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EDITOR’S TALKบก.ทักทาย

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจำาดีเอสไอไตรสาร ฉบับที่ 2/2562
คำ�ถ�ม : กองคดีธุรกิจก�รเงินนอกระบบ ได้คิดค้นนวัตกรรมแบบสอบถ�มออนไลน์ 

 ใชช้ือ่ว่�อะไร และส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวกให้ประช�ชนเพิม่ขึน้อย�่งไรบ�้ง

ส่งลุ้นร�งวัลได้ที่ : กรมสวบสวนคดีพิเศษ ส่วนประช�สัมพันธ์

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล 

จะได้รางวัลเป็น 
ทรัมไดรฟ์

จำานวน 20 รางวัล

 	 วารสาร	 “DSI	 ไตรสาร”	 ปีที่	 11	 ฉบับที่	 2	 เดือนมกราคม	 -	 มีนาคม	 2562	 ยังคงเป็นช่วงเวลา 

แห่งความสุข	 ส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่กันอยู่ในช่วงเดือนมกราคม	 เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่	 ๆ	 

ช่วงต้นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง	ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ยังคงต้องดำาเนินต่อไปในทุก	ๆ 	สถานการณ ์

เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจ	 อันนำามาซ่ึงความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนเหมือนเช่น 

ที่ผ่านมา	

	 	 ดีเอสไอไตรสาร	 ฉบับนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย	 อาทิเช่น	 กรณีปัญหาหนี้นอกระบบและ 

การตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่	 สืบเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย	 ประชาชนสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 มิจฉาชีพได้ฉกฉวยโอกาสนำาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการชักชวน 

และใช้กลอุบายหลอกลวงให้ประชาชนโดยทั่วไป	 เข้ามาร่วมลงทุน	 โดยมีการกล่าวอ้างจะให้ผลประโยชน์

ตอบแทนในอัตราที่สูง	 ชักจูงใจด้วยการกล่าวอ้างความสำาเร็จต่าง	 ๆ	 ในการลงทุน	 หรือกล่าวอ้างถึงบุคคล 

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปประสบความสำาเร็จจากการลงทุน	 ส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ 

เป็นจำานวนมากอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ	 เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ามหาศาลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 

ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่	 ดังนั้น	 จึงเป็นความกดดันอย่างยิ่งที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ต้องเร่งดำาเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน	 ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดทั้งขบวนการ 

ได้อย่างรวดเร็วและเยียวยาผู้เสียหายจำานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รายละเอียดเพิ่มเติมและเร่ืองราว 

ที่น่าสนใจอื่น	ๆ	ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ

	 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด	 ๆ	 เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที่	 

กองบรรณาธิการวารสาร	 DSI	 ไตรสาร	 ส่วนประชาสัมพันธ์	 สำานักงานเลขานุการกรม	 อาคารกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 10210	 กองบรรณาธิการยินดี 

ที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำาไปปรับปรุงการจัดทำาวารสาร	 DSI	 ไตรสาร	 ให้ดียิ่งขึ้น	 และขอขอบคุณ 

ทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก	ๆ	ท่านมา	ณ	ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ
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เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงน�มถว�ยพระพรแด่

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีมห�มงคลบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ณ พระล�นพระร�ชวังดุสิต

 วันอังคารท่ี	 1	 มกราคม	 2562	 พลอากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 

ศาสตราจารย์พิเศษ	 วิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นำาคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	 ลงนามถวายพระพร	 

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	 เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	 2562	ณ	พระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร	กรงุเทพมหานคร	ทัง้นี	้พนัตำารวจเอก	ไพสิฐ	วงศเ์มอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ไดน้ำาเหลา่ขา้ราชการกรมสอบสวนคดี

พเิศษ	รว่มลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู	เนือ่งในโอกาสวันขึน้ปีใหม	่พทุธศกัราช	2562	 

นี้ด้วย

	 เม่ือวนัพธุที	่20	กมุภาพนัธ	์2562	พนัตำารวจโท	กรวชัร์	ปานประภากร	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ	และขา้ราชการกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ	ร่วมพิธีมหามงคลบำาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย	พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 

ในรชักาลที	่9	และสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ	โดยมสีมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายกเปน็ประธาน

ฝ่ายสงฆ์	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต



ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

5กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีมห�มงคลบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ณ พระล�นพระร�ชวังดุสิต

	 วันจันทร์ที่	25	มีนาคม	2562		นายมณฑล	แก้วเก่า	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 

รว่มพธิมีหามงคลบำาเพญ็พระราชกศุลอทุศิถวาย	พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	 

บรมนาถบพิตร	 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 และ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้นายเกษม		วัฒนชัย	องคมนตรี	เป็นผู้แทนพระองค์	

และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์		ณ	พระลานพระราชวังดุสิต

DSI ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�ม ดี ด้วยหัวใจ” พัฒน�คลองแวะ

	 เม่ือวันจันทร์ที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2562	 พลอากาศเอก	 ประจิน	 จ่ันตอง	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม	พร้อมด้วย	พลเอก	ชูชาติ	ยังขาว	รองเสนาธิการทหาร	คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	พันตำารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 คณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ข้าราชการ	 

ลูกจ้าง	เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี		ข้าราชการ	พลเรือน	ทหาร	ตำารวจ	และประชาชนจิตอาสา	จำานวนกว่า	 

1,200	คน	ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“เราทำาความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	พัฒนาคลองแวะ		ณ	สนามกอล์ฟ	กรมชลประทาน	อำาเภอปากเกร็ด	

จังหวัดนนทบุรี
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	 เมือ่วนัเสารท์ี	่2	มนีาคม	2562	พนัตำารวจเอก	ไพสฐิ	วงศเ์มือง	อธิบดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ	มอบหมายให	้พันตำารวจตรี	ยทุธนา	แพรดำา	 

ผู้อำานวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในฐานะผู้แทน

กระทรวงยุติธรรม	ร่วมพิธีวางพานพุ่ม	ถวายเครื่องราชสักการะและถวายความเคารพ	เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”	ณ	ห้องประชุมจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	

ชั้น	5	อาคารกระทรวงแรงงาน	ดินแดง	กรุงเทพฯ

DSI เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมง�น “พระบิด�แห่งม�ตรฐ�นก�รช่�งไทย”

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

ดีเอสไอศึกษ�ดูง�นกองบัญช�ก�รกองทัพไทยหนึ่งในห้�หน่วยง�น

ที่ได้รับร�งวัลเลิศรัฐ จ�กสำ�นักง�น ก.พ.ร.

	 เมือ่วนัศกุรท์ี	่11	มกราคม	2562	พนัตำารวจตรี	ณฐพล	ดษิยธรรม	ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดคุ้ีมครองผูบ้รโิภค	นำาคณะทำางานเพือ่สง่ผลงานเขา้รบั

รางวลัเลศิรฐั	ประจำาป	ีพ.ศ.	2562	จากสำานกังาน	ก.พ.ร.	และบคุลากรในสงักดักรมสอบสวนคดพีเิศษทีส่ง่ผลงานสมคัรเขา้รบัรางวลั	จำานวน	40	คน	 

เขา้ศกึษาดงูานและแลกเปล่ียนเรยีนรู้ปจัจัยความสำาเรจ็ของกองบัญชาการกองทัพไทยท่ีมโีดดเดน่เปน็	Best	Practice	จนได้รบัรางวัล

เลิศรัฐ	ประจำาปี	พ.ศ.	2561	โดยมี	พลตรี	กฤษฏิ์ชัย	จำานงค์เนียร	ผู้อำานวยการสำานักบริหารทรัพยากร	สำานักงานปลัดบัญชีทหาร	 

กองบัญชาการกองทัพไทย	และคณะ	ให้การต้อนรับ	ณ	กองบัญชาการกองทัพไทย	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร
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DSI แลกเปลี่ยนข้อมูลก�รค้�มนุษย์ คดีพิเศษที่ 143/2561 ณ นครดูไบ สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์

	 เมื่อระหว่างวันที่	20	–	25	มกราคม	2562	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	ได้อนุมัติให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่	143/2561	 

(กรณีหลอกลวงหญิงไทยไปบังคับค้าประเวณีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	 เดินทางไปปฏิบัติราชการ	ณ	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยพันตำารวจตรี	 อาริชย์	 ทัศน์พันธุ์	 ผู้อำานวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์	 3	 เป็นหัวหน้าคณะ	

ร่วมกับนายอภิชัย	ทองประสม	อัยการจังหวัดประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด	พนักงานอัยการร่วมสอบสวน	เข้าพบและหารือร่วมกับ	

H.E.	 Abduraham	Aljarman	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ	 ในฐานะรองเลขาธิการ 

คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์แหง่สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส	์ในประเดน็การดำาเนนิการตามแนวทางการดำาเนนิการ

ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์	ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

DSI ร่วมกับ TIJ และผู้เชี่ยวช�ญจ�กประเทศนอร์เวย์ จัดอบรม

“เพิ่มศักยภ�พพนักง�นสอบสวน-สืบสวนในก�รสอบป�กคำ�”

	 วันจันทร์ที่	21	มกราคม	2562		พันตำารวจเอก	ไพสิฐ		วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กล่าวในพิธีเปิดการอบรม	ร่วมกับ	

ศาสตราจารย์พิเศษ	กิตติพงศ์	กิตยารักษ์	ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	และ	H.E.	Ms.	Kjersti		Rodsmoen	

เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์	

	 โครงการอบรม	“การเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวน	-	สืบสวนในการสอบปากคำา”		(Investigative	Interviewing	Methods)	

