กลุม่หนึง่เปน็ผู้สง่ออกมอัีตราภาษรีอ้ยละ 0 ในการคำานวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามความในมาตรา 80/1 แห่งประมวล

รษัฎากร และนิตบุิคคลอกีกลุม่หนึง่เปน็ผูข้ายสนิคา้ใหโ้ดย

ออกใบกำากบัภาษเีปน็เทจ็เปน็ภาษซีือ้ใหก้ลุม่ผูส้ง่ออก โดย

เชือ่วา่การสง่ออกสนิค้าของกลุม่นติบิคุคลผูส้ง่ออกเปน็การ

สำาแดงรายการในใบขนสนิคา้ขาออกใหมี้มลูคา่สงูเปน็เทจ็ 

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความสมเหตุผลในอนัจะนำารายจ่ายด้านการ

ซื้อสินค้าที่เป็นภาษีซื้อมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เนื่องจาก

ภาษีขายของสง่ออกมอีตัรารอ้ยละ 0 มผีลเทา่กบัไมต่อ้งเสยี

ภาษขีาย) เมือ่นำาภาษซืีอ้มาหักกลบลบกบัภาษขีายแลว้เกดิ

สว่นตา่งของภาษีซือ้มากกวา่ภาษขีายทีเ่ปน็ ศนูยเ์สมอแลว้

แชร์ลูกโซ่ในยุคดิจิทัล
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กระทรวงยุติธรรม

แชร์ลูกโซ่ในยุคดิจิทัล
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร 1

 ในยุคที่การติดต่อสื่อสารผ่าน Social Media 

ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

ในการรับส่งข้อมูล รวมถึงการหาเพื่อนใหม่หรือการสร้าง

เครอืขา่ยของคนทีไ่มเ่คยรูจ้กักนัมากอ่นกเ็ปน็เรือ่งท่ีง่ายข้ึน  

ซึ่งการเข้าถึงโลกออนไลน์ที่สะดวกและสามารถส่งต่อ

ข้อมูลระหว่างกันได้รวดเร็วนั้น แม้จะมีคุณประโยชน์ 

ในหลายด้าน แต่หากถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือถูกใช้ 

โดยผูไ้มห่วงัดีกท็ำาให้เกดิโทษไดเ้ชน่เดยีวกนั จากเหตุการณ์

หลอกลวงทีเ่กดิขึน้หลายกรณใีนชว่งทีผ่า่นมา ไมว่า่จะเปน็

ธรุกจิแชรล์กูโซ่ออนไลน ์การหลอกระดมทนุตา่ง ๆ  สิง่เหลา่นี้ 

แท้จริงแล้วเป็นกลโกงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด เพียงแต่ 

มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมให้แยบยลซับซ้อนและตอบโจทย์

คนในแต่ละยุคสมยัมากขึน้ ดงัน้ัน ประชาชนจงึตอ้งมีความรู ้

เป็นเกราะป้องกันภัยเพื่อไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ

ดิจิทัล เข้ามามีบทบาทกับแชร์ลูกโซ่ในยุคปัจจุบัน
อย่างไรบ้าง
 ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการติดตอ่สือ่สาร จะเหน็วา่ 

เราสามารถหาขอ้มลูตา่ง ๆ  โดยใชโ้ทรศพัทเ์พยีงเครือ่งเดียว 

ทีอ่ยูใ่นมอืเรา ดว้ยความรวดเร็วของเทคโนโลย ีกลุ่มมจิฉาชพี 

จึงใช้โอกาสนี้ ในการสื่อสารหรือหลอกลวง เพื่อให้

ประชาชน หรอืผูท้ีต่กเปน็เหยือ่ได้รบัทราบหรอืหลงไปลงทนุ  

เพราะฉะนั้นในการสื่อสารข้อความเดียว สามารถส่งผ่าน

ไปถึงประชาชนหรือกลุ่มคนต่าง ๆ ได้เยอะมาก เป็นร้อย 

เป็นพัน เป็นหมื่นคน ซ่ึงในจำานวนนี้ก็จะมีคนที่หลงเชื่อ 

และนำาเงินออกจากกระเป๋าไปลงทุนได้ง่าย เพราะฉะน้ัน

ความไวของเทคโนโลย ีเปน็ทัง้ปจัจยับวกและลบไดใ้นตวัเอง 
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 ถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีที่ก้าวทันสมัย เรามักจะนึกถึง

ระบบคอมพวิเตอร์ อินเทอร์เน็ต ดังน้ันการท่ีวิถชีวิีตมนษุย์

ส่วนใหญ่จึงใช้มือถือ คอมพิวเตอร์ ตามแบบฉบับของคน

สมัยใหม ่บางสว่นไมจ่ำาเป็นตอ้งเดนิทางไปทำางานทีอ่อฟฟศิ 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารได้ และมักจะ

หาข้อมูลการลงทุน อยู่ที่บ้านก็สามารถดำาเนินธุรกิจด้วย 

ตัวเองได้ เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น การแลกเปลี่ยน 

เงินตรา การเทรดเงิน จะเห็นได้ว่าช่องทางนี้ หรือวิธี 

การนี้เป็นช่องทางที่ทำาให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาใช้เป็นเหตุ

จูงใจหลอกให้ลงทุน ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

เงนิดิจทิลัมีความแตกตา่งจากเงนิสกลุหมนุเวยีนท่ัวไป
อย่างไร และสามารถนำามาใช้ได้จริงหรือไม่
 ทั้งสองส่วนนี้ต้องแยกออกจากกัน เนื่องจากใน

ประเทศไทยต้องยืนยันว่าในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใด

รองรบัโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยไดป้ระกาศแลว้วา่ เงนิ

สกลุดจิิทลัทีเ่ชญิชวนกันแพรห่ลายในทกุวนัน้ี ยังไมถ่อืเปน็

เงนิตราทีส่ามารถชำาระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย เพยีงแค่เป็นการ

ยอมรับกนัโดยเฉพาะของคนในกลุม่ใดกลุม่หน่ึงเทา่นัน้เอง 

ปัจจุบันเรายังยอมรับธนบัตรไทย ธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐ 

หรือเงินสกุลเยนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้

เลย หนึ่งดอลล่าร์เท่ากับ 31 บาท ณ วันนี้ เรายอมรับกัน

แบบนี ้แตเ่ราไมไ่ดย้อมรบักันทัว่โลกวา่เงนิสกลุ xx เทา่กับ

กี่บาทไทย ซึ่งถือเป็นการสมมุติกันเองในกลุ่มคนเท่านั้น

วิธีการหลอกลวงให้ลงทุนในกระบวนการแชร์ลูกโซ่
ดิจิทัล มีลักษณะการเชิญชวนอย่างไรบ้าง
 พวกกลุม่องคก์ารอาชญากรรมหรอืมจิฉาชพี ทีห่ลอก

ให้ประชาชนลงทุนในแชร์ลูกโซ่มักจะอ้างเร่ืองเหตุการณ์ 

ทีท่นัสมัย หรอือะไรกต็ามเพือ่นำาเงนิจากกระเป๋าของประชาชน

ให้ไปลงทุน ที่นิยมมากในขณะนี้คือการชักชวนให้ลงทุน 

ในเงินสกุลดิจิทัล โดยอ้างว่าเป็นสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง  

ซึง่สว่นใหญจ่ะสือ่สารผา่นโซเชยีลเนต็เวริค์ ต่างจากสมัยก่อน 

ที่จะเชิญชวนโดยการ ไปเคาะประตูบ้าน แต่ปัจจุบันนี้  

สามารถลงเฟซบุก๊ หรอือนิสตาแกรม รวมถงึแอปพลเิคชัน่  

และระบบโซเชยีลเน็ตเวิรค์อ่ืน ๆ  อีกมากมาย เพ่ือสรา้งภาพ

ให้เห็นว่าตนนั้นประสบความสำาเร็จอย่างไร เพื่อชักชวน 

ให้คนมาลงทุน และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ 
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ความเปน็มอือาชีพ โดยมภีาพตวัอยา่งของคนทีท่ำาแลว้ประสบ 

ความสำาเร็จ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ ขั้นตอนต่อมา 

เม่ือมกีารหลงเช่ือ และลงทนุแลว้ คร้ังแรกอาจจะไดเ้งินจรงิ  

เพราะมีการหมุนเวียนจ่าย เช่น หลอกคนมาประมาณ 

100 คน เอาเงินของคนหลังมาจ่ายคนแรก เอาเงิน 

ของคนแรกมาจา่ยคนหลงั หมนุเวยีนกันไปเนือ่งจากธรุกจิ

มันไม่มีอยู่จริง เราจึงเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่ เพราะมีความ

ต่อเนื่องกันไปเร่ือย ๆ ความหมาย คือ เมื่อพี่ชวนน้อง 

มาลงทุน ช่วงแรกน้องได้เงินจากการลงทุนโดยวิธีการ

ที่กล่าวไป คือ หมุนเงินจากอีกคนมาจ่ายอีกคนหน่ึง  

จึงเกิดความโลภ เกิดความเชื่อว่าได้เงินเป็นจำานวนมาก

และถ้าลงทุนมากจะได้มากขึ้นอีก ได้จริงและรวดเร็ว  

โดยกระบวนการจึงมีการโน้มน้าว และให้ไปชวนผู้อ่ืน 

ต่อไปเรื่อย ๆ ถ่ายทอดกันไปเป็นลูกโซ่ จึงได้เรียกกันว่า

แชร์ลูกโซ่ ส่วนคำาว่าดิจิตอลเทคโนโลยี มีความเกี่ยวข้อง

คือ การหลอกลวงให้ลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ซึง่เปล่ียนไปตามสภาพสังคมปัจจบัุน วันนีเ้ราอยู่ในยุคดจิิทลั 

มือถือเรามีทั้งภาพแสงสีเสียง เป็นระบบ 4G ท่ีทันสมัย  

ซึ่งสมัยก่อนไม่เป็นเช่นนี้ ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และถูกหลอกลวงได้เช่นกัน 

คนท่ีไม่มีความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่ และเข้าไม่ถึงข้อมูล 
จะทราบถึงวิธีการหลอกลวง หรือมีหลักการสังเกต
อย่างไรก่อนการลงทุน
 ในการลงทุน หรือการทำาธุรกิจใด ๆ ก็ตาม  

สิ่งที่ต้องพึงมีโดยปกติ คือ ความรู้ในสิ่งที่เราจะลงทุน 

โดยเราต้องรู้ก่อน และรู้เท่าทันว่า สิ่งที่เราจะลงทุน 

มันมอียูจ่รงิหรอืไม ่หรอืเมือ่เราลงทนุไปแลว้เราสามารถสงัเกต 

ได้ไม่ยาก โดยแชร์ลูกโซ่มีจุดสังเกตหลัก ๆ คือ

 ประการแรก อะไรก็ตามที่เชิญชวนว่า ให้ลงทุนแล้ว

ได้ผลตอบแทน เกินกว่าที่อัตราดอกเบี้ย กฎหมายหรือ 

ที่ธนาคารพึงจะจ่ายได้ เช่น ธนาคาร ให้ดอกเบี้ยประมาณ  

2-3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่มีการแจ้งว่าได้ 10 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อเดือน ต่ออาทิตย์ แบบนี้ต้องระวัง 

 ประการที่สอง ลงทุนในระยะเวลาอันส้ัน ได้ผล 

ตอบแทนเร็ว เราจึงต้องกลับมาคิดแล้วว่า ปัจจุบัน 

มธีรุกจิอะไร ท่ีลงทุนแลว้ไดเ้งนิเรว็เปน็จำานวนมาก ๆ  แบบ

นี้สมเหตุสมผลหรือไม่ 

  ประการสดุทา้ย จะมกีารสรา้งภาพผูท้ีป่ระสบความ

สำาเร็จ ให้เห็นว่ามีบุคคลอื่น ๆ  รวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง 

มารวมลงทนุกนัเปน็จำานวนมาก เพือ่โนม้น้าวให้เราเชือ่และ

ตัดสินใจลงทุนได้โดยง่ายขึ้น แต่สิ่งสำาคัญที่สุด คือ หากมี

การเชิญชวนให้ไปหาสมาชิกด้วย และลงทุนด้วยโดยเรา

ได้ค่าหัวคิว หรือเปอร์เซ็นต์จากการลงทุนของคนอื่นที่เรา 

ไปชวน จุดนี้จะทำาให้เราตกเป็นผู้ต้องหาได้โดยไม่รู้ตัว  

เราอาจกลายเปน็ผูร่้วมขบวนการในการทำาใหผู้อ้ืน่เสยีหาย 

จากขอ้มลูต่าง ๆ  จะเหน็ได้ว่า กอ่นทีจ่ะตัดสนิใจลงทนุอะไร 

ควรมีการคิดอย่างรอบคอบถึงผลได้ผลเสยีทีจ่ะตามมาด้วย 

เงินสกุลดิจิทัล ในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับกันมาก
น้อยเพียงใด
 เงินดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่า คริปโตเคอเรนซ่ี  

มหีลายรอ้ยหลายพนัสกลุในโลกนี ้หากพดูถงึประเทศไทย

ตอนนี้ สามารถกล่าวได้เลยว่า ยังไม่เป็นที่ยอมรับ คือ 

ไม่ถือว่าเป็นเงินตรา หรือความหมายโดยรวมก็คือ  

ไม่สามารถชำาระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทยออกมายืนยันว่า กำาลังมีการตรากฎหมายขึ้น

เพือ่ท่ีจะรองรับการใหบ้ริษัทเอกชน มาเปน็ตวักลางในการ

แลกเปลีย่นซือ้ขาย ต่อประเด็นคำาถามทีว่า่แลว้ต่างประเทศ

เปน็อยา่งไร ตอ้งตอบวา่ บางประเทศก็ไมใ่หเ้ลย เพราะถือว่า 

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย บางประเทศก็อาจจะยอมรับ  

แตก่ย็อมรับกนัในกลุม่เลก็ ๆ  แลว้สดุท้ายตอ้งมกีารคอนเวิร์สเงนิ  
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หมายความว่า เป็นเงินสกุลใดก็แล้วแต่ ต้องแปลงมาให้

เป็นค่าของเงินสกุลหลักในโลกนี้ ถ้าถามว่า กว้างขวาง

หรือไม่ในการใช้กันท่ัวโลก ยกตัวอย่างถ้าในโลกน้ีมี 140 

ประเทศ คิดว่ามีไม่เกิน 20 – 30 ประเทศที่ยอมรับ  

บางประเทศอยา่งอเมรกิา มกีารยอมรบัแคบ่างรฐัเทา่นัน้เอง  

เพราะมีความสุ่มเสี่ยง คือ การลงทุนอื่น ๆ เช่น ตลาดหุ้น 

เราสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่ บรษิทันีม้คีวามนา่เชือ่ถอืหรอืไม ่ 

ผลประกอบการเป็นอย่างไร มีค่าอ่อนไหวเพียงใด แล้ว

เงินสกุลดิจิทัลนี้อันตรายตรงไหน คือ อันตรายตรงท่ีว่า 

ไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่า ค่าของเงินข้ึนได้อย่างไร และลง