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของงานสอบสวน	 สืบสวนของบุคลากรภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล	 ในการสอบสวน	 

เพ่ือการค้นหาความจริง	 ช่วยลดความผิดพลาดและลดระยะเวลาในการสอบปากคำา	 ที่สำาคัญจะไม่กระทบต่อสิทธิพื้นฐานของ 

ผู้ถูกกล่าวหา	 	 ผู้เสียหาย	 และพยาน	 ทั้งน้ี	 โครงการฯ	 ดังกล่าวจัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 ระหว่าง 

วันที่	21	-23	มกราคม	2562	โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนอร์เวย์	ประกอบด้วย	Norwegian	Police	University	College	 

และ	 Norwegian	 Center	 for	 Human	 Rights	 เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ	ณ	 ห้องฝึกอบรมสถาบันเพื่อการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย	ชั้น	15		อาคารจีพีเอฟ	วิทยุ		ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร
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DSI เสริมสร้�งภูมิต้�นท�นแชร์ลูกโซ่ จังหวัดชัยภูมิ

	 เมื่อระหว่างวันที่	24	-	30	มกราคม	2562	พันตำารวจเอก	ไพสิฐ		 

วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้มอบหมายให้นายปิยะศิริ		

วัฒนวรางกูร	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	ลงพื้นที่	จังหวัดชัยภูมิ	 

จำานวน	10	อำาเภอ	ไดแ้ก	่อำาเภอเมอืงชยัภมู	ิ/อำาเภอบา้นเขวา้/อำาเภอเนินสงา่/ 

อำาเภอจัตุรัส/อำาเภอคอนสาร/อำาเภอเกษตรสมบูรณ์/อำาเภอซับใหญ่/ 

อำาเภอหนองบัวระเหว/อำาเภอภักดีชุมพล	 และอำาเภอหนองบัวแดง	

โดยมกีลุม่เป้าหมาย	ผูน้ำาชุมชนทอ้งถิน่และกำานนัผูใ้หญ่บ้าน	เขา้รับฟงั 

การบรรยายให้ความรู้	จำานวนประมาณ	2,800	คน

สำ�นักง�นรักษ�คว�มมั่นคงท�งก�รทูตสหรัฐฯ กระชับคว�มร่วมมือต่อต้�นก่อก�รร้�ยกับ DSI

	 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่24	มกราคม	2562	 

เวลา	 14.00	 น.	 คณะเจ้าหน้าที่จาก

สำานักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต	 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ประจำาประเทศไทย	(Regional	Security	 

Office	-	RSO)	นำาโดย	Mr.	Peter	M.	Riva	 

หัวหน้าสำานักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต	 (Regional	 Security	 Officer)	 เข้าพบ	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 พันตำารวจโท	 กรวัชร์	 ปานประภากร	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และพันตำารวจโท	 ปกรณ์	 

สุธีวกุล	 รองอธิบดีีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เพ่ือสวัสดีปีใหม่	 และจากนั้น	 ได้เข้าพบ	 ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและ 

คดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศเพือ่หารือถงึความรว่มมือในการตอ่ตา้นอาชญากรรมขา้มชาต	ิโดยเฉพาะการกอ่การร้าย	และเนน้ยำา้ 

ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา	ที่ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองความสัมพันธ์ฉันมิตร	ครบรอบ	200	ปี	(Great	

and	Good	Friends	:	200	Years	of	U.S.-Thai	Friendship)	เมื่อปี	2561

DSI รับหนังสือร้องเรียนจ�กช�วบ้�น ตำ�บลเก�ะแก้ว จังหวัดภูเก็ต กรณีถูกน�ยทุนฟ้องขับไล่

 	 เมื่อวันพุธที่	 23	 มกราคม	 2562	 

เวลา	10.00	น.	พนัตำารวจเอก	ไพสฐิ	วงศเ์มอืง	 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	 

พันตำารวจตรี	 วรณัน	 ศรีลำ้า	 ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะดา้นคดพีเิศษและรองโฆษกกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	 รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน	 

หมู่ที่	 2	 ตำาบลเกาะแก้ว	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดภูเก็ต	 กรณีถูกนายทุนฟ้องขับไล่ออกจากพ้ืนที่	 ตั้งแต่ปี	 2561	 โดยชุมชนดังกล่าว 

เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกว่า	 300	 ครัวเรือน	 มีจำานวนประชากรกว่า	 1,000	 คน	 มีหลักฐานท่ีอยู่อาศัยและศาสนสถานท่ีถาวร	 

โดยได้ร้องเรียนผ่านศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และนำามาสู่การย่ืนหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในวันน้ี

	 พันตำารวจตรี	 วรณัน	 ฯ	 กล่าววว่า	 กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือให้แก่ชาวบ้านตามแนวทางของ

กฎหมายเป็นหลัก	และจะนำาเรื่องดังกล่าวเสนอกองบริหารคดีพิเศษ	และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ตามลำาดับ	ทั้งนี้	จะแจ้งความ

คืบหน้าของการพิจารณาให้แก่ผู้ร้องทราบเป็นระยะ
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DSI บูรณ�ก�ร 4 หน่วยง�นภ�ครัฐ พัฒน�ก�รป้องกันปร�บปร�มก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย

เกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว ด้วยโปรแกรมวิเคร�ะห์ก�รกระทำ�ผิด

	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่24	มกราคม	2562	เวลา	10.00	น.	พนัตำารวจเอก	ไพสฐิ	วงศเ์มอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให	้ 
พันตำารวจโท	 กรวัชร์	 ปานประภากร	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการแนวทางการ
พฒันาการดำาเนนิคดตีามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำาความผดิ
แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเป็นระบบ	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	8	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	โดยมี	พันตำารวจตรี	วรณัน	ศรีลำ้า	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กรมสรรพากร	 กรมการปกครอง	 และสำานักงานตรวจ 
คนเข้าเมือง	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
	 ที่มาของการประชุมดังกล่าว	 สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยกองคดีความมั่นคง	 เป็นหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ 
ในการป้องกัน	 ปราบปราม	 สืบสวน	 และสอบสวนการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 
พ.ศ.	2542	หรือ	“กฎหมายนอมนิ”ี	เฉพาะท่ีมผีลกระทบอย่างรนุแรงต่อประเทศในมติิต่าง	ๆ 	อนัเขา้ขา่ยเป็นคดีพิเศษ	ในการปฏบิตังิาน 
ที่ผ่านมา	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลและใช้พยานหลักฐานจากฐานข้อมูลในความรับผิดชอบ
ของ	4	หน่วยงานข้างต้น	จนสามารถกำาหนดรูปแบบในการวิเคราะห์การกระทำาผิดที่แน่ชัด	และเห็นว่าสามารถพัฒนาเป็นโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลได้	อันจะลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำาเนินคดี	ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	2560	พันตำารวจเอก	 
ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 จึงแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อจัดทำาโครงการแนวทางการพัฒนาการดำาเนินคดี 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำาความผิดแบบบูรณาการ 
อย่างมีส่วนร่วมเป็นระบบ	 มีกองคดีความมั่นคงรับผิดชอบ	 ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว	 เป็นโปรแกรม	 Criminal	 
Accounting	 Investigation	 (DSI	 -	 CAI)	 โดยโปรแกรมดังกล่าว	 สามารถวิเคราะห์พยานหลักฐานและบ่งชี้ได้ว่านิติบุคคลใดเป็น
นิติบุคคลต่างด้าว	ในช่วงเวลาใด	มีรายได้เท่าใด	และบุคคลใดอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกดำาเนินคดีบ้าง
	 	 โดยในวันดังกล่าว	 คณะทำางานได้สาธิตการทำางานของโปรแกรมต่อที่ประชุมและขอรับข้อคิดเห็นเพื่อกลับไปพัฒนา 
ให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ระบบแทนการขอข้อมูลระหวา่งกนัผา่นบคุคลและนำามาบนัทกึลงโปรแกรมทีอ่าจลา่ชา้ในการบนัทกึขอ้มลู	ทัง้นี	้เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน 
เป็นไปโดยรวดเร็ว	 และเมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว	 กรมสอบสวนคดีพิเศษจะอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าใช้ระบบร่วมกัน	
เพือ่สรา้งมาตรฐานเดยีวกนัและสรา้งฐานขอ้มลูใหม้คีวามสมบรูณแ์ละเขม้แขง็	อนัจะทำาใหก้ารบรูณาการในการปอ้งกัน	ปราบปราม	 
สืบสวน	 และสอบสวนในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกัน	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล	ตามนโยบาย	Thailand	4.0
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คณะทำ�ง�นรัฐมนตรี ยธ. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ต�มแนวท�งปฏิรูปองค์กร

 เมื่อวันอังคารที่	29	มกราคม	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ		พันตำารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	 

อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ	พรอ้มคณะผูบ้รหิาร	ใหก้ารตอ้นรบั	พลตำารวจเอก	ตอ่ศกัดิ	์	สะอาดพรรค	คณะทำางานรฐัมนตรกีระทรวง

ยุติธรรม	และคณะ	ในการติดตามผลการดำาเนินงานนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เกี่ยวกับการปฏิรูปกรมสอบสวนคดี

พิเศษ	ตามที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	ซึ่งมี	3	ประเด็นคือ	(1)	การปรับภารกิจ	โครงสร้างและอัตรากำาลัง	(2)	การปรับปรุง

ระบบบริหารงานบุคคล	 	 และ	 (3)	 การปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/เครื่องมือ-อุปกรณ์	 

รวมทัง้มกีารตดิตามการดำาเนินคดีพิเศษท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการท่ีรับคดีต้ังแต่	พ.ศ.	2559	เพ่ือทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค

ในการดำาเนินการด้วย

							ในการนี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รายงานความคืบหน้าในการปฏิรูปการทำางานในทุกประเด็นให้ที่ประชุมทราบ	ซึ่งมีความคืบ

หนา้ไปมาก	รวมทัง้ไดร้ายงานสถานภาพของคดพีเิศษ	ในภาพรวมของป	ี2559	มจีำานวน	192	คด	ีแบง่เปน็คดทีีค่งคา้งอยู	่จำานวน	48	คด	ี 

นับเป็นร้อยละ	 27	 	 โดยคดีท่ีดำาเนินการเสร็จแล้ว	 จำานวน	 144	 คดี	 คิดเป็นร้อยละ	 73	 ซึงได้มีการกำาหนดกรอบเวลาที่คาดว่า 

จะแลว้เสร็จในทุกคด	ีเพือ่ใหเ้กดิกลไกในการติดตามเรง่รัดการดำาเนนิการ	และให้ผูบั้งคบับัญชาเขา้ไปตรวจใหค้ำาแนะนำากับผูป้ฏิบัตงิาน	 

เพื่อใหก้ารดำาเนินการเป็นไปตามกรอบเวลาและมีประสิทธิภาพ

ดีเอสไอ จัดโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พนักวิจัยด้�นก�รสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

	 เมื่อวันจันทร์ที่	28	มกราคม	2562	นายไตรยฤทธิ์		เตมหิวงศ์	 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธาน	 ในพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	 ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	 
ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	2562	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหบ้คุลากร 
ในสงักัดกรมสอบสวนคดพิีเศษ	มคีวามรู	้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั	 
หลักการแนวคิด	และเทคนิคการจัดทำาข้อเสนอการวิจัย	เพื่อเสนอ
ขอรบังบประมาณไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	และเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการวจัิย	 
และนวัตกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้มีจำานวน	และคุณภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยโครงการฯ	 ดำาเนินการเป็น	 2	 ช่วง	 คือ
ระหว่างวันที่	 28	 -	 30	 มกราคม	 2562	ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้น	 
ถนนวิภาวดีรังสิต	 กรุงเทพมหานคร	 และช่วงที่สองในระหว่าง 
วนัที	่28	กุมภาพนัธ	์-	1	มนีาคม	2562	ณ	โรงแรมเจปารค์ชลบรุ	ีตำาบลนาปา่	 
อำาเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี
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DSI คว้� 2 ร�งวัล จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)

	 				เมือ่วนัเสารท์ี	่2	กมุภาพนัธ	์2562	 
พนัตำารวจเอก	ไพสฐิ	วงศเ์มอืง	อธิบดกีรม
สอบสวนคดพีเิศษ	ไดร้บัเกยีรตเิขา้ร่วม
พิธีเปิดงาน	“วันนักประดิษฐ์”	ประจำา
ปี	2562		(Thailand	Inventors	Day	
2019)	พธีิมอบรางวัลสภาวิจยัแห่งชาต	ิ

และรางวัล	2018	TWAS	Prize	for	Young	Scientists	in	Thailand		จัดโดย	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ในการนี้	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์	ระดับดี	เรื่อง	“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	หรือเหยื่อ
อาชญากรรมเนื่องจากคำาสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ”	ผลงานของ	ร้อยตำารวจเอก	ดร.สุรวุฒิ	รังไสย์	รองผู้อำานวยการ 
กองคดีการเงนิการธนาคารและการฟอกเงนิ		และรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้		ระดบัด	ีเรือ่ง	“The	Choice	เกมทางเลอืก-ทางรอด”	 
ผลงานของ	 พันตำารวจโท	 วิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในฐานะ 
รองผู้อำานวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	และคณะ	
							ทั้งนี้	การจัดงาน	“วันนักประดิษฐ์”	ประจำาปี	2562		จัดขึ้นในระหว่างวันที่	2	-	6	กุมภาพันธ์	2562		ณ	เวทีกลาง	Event	Hall	
102-104	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพมหานคร	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กล่าวว่า	 กรมสอบสวน 
คดีพิเศษให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้ข้าราชการทำางานวิจัยและนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้	และใช้เป็น 
กรอบแนวทางของการบริหารหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	 สำาหรับ	 The	 Choice	 เกมทางเลือก	 -	 ทางรอด	 ได้ถูกคิดค้นข้ึนเพ่ือ 
เปน็เครือ่งมอืสำาหรับใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย	การเขา้ถงึความยตุธิรรม	การดำาเนนิชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	เปน็ผลงาน 
สำาคัญผของกระทรวงยุติธรรม	 เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ	 ที่ผ่านมา	 ได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศ	 
โดยสำานกังานยตุธิรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ	กรมพนิจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน		สำานกังานกจิการยตุธิรรม	และสถาบนัเพือ่การยตุธิรรม 
แห่งประเทศไทย	 (TIJ)	 หากมีหน่วยงานหรือภาคส่วนใดสนใจนำาไปใช้ประโยชน์	 	 สามารถติดต่อได้ที่	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	โทร.	1202,	02	5753344

	 เมื่อวันอังคารที่	5	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	10.30	น.	เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำาประเทศไทย	
ได้แก่	Mr.	 Yury	 Borisenko	 ที่ปรึกษาฯ	 และ	Mr.	 Nikolay	 Lyukin	 รองกงสุลฯ	 เข้าพบผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศ 
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 เพ่ือแนะนำาตัวและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 อนึ่ง	Mr.	Yury	Borisenko	เป็นผู้แทนของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย	(Ministry	of	Internal	Affairs	of	
the	Russian	Federation)	ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาประจำาการที่ประเทศไทยเป็นรายแรกของสถานเอกอัครราชทูตฯ	ซึ่งกระทรวง
ดงักลา่วมอีำานาจหนา้ทีก่ำากบัดแูลทกุหนว่ยงานบังคับใชก้ฎหมายของสหพนัธรฐัรสัเซยี	ในการน้ี	จงึถอืเปน็การยกระดบัความสมัพนัธ์
ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่สำาคัญระหว่างไทยและรัสเซีย

DSI ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์หน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ยรัสเซีย
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	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2562	 

พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวน 

คดพิีเศษ	พรอ้มดว้ยขา้ราชการและเจา้หนา้ทีก่รมสอบสวน

คดีพิเศษ	 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	 

ซึง่จดัโดยสถาบันนิตวิทิยาศาสตร์	โดยมพีลอากาศเอก	 

ประจิน		จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการ

กระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ	

ณ	โรงเรียนสตรีนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี

	 ในการนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้ร่วมจัดทำาฐานการเรียนรู้	 เกี่ยวกับกรอบการดำาเนินงานของโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	

ท้ัง	 4	 ด้านเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม	 มีวินัยในตนเอง	 รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด	 ตลอดจน 

มีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

	 พันตำารวจเอก	ไพสิฐ		วงศ์เมือง		อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มอบหมายให้	พันตำารวจโท	ปกรณ์		สุชีวกุล	รองอธิบดี	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	นางสุวิมล		สายสุวรรณ	ผู้อำานวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ)	และคณะทำางาน

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	ของกระทรวงยุติธรรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ลงพื้นที่ดำาเนินกิจกรรม	ตามแผนการดำาเนินโครงการโรงเรียน

ยุติธรรมอุปถัมภ์	(ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโรงเรียน

ในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำานึกและรักความยุติธรรม	 รู้กติกาท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ

ของเด็กแต่ละวัย	ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	

	 โดยเมื่อวันพุธที่	 9	 มกราคม	 2561	 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	ณ	 โรงเรียนหอวัง	 บางเขน	 กรุงเทพมหานคร		 

และเมื่อวันศุกร์ที่	11	มกราคม	2562	ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	ณ	โรงเรียนสามเสนนอก	กรุงเทพมหานคร		ซึ่งนักเรียนและอาจารย์	ให้การตอบรับ	 

และให้ความร่วมมือในกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	เป็นอย่างดี	นอกจากนี้	ในเดือนกุมภาพันธ์	2562	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

จะลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว	ณ	โรงเรียนพระโขนง	พิทยาลัย	โรงเรียนสวนกุหลาบ	นนทบุรี	และโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง	ต่อไป

ดีเอสไอ ดำ�เนินโครงก�รโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม

 						และเมือ่วนัศกุรท่ี์	8	กมุภาพนัธ	์2562	 

พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 	 วงศ์เมือง	 อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้มอบหมายให้		

พันตำารวจโท	ปกรณ์		สุชีวกุล	รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วยคณะ

ทำางานโครงการโรงเรยีนยติุธรรมอปุถมัภ	์	

ลงพื้นที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย	 

เพื่อดำาเนินกิจกรรม	ตามแผนการดำาเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	(ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ)	โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโรงเรียนในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 การให้ความรู้ 

ในการทำาแผนที่ทำามือ	 เพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกต	 และเฝ้าระวังจุดเส่ียงต่าง	 ๆ	 เป็นการป้องกันภัยอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง	 

นอกจากนี้	ยังเป็นการสร้างจิตสำานึกและรักความยุติธรรม	รู้กติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย	ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
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ดีเอสไอ ดำ�เนินโครงก�รโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	14	กุมภาพันธ์	2562	 

พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรม

สอบสวนคดพีเิศษ	พรอ้มดว้ยพนัตำารวจโท	ชาญชยั		 

ลิขิตคันทะสร	เลขานุการกรม	ข้าราชการและ

เจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ	จดักจิกรรมใน

โครงการโรงเรียนยุตธิรรมอปุถมัภ์	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ		ณ	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี

	 ในการนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้จัดทำาฐานการเรียนรู้	3	ฐาน	ได้แก่	ฐานที่	1		การเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบการดำาเนินงานของโครงการ

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม	มีวินัยในตนเอง	 รู้เท่าทันและห่างไกล 

ยาเสพติด	 ตลอดจนมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	 	 ฐานที่	 2	 เกมทางเลือก	 -	 ทางรอด	 เพื่อให้ความรู้ 

เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 พร้อมสอดแทรกข้อกฎหมายการทำานิติกรรมสัญญาเบื้องต้น	 และฐานท่ี	 3	 อากาศยานไร้คนขับ	 

เพือ่เปน็การใหค้วามรูใ้นการปอ้งกนัอาชญากรรมโดยใชอ้ากาศยานไรค้นขบั	(โดรน)	และระบบสารสนเทศภมูศิาสตร	์ผา่นรถปฏบิตักิารเคลือ่นที	่	

โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างดี

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 21	กุมภาพันธ์	2562	 

พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดี 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให	้พนัตำารวจโท	 

ปกรณ	์	สชุวีกลุ	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	 

พรอ้มดว้ยข้าราชการและเจา้หนา้ทีก่รมสอบสวน

คดพีเิศษ	รว่มกจิกรรมโครงการโรงเรียนยตุธิรรม

อุปถัมภ์	ของสำานักปลัดกระทรวงยุติธรรม	โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ	วิศิษฏ์		วิศิษฏ์สรอรรถ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ	ณ	หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก	เขตหนองจอก

 

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2562	ณ	 โรงแรม	 

ทีเคพาเลซ	ถนนแจ้งวัฒนะ	พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

และมอบนโยบายการกำากบัดแูลองคก์ารทีด่	ีและแสดงเจตจำานง 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 การส่งเสริม

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และความโปร่งใส	 ในการดำาเนินงาน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	 

โดยมีนายมณฑล	แก้วเก่า	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 

ผูบ้รหิาร	ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดพีเิศษ	ผูอ้ำานวยการกองคดี	ผูอ้ำานวยการกอง	กลุม่	และศนูย	์รองผูอ้ำานวยการกอง	ผูอ้ำานวยการสว่นอำานวยการคด ี

ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ	 และคณะทำางานพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งสิ้น	 

100	คน	และได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อัษฎา	ตียพันธ์	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีราชา	ผู้ริเริ่มดำาเนินโครงการ 

โรงพยาบาลคุณธรรมในประเทศไทย	 ซึ่งส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดเป็นนโยบายและนำามาเป็นแบบอย่างในการผลักดันให้เกิดโรง

พยาบาลคุณธรรมทั่วประเทศ	มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับองค์การคุณธรรม	หลังจากนั้น	ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดม

สมองกำาหนดแนวทางการขบัเคลือ่นนโยบายการกำากบัดแูลองค์การทีด่ขีองกรมสอบสวนคดพีเิศษลงสูก่ารปฏบิติัภายใตค้า่นยิมรว่มและวฒันธรรม

องคก์ารกรมสอบสวนคดพีเิศษ	“เกยีรตศิกัดิ	์เชีย่วชาญ	ซือ่สตัย”์	เพือ่เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิานของบคุลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ก�รประชุมมอบนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลองค์ก�รที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562
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	 เมื่อระหว่างวันที่	12-15	กุมภาพันธ์	2562	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้	กองคดีการค้ามนุษย์	ร่วมกับส่วนเครือข่าย 

การป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ	 (คอ.)	 กองนโยบายและยุทธศาสตร์ดำาเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้อง	กรณีการกระทำาความผดิฐานคา้มนษุย	์(TIPNET)	กจิกรรมเครอืขา่ยภาคประชาชนเพ่ือป้องกนัและปราบปรามคดีความผิด 

ฐานค้ามนุษย์	 ครั้งที่	 2	 	ณ	 โรงแรมหนองคาย	 ธาวิลล่า	 จังหวัดหนองคาย	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อนำาไปสู่การป้องกันและดำาเนิน 

คดคีวามผดิฐานค้ามนษุย์ในรูปแบบต่าง	ๆ 	โดยมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมประกอบไปด้วย	เครอืขา่ยภาคประชาชนจาก	สปป.ลาว	และเครอืขา่ย 

ภาคประชาชนทีอ่ยูใ่นจงัหวดัหนองคาย	และจงัหวดัใกลเ้คยีง	ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	พรอ้มดว้ยขา้ราชการกรมสอบสวน

คดีพิเศษ

	 ผลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้	ทำาให้เครือข่ายภาคประชาชน	สปป.ลาว	และไทย	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 รูปแบบคดีการค้ามนุษย์	 มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือเหยื่อ 

จากการค้ามนุษย์	 ระหว่างเครือข่าย	 สปป.ลาว	 และเครือข่ายภาคประชาชนของไทย	 กับกรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทย	–	ลาว	หาแนวทางร่วมกันในเรื่องการข่าว	การส่งข่าว	และการพัฒนาต่อยอดในอนาคต	ซึ่งจะทำาให้

เกิดความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามคดีการค้ามนุษย์

	 เมือ่วันพฤหสับดทีี	่14	กมุภาพนัธ	์2562	เวลา	13.00	น.	Mr.	Tim	Ballard	ผูก่้อต้ังและผูบ้รหิารองค์กร	Operation	Underground	 

Railroad	 (O.U.R.)	ซึ่งเป็นองค์กรนอกรัฐจากสหรัฐอเมริกา	นำาคณะเจ้าหน้าที่จากองค์กรดังกล่าว	 เข้าคารวะ	พันตำารวจโท	ปกรณ์	 

สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 พร้อมด้วย	 พันตำารวจเอก	 อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศ 

และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	และผู้แทนจากกองคดีการค้ามนุษย์	

	 องค์กร	O.U.R.	เป็นองค์กรนอกรัฐที่มีภารกิจในการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก	โดยองค์กรดังกล่าว

เคยสนับสนุนและร่วมบูรณาการการทำางานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษมาหลายคร้ัง	 และมีส่วนช่วยทำาให้ภารกิจของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษในมิติการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นไปด้วยความราบรื่น

DSI จัดกิจกรรมเครือข่�ยภ�คประช�ชนเพื่อก�รป้องกันและปร�บปร�มคดีคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์

ผู้บริห�รองค์กร Operation Underground Railroad (O.U.R.) พร้อมคณะ 

เข้�ค�รวะผู้บริห�รดีเอสไอเพื่อปรึกษ�ข้อร�ชก�ร
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	 เมื่อวันศุกร์ที่	15	กุมภาพันธ์	2562	พันตำารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มอบหมายให้	นายไตรยฤทธิ์	

เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย	กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค	และศูนย์ปฏิบัติการภาค	5	และภาค	6	ร่วมสนธิกำาลัง

กับกองบัญชาการตำารวจภูธรภาค	5	และสำานักงานตำารวจภูธรจังหวัดแพร่	และทหารจาก	กอ.รมน.	กองพันทหารม้าที่	12	กองพล

ทหารม้าที่	1	ปูพรมเข้าตรวจค้นบ้านพัก	โรงแรม	ที่ทำาการของ	บริษัท	เชนลิสซิ่ง	จำากัด	จำานวน	23	จุดพร้อมกัน	ในพื้นที่จังหวัดแพร่	

เพ่ือหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม	 กรณีที่ประชาชนจำานวนมากได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง	 อันเกิดจากกรณีท่ีประชาชน 

ได้กู้ยืมเงิน	 โดยได้นำาโฉนดที่ดินโอนขายให้เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน	 โดยมีข้อตกลงว่าเม่ือผู้เสียหายผ่อนชำาระเงินกู้ 

พร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้วจะโอนโฉนดที่ดินกลับคืนให้แก่ผู้เสียหาย	ต่อมา	ภายหลังจากที่ผู้เสียหายได้ผ่อนชำาระเงินกู้ครบถ้วนแล้ว	

กลับไม่สามารถโอนที่ดินกลับคืนมาได้	 ซึ่งเป็นคดีพิเศษที่	 6/2561	 ต่อมา	 หลังจากการตรวจค้นเสร็จสิ้น	 ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับ	 

พลตำารวจโท	สุรเชษฐ์	หักพาล	ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	ถึงผลการตรวจค้นดังกล่าว

ดีเอสไอ สนธิกำ�ลังร่วมกับตำ�รวจ ทห�ร ตรวจค้น 23 จุดในเมืองแพร่ 

กรณี น�ยทุนหลอกยึดโฉนดช�วบ้�น

ดีเอสไอ สนธิกำลังร1วมกับตำรวจ ทหาร ตรวจค;น 23 จุดในเมืองแพร1 กรณี นายทุนหลอกยึดโฉนดชาวบ;าน 

 

 วันที่  15 กุมภาพันธ1 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ1เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ไดEมอบหมายใหE  

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ1 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรEอมดEวย กองคดีคุEมครองผูEบริโภค และศูนย1ปฏิบัติการภาค 5 

และภาค 6 รSวมสนธิกำลังกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดแพรS และทหารจาก กอ.รมน. 

กองพันทหารมEาที่ 12 กองพลทหารมEาที่ 1 ปูพรมเขEาตรวจคEนบEานพัก โรงแรม ที่ทำการของ บริษัท เชนลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 

๒๓ จุดพรEอมกัน ในพื้นที่จังหวัดแพรS เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม กรณีที่ประชาชนจำนวนมากไดEรับความเสียหายจากการ

ถูกหลอกลวง อันเกิดจากกรณีที่ประชาชนไดEกูEยืมเงิน โดยไดEนำโฉนดที่ดินโอนขายใหEเพื่อเป_นหลักประกันการกูEยืมเงิน โดยมี

ขEอตกลงวSาเมื่อผูEเสียหายผSอนชำระเงินกูEพรEอมดอกเบี้ยครบถEวนแลEวจะโอนโฉนดที่ดินกลับคืนใหEแกSผูEเสียหาย ตSอมา ภายหลัง

จากที่ผูEเสียหายไดEผSอนชำระเงินกูEครบถEวนแลEว กลับไมSสามารถโอนที่ดินกลับคืนมาไดE ซึ่งเป_นคดีพิเศษที่ 6/2561 ตSอมา 

หลังจากการตรวจคEนเสร็จสิ้น ไดEมีการแถลงขSาวรSวมกับ พล.ต.ท. สุรเชษฐ1 หักพาล ผูEบัญชาการสำนักงานตรวจคนเขEาเมือง  

ถึงผลการตรวจคEนดังกลSาว 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนับเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบร้ายแรงและยาวนาน	 ต่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อและครอบครัว	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซ่ึงอยู่ต้นธารของกระบวนการยุติธรรม	 จึงได้ให้ความสำาคัญ 

ในการปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว	 โดยทำางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่เป็นพันธมิตรอย่างสมำ่าเสมอ 

และต่อเนื่อง	 เริ่มตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูลการข่าว	 การสืบสวนสอบสวน	 การสนธิกำาลังจับกุมและดำาเนินคดี	 การตรวจพิสูจน์ 

พยานหลักฐาน	จนถึงการช่วยเหลือเด็กที่เป็นเหยื่อ

	 สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งเบาะแสจากมูลนิธิ	 Operation	Underground	 Railroad	 (O.U.R.)	 เกี่ยวกับ 

ผู้ต้องสงสัยว่าครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรม 

สอบสวนคดีพิเศษ	 จึงได้มอบหมายให้	 พันตำารวจโท	 ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กำากับดูแลการสืบสวน 

กรณีดังกล่าว	โดย	พันตำารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	

ควบคมุการสบืสวน	ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษไดส้บืสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นเวลา	6	เดอืน	จนสามารถระบุผู้กระทำาความผดิ	 

ซึ่งมีพฤติการณ์โฆษณาทางเฟสบุ๊คชักชวนให้จ่ายเงินสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ปิดซ่ึงตนเองเป็นผู้ดูแล	 (แอดมิน)	 โดยมีการแชร์

ภาพลามกอนาจารเด็กระหว่างสมาชิกกลุ่มดังกล่าว	ทั้งนี้	เจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรเมืองตราดเป็นผู้รับคดีและขอหมายจับ

DSI จับมือ ศพดส.ภ.2 รวบแอดมินกลุ่มแชร์ภ�พล�มกอน�จ�รเด็ก

DSI จับมือ ศพดส.ภ.2 รวบแอดมินกลุ:มแชร<ภาพลามกอนาจารเด็ก 
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โฆษกรองน�ยกฯ เผยพบคนอ้�งตัวเป็นทีมง�น “ประจิน” 

เตือนประช�ชนอย่�หลงเชื่อยำ้�แต่งตั้งคณะทำ�ง�นขึ้นม�เพียง 2 ชุด

 	 เมื่อวันศุกร์ที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2562	พลอากาศเอก	 มณฑล		
สัชฌุกร	 โฆษกประจำารองนายกรัฐมนตรี	 (พลอากาศเอก	 ประจิน 

 จั่นตอง)	เปิดเผยว่า	ด้วยสำานักงานรองนายกรัฐมนตรี	(พลอากาศเอก	
ประจิน	 จ่ันตอง)	 ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลแอบอ้างเป็นคณะทำางานของ	 
พลอากาศเอก	ประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตรแีละ	รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงยุติธรรม	 ไปแสดงตัวในสถานที่และจังหวัดต่าง	 ๆ	 รวมถึง 
การทำาเอกสารสิ่งพิมพ์แอบอ้าง	 อาทิ	 นามบัตร	 ทำาให้ผู้พบเห็นเกิด 
ความเข้าใจผิดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคณะทำางานของ	 พลอากาศเอก	
ประจิน	และอำานวยความสะดวกให้ตามที่ได้รับการร้องขอ	จึงขอแจ้ง 
ข้อเท็จจริงให้ทราบว่าในปัจจุบัน	 พลอากาศเอก	 ประจินได้แต่งต้ัง 

คณะทำางานขึ้นมาเพียง	 2	 ชุด	 คือ	 1.	 คณะทำางานด้านการประชาสัมพันธ์ของรองนายกรัฐมนตรีฯ	 	 2.	 คณะทำางานด้านอำานวย 
ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมลำ้า	 ซึ่งคณะทำางานเกือบท้ังหมดเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำานักงานของรองนายก 
รัฐมนตรีฯ	เปน็สว่นใหญ	่ทัง้นีห้ากปรากฏวา่ยงัมผีูแ้อบอา้งเปน็คณะทำางานของพลอากาศเอก	ประจนิ	ไปกระทำาการอนัมชิอบใด	ๆ 	จะไดม้ ี
การดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป
											สำาหรับคณะทำางานด้านการประชาสัมพันธ์ของรองนายกรัฐมนตรีฯ	ประกอบด้วย	1.	พลตำารวจโท	วรศักดิ์	นพสิทธิพร	 
ที่ปรึกษาคณะทำางาน		2.	พลอากาศเอก	มณฑล	สัชฌุกร	ประธานคณะทำางาน	3.	นาวาอากาศหญิง	สุภาวดี	ทองศรีไกร	คณะทำางาน	
4.	นางสาวดารณี	อรุณวรากรณ์	คณะทำางาน	5.	นางสาวศุภัชญา	ชนชนะชัย	คณะทำางาน		6.	จ่าอากาศโทหญิง	ธิดารัตน์	เกิดนาค	
คณะทำางานและเลขานุการ		ส่วนคณะทำางานด้านอำานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมลำ้า	ประกอบด้วย	1.	พลตำารวจโท	วรศักดิ์	
นพสิทธิพร	ประธานคณะทำางาน		2.	พลอากาศเอก	มณฑล	สัชฌุกร	คณะทำางาน	3.	พลตำารวจโท	ต่อศักดิ์	สอาดพรรค	คณะทำางาน	 
4.	พลอากาศโท	ศิริพงษ์	สุภาพร	คณะทำางาน	5.	นายกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์	คณะทำางาน	6.	นางสาวดวงดาว	 เกียรติพิศาลสกุล	 
คณะทำางานและเลขานุการ	7.	นายภาณุวัฒน์	ว่องวุฒิเวชกุล	คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ.

DSI จับมือ ศพดส.ภ.2 รวบแอดมินกลุ่มแชร์ภ�พล�มกอน�จ�รเด็ก

 ลา่สดุ	เมือ่วนัศกุรท์ี	่15	กมุภาพนัธ	์2562	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ภายใตก้ารดำาเนนิงานของ	รอ้ยตำารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษ์มณี	 
รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
วา่ดว้ยการกระทำาความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร	์จงึไดส้นธกิำาลงักบัศนูยพ์ทิกัษ์เด็ก	สตร	ีครอบครวัและปอ้งกนัปราบปรามการคา้มนษุย์ 
ตำารวจภูธรภาค	 2	 (ศพดส.ภ.2)	 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำารวจภูธรภาค	 2	 และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 เข้าจับกุม 
นายสมญา	ลาภวไิล	ผูต้อ้งหาคดดีงักลา่ว	ตามหมายจบัของศาลจงัหวดัตราด	ไดท้ีบ่า้นของผูต้อ้งหาในพืน้ทีจ่งัหวัดตราด	และไดท้ำาการ
ตรวจคน้บา้นพกัของผูต้้องหา	พบอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสห์ลายรายการ	เชน่	คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊	1	เครือ่ง	คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊	1	เครือ่ง	
และพบไฟล์ภาพและคลปิลามกอนาจารเดก็ในคอมพวิเตอรด์งักลา่ว	มากกวา่	5,000	ไฟล	์โดยผูต้อ้งหาใหก้ารรบัสารภาพและใหค้วาม
ร่วมมือกับการสืบสวนจับกุมครั้งนี้	ซึ่งมีมูลนิธิ	O.U.R.	ร่วมสังเกตการณ์
	 สำาหรับการดำาเนินการในขั้นต่อไปนั้น	 กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 จะดำาเนินการระบุตัวตน 
ของเด็กที่เป็นเหยื่อ	ซึ่งปรากฏในรูปลามกอนาจารที่ยึดได้	เพื่อช่วยเหลือเหยื่อ	และขยายผลการสืบสวนจับกุมไปยังเครือข่ายผู้กระทำา
ความผิดล่วงละเมิดทางเพศเด็กและครอบครองเผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็กต่อไป
	 สุดท้ายนี้	 กรมสอบสวนคดีพิเศษขอแจ้งเตือนประชาชนว่า	 นอกจากการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อการค้า 
จะมีความผิดอาญาแล้ว	 การครอบครองสื่อดังกล่าวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำาหรับตนเองหรือผู้อ่ืนก็มีความผิดทางอาญา 
เช่นกัน	 และหากพบว่า	 มีการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก	 หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะดังกล่าว	 ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อดำาเนินการกับผู้กระทำาความผิดต่อไป	 ทั้งนี้	 สามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 

www.dsi.go.th	หรือ	สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	โทร.1202	โทร.ฟรีทั่วประเทศ
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		 เม่ือระหวา่งวนัที	่18	-	27	กมุภาพันธ	์	2562	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ไดอ้นมุตัใิหก้องคดกีารคา้มนษุยเ์ดนิทางไปรว่มประชมุ

ทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำารวจสาธารณรัฐแห่งชาติสหภาพเมียนมา	 (MPF)	 	 เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	ครั้งที่	 19	 

ณ	 กรุงเนปิดอร์	 สาธารณรัฐเมียนมา	 ซึ่งการประชุมเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนนคดีพิเศษ	 และตำารวจ 

ต่อต้านการค้ามนุษย์	 กรมตำารวจแห่งชาติ	 สาธารณรัฐเมียนมา	 (MPF)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองได้มีโอกาส 

พบปะหารือ	 และสนับสนุนติดตาม	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคดีการค้ามนุษย์ร่วมมือกันในการป้องกัน	ปรามปรามและ 

การสืบสวนสอบสวน	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้	 ได้เสนอการช่วยเหลือให้กับตำารวจสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา	 ด้านข้อมูลข่าวสาร	 

และเทคโนโลยกีรณกีารคา้บรกิารออนไลน	์โดยประสานกบั	NGO	ซึง่เปน็ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยใีนการตอ่ตา้นการค้ามนษุยอ์อนไลน์	

ไดข้อความรว่มมือในการแลกเปล่ียนขอ้มลูนายหนา้	ทัง้ฝา่ยประเทศไทยและฝา่ยสาธารณรัฐสหภาพเมยีนมา	ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กลุม่ไลน	์

เพื่อประสานงานเรื่องเร่งด่วน	และแลกเปลี่ยนข้อมูลกรณีการค้ามนุษย์	ได้ประชุมร่วมกันและเห็นชอบการทำางานร่วมกันเพื่อผลักดัน

ประเทศไทยสู่	Tier	1	ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดี	และหารือแนวทางในการติดตามคดี

	 นอกจากนี	้ในการประชมุทวภิาคฯี	เปน็การหารือระหวา่งหนว่ยงานของทัง้สองประเทศ	เพือ่สนบัสนนุขอ้มลูระหวา่งกนัในงานสบืสวน 

และสอบสวนคดกีารคา้มนษุย์ข้ามชาตริะหวา่งประเทศไทยและสาธารณรัฐเมียนมา	ซึง่ขอ้มูลใหม่ทีไ่ด้รับมา	กองคดกีารค้ามนุษย	์จกัได้

นำามาใชเ้พือ่ประโยชนแ์ละแนวทางในการสบืสวนสอบสวน	เพือ่ปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยข์า้มชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพตอ่ไป

ก�รประชุมทวิภ�คีระหว่�งกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีก�รค้�มนุษย์ 

และตำ�รวจต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ กรมตำ�รวจแห่งช�ติ ส�ธ�รณรัฐเมียนม� ครั้งที่ 19 

ณ กรุงเนปิดอร์ ส�ธ�รณรัฐสหภ�พเมียนม�

	 เมือ่วนัจนัทรท่ี์	18	กมุภาพนัธ์	2562		ณ	หอ้งประชมุ	ชัน้	8	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	คณุ	Malina	Enlund	ตำาแหนง่	Country	Manager	 

(Thailand)	 มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน	 (A	 21)	 และคณะ	 ได้เข้าพบ	พันตำารวจเอก	 อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 ผู้อำานวยการกองกิจการ 

ตา่งประเทศและคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศ	รอ้ยตำารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษม์ณ	ีรองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศ

และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 และนายอุดมการ	 วโรตม์สิกขดิตถ์	 ผู้อำานวยการส่วนกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์	 

เพื่อหารือข้อราชการ

คณะมูลนิธิ A21 เข้�พบ DSI เพื่อห�รือข้อร�ชก�ร



ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

18กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

	 เม่ือวันอังคารที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2562	พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมกับ	 พันตำารวจโท	 

กรวัชร์	ปานประภากร	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	พันตำารวจโท	วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	รองผู้อำานวยการศูนย์ช่วยเหลือ

ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 มอบหมายให้	 พันตำารวจตรี	 ณฐพล	 ดิษยธรรม	 เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ 

และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	นางอุมาพร	แพรประเสริฐ	 	ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมและคณะพนักงานสืบสวนตามเลขสืบสวนที่	150/2561	เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายย่านบางกอกน้อย	จำานวน	3	จุด

	 สบืเนือ่งจากศนูยช่์วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ไดร้บัเรือ่งรอ้งขอความเปน็ธรรม	

กรณีนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ	 โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด	และถูกนายทุนฟ้องคดีอาญา	ตามพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค	 พ.ศ.	 2534	 โดยลูกหนี้ต่อสู้คดีว่าเช็คไม่ใช่ของตน	 และแจ้งว่าเจ้าหนี้มีพฤติกรรมทวงหนี้ 

DSI ร่วมกับทห�รชุด รส. ประจำ�พื้นที่บ�งกอกน้อย และตำ�รวจบ�งกอกน้อย 

ตรวจค้นบ้�นเจ้�หนี้นอกระบบร�ยใหญ่

DSI ร&วมกับทหารชุด รส. ประจำพื้นที่บางกอกน@อย และตำรวจบางกอกน@อย ตรวจค@นบ@านเจ@าหนี้นอกระบบรายใหญ& 
 

  เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ7 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ7เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรFอมกับ  

พันตำรวจโท กรวัชร7 ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ และ พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ  

รองผูFอำนวยการศูนย7ชQวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมQไดFรับความเปTนธรรม มอบหมายใหF พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม 

เลขานุการศูนย7ชQวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมQไดFรับความเปTนธรรม นางอุมาพร แพรประเสริฐ  ผูFชQวยเลขานุการศูนย7

ชQวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมQไดFรับความเปTนธรรมและคณะพนักงานสืบสวนตามเลขสืบสวนที่ 150/2561 เขFาตรวจคFน

บFานเปYาหมายยQานบางกอกนFอย จำนวน 3 จุด 

 สืบเนื่องจากศูนย7ชQวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมQไดFรับความเปTนธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดFรับเรื่องรFองขอ

ความเปTนธรรม กรณีนายทุนปลQอยเงินกูFนอกระบบ โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกวQาที่กฎหมายกำหนด และถูกนายทุนฟYองคดีอาญา 

ตามพระราชบัญญัติวQาดFวยความผิดอันเกิดจากการใชFเช็ค พ.ศ. 2534 โดยลูกหนี้ตQอสูFคดีวQาเช็คไมQใชQของตน และแจFงวQาเจFาหนี้มี

พฤติกรรมทวงหนี้โดยผิดกฎหมาย และบังคับใหFลูกหนี้ลงชื่อในเช็คที่ไมQใชQของตนเอง เพื่อเปTนการค้ำประกันการกูFเงิน หาก

ลูกหนี้ไมQชำระ จะนำเช็คไปฟYอง ลูกหนี้สQวนใหญQกลัวจะติดคุก จึงยอมจQายเงินใหFกับเจFาหนี้ ศูนย7ชQวยเหลือลูกหนี้และประชาชน

ที่ไมQไดFรับความเปTนธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงลงพื้นที่สืบสวนหาขFอเท็จจริง โดยบันทึกถFอยคำผูFเสียหาย พยานที่

เกี่ยวขFอง และประสานงานกับหนQวยงานเพื่อขอขFอมูลประกอบการสืบสวน วิเคราะห7พยานหลักฐานแลFว ฟdงไดFวQาเจFาหนี้และ

เครือขQายมีพฤติการณ7ที่เขFาขQายผิดกฎหมายเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 

2558 และประกอบสินเชื่อโดยไมQไดFรับอนุญาต กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดFบูรณาการสนธิกำลัง เจFาหนFาที่ทหารชุดกองรFอย

รักษาความสงบเรียบรFอย และตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกนFอย เขFาตรวจคFนบFานเจFาหนี้นอกระบบในเขตบางกอก

นFอย และเครือขQาย จำนวน 3 จุด ผลการตรวจคFนพบอาวุธปfนไมQมีใบอนุญาต สัญญากูFยืมเงิน และสมุดรายชื่อลูกหนี้ นำสQง

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกนFอย ดำเนินการตามกฎหมายตQอไป 

 รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมไดFใหFความสำคัญการแกFไขปdญหาหนี้นอกระบบ โดยถือเปTนนโยบายที่ตFองการอำนวย

ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยการชQวยเหลือประชาชนที่เปTนลูกหนี้และไมQไดFรับความเปTนธรรมจากนายทุนเงินกูF

นอกระบบ และเนFนการทำงานเชิงบูรณาการรQวมกับทุกภาคสQวน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย7ชQวยเหลือลูกหนี้และ

ประชาชนที่ไมQไดFรับความเปTนธรรม ไดFดำเนินการสืบสวนสอบสวนกลุQมนายทุนหนี้นอกระบบที่มีพฤติการณ7เอาเปรียบลูกหนี้ใน

รูปแบบตQาง ๆ เพื่ออำนวยความยุติธรรมใหFแกQประชาชนอยQางจริงจังและตQอเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนมีขFอมูลหรือเบาะแส 

สามารถแจFงไดFที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจFงวัฒนะ แขวงทุQงสองหFอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ 

สายดQวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาขFอมูลผูFแจFงเบาะแสเปTน

ความลับ 
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	 มลูนธิ	ิA21	เปน็องคก์รพฒันาเอกชน	(NGO)	ทีไ่มแ่สวงหากำาไร	โดยทำางานต่อต้านการคา้มนษุย	์รวมท้ังการแสวงหาผลประโยชน์