ได้อย่างไร ค่าของเงินเกิดจากอุปสงค์ อุปทาน หรือความ

ตอ้งการของตลาด ถา้ชว่งใดมคีนเขา้ไปซ้ือจำานวนมากกข็ึน้ 

ช่วงใดที่คนซื้อน้อยค่าของเงินก็ลดตำ่าลง อีกประการหนึ่ง

ที่สำาคัญ คือ การลงทุนเงินผ่านระบบอินเทอร์เนต หรือ

ระบบเงินสกุลดิจิทัล ถ้าโดนแฮกซ์ข้อมูล อย่างกรณีที่เกิด

ในญี่ปุ่น เงินของเราทั้งหมดก็จะหายไปเพราะไม่มีใครมา

รับรองหรือรับผิดชอบตรงส่วนนี้ ดังนั้นผู้ที่ไปลงทุนต้อง

รับความเสี่ยงไว้เอง

เม่ือทราบวา่ถูกหลอกลวง สามารถแจง้ความไดห้รือไม่
 ต้องแยกกันระหว่างการถูกหลอกให้ลงทุน ในแชร์

ลูกโซ ่ซึง่เขามวิีธกีารในการหลอกใหเ้ราลงทุน แต่การหลอก

ให้ลงทุนในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราก็มี  

เงินสกลุดิจทิลักมี็ หากถามวา่จะใชก้ฎหมายใดปราบปราม 

ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง กับพระราชกำาหนด 

การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  

ซึ่งระบุไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่ไปหลอกลวงประชาชนและ 

ทำาให้เกิดความเสียหายโดยการโฆษณา หรือเชิญชวน 

ให้ลงทุน ซึ่งธุรกิจที่บอกไม่มีอยู่จริง ผู้นั้นย่อมมีความผิด 

สามารถแจ้งความหรือดำาเนินการตามกฎหมายได้ 

การป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ในยุคดิจิทัล
 ในเรือ่งของการถูกหลอก ไมว่า่จะเปน็การฉอ้โกงปกต ิ

หรอืว่าเปน็เรือ่งของแชรล์กูโซโ่ดยอา้งวา่เปน็เงนิสกลุดจิทิลั

หรืออื่น ๆ สิ่งสำาคัญที่ประชาชนจะต้องระวังเพื่อไม่ให้ตก

เปน็เหยือ่ มอียู ่2 ประการ คอื เราตอ้งรูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ ความ

โลภกับความไม่รู้เป็นประเด็นสำาคัญที่ทำาให้เราตัดสินใจ 

ลงทนุ โดยปจัจยัภายนอกตอ้งดขูอ้สงัเกตทีบ่อกไวต้อนตน้วา่ 

มีธุรกิจอย่างนั้นจริงหรือไม่ และได้เงินแบบนั้นจริงหรือไม่

 ธรุกจิทีช่วนใหเ้ราลงทนุ และไดเ้งนิจากการประกอบ

ธุรกิจหรือเป็นการเก็งกำาไร หรือเป็นการสมมุติ หรือเป็น 

การหมุนเวียนเฉลี่ยจ่ายกันโดยไม่มีธุรกิจจริง ถามว่าหาก

เกิดปัญหา จะทำาอย่างไร หากเราสงสัยอย่างแรก คือ  

อย่าไปลงทุน หากลงทุนแล้วจะทำาอย่างไร เรามีหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถช่วยเราตรวจสอบได้ เช่น  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เราสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 

เข้ามาสอบถาม หรือสอบถามในเว็บไซต์กรมสอบสวน
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คดีพิเศษได้เช่นกัน หรือส่งจดหมาย เพ่ือให้หน่วยงานรัฐ

ช่วยตรวจสอบ หรือหากเราลงทุนไปแล้วโดยไม่ได้ศึกษา

ข้อมูล จะต้องทำาอย่างไรต่อไป เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น 

ส่ิงแรกเราต้องรักษาสิทธิของเราก่อนโดยการไปที่สถานี

ตำารวจแล้วแจ้งความดำาเนินคดีหรือลงบันทึกประจำาวันไว้

เป็นหลักฐาน หากเรามั่นใจว่าเป็นแชร์ลูกโซ่จริง ๆ และ

มีผู้เสียหายเป็นจำานวนมากไม่ต้องลังเลใจที่จะเดินเข้ามา 

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หากเราแจ้งความโดยคิดว่า หรือสงสัยว่า เราร่วมลงทุน 

ไปกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว  

ผลปรากฏว่าไม่ใช่ ถือเป็นการแจ้งความเท็จหรือไม่

 ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จ เพราะเป็นสิทธิ 

ของเรา เรามีสิทธิที่จะสงสัย หน้าที่ในการตรวจสอบนั้น

เป็นของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ แต่การแจ้งข้อความให้

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนั้น ต้องแจ้งด้วยความถูกต้องและ

เป็นเรื่องจริง ความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่ง และข้อเท็จจริง 

เป็นอีกส่วนหนึ่ง เพราะฉะน้ันหากมีข้อสงสัยสามารถ

แจ้งความได้เลย ไม่ต้องลังเลใจ สิ่งสำาคัญที่สุดคือ  

เมื่อเราลงทุนใด ๆ ไปแล้วก็ตาม ในระหว่างทางตั้งแต่ต้น 

จนจบ ขอให้เก็บข้อมูลหลักฐานไว้ทั้งหมด ทั้งการติดต่อ 

ข้อมูลการโฆษณา การเชิญชวน การโอนเงินไปลงทุน  

หรือภาพถ่าย หรือสิ่งใดที่สามารถจะให้เจ้าหน้าที่ 

ใช้เป็นหลักฐานเพื่อดำาเนินคดีกับผู้ที่กระทำาผิดได้

ขบวนการแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย มีมากน้อยเพียงใด

 ขบวนการแชร์ลูกโซ่มีจำานวนมาก ท้ังขบวนการ

คนหลอกลวง และผู้ตกเป็นเหยื่อ และที่ยังไม่ถูกจับกุม

และอยู่ในกระบวนการตรวจสอบมีอีกเป็นจำานวนมาก 

การหลอกให้ลงทุนในแชร์ลูกโซ่ ไม่ว่าจะยุคโบราณ

หรือยุคปัจจุบันมีอย่างต่อเน่ืองมาตลอด เกิดจากปัจจัย 

ของความโลภหรือความไม่รู้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้มีการดำาเนินคดีสำาคัญเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ในคดีดัง ๆ  

มาแล้วมากมาย ในแต่ละคดี มีผู้เสียหายหลักพัน  

หลักหมื่นบางคดีมีผู้เสียหายเกือบแสนคน แสดงให้เห็นว่า 

การหลอกลวงยังมีอยู่มาก และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมี 

จำานวนมากอีกเช่นกัน จากสถิติไม่ว่าเราจะดำาเนินคดี 

ไปแล้ว แต่การติดตามเงินของผู้เสียหายกลับคืนมา 

ได้ไม่มากนัก เน่ืองจากว่าระยะเวลาผ่านเลยไปคนกลุ่ม 

ดงักล่าว ไดน้ำาเงินไปซกุซอ่น ปกปิด โยกยา้ย เพราะฉะนัน้ 

สิ่งสำาคัญที่สุด คือ ต้องสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

ครอบครัว และตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและรู้เท่าทัน  

โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน และการบอกต่อถึงข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ ในวันนี้ก็เช่นกัน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้มานำาเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ได้รับทราบ ขอให้

ท่านผู้อ่านสื่อสารส่งต่อความรู้ไปยังเพื่อนบ้านหรือคนใน

ครอบครวัใหท้ราบเพือ่ไมใ่หต้กเปน็เหยือ่ สงัคมจะปลอดภยั

หากพวกเราพร้อมใจกันเฝ้าระวังครับ 

 ขอบคุณข้อมูลจากสถานีวิทยุชุมชน คนรักยุติธรรม 

FM. 107.25 MHz.
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กรมสอบสวนคดีพิเศษกับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยุติธรรม
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กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ 1   

พลตำารวจโท อำานวย  นิ่มมะโน 2

นายวิบูลย์  ภัทรพิบูล 3  

1 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
3 ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
 การก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษมาจากการปฏิรูป 
ระบบราชการและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถ ุ
ประสงค์เพื่อให้ดำาเนินการกับคดีที่มีความสลับซับซ้อน  
ซ่ึงจะต้องใช้บุคลากรที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านร่วมกันทำางานในลักษณะสหวิชาชีพ ซึ่งใน 
หลายประเทศรวมทั้งสำานักงานสอบสวนกลางแห่ง
สหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation) 
ต่างกำาหนดและคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน แล้วจึงพัฒนาให้มีความรู้ด้านการสอบสวน 
เพื่อทำาหน้าที่พนักงานสอบสวน แทนการกำาหนดและ
คัดสรรบุคคลท่ีมีความรู้ด้านการสอบสวน แล้วจึงพัฒนา
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเห็นว่า 
จะใช้เวลาในการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นน้อยกว่าและ 
มีประสิทธิภาพในการทำางานได้มากกว่า นอกจากนี้ 
ในเบ้ืองต้นของการก่อตั้งกรมสอบสวน คดีพิเศษยังไม่ได้ 
ระบุถึงการทำางานในเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) 
เนือ่งจากไมต้่องการใหก้รมสอบสวน คดพีเิศษ เขา้ไปทำางาน
ในพื้นที่เองทั้งหมดแต่ควรทำางานในลักษณะของการเป็น 
หน่วยงานสนับสนุนให้กับหน่วยงานในพื้นที่ในคดี 
ที่ไม่สามารถดำาเนินการได้ มีการจัดทำาแผนประทุษกรรม 
เพือ่ทำาใหเ้ขา้ใจการกระทำาความผิดได้อยา่งชัดเจน นอกจากนี ้
การทำางานตอ้งเปน็ไปในลกัษณะของการบรูณาการทำางาน

ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น รวมทั้งพิจารณา
การดำาเนินการในบางเรื่องที่ดำาเนินการอยู่ เช่น เรื่องหนี้
นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ 
 กรมสอบสวนคดพิีเศษ ต้องดำาเนนิการกบัคดทีีม่คีวาม
สลบัซับซอ้นและคดทีีต่อ้งดำาเนนิการในลกัษณะสหวิชาชพี
ใหเ้กดิประสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ กลา่วคอื ประสทิธผิล
คือการทำางานให้สำาเร็จ ส่วนประสิทธิภาพคือการทำางาน
อย่างรวดเร็ว เพราะปัญหาในกระบวนการยุติธรรมหลาย
ประการเกิดมาจากความล่าช้าในการดำาเนินคดี การป้อง
ปรามอาชญากรรมมใิชก่ารกำาหนดโทษใหส้งูหากแตเ่ป็นการ
ดำาเนินการกับการกระทำาความผิดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น 
ระยะเวลาในการสอบสวนจึงเป็นเรื่องสำาคัญ นอกจากนี้
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องทำางานโดยคิดให้รอบด้าน 
ดำาเนินคดีให้แล้วเสร็จ และให้คนที่ได้รับผลกระทบได้รับ
การเยียวยา รวมทัง้ลดความขดัแย้งทีเ่กิดขึน้ภายในองคก์ร 
เพ่ือหลอมรวมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ 
ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ 
กอ่ตัง้องคก์ร อยา่งไรกต็ามทีผ่า่นมากรมสอบสวนคดพีเิศษ 
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในการดำาเนินคดี  
เชน่ การดำาเนินการในคดกีารคา้มนษุยท์ีไ่ด้เขา้ไปดำาเนนิการ
กบัเจ้าหนา้ทีข่องรฐั โดยการเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการค้ามนุษย์ 
และการดำาเนนิการกับผูมี้อทิธิพลท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการ 
กระทำาความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องพิจารณาว่าในห้วงเวลา 
ที่ผ่านมาได้ทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง 
แล้วหรือไม ่คดีทีไ่ด้ดำาเนนิการไปแล้วนัน้เป็นคดีทีเ่ปน็ผลงาน 



62กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ท่ีสร้างชื่อเสียง (Masterpiece) ให้กับกรมสอบสวน 
คดพีเิศษบา้งหรอืไม ่หากไม่มแีสดงใหเ้หน็วา่กรมสอบสวน
คดีพิเศษยังไม่ได้ทำางานที่เป็นการตอบโจทย์เร่ืองคดี 
ที่มีความสำาคัญ ดังนั้นการปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่กำาลังเกิดขึ้นในขณะนี้ อาจเน่ืองมาจากกรมสอบสวน
คดีพิเศษยังไม่ได้ทำาหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการก่อต้ัง จึงทำาให้เกิดการปรับลดกฎหมาย  
ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 กระทรวงยุติธรรมปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผ่านกลไกในการกำากับดูแลด้วยการกำาหนดตัวชี้วัด 
ความสำาเรจ็ในการทำางานทีท่ำาใหเ้กิดผลกระทบ (Impact) 
ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวัดประสิทธิผลจากการ 
ดำาเนินคดีที่เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียง (Masterpiece)  
ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการวัดประสิทธิภาพ 
จากระยะเวลาในการดำาเนินคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จึงต้องถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงมาตามลำาดับและให้รางวัล 
ตอบแทนบุคลากรที่ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมภายใตแ้ผนการปฏริปู
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมน้ัน ทุกหน่วยงานจะมี
เปา้หมายอยูแ่ล้ว ในสว่นทีเ่ปน็เปา้หมายของกรมสอบสวน
คดีพิเศษคือการสอบสวน และ การป้องกันอาชญากรรม 
หน้าที่หลักคือการทำาให้อาชญากรรมที่มีความสลับ 
ซับซ้อนรายใหญ่ ต้องอาศัยกระบวนการทำางานที่ดี 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาให้ได้ และในการปฏิรูปอาจมี 
บางประเด็นที่ส่งผลกระทบ ต่ออำานาจการสอบสวนบ้าง 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจ 
 สุดท้ายบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้อง 
ดำารงตนใหเ้ปน็ไปตามค่านยิมรว่มขององค์กรคือ เกียรติศักดิ ์
เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ 

การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

 ความเป็นมาของการปฏิรูปประเทศ โดยรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 257 การปฏริปู
ประเทศตามหมวดนี้ต้องดำาเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ประเทศชาตมิคีวามสงบเรียบรอ้ย มคีวามสามคัคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง และมคีวามสมดลุระหวา่งการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
 2.2 สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมลำ้า 
 2.3 ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมาตรา 258 (ง) กำาหนดให้ดำาเนินการปฏิรูป
ประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ซึ่งการปฏิรูป
ด้านกระบวนการยุติธรรมให้ดำาเนินการดังนี้ 
  2.3.1 ให้มีการกำาหนดระยะเวลาดำาเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และ
มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้รวมตลอดทั้งการสร้าง
กลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม
  2.3.2 ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กำาหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายให้ชัดเจน
เพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังกำาหนดให้การสอบสวน
ต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการ
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานท่ีมีอิสระ
จากกันเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จ
จริงอย่างมีทางเลือก
  2.3.3 เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ขององคก์รตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมให้มุง่
อำานวยความยตุธิรรมแกป่ระชาชนโดยสะดวกและรวดเรว็ 
  2.3.4 ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ หน้าที่ 
อำานาจ และภารกิจของตำารวจใหเ้หมาะสม และแก้ไขปรบัปรงุ
กฎหมายเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการตำารวจ
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ให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำารวจ 
จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรม 
ในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบำาเหน็จ 
ความชอบตามระบบคณุธรรมทีช่ดัเจน ซึง่ในการพจิารณา
แต่งต้ังและโยกย้ายต้องคำานึงถึงอาวุโสและความรู้ 
ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำารวจ  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติ
ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน
 ท้ังน้ี ขั้นตอนการจัดทำาแผนการปฏิรูปประเทศ  
ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการปฏริปูประเทศจดัทำาแผนดา้นนัน้ ๆ   
(ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและประชาชนด้วย) 
 2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิพจิารณาแผนเพือ่
นำาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 3.  คณะรฐัมนตรรีายงานตอ่รฐัสภาเพือ่ทราบ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ (พระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560)  
โดยในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการ
ยติุธรรม ไดจ้ดัทำาแผนการปฏรูิปประเทศดา้นกระบวนการ
ยุติธรรม 10 ประเด็น ได้แก่ 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 กำาหนดระยะเวลา 
การดำาเนินงาน ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  
ในทุกขั้นตอนให้มีความชัดเจน 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 สร้างกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 สร้างกลไกเพื่อลดความ
เหลื่อมลำ้าในกระบวนการยุติธรรม 
  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 สร้างกลไกเพื่อให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในสังคม 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ปรับปรุงการสอบสวน 
ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 กำาหนดระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ 

  ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 สร้างกลไกที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในคดีอาญา 
  ประเด็นการปฏริปูที ่8 ปฏริปูระบบนติวิทิยาศาสตร์
เพื่อให้นำามาใช้ในคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นการปฏิบัติรูปที่ 9 เสริมสร้างและพัฒนา
วฒันธรรมองคก์รในกระบวนการยติุธรรมใหมุ่้งอำานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
  ประเด็นการปฏริปูที ่10 พฒันาประสทิธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 โดยในรายละเอียดของแผนนั้นจะนำาแนวทางที่สภา 
ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) ไดด้ำาเนนิการทีผ่่านมา 
เป็นหลักควบคู่กับการนำาความคิดเห็นของประชาชน 
เขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของแผนปฏริปูประเทศดา้นกระบวนการ
ยุติธรรมด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประเด็น ประกอบด้วย 
 1. การกำาหนดระยะเวลาการดำาเนนิงานของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนให้มีความชัดเจน 
โดยมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
 2.  สร้างกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
 3.  สร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมลำ้า 
 4. สร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
 5. ปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญา โดยให้มี 
การตรวจสอบถว่งดุลระหวา่งพนกังานสอบสวนและพนกังาน
อยัการ กำาหนดระยะเวลาปฏิบตัเิพือ่ไมใ่หค้ดขีาดอายคุวาม
และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ 
 6.  กำาหนดใหน้ำานติวิทิยาศาสตรม์าใชใ้นการสอบสวน
คดีอาญา รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
มากกว่าหนึ่งหน่วยงานและมีอิสระจากกัน 
 7. เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ 
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอำานวย 
ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
เป็นสำาคัญ
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 ในการน้ี ได้กำาหนดแผนดำาเนินการ จำานวน 4 โครงการ คือ 
 1. การรับแจ้งความทั่วราชอาณาจักร (ผู้เสียหาย
สามารถแจ้งความ ณ สถานีตำารวจได้ทั่วราชอาณาจักร 
แม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่ที่เกิดเหตุ) 
 2. การให้มีทนายความประจำาสถานีตำารวจทุกแห่ง 
 3. การห้ามผู้เสียหายมาแถลงข่าว 
 4. การปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ โดยศาล 
มีอำานาจทำาได้ 24 ชั่วโมง (สามารถฝากขังได้) 

 ทั้งนี้ ในส่วนการปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
สิ่งที่เน้นยำ้าว่าควรดำาเนินการ คือ 
 1. การสรา้งพนักงานสอบสวนใหม้คีวามรู้ความเชีย่วชาญ 
เฉพาะทางอย่างแท้จริง 
 2. การดำาเนินการสืบสวนกับสอบสวนควรนำามาอยู่
รวมกันหรือไม่ และ 
 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเป็นองค์กรอิสระ  
ไม่ตกอยู่ภายใต้อำานาจทางใดทางหนึ่ง (ปราศจาก 
การแทรกแซงของฝ่ายการเมือง)

การใช้ Big Data สนับสนุนการสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษ 
 การดำาเนินการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ  
(Big Data) มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 สำานักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำาสั่ง ที่ 55/2561  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการดำาเนินนโยบายการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center)  
และคลาวดค์อมพิวติง้ (Cloud Computing) โดยมีอำานาจ
หน้าที่ 
 1. กำาหนดยุทธศาสตร์ในการดำาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ศนูยข์อ้มลู (Data Center) และคลาวดค์อมพวิติง้ (Cloud 
Computing) เพื่อใช้ในการบริหาร วางแผน และแก้ไข
ปัญหาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. กำาหนดโจทย์ที่มีความสำาคัญเร่งด่วน เพื่อใช้เป็น
ประเด็นในการดำาเนินการนำาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
มาใชป้ระโยชนใ์นการสนบัสนนุการดำาเนนิการของรฐับาล
ในด้านต่าง ๆ

 3. ตดิตามการดำาเนินงานบรูณาการฐานขอ้มลูท่ีได้มา
จากแหล่งต่าง ๆ  ของส่วนราชการ เพื่อเป็นแหล่งที่มาของ
ข้อมูลขนาดใหญ่
 4. กำากบันโยบายเพือ่ใช้ในการออกแบบสถาปตัยกรรม 
และการดำาเนนิการขบัเคลือ่นการใชข้อ้มลูขนาดใหญ ่(Big 
Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) ให้สามารถดำาเนินการได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
 5. กำากบัใหท้กุสว่นราชการทีเ่ปน็เจา้ของขอ้มลูรบัผดิชอบ 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
โดยให้ความสำาคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
 6. เสนอแนะการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
 7. แต่งตั้งอนุคณะกรรมการหรือคณะทำางาน  
เพื่อการดำาเนินการใดๆ ได้ตามความจำาเป็น
 8.  เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน 
ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนมาชี้แจง หรือส่งข้อมูล
ใด ๆ มาให้คณะกรรมการได้ และประสานงานตรงกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล
 9. ให้มีการรายงานผลการดำาเนินการที่เก่ียวข้อง 
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน
 10. ดำาเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

 สภาพปัญหาปัจจุบันของข้อมูล คือ 
 1. ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง 
 2. ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลทำาให้ยากต่อการค้นหา
 3. หนว่ยงานไมม่ขีอ้มลู หรอืไมม่กีารเกบ็รกัษาขอ้มลู
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. หนว่ยงานเจา้ของขอ้มลูไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ถงึข้อมลู 
 5. วิธีการที่ขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน 
 6. ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย 
 7. ขอ้มูลทีพ่บอยูใ่นรปูแบบทีเ่ขา้ใจยากและมาสอดคลอ้ง 
กับแหล่งอื่น ๆ 
 8. ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน 
 9. ไม่มีการกำาหนดนิยามของข้อมูลที่ชัดเจน 
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 การกำากับดแูลขอ้มลู (Data Governance) การกำาหนด
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการบรหิารจดัการขอ้มลูทกุขัน้ตอน เพือ่ใหก้ารไดม้าและ
การนำาไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคคลและสามารถ
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 
โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น การ
ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจ เชิงนโยบายและ
การบริหารราชการแผ่นดิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่เกิด
จากการใช้นวัตกรรมข้อมูล เป็นต้น
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย
 1. การเปิดเผยข้อมูล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 และพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
 2. การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล ตามพระราชบญัญตัิ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะ
กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่องแนว
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
 3. การรักษาความลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของราชการ พ.ศ. 2554 และระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552
 4. องค์ประกอบหลักของการกำากับดูแลข้อมูลท่ีดี 
คือ มีความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนบุคคล 
สามารถควบคุมวงจรชีวิตของข้อมูลได้ มีนโยบายการใช้
ข้อมูลที่ชัดเจน มีการกำาหนดบทบาทของเจ้าของข้อมูล 
ข้อมูลมี Metadata และข้อมูลมีคุณภาพ

 กรอบการกำากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Framework) ประกอบด้วย 
 1. กรอบการกำากับดูแลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วย
งาน ได้แก่ คณะกรรมการการกำากับดูแลข้อมูล สำานักงาน
การกำากับดูแลข้อมูล บริกรข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ข้อมูล 

 2. โครงสร้างการกำากับดูแลข้อมูล ได้แก่ การวัด 
การดำาเนนิการและความสำาเรจ็จากความถกูตอ้ง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล 
เชือ่มโยงและเปน็ประโยชน ์และมกีระบวนการการวางแผน 
การปฏิบัติ ตรวจสอบ วัดผลและรายงาน และปรับปรุง
การกำากับดูแล
 การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบริการจัดการโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำาเนินงาน จึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงานร่วมกัน ได้แก่ 
 1. Data คือ ข้อมูลมหาศาลจากทุกกระทรวงทั้งที่อยู่
ในรูปแบบ Structured Data และ Unstructured Data 
 2. Analysis คอื มกีารนำาขอ้มลูมาวเิคราะห ์ประมวลผล  
รวมถึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการจำาลองหรือพยากรณ์ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
 3. Delivery คือ สนับสนุนการตัดสินใจและ 
การวางแผน ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสของการดำาเนินงานภาครัฐ
 โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก  
(อีอีซี) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  
คือ อุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม ประกอบด้วยยาน
ยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว  
หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร  
เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล
 ทั้งน้ี ตอนหน่ึงถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิด
เป็นรูปธรรมให้ได้ ก็คือ “ฐานข้อมูลภาครัฐ” ที่เรียกว่า 
Data Center สำาหรับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ สามารถจะนำาไปวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ 
ได้ในลักษณะ Big Data และร่วมกันบูรณาการแนวคิด
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการกำาหนดนโยบาย
สำาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ “ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ Big Data” ต่อการยกระดับอุตสาหกรรม 
ของไทยเพือ่รองรบัการเขา้สูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ตามนโยบาย 
“ไทยแลนด์ 4.0” และสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับ 
BIG DATA THAILAND ได้ที่ big data.go.th 
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บทสรุปผลงานทางวิชาการ
เรื่อง “การรับฟังพยานหลักฐาน

ดิจิทัลในคดีอาญา” 
(Admissible of digital 

evidence in criminal crime) 
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บทสรุปผลงานทางวิชาการเรื่อง 
“การรับฟังพยานหลักฐานดิจิทัลในคดีอาญา” 

(Admissible of digital evidence in criminal crime) 

 ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามี

อิทธิพลในชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก  

ไมว่า่จะเปน็การตดิต่อส่ือสารและการใช้ข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ 

และระบบคอมพิวเตอร์ในการดำาเนินกิจการงานต่าง ๆ  

จึงทำาให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลและการกระทำา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น ในการพิจารณาคดี

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นคู่ความมักจะนำาข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์์มาใช้เป็นพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี 

เพือ่พสิจูนข์อ้เทจ็จรงิในประเด็นแห่งคดีตอ่ศาล แตเ่นือ่งจาก

พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือพยาน 

หลกัฐานดจิทิลันัน้มลีกัษณะทีแ่ตกตา่งจากพยานหลกัฐาน

ประเภทอืน่ คอื ไมม่รีปูรา่ง และสามารถแก้ไข เปลีย่นแปลง 

ทำาลาย หรอืปลอมแปลงได้โดยง่าย จงึทำาให้เกดิข้อสงสยัว่า

พยานหลกัฐานดจิทิลัทีน่ำาขึน้สูศ่าลนัน้เป็นพยานหลกัฐาน

ที่ถูกต้องแท้จริงหรือไม่ ประกอบกับระบบฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์ในปจัจบุนัมคีวามหลากหลายและมกีารประมวลผล 

บนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เช่น ระบบปฏิบัติการ 

Windows, Unix, Linux, Mac OS, iOS, Android ฯลฯ 

จึงจำาเป็นต้องอาศัยคำาอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ 

เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (CCNA, MCSE, 

CNA ฯลฯ) หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 

(CISSP, SSCP, CSSLP ฯลฯ) ด้วยเหตุดังกล่าวทำาให้เกิด

ปัญหาในการรับฟังพยานหลักฐานดิจิทัลว่าจะมีความ 

น่าเชื่อถือและมีความถูกต้องแท้จริงแค่ไหนเพียงใด  

และในการนำาสบืพยานหลกัฐานดจิิทลันัน้ควรมกีารนำาสบื

ด้วยวธิแีละลกัษณะใด จากการศกึษากฎหมายวธิสีบญัญัติ

ของไทยและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พบว่าไม่ได้กำาหนดหลักเกณฑ ์

ในการพิจารณามาตรฐานการพิสูจน์และชั่งนำ้าหนักพยาน

หลักฐานดิจิทัล รวมถึงการรับรองความถูกต้องแท้จริง 

ของพยานหลกัฐานไวจ้งึไดท้ำาการศกึษาถงึประเดน็ปญัหา

ดงักลา่วโดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบกบักฎหมายตา่งประเทศ

และกฎหมายพเิศษอ่ืน ๆ  ทีมี่บทบญัญัติว่าด้วยการสืบพยาน 

 จากผลการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับการรับฟังและ 

ชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานดิจิทัลในคดีอาญาดังกล่าว 

ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

 1.  หลักเกณฑ์การรับฟงพยานหลักฐานดิจิทัล 
  ในคดีอาญา
 การที่สามารถรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูล

คอมพวิเตอรเ์ปน็พยานหลกัฐานในการพจิารณาคดอีาญานัน้ 

มีกฎหมายบญัญัตไิว้ใน มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญัตธิรุกรรม

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ว่า “ห้ามมใิห้ปฏเิสธการรับฟัง 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการ

พจิารณาตามกฎหมายทัง้ในคดแีพง่ คดอีาญา หรอืคดอีืน่ใด  

พ.ต.ต. ธวัชชัย ประดาอินทร์ 1

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์...” และใน
มาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระทำาความผดิ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า  
“ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทาง
คอมพวิเตอร์ทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้มาตามพระราชบญัญตันิี ้
หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา 18 วรรคสอง 
ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ
กฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิด 
ที่มิได้เกิดจากการจูงใจ มีคำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง 
หรือโดยมิชอบประการอื่น” จากบทบัญญัติดังกล่าว 
ขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่เปน็การเสรมิมาตรา 226 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า นอกเหนือจาก
พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสารแล้ว ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ก็ถือเป็นพยานหลักฐานที่สามารถ 
อ้างและรับฟังได้้ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน และยังเป็น 
การตัดปัญหาในการพิจารณาว่าพยานหลักฐานดิจิทัล 
จัดเป็นพยานหลักฐานประเภทใดอีกด้วย จึงส่งผลให้ศาล
สามารถใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานดิจิทัล
ได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับพยานหลักฐานอื่น ๆ  แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาว่าพยานหลักฐาน 
ดังกล่าวมีนำ้าหนักหรือความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด 
ในการวินิจฉัยความผิดของจำาเลย ส่วนหลักเกณฑ์ 
การตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิทัลที่กำาหนดว่าต้องเป็น 
พยานหลักฐานที่มิได้เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคำาม่ันสัญญา  
ขู ่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่นนั้น
ถือว่าใช้หลักการเดียวกับพยานหลักฐานประเภทอื่น  
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 226  
นอกจากนี้พยานหลักฐานดิจิทัลตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ยงัต้องเปน็ขอ้มูลทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีห่รอืพนกังานสอบสวน
ได้มาตามอำานาจหน้าที่ท่ีกำาหนดไว้เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติ

ให้ถูกต้องก็ไม่สามารถรับฟังได้ จึงถือเป็นบทบัญญัติที่ใช้

ในการควบคุมการได้มาซึ่งพยานหลักฐานของพนักงาน

เจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน 

 2. สถานะทางกฎหมายของพยานหลกัฐานดจิทิลั
  ปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่ได้กำาหนดสถานะ 

ทางกฎหมายของพยานหลักฐานดิจิทัลไว้อย่างชัดเจนว่า

จัดเป็นพยานหลักฐานประเภทใด กล่าวคือ ในมาตรา 11 

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2544 กำาหนดเพียงให้สามารถรบัฟังขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส์

เปน็พยานหลกัฐานได้เทา่นัน้ มิไดก้ำาหนดวา่เปน็พยานหลกัฐาน 

ประเภทใด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาได้แบ่งพยานหลักฐานออกเป็นพยานบุคคล พยาน

เอกสาร พยานวัตถ ุและพยานผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่มไิดอ้อกแบบไว้

สำาหรบัพยานหลกัฐานดจิทัิล เนือ่งจากการกำาหนดประเภท 

พยานหลักฐานตามระบบกฎหมายไทยดังกล่าวน้ัน 

ไดถ้กูสรา้งขึน้มาก่อนทีจ่ะมกีารพฒันาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

และการส่ือสารโทรคมนาคม ดว้ยเหตดุงักลา่วจงึอาจสง่ผล

ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการกำาหนดประเภท

ของพยานหลักฐานน้ันมีผลต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ 

นำาสืบพยานในชั้นศาล ประกอบกับพยานหลักฐานดิจิทัล

มลีกัษณะเป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิสท์ีถ่กูบนัทกึอยูใ่นระบบ

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ  ทำาให้โจทก์ผู้นำาสืบ

จำาเปน็ต้องพจิารณาว่าจะนำาเสนอพยานหลกัฐานดงักลา่ว

สู่ศาลในรูปแบบใด โดยในทางปฏิบัติมีการนำาสืบพยาน 

หลักฐานดิจิทัลใน 3 ลักษณะ ดังนี้

 (1) การนำาสบืพยานหลกัฐานดจิทิลัอย่างพยานเอกสาร 

เป็นการนำาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร ์

ที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ มาทำาการประมวลผล 

ผ่านโปรแกรมหรือชุดคำาสั่งต่าง ๆ โดยมีผลออกมาเป็น  

“ส่ิงพิมพ์ออก” (print out) ซ่ึงเป็นการแสดงข้อมูล 

ออกมาในรูปของเอกสารโดยจะต้องมีคำาเบิกความของ 

ผู้ที่จัดทำาข้อมูลนั้นประกอบด้วย เพื่อเป็นการรับรอง 

ว่าได้จัดทำาข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาจริงและมีเน้ือหาถูกต้อง 

ตรงกันกับที่แสดงอยู่ในสิ่งพิมพ์ออก (print out) นั้น
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(2) การนำาสืบพยานหลักฐานดิจิทัลอย่างพยานวัตถุ  

เป็นการนำาสบืโดยนำาระบบคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์ดจิทิลั

ที่บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้มาเสนอต่อศาล ซึ่งจะต้อง 

นำาระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลมาเชื่อมต่อ 

กับอุปกรณ์แสดงภาพออกมาให้มนุษย์สามารถเห็น 

และเข้าใจได้ เพื่อพิสูจน์ว่ามีพยานหลักฐานนั้นอยู่จริง 

และฝ่ายที่นำาสืบจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าข้อมูลท่ีระบบ

คอมพิวเตอร์แสดงออกมาน้ันเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องแท้จริง 

ไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำาให้เกิดความเสียหาย

ต่อข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

(3) การนำาสืบโดยอาศัยพยานผู้เชี่ยวชาญ เป็นการเบิก

ความในลักษณะแสดงความเห็นที่มีพื้นฐานมาจากความรู้

ความเชี่ยวชาญในวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านระบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต้องสามารถอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการทำางาน 

ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำาให้เกิดข้อมูลหลักฐานน้ัน  

เพือ่นำาไปใชป้ระกอบการวนิจิฉยัชีข้าดขอ้เทจ็จรงิทีพ่พิาทกนั 

ในคดี และถือเป็นดุลพินิจของศาลที่จะเชื่อหรือไม่ก็ได้  

หากเป็นคำาเบกิความทีไ่ม่ใช่ข้อมลูเชงิวชิาการ แต่เป็นคำาเบิก

ความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงก็จะมีนำ้าหนักมากขึ้น เนื่องจาก

ประเทศไทยมิได้ใช้ระบบลูกขุน ดังนั้นดุลพินิจในการ 

ชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานต่าง ๆ จึงเป็นของศาล

 แม้ว่าในการนำาสืบพยานหลักฐานดิจิทัลของไทย 

ในปัจจุบัน จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมาย 

ของพยานหลักฐานดิจิทัล โดยนำาแนวทางกฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีหลักเกณฑ์การนำาสืบ 

ความถกูตอ้งแทจ้รงิของพยานเอกสารมาปรบัใชก้บัพยาน

หลักฐานดิจิทัลโดยอนุโลมแล้วก็ตาม แต่กรณีนี้ต้องมี

กระบวนการในการตรวจสอบและพิสูจน์ที่ชอบธรรม  

ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า ไม่ควรจำากัดประเภท 

ของพยานหลักฐานดิจิทัลว่ามีสถานะเป็นพยานเอกสาร

หรือพยานวัตถุเท่านั้น แต่ควรจะจัดเป็นพยานหลักฐาน 

อีกประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะพิเศษ เพื่อสามารถกำาหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการนำาสืบในชั้นศาลได้อย่างชัดเจน

 3. การชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานดิจิทัล
  การชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา 

เป็นขั้นตอนที่ศาลจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา 

ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน โดยในการชั่งนำ้าหนัก 

พยานหลักฐานดิจิทัลนั้นได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ 

อยา่งกวา้ง ๆ  ไวใ้นมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัว่ิา 

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข 

เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551 บญัญตัวิา่ “ในการชัง่นำา้หนกั 

พยานหลักฐานวา่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส์จะเชือ่ถอืไดห้รอืไม่

เพยีงใดนัน้ ใหพ้เิคราะหถ์งึความนา่เชือ่ถอืของลกัษณะหรอื

วธิกีารทีใ่ชส้รา้ง เกบ็รกัษา หรอืสือ่สารขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์

ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มี

การเปล่ียนแปลงของข้อความ ลักษณะหรือวิธีการที่ใช้

ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ 

ที่เก่ียวข้องทั้งปวง ให้นำาความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับ 

กับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย” ดังนั้น 

ในการชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานทั่วไปเป็นดุลพินิจ 

ของศาลที่จะให้นำ้าหนักความน่าเชื่อถือแก่พยานหลักฐาน

ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายลกัษณะพยาน สว่นการช่ังนำา้หนกั 

พยานหลกัฐานดจิทิลัน้ันจะมคีวามละเอียดอ่อนและยุง่ยาก

ซับซ้อนมากกว่า จึงได้กำาหนดให้ศาลพิเคราะห์ถึงความ 

น่าเชือ่ถอืของลักษณะหรอืวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ ซึง่หากมี

ลกัษณะดงักลา่วแลว้ศาลยอ่มรบัฟงัเปน็พยานหลกัฐานได้  

ส่วนจะมีนำ้าหนักเพียงพอหรือไม่นั้น ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  

“ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยนำ้าหนักพยานหลักฐาน 

ทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่าได้มีการ 

กระทำาความผิดจริง และจำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิดนั้น  

เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำาเลยได้กระทำาผิดหรือไม่  

ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสยันัน้ใหจ้ำาเลย” ดงันัน้โจทก์

จึงต้องนำาสืบพยานหลักฐานให้มีนำ้าหนักมั่นคง ชัดแจ้ง  

และน่าเชื่อถือ (clear and convincing) และปราศจาก 

ข้อสงสัยใด ๆ (proof beyond reasonable doubts)  

ศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจำาเลยได้ จะเห็นได้ว่ากฎหมาย
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ได้ให้อำานาจศาลอย่างเต็มที่ในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัย 
นำ้าหนักพยานหลักฐานที่คู่ความนำามาสืบ แต่ปัจจุบัน 
ยงัมิได้มีการกำาหนดหลกัเกณฑก์ารชัง่นำา้หนกัพยานหลกัฐาน 
ดิจิทัลที่ชัดเจน จึงทำาให้ศาลต้องอาศัยหลักปฏิบัติ 
และประสบการณ์ของศาลเองในการพิจารณา ดังนั้น 
ในการพิจารณาชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานดิจิทัลนั้น  
ผู้เขียนเห็นว่าควรนำาหลักเกณฑ์สากลในการนำาพยาน 
หลักฐานดิจิทัลไปใช้ในทางกฎหมายมาประกอบ 
การพิจารณาด้วย ซึ่งได้แก่ (1) ความสมบูรณ์ของ 
หลักฐาน (Preservation) ซึ่งต้องมีความถูกต้อง 
ตรงกับต้นฉบับแบบบิตต่อบิต (bit by bit) (2) ระบุ 
ที่มาของหลักฐานได้ (Identification) ว่าเป็นรูปแบบ
ใด ได้มาจากอุปกรณ์ใด และใช้วิธีการเก็บ/กู้คืนอย่างไร  
(3) บุคคลทีด่แูลหรอืเก็บรกัษาหลกัฐานตอ้งเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ 
(Providing Expert) และ (4) หลกัฐานต้องได้รับการตรวจสอบ 
ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Rules of Evidence) 
เนือ่งจากกฎหมายแตล่ะประเทศมหีลกัเกณฑใ์นการรบัฟงั 

พยานหลักฐานที่แตกต่างกัน

 4.  การรับรองความถูกต้องแท้จริงของพยาน 
  หลักฐานดิจิทัล
  แม้วา่จะมกีฎหมายบญัญตัใิห้พยานหลกัฐานดจิทิลั

สามารถรบัฟังได้ดงักล่าวขา้งตน้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถจะ

ยนืยนัได้ว่าพยานหลกัฐานดจิิทลันัน้จะสามารถรบัฟังได้อย่าง

ถกูต้องแท้จรงิหรือไม ่เนือ่งจากพยานหลักฐานท่ีเปน็ขอ้มลู

อเิลก็ทรอนกิส์นัน้เป็นสิง่ทีส่ามารถแก้ไข เปลีย่นแปลง ลบ 

หรอืทำาลายได้โดยง่าย และมทีัง้แบบทีถ่กูสร้างขึน้โดยมนษุย์ 

เชน่ ไฟลเ์อกสาร, ไฟลภ์าพ และข้อความ ฯลฯ และแบบท่ีถกู 

สร้างขึน้โดยอัตโนมตัขิองระบบคอมพวิเตอร์ เชน่ Cache file, 

Cookie และ Web History ฯลฯ ประกอบกบัตามหลักกฎหมาย

ดังกล่าวข้างต้น สิ่งสำาคัญที่ต้องพิจารณาในการชั่งนำ้าหนัก 

พยานหลักฐานดจิิทลัคอื ความน่าเชื่อถือของลกัษณะหรอื 

วิธกีารทีใ่ชส้ร้าง เกบ็รกัษา หรอืสือ่สารข้อมลู อเิลก็ทรอนิกส์ 

ลกัษณะหรือวธิกีารเกบ็รกัษา ความครบถว้น และไม่มีการ

เปลีย่นแปลงของขอ้ความ ลักษณะ หรอืวิธีการทีใ่ชใ้นการระบุ

หรือแสดงตวัผูส้ง่ขอ้มลู ดงันัน้หากสามารถพสิจูน์ได้ถงึความ 

ถกูต้องแท้จรงิในเนือ้หาของขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส์ว่าไม่ได้มี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหา และระบบคอมพิวเตอร์ 

สามารถทำางานได้ตามปกติหรือไม่มีความผิดพลาดที่ส่ง 

ผลกระทบต่อเนื้อหาและรูปแบบของข้อมูลแล้วย่อมถือ 

เป็นการเพียงพอที่จะรับฟังไว้เป็นพยานหลักฐานได้  

จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า  

ในกรณีที่มีการนำาสืบพยานหลักฐานดิจิทัลจะต้อง 

มีการรับรองความถูกต้องแท้จริง (Authentication)  

ของพยานหลกัฐานเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจแก่ศาลในการรบัฟัง 

และให้นำ้าหนักพยานหลักฐานในการพิจารณาพิพากษา 

ลงโทษจำาเลย โดยมีหลักการสำาคัญ 2 ประการ คือ  

(1) การรับรองความถูกต้องแท้จริงจากบุคคลซ่ึงเป็น 

ผู้สรา้งข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์นัน้ (2) การรับรองความถกูต้อง 

ในการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ว่าสามารถทำางานได้ตามปกติและไม่มี

ความผิดพลาดในการประมวลผล หรือหากมีต้องไม ่

กระทบต่อความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลนั้น ซึ่งใน 

กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติที่กำาหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการในการรับรองความถูกต้องแท้จริงของพยาน 

หลกัฐานทีเ่ปน็ขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสท์ีใ่ช้นำาสบื และแนวทาง

ในการพิสจูน์ความน่าเชือ่ถอืของระบบคอมพวิเตอร์ท่ีบนัทกึ

หรือจัดเก็บพยานหลักฐานดังกล่าว ซ่ึงจะส่งผลต่อศาล 

ในการพิจารณาความนา่เชือ่ถอืและให้คณุคา่ต่อหลักฐานนัน้

ผูเ้ขยีนจงึเหน็วา่ควรมกีารกำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรอง

ความถูกต้องแท้จริงดังกล่าว เพื่อให้มาตรฐานการรับฟัง

พยานหลกัฐานดจิิทลัมคีวามชัดเจนและเปน็ไปในแนวทาง

เดียวกนั เช่น การรบัรองความถูกต้องแท้จริงของผูใ้ห้บรกิาร

อินเทอร์เน็ต (ISP), การรับรองความถูกต้องแท้จริงของ

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ทำาหน้าที่เก็บรักษาหรือส่งต่อ

พยานหลกัฐานดจิทิลั เป็นตน้ แตก่ารอาศัยคำารับรองของผู้ที่

สร้างหรอืบนัทกึขอ้มลูเพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอทีจ่ะ

เชือ่ไดว่้าขอ้มูลอิเลก็ทรอนกิส์นัน้ไม่ได้ถกูแก้ไขเปลีย่นแปลง 

ยังต้องพิจารณาถึงขั้นตอนและวิธีการเก็บรักษาและส่ง
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ต่อพยานหลักฐานดิจิทัลน้ันด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 