ทางเพศและการค้า	 การบังคับใช้แรงงาน	 การเป็นทาสโดยไม่สมัครใจและทหารเด็กทั่วโลก	 ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการ

ป้องกัน	การปกป้องเหยื่อ	(โดยการให้บริการทางการแพทย์และการเยียวยาสภาพจิตใจ	การช่วยเหลือทางกฎหมายและอาชีวบำาบัด

ต่อเหย่ือการค้ามนุษย์ตามศูนย์พักพิงชั่วคราว	 บ้านพักฉุกเฉิน)	 การหารือดังกล่าว	 ครอบคลุมประเด็นการร่วมเป็นเจ้าภาพการจัด

อบรมตามโครงการรว่มกบักรมสอบสวนคดพีเิศษเกีย่วกบัโครงการปอ้งกันเด็กเรร่อ่นตกเปน็เหยือ่ลว่งละเมิดทางเพศและการคา้มนษุย	์ 

โดยจะเข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กตามโรงเรียนและเด็กเร่ร่อน	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจในการปกป้องตนเองและดูแลเพื่อน

ในกลุ่ม	โดยจะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับเด็ก	เช่น	กีฬา	ดนตรี	การสอนภาษาอังกฤษ	ซึ่งมูลนิธิ	A21	มีเครือข่ายสนับสนุน

อยู่กับทาง	สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	โรงเรียนบางกอกพัฒนา	นอกจากนี้	พันตำารวจเอก	อัครพลฯ	ได้เสนอให้มีการร่วมกัน

ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	A21		ในการจัดทำาแผ่นพับร่วมกันเพื่อเผยแพร่ความรู้	ด้านการค้ามนุษย์	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น

													สำาหรับโครงการประชุมนานาชาติด้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	ในเดือนพฤษภาคม	2562		จะมีการจัดการฝึกอบรม

เวทีใหญ่	 โดยทาง	 A21	 จะนำาเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากร	 นอกจากนี	้ มูลนิธิได้หารือกับทาง	 Facebook	 

จะจัดการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ	เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	ในห้วงต้นปี	2563	ด้วย
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DSI ร่วมกับทห�รชุด รส. ประจำ�พื้นที่บ�งกอกน้อย และตำ�รวจบ�งกอกน้อย 

ตรวจค้นบ้�นเจ้�หนี้นอกระบบร�ยใหญ่

โดยผดิกฎหมาย	และบงัคบัใหล้กูหนีล้งชือ่ในเชค็ทีไ่มใ่ชข่องตนเอง	เพือ่เปน็การคำา้ประกนัการกูเ้งนิ	หากลูกหน้ีไม่ชำาระ	จะนำาเชค็ไปฟอ้ง	 

ลกูหนีส้ว่นใหญก่ลวัจะตดิคกุ	จงึยอมจา่ยเงนิใหก้บัเจา้หนี	้ศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ด้รบัความเปน็ธรรม	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	จงึลงพ้ืนทีส่บืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ	โดยบนัทกึถอ้ยคำาผูเ้สยีหาย	พยานทีเ่กีย่วขอ้ง	และประสานงานกบัหนว่ยงานเพือ่ขอขอ้มลู

ประกอบการสืบสวน	 วิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว	 ฟังได้ว่าเจ้าหนี้และเครือข่ายมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเรียกดอกเบี้ย 

เกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด	พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 2558	และประกอบสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต	กรมสอบสวน 

คดพีเิศษจงึไดบ้รูณาการสนธกิำาลงัเจา้หนา้ทีท่หารชดุกองรอ้ยรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย	และตำารวจสถานตีำารวจนครบาลบางกอกนอ้ย	

เข้าตรวจค้นบ้านเจ้าหนี้นอกระบบในเขตบางกอกน้อย	 และเครือข่าย	 จำานวน	 3	 จุด	 ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไม่มีใบอนุญาต	

สัญญากู้ยืมเงิน	และสมุดรายชื่อลูกหนี้	นำาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำารวจนครบาลบางกอกน้อย	ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

	 รฐับาลและกระทรวงยุตธิรรมไดใ้ห้ความสำาคัญการแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบ	โดยถือเปน็นโยบายทีต่อ้งการอำานวยความยตุธิรรม

เพื่อลดความเหลื่อมลำ้า	 โดยการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกหนี้และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ	 และเน้น 

การทำางานเชงิบรูณาการรว่มกบัทกุภาคสว่น	ซึง่กรมสอบสวนคดพิีเศษ	โดยศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ดรั้บความเปน็ธรรม	 

ได้ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนกลุ่มนายทุนหนี้นอกระบบที่มีพฤติการณ์เอาเปรียบลูกหนี้ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่ออำานวยความ

ยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	ทั้งนี้	หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแส	สามารถแจ้งได้ที่	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 

เลขที่	128	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	หรือ	สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	โทร.	1202	

(โทรฟรีทั่วประเทศ)	โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 2562	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 

พันตำารวจโท	 พัฒนะ	 ศุกรสุต	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง	 เทคโนโลยีดิจิทัลกับ

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยมีวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้	 ท่านพลวรรธ์	 วิทูรกลชิต	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ท่านวิบูลย์	 ภัทรพิบูล	 รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 

และดร.วัชระ	 ฉัตระวิริรยะ	 อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง		 

ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

DSI สัมน�เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับก�รสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
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	 เมื่อระหว่างวันที่	 27	 -	 28	 กุมภาพันธ์	 	 2562	 

พันตำารวจเอก	ไพสิฐ		วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ	มอบหมายให้นาย	นายวสวัต	 ชวลิตธำารง 

เป็นผู้บรรยายในฐานะผู้แทน	 ในการประชุม 

ข่าวกรองทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชีย	 คร้ังที่	 7 

(7	 th	 Annual	 Cyber	 lntelligence	 Asia	 

Conference	&	Enhibition)	ใน	หัวข้อ	Combating		Cybercrimes	 in		Thailan	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ	 

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์	และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์	โดยการประชุมดังกล่าวได้ความสนใจจาก	

ผู้บังคับใช้กฎหมาย	นักวิชาการ	และภาคธุรกิจ	ในภูมิภาคอาเซียน	เอเชียกลาง	และประเทศจีน	เป็นอย่างมาก

	 วนัพธุที	่27	กมุภาพนัธ์	2562	พนัตำารวจเอก	

ไพสฐิ	วงศเ์มือง	อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	พร้อม

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทาง 

การเผยแพร่กฎหมาย	 เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่

ประชาชนและหนว่ยงานภาครฐั	(ป	ี2)	รถให้ความรู ้

กฎหมายเคลือ่นที	่“ชืน่ใจคนไทยรูก้ฎหมาย”	ตอน	“รูก้ฎหมายไว	้ใชก้ฎหมายเปน็”	โดยม	ีพลอากาศเอก	ประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรัฐมนตร ี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว	จัดโดยสำานักงานกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	

ทั้งน้ี	 ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้วย	ณ	 ลานทิศเหนือ	 ชั้น	 2	 อาคาร 

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนดีเอสไอ ร่วมบรรย�ยในก�รประชุมข่�วกรองท�งไซเบอร์ฯ ครั้งที่ 7

อธิบดีดีเอสไอ ร่วมพิธีเปิดโครงก�รขับเคลื่อนแนวท�งก�รเผยแพร่กฎหม�ย ของ สกธ.

	 เม่ือวันพฤหสับดทีี	่28	กุมภาพนัธ	์

2562	เวลา	10.30	น.	ณ	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	 นายเอเลียส	 มานูเอล	 

นาวาโร	โดราโด	(Mr.	Elias	Manuel	

Navarro	Dorado)	ผูช้ว่ยทตูฝา่ยตำารวจ	

สถานเอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรสเปน	 

ประจำาประเทศไทย	 เข้าเยี่ยมคารวะ	พันตำารวจโท	 ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และ	พันตำารวจเอก	 อัครพล	 

บณุโยปษัฎมัภ	์ผูอ้ำานวยการกองกจิการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ	เพือ่แสดงความยนิดใีนโอกาสรบัตำาแหนง่ใหม่	 

รวมถึงหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ฝ่ายตำารวจสเปน 

มีความร่วมมือทางคดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างมาก	 โดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลเบาะแสเพื่อขยายผลการกระทำาความผิด	 

กรณกีารปลอมแปลงเอกสารประจำาตวัประเภทตา่ง	ๆ 	ทีม่สีว่นเกีย่วเนือ่งกบักลุม่องคก์รอาชญากรรมข้ามชาต	ินอกจากนี	้ฝา่ยตำารวจสเปน 

ยังแสดงความกังวลในประเด็นการก่อการร้ายสากลที่นับเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย

ตำ�รวจสเปนเข้�เยี่ยมค�รวะผู้บริห�ร DSI

และห�รือแนวท�งคว�มร่วมมือในก�รต่อต้�นอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ
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	 เมือ่วนัอาทติยท์ี	่5	มนีาคม	2562	เวลา	10.00	น.	 