หรอืไม ่และก่อให้เกดิความเสยีหายตอ่ข้อมลูหรอืไม ่อยา่งไร

ก็ตามการรับรองความถูกต้องแท้จริงดังกล่าวนั้นเป็น

เพียงข้อสันนิษฐานว่าพยานหลักฐานดิจิทัลนั้นเป็นพยาน 

หลกัฐานทีถ่กูต้องแท้จรงิ แม้วา่จะไม่มกีารรบัรองกไ็มเ่ป็น 

บทตัดพยานมิให้รับฟัง เนื่องจากในการชั่งนำ้าหนักพยาน

หลักฐานของไทยนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาล

 5. การนำาสืบพยานหลักฐานดิจิทัล
  โดยทั่วไปการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดิจิทัลอาจ

จะได้มาจากผู้กระทำาความผิด ผู้เสียหาย หรือผู้ให้บริการ 

เมื่อพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว

มาแล้วจะต้องทำาการวิเคราะห์ว่าพยานหลักฐานนั้นเป็น 

พยานหลักฐานท่ีเกิดจากการกระทำาความผิดหรือไม ่ 

เวลาและสถานท่ีในการกระทำาความผิดนั้นตรงกับข้อมูล

ที่ปรากฏในระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ เป็นต้น เนื่องจาก

พยานหลักฐานดิจิทัลมีลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่อยู่ในรูปแบบรหัสเลขฐานสอง (binary code) ซึ่งไม่ม ี

รูปร่างและสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำาซำ้า  

หรือทำาลายข้อมลูได้โดยง่าย จงึอาจทำาให้ถกูโต้แย้งได้โดยง่าย 

ดังนั้นเมื่อคู่ความนำาเสนอพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา 

ศาลต้องนำาพยานหลกัฐานดงักล่าวมาวเิคราะห์ว่าเป็นพยาน

หลกัฐานทีม่นีำา้หนกัน่าเชือ่ถอืหรอืไม่เพยีงใด จงึมปีระเดน็

สำาคญัทีค่วรต้องพจิารณาในการนำาสบืพยานหลกัฐาน ไดแ้ก่

  (1) การนำาพยานหลักฐานดิจิทัลมาใช้ 

ในการพิสูจน์ความผิดจำาเป็นต้องระบุว่าความผิดนั้นเกิด

ขึ้นที่ใด ใครเป็นผู้กระทำาความผิด ข้อมูลถูกส่งมาจากผู้ใด  

และใครเป็นผู ้ใช้ข้อมูลนั้น รวมทั้งยังต้องคำานึงถึง 

การประทับเวลาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Time Stamp)  

เพื่อลดปัญหาความไม่สอดคล้องของเวลาจากระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน เป็นต้น

  (2) รอยประทบัเวลาและสถานทีท่ีก่ระทำาความผิด  

ซึ่งบันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์จะมีความถูกต้อง 

หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงแม่นยำาของนาฬิกา 

หรือการต้ังค่าเวลาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

ดิจิทัลที่เป็นพยานหลักฐานนั้น รวมทั้งการเปรียบเทียบ 

เวลาน้ันกับแหล่งข้อมูลเวลาที่น่าเชื่อถือจากภายนอก 

(เช่น โทรศัพท์มือถือ) เช่น ขณะส่ง E-mail อาจบันทึก 

เป็นเวลาหนึ่ง แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับ E-mail นั้นอาจ

จะเป็นอกีเวลาหนึง่ ขึน้อยูก่บัว่ากำาหนดเขตเวลาโลก (Time 

Zone) เป็นเวลาของประเทศไหน รวมทั้งยังต้องคำานึงถึง

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัขอ้มลูทีแ่สดงรายละเอยีดของไฟล์

ต่าง ๆ  (Metadata) เช่น วันที่สร้าง (Created) วันที่เข้าใช้

ล่าสุด (Accessed) วันที่แก้ไขล่าสุด (Modified) เป็นต้น

  (3) สถานท่ีเกดิเหตุและการกรทำาความผดิเกดิขึน้

ทีใ่ด เนือ่งจากในระบบกระจายข้อมลูคอมพวิเตอร์ ผูใ้ช้งาน

สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้จากสถานท่ีท่ีต่างกัน 

นอกจากนีเ้มือ่มกีารส่งข้อมลูอิเลก็ทรอนกิส ์เช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อาจมีข้อมูลส่วนหนึ่งถูกเก็บไว้ 

ที่ประเทศหน่ึง อีกส่วนหนึ่งอาจถูกเก็บไว้อีกประเทศ

หน่ึงก็ได้ ดังน้ันการเก็บรวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่อยู่ในระหว่างการรับ-ส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร ์

หรือในระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน  

จึงอาจทำาให้เกิดปัญหาเรื่องเขตอำานาจศาลและอาจทำาให้ 

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานนั้นได้ 

ในบางประเทศ

  (4) ปัญหาข้อมลูตกค้าง (Stickiness Problem) 

เป็นปัญหาที่เกิดจากการลบข้อมูลบางอย่างในระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งจะส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำาการลบ

ดัชนีระบุตำาแหน่งของข้อมูล (Index) นั้นออก แต่เนื้อหา 

ของข้อมูลยังคงมีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นจนกว่า 

จะถกูเขยีนทบั เมือ่ทำาการกูข้้อมลูคนือาจมข้ีอมลูบางสว่น 

ถูกเขียนทับส่งผลให้ข้อมูลที่กู้คืนมานั้นไม่สมบูรณ์  

อาจเป็นเหตุให้ฝ่ายจำาเลยสามารถยกปัญหานี้มาเป็น 

ข้อโต้แย้งในชั้นศาลได้

  (5) ความถกูต้องแท้จรงิของพยานหลกัฐานดจิิทลั

ที่ได้มา เพราะหากพนักงานอัยการต้องการใช้ข้อมูลเป็น 

พยานหลกัฐาน แต่พบว่าข้อมลูดงักล่าวถูกแก้ไขเปลีย่นแปลง
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ในระหว่างการเก็บรักษาหรือระหว่างการตรวจพิสูจน์ 

ในชั้นพนักงานสอบสวน ย่อมส่งผลให้พยานหลักฐาน 

ดังกล่าวมีนำ้าหนักและความน่าเชื่อถือลดน้อยลง

 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

การทีศ่าลจะพจิารณารบัฟังพยานหลกัฐานนัน้ ศาลจะต้อง

มั่นใจว่าพยานหลักฐานดิจิทัลนั้นมีความถูกต้องแท้จริง 

ตามข้อเท็จจริงที่คู่ความกล่าวอ้าง รวมทั้งยังต้องมั่นใจว่า

ระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึกหรือเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

นั้นทำางานได้ตามปกติไม่มีความบกพร่อง (error)  

ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยความเห็นจากผู้ที่มีความรู้ความ

เชีย่วชาญดา้นระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในสาขาต่าง ๆ เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงขั้นตอนและ 

วิธีการที่ทำาให้เกิดข้อมูลหลักฐานในการกระทำาความผิด 

 6.  การนำาสืบพยานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 
  คอมพิวเตอร์
  ในการสืบพยานหลักฐานดิจิทัลของไทยนั้น

จะให้ความสำาคัญกับกระบวนการรวบรวมและเก็บรักษา

พยานหลกัฐาน หว่งโซก่ารคุม้ครองพยานหลกัฐาน (Chain 

of Custody) รวมทั้งกระบวนการตรวจพิสูจน์พยาน 

หลักฐานดิจิทัล เน่ืองจากการดำาเนินการในส่วนนี้ 

ทำาให้สามารถพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

หลักฐานนั้นว่ามีอยู่จริงและมีความถูกต้อง ไม่ได้ถูกแก้ไข

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากตัวต้นฉบับ อันจะส่งผล 

ให้การรับฟังพยานหลักฐานนั้นมีนำ้าหนักน่าเชื่อถือ  

โดยเฉพาะในส่วนของการพิสูจน์ว่าเป็นพยานหลักฐาน

ท่ีแท้จริงหรือไม่นั้น นอกจากต้องพิจารณาจากความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคลกับข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจาก

การกระทำาความผิดโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว  

ยังต้องพิสูจน์ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์น้ันสามารถทำางาน 

และนำามาใช้ในการกระทำาความผิดตามที่กล่าวหาได ้ 

ดังนั้นในการพิสูจน์ดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องอาศัย 

ผู ้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้องมาอธิบายถึงขั้นตอน 

และวิธีการทำางานต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึง

การรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลด้วย 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพยานผู้เชี่ยวชาญจะแตกต่างกับพยาน

ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ คือ เป็นผู้ให้ความคิดเห็นทางวิชาการ 

เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการชั่งนำ้าหนักพยาน 

หลักฐานว่ามีความเก่ียวข้องกับประเด็นแห่งคดีและ 

มีนำ้าหนักเพียงพอจะพิจารณาพิพากษาต่อไป

 จากการศึกษาพบว่าระบบพยานผู้เชี่ยวชาญของไทย

นั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 243 บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม  

มีความเช่ียวชาญในการใด ๆ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์  

ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย์ หรือกฎหมาย 

ต่างประเทศ...” ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวมิได้เป็นบทบังคับ 

แต่เป็นเพียงการยกตัวอย่างซึ่งอาจหมายความถึง  

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

สารสนเทศด้วยก็ได้ แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ทำาให้ 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าใจ 

และอธบิายถงึขัน้ตอนวธิกีารทำางานของระบบคอมพวิเตอร ์

โปรแกรมหรือชุดคำาสั่งในการกระทำาความผิดได้ทั้งหมด  

ดังนั้นในคดีเดียวกันจึงอาจมีพยานผู้เชี่ยวชาญจำานวน 

หลายคนมาเสนอความเห็นก็ได้ และผู้เขียนมีความเห็นว่า 

ควรกำาหนดให้มีพยานผู้เช่ียวชาญที่ได้รับการยอมรับ 

หรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายในคดีสำาคัญเพื่อประโยชน ์

แห่งความยุติธรรม โดยอาจเป็นพยานผู้เช่ียวชาญกลาง 

ที่ศาลแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทำาความเห็นเทียบเคียง 

กับพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่ความนำามาเบิกความต่อศาล  

และเพือ่ให้ปราศจากข้อสงสยัใด ๆ   ในการพจิารณาคดีนัน้
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DSI ไขคดีละเมิด
อนุสิทธิบัตรอัญมณีสังเคราะห์

ด้วยแสงซินโครตอน
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DSI ไขคดีละเมิดอนุสิทธิบัตรอัญมณีสังเคราะห์
ด้วยแสงซินโครตอน

 อัญมณี หรือรัตนชาติ กำาเนิดมาจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ 

ที่ผ่านการเจียระไน ขัดมัน แกะสลัก และนำามาใช้เป็นเคร่ือง

ประดับ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สำาคัญคือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร  

และเป็นสิ่งของท่ีหายาก นอกจากนี้ คุณค่าและราคาของอัญมณี

แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ของตลาดและลักษณะจำาเพาะของอัญมณี เช่น สี ความโปร่งแสง 

ความวาว การกระจายของแสง  รอยแตกและตำาหนิในเนื้อพลอย

สืบเนื่องจากความต้องการของมนุษย์ทำาให้อัญมณีซึ่งเป็นสินแร่ 

จากธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว หาได้ยาก และราคาแพง

มากขึ้น นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามคิดค้นวิธีการสังเคราะห์อัญมณ ี

ข้ึนจากสารเคมีโดยเลียนแบบคล้ายธรรมชาติมากที่สุด ตั้งแต่ สี  

ความใส องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างภายใน เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของตลาด ซึ่งกรรมวิธีส่วนใหญ่อาศัยการตกผลึก  

แต่ใช้เวลาในการตกผลึกสั้นลงเป็นต้น

ภาพอัญมณีต่าง ๆ

 เมือ่ป ีพ.ศ. 2560 กรมสอบสวนคดพีเิศษ  
โดยกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้ทำา 
การสืบสวนข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิด 
อนสุทิธิบตัร เกีย่วกบัการผลติอัญมณสีงัเคราะห ์
ซึ่งในกรณีดังกล่าวได้มีนักธุรกิจชาวอาร์เมเนีย   
ประเทศสาธารณรัฐอาร์มีเนีย ซึ่งเคยเป็น 
ส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต และเป็น 
ประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
เพชรเจียระไน ได้มาร้องทุกข์ที่กรมสอบสวน
คดพีเิศษว่า ตนไดม้าลงทนุดำาเนนิธรุกจิอญัมณี
สังเคราะห์ในประเทศไทย โดยมีโรงงานผลิต 
ทีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี
เพื่อนำาออกจำาหน่วยในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ 
ในประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ 
มาเปน็เวลานานแลว้ ซึง่ผูร้อ้งไดไ้ปจดอนุสทิธบิตัร  
(Petty Patent) เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 
คดิคน้อญัมณสีงัเคราะหด์งักลา่วตอ่กรมทรพัยสิ์น
ทางปัญญาแล้ว และได้รับการคุ้มครองตาม 
อนุสิทธิบัตรดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  
 ในระหว่างดำาเนินการ ผู้ร้องได้ว่าจ้าง 
คนในละแวกบ้านเดียวกันในอาร์เมเนีย  
เพื่อมาควบคุมและดูแลการผลิตอัญมณี ต่อมา
ทั้งคู่เกิดความขัดแย้งกัน ลูกจ้างคนดังกล่าว 
จึงแยกตัวออกมาดำาเนินธุรกิจเอง และกลาย
เป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่สำาคัญ ทำาให้ผู้ร้องได้
รับผลกระทบทางธุรกิจ และในฐานะท่ีเขา
เป็นผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจึงเข้ามาร้องเรียนต่อ  
กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้สืบสวนว่า  
ลูกจ้างที่แยกตัวออกไปดำาเนินธุรกิจเองนั้น  

ไดผ้ลติอญัมณสีงัเคราะหโ์ดยละเมดิอนสุทิธบิตัร

ของตนหรือไม่ อย่างไร
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 กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้สืบสวนกรณี 

ดังกล่าวเบ้ืองต้นพบว่าลูกจ้างดังกล่าว ได้ไปเปิดบริษัท 

เปน็ของตนเองในเขตเมอืงพทัยา และผลติอญัมณสีงัเคราะห์

เชน่เดยีวกนั แต่การจะพิสจูนว์า่ลกูจา้งไดล้ะเมดิอนสุทิธิบัตร 

ของผู้ร้องหรือไม่นั้น จำาเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบ 

องค์ประกอบทางเคมีของอัญมณีสังเคราะห์ที่ลูกจ้างผลิต 

ว่าจะตรงกับข้อถือสิทธิตามอนุสิทธิบัตรของผู้ร้องหรือไม่  

คณะพนักงานสืบสวนในคดีดังกล่าว จึงได้ยื่นคำาร้อง 

ขอออกหมายค้นบริษัทที่ถูกกล่าวหาต่อศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมื่อศาลฯ 

ได้อนุมัติหมายค้นแล้ว จึงได้ไปทำาการตรวจค้นบริษัทฯ 

ดังกล่าว ซึ่งในการตรวจค้นคณะพนักงานสืบสวน 

ไดน้ำาเศษอญัมณสีงัเคราะหจ์ำานวนหนึง่ เพือ่นำามาตรวจสอบ

ส่วนประกอบทางเคมีว่า มีลักษณะหรือคุณสมบัติตรงกับ

ขอ้ถอืสทิธติามอนสุทิธบิตัรทีผู่ร้อ้งไดจ้ดทะเบยีนไวห้รอืไม ่ 

ซึ่งการตรวจพิสูจน์ลักษณะจำาเพาะเช่นน้ีว่า จะต้องใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดำาเนินการ โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก นักวิทยาศาสตร ์

ระบบลำาเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็น 

แสงที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยด้านวัสดุ ที่มีความพิเศษ

ต่างจากแสงอื่นๆ เช่น มีความสว่างและความเข้มแสง 

สูงมาก สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ลึกถึงระดับโมเลกุล

หรอือะตอมของวสัด ุดว้ยเหตนุี ้กองคดทีรพัยส์นิทางปญัญา 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI จึงนำาตัวอย่างอัญมณี

สงัเคราะห์ทีม่กีารฟอ้งรอ้งเรือ่งของการละเมดิอนสุทิธิบตัร

มาใหส้ถาบันวจิยัแสงซนิโครตรอนชว่ยตรวจสอบความจรงิ 

 ทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ได้วิเคราะห์และทดสอบ

องค์ประกอบทางเคมีของธาตุภายในอัญมณีสังเคราะห์ 

ดงักลา่ว ดว้ยเทคนคิการดูดกลนืรงัสเีอกซ ์รว่มถงึเทคนคิแอล

เอไอซพีแีมสสเปกโตรมเิตอร ์และเอกซเรยฟ์ลอูอเรสเซนต ์ 

ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา เพื่อหา

ลักษณะเฉพาะของอัญมณีสังเคราะห์แต่ละประเภท  

และจากการวิเคราะหพ์บวา่ อญัมณสีงัเคราะหแ์ตล่ะประเภท

ที่ DSI ได้รับการร้องเรียนนั้นมี องค์ประกอบทางเคมี 

ของธาตตุา่งกบัขอ้ถอืสทิธใินอนสุทิธบิตัรของผูร้้อง เทา่กบัวา่  

ข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดอนุสิทธิบัตรนั้นต้องตกไป  

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการสืบสวนความจริง และจะช่วยไขคดีที่มี 

ความลึกซึ้งทางวิทยาศาสตร์ 

 คดีน้ีถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการสืบคดีด้าน

นติิวิทยาศาสตรท์ีใ่ชแ้สงซินโครตรอนในการวเิคราะหต์รวจสอบ  

โดยแสงซินโครตรอนสามารถแยกแยะองค์ประกอบ 

ทางเคมขีองตวัอยา่งไดอ้ยา่งแมน่ยำา นอกจากนีย้งัสามารถ

วัดสารตัวอย่างแม้จะมีอยู่ในปริมาณน้อยมาก ๆ  ได้ อีกทั้ง

ยังไม่ทำาลายสารตัวอย่างอีกด้วย 
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แสงซินโครตรอนคืออะไร
 แสงซินโครตรอน คือแสงที่ถูกปลดปล่อยยออกมา

จากอิเล็กตรอนที่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง

(ความเร็วสามร้อยล้านเมตรต่อวินาที หรือประมาณหนึ่ง

พันล้านกิโลเมตรต่อช่ัวโมง) และเป็นแสงที่มีความเข้มสูง 

มีค่าพลังงานต่อเนื่อง ครอบคลุมช่วงพลังงานกว้างตั้งแต่

ช่วงของรังสีอินฟราเรดจนถึงรังสีเอ็กซ์ ทำาให้สามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา 

องคป์ระกอบและโครงสร้างของวัสดุต่างๆ ซึง่อาศัยหลกัการ

ใช้แสงซินโครตรอนเข้าไปกระตุ้นอะตอมท่ีอยู่ภายในวัสดุ 

ทำาให้เกิดกระบวนการบางอย่าง เช่น แสงเกิดการกระเจิง

จากวสัด ุหรอืวสัดมีุการดดูกลืนแสง หรอืมีบางส่ิงหลดุออก

มาจากวัสดุ เช่น มีอิเล็กตรอนหลุดออกมา หรือวัสดุมีการ

ปลดปล่อยรังสีเอกซ์ จากนั้นจะมีระบบวัดสำาหรับวัดแสง

ที่กระเจิง หรือวัดการดูดกลืนแสง หรือวัดอิเล็กตรอนหรือ 

รังสีเอกซ์ที่ถูกปล่อยออกมา แล้วทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกมาเปน็องค์ประกอบ หรอืลกัษณะโครงสรา้งวสัด ุดงัรปู

 สิ่งที่ทำาการวัดหลังจากการกระตุ้นด้วยแสง 

ซินโครตรอน จะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่นหากวัดรังส ี

เอกซ์ที่กระเจิงออกมาจากวัสดุ จะได้ข้อมูลของขนาด 

และรูปร่างของโมเลกุล หรือขนาดและรูปร่างของอนุภาค

นาโน หรือหากวัดอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากวัสดุ  

จะได้ข้อมูลลักษณะพื้นผิวของโลหะ หรือสารกึ่งตัวนำา 

หากวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของวัสดุ จะได้ข้อมูลระยะ

ห่างระหว่างอะตอมภายในวัสดุ หากวัดการดูดกลืนแสง

อนิฟราเรดของวสัด ุจะไดข้อ้มลูชนดิพนัธะเคมใีนวสัดุ หรือ

หากวัดรังสีเอกซท์ี่ปล่อยออกมาจากวสัดุ จะได้ข้อมูลชนิด

ของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุนั้น เป็นต้น นอกจาก

นั้น แสงซินโครตรอนยังสามารถใช้ในการสร้างเบ้าหล่อ

ขนาดเล็กระดับไมครอน เพื่อสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว

เรียบเรียงข้อมูลจาก 

http://www.slri.or.th/th/index.php?op-

tion=com_content&view=article&id=22&-

catid=50
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“ขยะอิเล็กทรอนิกส์” 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากสังคมเทคโนโลยี
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“ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสังคม
เทคโนโลยี

 ด้วยความหลากหลายของเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการ

อยา่งรวดเรว็ จงึเปน็เหตใุหก้ารบรโิภคสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส์

เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย้ัง และกระจายไปสู่ประชากร 

ทุกชนชัน้ ทัง้โทรศพัทม์อืถอื โทรทศัน์รุ่นใหม ่คอมพวิเตอร ์

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ประกอบกับการก้าว

กระโดดของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำาให้การ

ล้าสมัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเป็นไปอย่าง

รวดเร็วเช่นกัน

 ในปีหนึ่ง ๆ  เราบริโภคสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์

กนัมากนอ้ยเพยีงใด บางคนอาจจะตอบวา่ เปลีย่นโทรศพัท์

มอืถอืทกุป ีเพราะรุ่นใหม ่ๆ  ออกมาอยูต่ลอด ถา้ไม่เปลีย่น

อาจจะตกเทรนด์ โดยเฉพาะโทรทัศน์จอแอลซีดี ที่มีราคา 

ตำ่าลงจนน่าตกใจ ยังไม่รวมคอมพิวเตอร์ ที่หลายท่านมีไว้

ในครอบครองท้ังพซีแีละโนต้บุค๊ ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิส์ 

เหล่านี้ หลายท่านก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือ 

เต็มอายุสินค้านัก ก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ เรามักจะหาซื้อ 

มาใช้กันมากมาย โดยไม่ได้คำานึงถึงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

จะเสื่อมสภาพการใช้งานเมื่อใด และจะนำาไปกำาจัดทิ้ง

อยา่งไร เพือ่ไมก่่อให้เกดิอนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชน  

และผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั่นทำาให้เราเข้าไปมีส่วนร่วม 

อย่างไม่ตั้งใจในการสร้างกองภูเขาใหญ่ท่ีช่ือ “ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์”

 ในวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี ให้ความหมายไว้ว่า ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ “อีเวสต์” (e-waste) เป็นของเสียที่

ประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟา้หรอือปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสท์ี่

เสยีหรอืไม่มีคนตอ้งการแลว้ ขยะอิเลก็ทรอนกิสเ์ปน็ประเดน็

วิตกกังวล เน่ืองจากชิ้นส่วนหลายชิ้นในอุปกรณ์เหล่านั้น 

ถือว่าเป็นพิษ และไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้
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 ความก้าวลำ้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้ยังมีส่วนเร่ง 

ใหส้นิคา้อเิลก็ทรอนกิสอ์ยูใ่นสภาพตกรุน่เรว็ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์มือถือ  

ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนเครื่องบ่อยท่ีสุด อายุการใช้งาน 

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 3-5 ปี ขณะที ่

โทรศพัทม์อืถือมอีายใุชง้านเฉลีย่ 18 เดอืน อายกุารใชง้าน 

บวกกับจำานวนผูใ้ชเ้ครือ่งคอมพิวเตอร ์และโทรศัพทม์อืถอื 

ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกนั้น กำาลังเป็น

ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อม ๆ กัน

 ปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนกิสจ์ากทัว่โลกมีมากถึง 40 – 50  

ลา้นตันต่อปี ในประเทศไทยเองจากขอ้มลูของกรมควบคมุ

มลพิษ ในปี 2546 ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์

ประมาณ 58,000 ตัน ในปี 2547 – 2548 มีการนำาเข้า

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มือสองจากญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และ

สงิคโปร ์มากถงึ 265,000 ตัน จะเหน็ไดว้า่เปน็การเพิม่ขึน้

ในอัตราที่สูงมากจนน่าตกใจ

 ปจัจบุนัปญัหาขยะอเิลก็ทรอนกิสม์อีตัราการเพิม่สงูขึน้ 

เป็น 3 เท่าของขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเฉพาะ 

ขยะทีม่าจากผลติภณัฑด์า้นเทคโนโลยตีา่ง ๆ  เชน่ คอมพวิเตอร ์

โทรศัพท์มือถือ ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงรุ่นและตกรุ่น 

อยูต่ลอดเวลา ทำาใหม้ีการเลิกใช ้และถูกทิ้งเป็นขยะสะสม

เป็นปริมาณมากตามความต้องการของตลาด

 นอกจากนี้ ประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 

ปลายทางขยะอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลก ซึ่งถูกแฝง 

มาในรปูของการนำาเขา้สนิคา้คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอื 

ที่ใช้แล้วจากต่างประเทศ ซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น  

และพร้อมจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ สร้างปัญหามลพิษ 

ต่อไป ถ้าหากใครเคยไปเดินที่พันธ์ทิพย์ จะเห็นว่ามี

คอมพิวเตอร์มือสองวางขายเปน็จำานวนมาก และคนก็ชอบซ้ือ  

เพราะราคาถูกกว่า 50-70% เลยทีเดียว

วงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  ผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสส์ว่นมาก ไม่ทราบ

ถงึมหนัตภัยรา้ยแรงทีมี่ตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้มท่ีเกดิขึน้ 

จากวงจรชวีติของอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์เชน่ การใชส้ารพษิ 

ที่เป็นอันตรายอย่างสารปรอท ตะกั่ว และสารทนไฟ 

ในกระบวนการผลิต ที่สามารถก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

สารพษิในสิง่แวดลอ้ม และสขุภาพของคนงาน อกีทัง้เปน็ปัญหา 

ทีเ่กดิข้ึนในระหว่างข้ันตอนการรไีซเคลิ และการกำาจดัอกีดว้ย

แผนผังวงจรผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ทำาไมขยะอเิล็กทรอนกิส์จงึมีผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

 เนือ่งจากสว่นประกอบของผลติภณัฑอิ์เลก็ทรอนกิส์ 

มีสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต และ 

สิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถจำาแนกสารอนัตรายทีอ่ยูใ่นผลติภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ได้ ดังนี้

 ตะกัว่ เปน็สว่นประกอบในการบดักรแีผน่วงจรพิมพ์  

หลอดภาพรังสีแคโทด (CRT) เป็นต้น โดยผลกระทบ 

ท่ีเกิดข้ึนจะไปทำาลายระบบประสาทส่วนกลาง ระบบโลหติ 

การทำางานของไต การสืบพันธ์ุ และมีผลต่อการพัฒนา

สมองของเด็ก และทำาลายระบบประสาท ระบบเลือด  

และระบบสืบพันธุ์ในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ พิษจะสามารถ 

สะสมได้ในส่ิงแวดล้อมก่อให้เกิดผลเฉียบพลัน หรือแบบ

เรื้อรังได้ในพืช และสัตว์   

 แคดเมียม มักพบในแผ่นวงจรพิมพ์ ตัวต้านทาน  

และหลอดภาพรังสีแคโทด เป็นต้น ซึ่งสารนี้จะสะสม 

ในร่างกาย โดยเฉพาะที่ไต ทำาลายระบบประสาท ส่งผล 

ต่อพัฒนาการและการมีบุตร หรืออาจมีผลกระทบ 

ต่อพันธุกรรม
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 ปรอท มกัพบในตวัตัดความรอ้น สวติซ ์และจอแบน 

โดยจะส่งผลในการทำาลายอวัยวะต่าง  ๆ  รวมทั้งสมอง ไต 

และเด็กในครรภ์มารดาได้ และถ้าลงสู่แหล่งนำ้าจะเปลี่ยน

รูปเป็น Methylated Mercury และตกตะกอน ซึ่งสะสม

ในสิ่งมีชีวิตได้ง่าย และจะสะสมต่อไปตามห่วงโซ่

 โครเนียมเฮกซาวาแลนท์ ใช้ในการป้องกัน 

การกัดกร่อนของแผ่นโลหะเคลือบสังกะสี ซึ่งสามารถ 

ผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ได้ง่าย จะส่งผลในการทำาลายดีเอ็นเอ 

และเป็นสารก่อมะเร็งสำาหรับมนุษย์

 บริลเลียม ใช้ในแผนวงจรหลัก เป็นการก่อมะเร็ง 

โดยเฉพาะมะเรง็ปอด โดยผูท้ีไ่ดร้บัสารน้ีอยา่งตอ่เนือ่งจาก

การสูดดมจะกลายเป็นโรค Beryllicosis ซึ่งมีผลกับปอด 

หากสัมผัสก็จะทำาให้เกิดแผลที่ผิวหนังอย่างรุนแรง

 สารหนู ใช้ในแผงวงจร ซึ่งทำาลายระบบประสาท 

ผิวหนังและระบบการย่อยอาหาร หากได้รับปริมาณมาก

อาจทำาให้ถึงตายได้

 แบเรียม ใช้ในแผ่นหน้าของหลอดรังสีแคโทด  

ซึง่เปน็สารทีมี่ผลตอ่สมอง ทำาให้สมองบวม กลา้มเนือ้ออ่นลา้  

ทำาลายหัวใจ ตับ และม้าม

 ตัวทนไฟทำาจากโบรมีน ใช้ในกล่องพลาสติก 

ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร และตัวเชื่อมต่อ  

ซึ่งเป็นสารที่มีพิษและสามารถสะสมได้ในสิ่งมีชีวิต  

ถา้มทีองแดงรว่มดว้ยจะเพิม่ความเสีย่งในการเกดิไดออกซิน  

และฟวิแรนระหวา่งการเผา เนือ่งจากตวัทนไฟทำาจากโบรมนี

มีอยู่หลายรูปแบบ แบบท่ีมีอันตรายมากจะเป็นโบรมีน 

มีอยู่หลายรูปแบบ แบบที่มีอันตรายมากจะเป็น 

โพลีโบรมิเต็ดไบฟีนีล (Polybrominated Biphenyls- 

PBBs) ซ่ึงก่อให้เกิดไดออกซิน สารก่อให้เกิดมะเร็ง 

ทำาลายการทำางานของตับ มีผลกระทบต่อระบบประสาท 

และภมูติา้นทาน ทำาใหก้ารทำางานของตอ่มไทรอยดผิ์ดพลาด  

รวมถึงระบบต่อมไร้ท่อสามารถสะสมในนำ้านมของมนุษย์ 

และกระแสเลือด สามารถถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร

ตัวอย่างสารพิษในขยะอิเล็กทรอนิกส์
 ตะกั่ว ใช้มากในแบตเตอรี่ ผสมในฉนวนสายไฟ  

(PVC) แผ่นวงจรพิมพ์ (ตะกั่วบัดกรี) 

 ปรอท พบในเคร่ืองมือวัดสวิตซ์ หลอดไฟ  

Thermostat รีเลย์ 

 แคดเมยีม ใชใ้นชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส ์IR Detector 

จอภาพ รังสี แคโทด ผสมในพีวีซี 

 แคดเมียม 6 ผงสี ป้องกันการกัดกร่อนใน Heat 

Exchange 

 คลอรีน ฉนวนสายไฟ 

 อาร์เซนิก (สารหนู) ในอุปกรณ์ความถี่สูง  

ในแผงวงจรไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงโดยตัวเองเป็นสารพิษอันตราย และถ้าไปรวมกับวัสดุ 

มีค่าอื่น ๆ เช่นทองแดง ก็จะทำาให้ทองแดงปนเปื้อน

อันตรายไปด้วย

การรับมือกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์
 ขณะที่ทั่วโลกตื่นตัวการรับมือขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบว่าด้วยเศษซากผลิตภัณฑ์

เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์(Waste Electrical and 

Electronic Equipment: WEEE) และ ระเบยีบวา่ด้วยการ

จำากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain 

Hazardous Substance in electrical and electronic 

equipment: RoHS) โดยใชบ้งัคบักับผูน้ำาเขา้สนิคา้ดังกลา่ว 

และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตป่ ี2549 ซึง่กำาหนดใหผู้ผ้ลติอปุกรณ์

ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม กู้คืนและกำาจัด

อุปกรณ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้งานแล้ว เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภค

ตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งอุปกรณ์ที่ยังสามารถ 

ใชง้านไดต้อ่ไป หรอือปุกรณท์ีไ่มส่ามารถใชง้านไดแ้ลว้ใหน้ำา 

อปุกรณเ์หลา่นีก้ลบัไปใช้ใหม ่หรอืนำาไปรไีซเคลิอยา่งถกูวธิ ี 

และการรณรงค์ให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

ให้พิจารณาและปรับปรุงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
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 “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสังคม

เทคโนโลยีด้วยเหตุดังกล่าว ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมี

การส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศกำาลังพัฒนา 

เปน็ประจำา ซึง่ยงัไมม่กีฎหมายหรอืไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย

เพื่อคุ้มครองคนงานและส่ิงแวดล้อม ทั้งการรีไซเคิลขยะ 

ในประเทศกำาลังพัฒนายังมีต้นทุนถูกกว่า เช่น ต้นทุน

การรีไซเคิลกระจกจากจอคอมพิวเตอร์ในสหรัฐฯ คิดเป็น 

0.5 เหรียญต่อนำ้าหนัก 1 ปอนด์ เทียบกับ 0.05 เหรียญ

ในประเทศจีน และหลายครั้งการส่งออกดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดอนุสัญญาบาเซล (มาตรการสกัดกั้นการลักลอบ

เคลื่อนย้ายซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งในประเทศอื่น) 

และจากการตรวจสอบทา่เรอื 18 แหง่ในยโุรปเมือ่ป ี2548 

พบว่า มากถึงร้อยละ 47 ของขยะเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งขยะ

อเิลก็ทรอนิกสถ์กูสง่ออกไปอยา่งผิดกฎหมาย เฉพาะในองักฤษ  

ขยะอเิลก็ทรอนกิสอ์ยา่งนอ้ย 23,000 เมตรกิตนัถกูสง่ออก

อยา่งผดิกฎหมายโดยไมม่กีารระบวุ่าเปน็สินค้าประเภทใด

ในป ี2546 ไปยงัตะวนัออกไกลไมว่า่จะเปน็อนิเดยี แอฟรกิา

และจีน ในสหรฐัฯ ประมาณกันว่าร้อยละ 50-80 ของขยะ

ท่ีถกูรวบรวมเพือ่การรไีซเคลิ กจ็ะถกูสง่ออกไปในลกัษณะ

เดียวกัน แต่การกระทำาเช่นนื้ถือว่าถูกกฎหมายเพราะว่า

สหรัฐฯ ไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาบาเซล

 เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญกับ 

สิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ริเริ่ม “โครงการ 

เพือ่สิง่แวดลอ้มโครงการใหม ่เพ่ือแกป้ญัหาขยะอเิลก็ทรอนกิส”์ 

(Solving the E-Waste Problem : StEP) ข้ึนมา  

เพ่ือรณรงค์ลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  

ภายใตค้วามรว่มมือทัง้จากหนว่ยงานของภาครฐัและเอกชน

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ อาท ิบรษิทั ไมโครซอฟท,์ บรษิทั อริีคสนั,  

บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (เอชพี) และบริษัทเดลล์  

เป็นต้น 

 การรณรงคล์ดปญัหาขยะอิเลก็ทรอนกิสจ์ะเริม่ตัง้แต่

การจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี  

คือ การใช้ซำ้า (Reuse) และการนำาไปใช้อีก (Recycle)

 การใชซ้ำา้ (Reuse) เปน็การนำาอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์

ที่ใช้แล้ว และที่ไม่ต้องการใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  

อาจจะนำามาซ่อมแซม หรอืนำาไปบริจาคใหก้บัผูท้ีข่าดแคลน  

ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย    

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว  

อย่าง สหรัฐอเมริกา ได้นำาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลิกใช้แล้ว 

ไปบริจาคใหป้ระเทศทีก่ำาลงัพฒันาในแถบแอฟรกิาและเอเชีย

  การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการนำาส่วนที่ยัง

เป็นประโยชน์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกส่วน

ประกอบและวตัถทุีม่ค่ีาภายในออกมา อาท ิโลหะมคีา่ เงิน 

ทองคำาขาว และทองแดง เปน็ต้น ซึง่สามารถนำาไปรไีซเคลิ

และนำาไปผลิตอุปกรณ์อย่างอื่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

  แม้ว่าจะเราจะมีวันสิ่งแวดล้อมโลก (World  

Environment Day) ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี  

เพื่อรณรงค์ให้คนรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาเกี่ยวกับ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์คงไม่สามารถจบลงได้ด้วยการรณรงค์

เพียงแค่ปีละ 1 วันเท่าน้ัน หากแต่สามารถแก้ไขได้ด้วย

การสร้างจิตสำานึกในการใช้งานเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของ 

ผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองใหม่ก็ดี การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือตามแฟชั่นก็ดี  

การผลิตสินค้าไอทีที่ตำ่ากว่ามาตรฐานออกมาวางจำาหน่าย

ก็ดี ถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไป สักวันหน่ึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ก็คงจะล้นเมือง

 โปรดช่วยกันก่อนที่ประเทศไทยจะเต็มไปด้วย 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

 อ้างอิง: www.okanation.net



82กรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

เคล็ดลับการเป็นน้องใหม่
ในที่ทำางานอย่างไร้กังวล
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เคล็ดลับการเป็นน้องใหม่ในที่ทำางานอย่างไร้กังวล

 การเร่ิมต้นล้วนเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำาหรับเราทุกคน เช่น  
การทำางาน  ถือเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนไปอย่างสิ้นเชิง  
และการเป็นน้องใหม่ในที่ทำางานก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการปฏิบัติตัว 
อย่างไร หรือทำาอย่างไรให้เข้ากับคนในที่ทำางานได้อย่างไม่มีปัญหา  
การทำางานเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนสีสันให้กับชีวิต หากใคร 
มีความสุขกับงานที่ทำา ความสุขน้ันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิต 
ประจำาวันด้วยเช่นกัน ไม่ว่างานนั้นจะมาในรูปแบบไหนก็ตาม  
แต่อย่างน้อยก็ทำาให้ใครหลายคนมองเห็น ‘เป้าหมาย’ ของตัวเอง
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในทางกลับกันคนหลายคนก็ไม่มีความสุขกับงาน 
ที่ทำาเอาเสียเลย บ้างก็โทษเพื่อนร่วมงาน บ้างก็โทษสถานที่ทำางาน 
บา้งกโ็ทษตวังาน และบา้งกโ็ทษหวัหนา้ จงึทำาใหใ้ครหลายคนขยนั
เปลี่ยนงานกันเป็นว่าเล่น แต่น้อยคนนักที่จะหันกลับมาชำาเลือง
มองตัวเอง แล้วคิดว่าอันที่จริงแล้ว จะสุขหรือไม่สุข ก็ล้วนแต่อยู่
ที่ตัวเราเองทั้งนั้น
 การทำางานใหม่ในช่วงแรก ๆ เราอาจจะต้องพบกับวิธีและ
กระบวนการทำางานที่ไม่คุ้นเคย หรือในบางครั้งมันช่างแตกต่าง 
จากประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาของเรา สิ่งท่ีเราไม่ควรทำา 
คือการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการพยายามชักจูงเพื่อนร่วมงาน 
ให้คิดไปในทางเดียวกับเรา แต่เราควรพูดคุยเพื่อให้เข้าใจและ 
ทราบถึงเหตุผลและที่มาที่ไปของกระบวนการทำางาน น้ัน ๆ    
และเมื่อเราเข้าใจดีแล้วค่อยนำาเสนอแนวทางในการปรับปรุง 
การทำางาน

7 วิธีปรับตัวให้เข้ากับที่ทำางานใหม่
 1. มิตรภาพสำาคัญ  ย้ายที่ทำางานใหม่ เป็นสมาชิกใหม่  
อย่างแรกเราต้องเป็นมิตรกับทุกคน ฉะน้ันใครจะเป็นมิตรกับเรา
หรือไม่เราไม่รู้ แต่เราเป็นมิตรไว้ก่อนไม่เสียหาย เข้าไปวันแรก 

แจกรอยยิ้มทักทาย แค่น้ีความตึงเครียดของ 

การไม่รู้เขารู้เราก็บรรเทาไปได้มาก แล้วก็วางตัว 

เป็นมิตรกับทุก ๆ คนด้วยการทักทายพูดคุย 

เรื่องทั่วไป หรือแนะนำาตัวว่าเป็นใครมาจากไหน 

พร้อมฝากเนื้อฝากตัวเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไว้ก่อน

 2. สภุาพออ่นโยน ไมม่ใีครไมช่อบความสุภาพ

นุ่มนวล จึงเป็นการดีที่เราจะใช้ความสุภาพเพื่อ

แสดงออกถึงความจริงใจกับออฟฟิศใหม่ หากเรา

สุภาพกับเพื่อนร่วมงานต้ังแต่ตอนต้น เราก็จะได้

รับการตอบรับอย่างสุภาพกลับคืนมาเช่นกัน การ

ทำางานก็ทำาอย่างสุภาพนุ่มนวล เพ่ือให้ทุกคนเห็น

ว่าเราให้เกียรติและจริงใจกับงาน ไม่ใช่เจออะไรที่

ผิดไปจากที่คิดไว้ก็ชักสีหน้า บ่นพึมพำา หรือแสดง

อาการไม่พอใจจนเกินไป แบบนี้ไม่มีใครอยากจะ

เข้าใกล้น้องใหม่อย่างเราแน่ ๆ

 3. ขยันเรยีนรู ้จรงิอยูเ่ราอาจจะมีประสบการณ์

การทำางานมาแล้วหลายปี แต่การไปทำางานที่ใหม่

ก็เหมือนกับการเริ่มนับหนึ่งใหม่ เพราะวัฒนธรรม

องคก์รของแตล่ะทีน่ัน้ไมเ่หมอืนกนั ดงันัน้ ไมว่า่เรา

จะแก่กล้าประสบการณ์มาจากไหน หากเปล่ียนที่

ทำางานใหม่เรากต็อ้งขยนัเรยีนรู ้อะไรทีไ่ม่เขา้ใจหรอื

ไมม่ัน่ใจกถ็ามจากเพือ่นรว่มงานทีอ่ยูม่ากอ่น แตก่าร

ถามทกุครัง้ควรถามอยา่งสมเหตสุมผล ไมใ่ชว่่าถาม

ไปซะทุกเรื่อง แบบนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดี

 4.  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม สุภาษิต

สอนใจที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ผลดีเสมอ การ

เขา้ไปทำางานทีใ่หมก่เ็ชน่กนั เขา้ไปชว่งแรก  ๆ  หมัน่

สังเกตว่าเพื่อนร่วมงานของเราเขาทำางานอย่างไร 

สื่อสารอย่างไร เช่น ที่ทำางานบางที่สื่อสารกันผ่าน 

line แบบนี้เราก็ต้องหมั่นเช็คข้อความ หมั่นตอบ 

ไม่ใช่รู้ตัวอีกทีเมื่อเขาคุยสรุปงาน สั่งงานกันผ่าน 

line จนจบแล้วแต่เรากลับเพิ่งเข้าไปเห็น แบบนี้
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อาจจะเสียงานได ้ดงันัน้สงัเกตใหม้ากเพือ่การปรบัตวัใหไ้ว  

แบบนี้มีชัยอย่างแน่นอน

 5.  รับผิดชอบหน้าที่  แน่นอนว่าการเข้าไปทำางาน

ช่วงแรก ๆ เราจะยังรู้สึกเก้ ๆ กัง ๆ เพราะไม่แน่ใจเรื่อง

ขอบข่ายความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรา และอาการ

น้ีเองที่จะทำาให้งานเราหลุด กลายเป็นคนไม่รับผิดชอบ  

ดงันัน้ เราควรถามจากหวัหนา้งานใหชั้ดเจนตัง้แตวั่นแรกวา่  

งานท่ีเราต้องรับผิดชอบ หรือต้องตัดสินใจน้ันมีอะไรบ้าง 

เพื่อที่เราจะได้ไม่ปล่อยหลุดให้ใครมาว่าเราได้ทีหลังว่า

ขาดความรับผิดชอบ

 6. ติดตามงานของตัวเอง เป็นน้องใหม่ไม่ใช่แค่ต้อง

ตั้งใจทำางาน แต่เราต้องใส่ใจงานด้วยการติดตามและเช็ค

ผลอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ที่เรายังไม่ค่อย 

รูจ้กัใคร ยิง่ต้องใสใ่จมากเปน็พเิศษ เชน่ งานทีต่อ้งทำากนัเปน็ทมี  

เราทำาเสร็จแล้วก็ต้องส่งต่อให้คนในทีมคนอื่นสานต่อ  

เราควรติดตามผลงานว่า งานที่เราทำาไปเป็นอย่างไร  

มีผิดพลาดตรงไหน ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างหรือไม่ ไม่ใช่ 

เสร็จงานแล้ว ก็เลยตามเลยไปไม่สนใจงานนั้นอีกเลย  

เพราะงานทีท่ำาไมไ่ด้จบท่ีเราแค่คนเดียว ดังนัน้ การตดิตาม 

และเช็คผลงาน จึงเป็นหน้าที่ของน้องใหม่อย่างเรา 

ที่ต้องใส่ใจอย่างมาก

 7. สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา  การสื่อสารถือเป็น 

เร่ืองสำาคัญอย่างมากในองค์กร ดังนั้นการไปเริ่มงาน 

ที่ใหม่เราควรให้ความสำาคัญกับการสื่อสาร ต้องพยายาม

จับประเด็นสิ่งที่ฟังให้ได้ ถ้าหากจำาไม่ได้ต้องจดบันทึก 

เอาไว้ และเม่ือเราต้องเป็นผู้ส่ือสารออกไป เราต้อง

สื่อสารออกไปให้ตรงจุด ไม่พูดจาวกวนไปมา เรื่องไหน

ที่ไม่เข้าใจต้องพูด ต้องถามออกไป ไม่ใช่คาดเดาเอาเอง  

แลว้ทำาเพือ่ใหผ้า่น ๆ  ไป เพยีงเพราะอายทีจ่ะพดูวา่ไม่เขา้ใจ  
อายทีจ่ะพดูวา่ไมรู่ ้ขอเตอืนวา่ถา้งานออกมาผดิพลาดเพยีง
เพราะอายที่จะถาม ผลสุดท้ายจะอายกว่าเดิม เพราะงาน
ผิดพลาดก็ได้
 เมื่อเริ่มต้นตำาแหน่งใหม่ คนทำางานมืออาชีพให้ 
ความสำาคัญกับการทำางานควบคู่ไปกับการทำาความรู้จัก
เพื่อนร่วมงาน เราต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่า เราทุ่มเท 
ให้กับการทำางาน แต่ก็ยังต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับเพ่ือนร่วมงานของเรา และหัวหน้าด้วย เราจะพบว่า 
เพื่อนร่วมงานของเราสามารถเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง 
และมีบทบาทสำาคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย 
ในการทำางานได้ง่ายขึ้น
 อย่างไรก็ตามการที่ได้เข้าไปทำางานเป็นน้องใหม่ 
ในที่ทำางานให้นับเป็นการเร่ิมต้นที่ดีที่จะได้รับความรู้
และประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เข้าสู่ช่วงชีวิตจริงของความ 
เป็นผู้ใหญ่ การเป็นพนักงานใหม่ให้ประสบความสำาเร็จ 
ต้องเริ่มต้นให้ดี เพราะก้าวแรกที่มั่นคง ย่อมส่งผล 
ต่อก้าวต่อ ๆ ไป ดังน้ัน หากพนักงานใหม่ต้ังใจเรียนรู้ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว  
ก็จะสามารถทำางานต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบ 
ความสำาเร็จ สิ่งท่ีเราทำาได้น่ันคือการตั้งสติเรียบเรียง 
ความคิด ค่อย ๆ ปรับตัวไปเรื่อย ๆ ทีละนิด แล้ววันหนึ่ง 
เม่ือเราเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เข้าใจลักษณะงาน  
เขา้ใจการทำางานของหวัหนา้งานและเพือ่นรว่มงาน ใหค้ดิอยู่
เสมอวา่ ถา้เราตัง้ใจกับทกุสิง่ทีท่ำา สกัวนัเราจะตอ้งประสบ 
ความสำาเร็จในหน้าที่การงาน และรุ่นพี่ที่เฝ้ามองเราตั้งแต่
กา้วแรกทีเ่ราเข้ามาทำางานจะต้องภมูใิจในตัวเราอยา่งแนน่อน
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : jobsDB, jamsai.com, 

marketingoops.com 
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ปวดคอแบบไหน ส่ออันตราย
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ปวดคอแบบไหน ส่ออันตราย

 เม่ือพูดถึงอาการปวดบริเวณต้นคอ บ่า สะบัก เชื่อว่า ผู้อ่านหลาย ๆ 

ท่านคงเคยเกิดอาการลักษณะนี้มาก่อน และบางรายหาทางออกด้วยการใช้

บรกิารนวดแผนโบราณ ซึง่อาจช่วยบรรเทาอาการไดบ้า้ง มากนอ้ยแตกตา่งกนั  

แต่ส่วนใหญ่ก็หวนกลับมาเป็นอีก บางรายปวดเรื้อรังจนแยกไม่ออกว่าเป็นแค่

ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดเพราะสาเหตุอื่น

 สำาหรบัปญัหานี ้ผศ.นพ.เจรญิชยั อศัวกอ้งเกยีรต ิศลัยแพทย์กระดกูสนัหลัง  

ประจำาโรงพยาบาลเวชธาน ีกลา่ววา่ อาการปวดคอนัน้ พบไดใ้นคนหลากหลาย

อาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่นั่งทำางานในสำานักงาน หรือออฟฟิศนั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ ่

อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ มือพิมพ์แป้นพิมพ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง การนั่งอยู ่

ในท่าเดิมนาน ๆ เป็นสาเหตุของอาการปวดคอที่ทำาให้ผู้ป่วยต้องมาพบ

แพทย์บ่อยมาก อาจปวดแบบเป็น ๆ หาย ๆ หรือปวดเรื้อรัง ถ้าอาการปวด 

มาจากกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยก่อปัญหา 

อะไรมาก แต่ถ้าปวดรุนแรงมาก 

เพราะหมอนรองกระดกูสนัหลงับรเิวณ

กระดูกต้นคอเสื่อม แล้วเคลื่อนไปทับ

เสน้ประสาท หรอืไขสนัหลงั อาการปวด 

ชนิดนี้นับว่าเป็นอันตราย

 รู้จักหมอนรองกระดูก
 คอ และหลังของคนเราจะประกอบ

ดว้ยกระดกูสนัหลงัหลาย ๆ  ขอ้มาตอ่กัน  

ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมี

อวัยวะชนิดหนึ่งคั่นอยู่ เรียกว่า หมอน

รองกระดูก ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน

หลัก คือ วงรอบนอกจะมีลักษณะเป็น

วงแหวนที่มีความหยุ่น เหนียว คล้าย

ยางรถยนต์ และใจกลางวงแหวนนี้จะ

มีลักษณะเป็นเหมือนเจลใส ๆ  ทั้งหมด

มีหน้าที่รับแรงกระแทก และมีความ

ยืดหยุ่นในตัว ทำาให้เราเคลื่อนไหว

กระดูกสันหลังได้ดีขึ้น

       นอกจากพฤติกรรมใช้งานคอและ

หลังแบบผิด ๆ  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

นาน ๆ  ทีท่ำาใหห้มอนรองกระดกูเสือ่มแล้ว  

อายุที่มากขึ้นก็เป็นสาเหตุของหมอน

รองกระดกูเสือ่มเชน่กนั เพราะภาวะนี้

เปน็การเสือ่มตามธรรมชาติ เมือ่อายเุกิน 

30 ปี โปรตีนที่อยู่ในเจลซ่ึงอยู่ข้างใน 

หมอนรองกระดูก รวมถึงวงแหวน

รอบนอกจะเริ่มเสื่อม อีกทั้งยังสูญเสีย

ความยดืหยุน่และคณุสมบตักิารรบัแรง

กระแทก ทำาให้เวลาขยับตัว กระแทก 

หรือใช้งานมาก ๆ จะทำาให้วงแหวน 

ที่อยู่รอบ ๆ เจลดังกล่าว ซึ่งทำาหน้าที่
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ยึดระหว่างข้อต่อแต่ละข้อเปื่อยยุ่ยและฉีกขาดในที่สุด  

จนเนื้อของหมอนรองกระดูกเกิดการเคลื่อนไปข้างหลัง 

เบียดอวัยวะสำาคัญท่ีคอ คือ ไขสันหลังที่ต่อมาจากสมอง  

ซ่ึงเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำางานของระบบต่าง ๆ  

ภายในร่างกาย หรือเส้นประสาท ถ้าหมอนรองกระดูก

เสื่อมหรือเคลื่อน จนทำาให้ความแข็งแรงในการยึดกันของ

ข้อกระดูกสันหลังลดลง ร่างกายจะพยายามสร้างหินปูน 

หรือสร้างเน้ือเยื่อโดยรอบข้อต่อให้หนาตัวมากยิ่งขึ้น  

จะยิ่งทำาให้มีการกดทับช่องไขสันหลังมากขึ้น

       ระยะแรกอาจแยกไม่ออกว่าอาการปวดคอนั้น  

เปน็อาการปวดทัว่ ๆ  ไป หรอืปวดเพราะหมอนรองกระดกูเสือ่ม  

แต่สามารถสังเกตได้โดย ถ้าเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อ 

จะมีอาการเมื่อใช้งาน พอได้พักอาการจะดีขึ้น แต่กรณ ี

ท่ีเป็นหมอนรองกระดูกเส่ือม แม้จะพักผ่อนแล้วอาการ 

ไม่ค่อยจะดีขึ้น ยังคงปวดต่อเนื่อง

 อาการปวดคอแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
 - กลุ่มที่มีอาการปวดคออย่างเดียว ปวดมาถึงบ่า 

และสะบัก กลุ่มนี้ถึงแม้จะรักษาค่อนข้างง่าย แต่ก็เป็น

อันตรายหรือภัยเงียบด้วยเช่นกัน เพราะผู้ป่วยคิดว่า

ไม่อันตรายจึงไม่มาพบแพทย์ แต่ความจริงแล้วควรมา 

พบแพทย์เพื่อแยกว่าเป็น Office Syndrome หรือหมอน

รองกระดูกเสื่อม

 - กลุ่มที่ปวดเพราะมีการกดทับเส้นประสาท  

มีอาการแสดง คือ ปวดร้าวลงแขนไปจนถึงมือร่วมกับ 

อาการชา รายที่เป็นมาก ๆ อาจมีอาการอ่อนแรง 

ร่วมด้วย เช่น ยกไหลไม่ขึ้น ขยับน้ิว หรือกระดกข้อมือ

ไม่ข้ึน นอกจากนี้ หากมีการกดทับเส้นประสาทท่ีทำางาน

เกีย่วข้องกบัสว่นใด จะสง่ผลใหก้ลา้มเน้ือสว่นน้ันลบีลงดว้ย  

บางครั้งอาจลีบถาวร ถึงแม้จะทำาการผ่าตัดแล้วก็ตาม  

อยา่งไรกต็าม กลุม่น้ีเมือ่ทำาการรกัษาโอกาสหายมมีากกวา่

กลุ่มที่หมอนรองกระดูกเสื่อมที่ไปกดทับไขสันหลัง

 - กลุ่มที่ปวดเพราะมีการกดทับไขสันหลัง กลุ่มนี้ 

จะมีอาการแสดงที่ไม่ชัดเจน ทำาให้กว่าผู้ป่วยจะรู้ตัว 

ก็มักจะเป็นมากแล้ว ผู้ป่วยอาจมีประวัติปวดคอเรื้อรัง 

ร่วมกับปวดลงแขนหรือลงขา หรือมีอาการชาร่วมด้วย  

ไปจนถึงมีอาการอ่อนแรง หรือกล้ามเน้ือบางส่วนเจ็บ  

กล้ามเนื้อมือลีบ หยิบจับของเล็ก ๆ หรือใช้มือทำางาน 

ที่ละเอียด เช่น กลัดกระดุม ผูกเชือกรองเท้าไม่ถนัด  

ตลอดจนมีอาการของการเดินเซ สูญเสียการทรงตัวที่ดีไป 

อาจมีอาการจนถึงขั้นควบคุมระบบการขับถ่ายได้ลำาบาก
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 ในอดีตกลุ่มที่ปวดเพราะมีการกด

ทับไขสันหลัง จะทำาการรักษาค่อนข้าง

ลำาบากและมีความเสี่ยงสูง เพราะระยะ

หา่งระหว่างไขสนัหลงักับหมอนรองกระดกู 

หรือหมอนรองกระดูกกับเส้นประสาท

ห่างกันประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือไม่ถึง

มลิลเิมตร แต่สมยันีมี้เทคโนโลยกีารผ่าตดั

ทีท่นัสมัย มีการนำาเคร่ืองมอืทีด่มีาชว่ยใน

การผ่าตัดให้มีความแม่นยำาและมีความ

ปลอดภัยสูงขึ้น โดยใช้กล้องขยายที่เรียก

ว่า “ไมโครสโคป” (Spine microscope) 

หลกัการเหมอืนกลอ้งจลุทรรศท์ีน่กัเรยีน

ใช้ดูจุลินทรีย์ในห้องทดลอง เป็นการส่อง

อนภุาคเลก็ ๆ  ใหข้ยายใหญข้ึ่น ทำาให้มอง

เห็นชัดเจน นำามาสู่ความแม่นยำา และ

ปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผ่าตัด

 สำาหรบัวธิปีอ้งกนั และบรรเทาอาการ

ปวดคอนัน้ ควรทำากายบรหิารโดยพยายาม

ออกกำาลงักลา้มเนือ้บรเิวณโดยรอบคอให้

แข็งแรงขึ้น เนื่องจากในชีวิตประจำาวัน 

คนส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อ

บริเวณคอเลย สามารถบริหารกล้ามเนื้อ

คอได้โดยการยืดและการเกร็งกล้ามเนื้อ 

ดังนี้

 1. การยืดกล้ามเนื้อ ก้มให้คางชิด

อกค้างไว้ นับ 10 วินาที แล้วเงยหน้าขึ้น

ในทิศทางตรงข้ามค้างไว้ 10 วินาที จาก

นั้นก็ทำาเช่นเดียวกันแต่ให้หันหน้าและ

เอียงศีรษะไปในทิศทางซ้ายและขวา ค้างไว้ข้างละ 10 วินาที เพื่อเป็นการ

ยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อให้มีการเคลื่อนไหว

 2. การเกร็งกล้ามเนื้อ เพื่อเสริมความแข็งแรงและความทนทาน 

ใหก้ลา้มเนือ้คอ ดว้ยการเอามอืดนัศีรษะไว้ในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ขณะเดยีวกนั  

ให้พยายามเกร็งคอเพื่อต้านแรงดันจากมือที่ดันศีรษะไว้ ให้ทำาทุกทิศทาง

ทั้งดันขมับด้านซ้ายและขวา หน้าผาก และท้ายทอย การทำาเช่นน้ีจะช่วย

ให้คอได้ออกกำาลังกาย

 ผู้ที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดคอ ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าอาการ 

ทีเ่ปน็รนุแรงถงึขัน้เปน็หมอนรองกระดูกกดทบัไขสันหลัง บางครัง้มาพบแพทย์

เมือ่สาย ตอนทีโ่รคเปน็มากแลว้ ดว้ยอาการเสยีการทรงตวั หรอือาจมอีาการ

ออ่นแรงรว่มด้วย ควบคุมความสมดุลของรา่งกายไมดี่ หกล้มงา่ย หรอืใชม้อื

ทำางานที่มีความละเอียดไม่ได้ เพราะควบคุมความละเอียดของกล้ามเน้ือ 

ไม่ได้ เป็นต้น จึงไม่อยากให้ประวิงเวลาในการมาพบแพทย์ เพราะคิดว่า 

อาการปวดคอท่ีเป็น ๆ หาย ๆ เป็นเร่ืองธรรมดาที่ไม่อันตรายอะไร  

แล้วรอจนเป็นมากแล้วถึงมาพบแพทย์ อาจทำาให้เสียโอกาสในการรักษาได้