ณ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	คณะผูแ้ทนตา่งประเทศ

จากองคก์ารตำารวจยโุรป	(EUROPOL)	และองคก์าร

ตำารวจสากล	(INTERPOL)	ไดเ้ข้าพบ	พนัตำารวจโท	

ปกรณ	์สชุวีกุล	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	และ	

พันตำารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	เพื่อหารือเกี่ยวกับ 

ความร่วมมือด้านการข่าว	 เพ่ือต่อต้านอาชญากรรม	 โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	 ซึ่งเป็นประเด็นอาชญากรรม 

ทีน่านาประเทศใหค้วามสำาคญัในการปราบปรามอยา่งจริงจัง	ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษไมข่ดัขอ้งในหลกัการทีจ่ะรว่มมอืกบัองคก์รตำารวจยโุรป	 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาค	ซึ่งจะได้มีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป

	 เมื่อวันอังคารที่	 12	

มนีาคม	2562		พลเอก	ประยทุธ	์

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	

พร้อมคณะรัฐมนตรี	ไดเ้ยีย่มชม 

กิจกรรมการนำาเสนอผลงาน

เด่นของกระทรวงยุติธรรม	ภายใต้กิจกรรม	 “ยุติธรรมใส่ใจ...เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน”	ณ	บริเวณตึกบัญชาการ	 1	 

ทำาเนียบรัฐบาล	 โดยมีพลอากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ศาสตราจารย์

พิเศษวิศิษฎ์	 วิศิษฎ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นำาคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมนำาเสนอโครงการและผลงานเด่น	 ทั้งน้ี	 

พันตำารวจเอก	ไพสิฐ		วงศ์เมือง		อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วย

ผู้แทนตำ�รวจยุโรป และตำ�รวจส�กล เข้�ห�รือดีเอสไอ เพื่อคว�มร่วมมือด้�นก�รข่�ว

อธิบดีดีเอสไอร่วมกิจกรรมผลง�นเด่นของกระทรวงยุติธรรม ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล

	 เมื่อวันอังคารที่	 12	 มีนาคม	 2562	 

เวลา	 13.30	 น.	 นายคริสเตียน	 แอร์ลิช	 

(Mr.	 Christian	 Ehrlich)	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ประสานงาน	 สำานักงานตำารวจสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี	(Bundeskriminalamt	:	 

BKA)	 สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมนี	 ประจำาประเทศไทย	 เข้าเยี่ยมคารวะ	 พันตำารวจโท	 ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และ	 

พันตำารวจเอก	 อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 เพื่อแสดง 

ความยนิดีในโอกาสรบัตำาแหนง่ใหม	่โดยมี	พนัตำารวจโท	สภุทัธ	์ธรรมธนารกัษ	์ผูอ้ำานวยการกองคดกีารคา้มนษุยเ์ขา้รว่มในการหารอืด้วย

	 ระหวา่งการเขา้เยีย่มคารวะดงักลา่ว	ฝา่ยเยอรมนเีนน้ยำา้ถึงความสำาคญัของกรมสอบสวนคดพีเิศษในฐานะหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ของไทย	 และได้แสดงความขอบคุณในความร่วมมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ที่มีส่วนช่วยในการปราบปรามอาชญากรรม 

ที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำาคัญ	 อาทิ	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 หรืออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 

และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	เป็นต้น

 

ผู้แทนตำ�รวจเยอรมัน เข้�ห�รือผู้บริห�ร DSI เสริมสร้�งคว�มร่วมมือ

ด้�นก�รข่�วและก�รพัฒน�บุคล�กร
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	 เมื่อวันอังคารที่	19	มีนาคม	2562	เวลา	10.00	น.	 

นายมารค์	บชิอป	(Mr.	Mark	Bishop)	หัวหนา้เขตภมูภิาคเอเชยี

แปซฟิคิ	หนว่ยงานปราบปรามอาชญากรรมแหง่ชาติของสห

ราชอาณาจกัร	(National	Crime	Agency	-	NCA)	นายนโิคลสั	 

คกุสนั	(Mr.	Nicholas	Cuckson)	เจ้าหนา้ทีป่ระสานงานระหวา่ง

ประเทศ	และคณะเจ้าหน้าที่จาก	NCA	ประจำาประเทศไทย	 

เข้าเยี่ยมคารวะ	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดี 

กรมสอบสวนคดพิีเศษ	พนัตำารวจโท	ปกรณ	์สชุวีกุล	รองอธบิด ี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	และ	พนัตำารวจเอก	อคัรพล	บณุโยปษัฎมัภ	์ 

ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ	และหารือข้อราชการ

	 ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าว	 ฝ่าย	 NCA	 เน้นยำ้าถึงความสำาคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายของไทย	และได้แสดงความขอบคุณในความร่วมมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ		ที่มีส่วนช่วยในการปราบปรามอาชญากรรม 

ทีท้ั่งสองฝา่ยตา่งใหค้วามสำาคญั	อาท	ิอาชญากรรมขา้มชาตริปูแบบตา่ง	ๆ 	อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร	์(Cybercrime)	การหลอกลวง 

ประชาชน	 องค์กรอาชญากรรมการฟอกเงิน	 และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เจ้าหน้าที่	 DSI	 และ	NCA	 อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานดำาเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	

น�ยม�ร์ค บิชอป (Mr. Mark Bishop) หัวหน้�เขตภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก หน่วยง�นปร�บปร�ม

อ�ชญ�กรรมแห่งช�ติของสหร�ชอ�ณ�จักร (National Crime Agency - NCA) 

เข้�เยี่ยมค�รวะ และห�รือข้อร�ชก�รกับผู้บริห�ร DSI

	 วันที่	 19	 มีนาคม	 2562	 เวลา	 10.00	 น.	ณ	 อาคารฝึกอบรมไปรษณีย์เขตหลักสี่	 พันตำารวจโท	 ปกรณ์	 	 สุชีวกุล	 รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในฐานะผู้กำากับดูแลกองคดีการค้ามนุษย์	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้มอบหมายให้พันตำารวจโท	 สุภัทธ์		 

ธรรมธนารักษ์		ผู้อำานวยการกองคดีการค้ามนุษย์	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้ารับมอบอุปกรณ์ช่วยในการสืบสวนสอบสวน	

โดยเป็นอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์	 จากมูลนิธิไอเจเอ็ม	 (I.J.M.)	ซึ่งเป็นเครื่อง	Universal	 Forensic	Extraction	Device	

ยี่ห้อ	Cellebrite	รุ่น	Touch	2	หมายเลขเครื่อง		7211737	ราคา	12,000	ดอลล่า	หรือ		420,000	บาท	ให้กับกองคดีการค้ามนุษย์

เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

DSI ได้รับก�รสนับสนุนอุปกรณ์ในก�รสืบสวนสอบสวน เพื่อเก็บข้อมูลจ�กโทรศัพท์

จ�กมูลนิธิไอเจเอ็ม (I.J.M.)
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	 เมื่อวันพุธที่	 20	 มีนาคม	 2562	 เวลา	 10.00	 น.	 นางอานิค	 เลอแคลร์	 (Ms.	 Anik	 Leclerc)	 เจ้าหน้าที่ตำารวจประสานงาน	 

แผนกตำารวจม้าแคนาดา	 (Royal	 Canadian	Mounted	 Police	 :	 RCMP)	 สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา	 ประจำาประเทศไทย	 

เข้าเยี่ยมคารวะ	 พันตำารวจโท	 ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และพันตำารวจเอก	 อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 

ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 เพื่อเข้าแนะนำาตัวและแสดงความยินดีในโอกาส 

ที่ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งสองรายเข้ารับตำาแหน่งใหม่	

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษและ	 RCMP	 มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมาโดยตลอด	 

ทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว	 การสืบสวนคู่ขนาน	 และการฝึกอบรม	 นอกจากนี้	 RCMP	 ยังแจ้งว่ารัฐบาลแคนาดา 

มีความห่วงกังวลในอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท	 อาทิ	 กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	 การฟอกเงิน	 การลักลอบขนคน	 

การค้ามนุษย์	การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	และการลักลอบเข้าเมือง	

		 ฝ่าย	RCMP	ขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษสำาหรับความร่วมมือที่ผ่านมา	ในการสืบสวน	สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรม

ขา้มชาต	ิรวมทัง้การลว่งละเมดิทางเพศเดก็โดยชาวต่างชาต	ิและยนืยนัจะพัฒนาความสมัพนัธก์บักรมสอบสวนคดพีเิศษตอ่ไปในอนาคต	

และจะผลักดันบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีต่างชาติต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจำาประเทศไทย	

(Foreign	Anti	Narcotic	and	Crime	Community	:	FANC)	ในฐานะที่เจ้าหน้าที่ของ	RCMP	ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม

ดังกล่าว

ผู้แทนตำ�รวจม้�แคน�ด� เข้�ห�รือผู้บริห�ร DSI เสริมสร้�งคว�มร่วมมือ

ต่อต้�นอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ
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อธิบดีดีเอสไอ นำ�คณะผู้บริห�รฯ เข้�อวยพรปีใหม่ แด่ รมว.ยธ.

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 3	 มกราคม	 2562	พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิศษ	 นำาคณะผู้บริหาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมอวยพร	 พลอากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	2562	ณ	ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	ชั้น	9	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ร�ชภัฏร�ชนครินทร์ เข้�ศึกษ�ดูง�น ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 เม่ือวันพุธที่	 9	 มกราคม	 2562	 

พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 

พันตำารวจโท	 ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นผู้แทน 

กล่าวต้อนรับ	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	

สาขานิติศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยมีร้อยตำารวจเอก	 ปิยะ	 รักสกุล		 

ผู้อำานวยการกองบริหารคดีพิเศษ	 เป็นวิทยากรบรรยาย	ณ	ห้องประชุม	 1	 ช้ัน	 1	 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

ภารกิจทั่วไป
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DSI ร่วมจัดง�นมหกรรมวันเด็กแห่งช�ติ 2562 ที่ศูนย์ร�ชก�รฯ อ�ค�รบี

	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 12	 มกราคม	 2562	พลอากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 
พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 วิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะ	 เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ	 
ณ	 ลานอเนกประสงค์	 ชั้น	 2	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษาฯ	 และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม 
ของกระทรวงยุติธรรม	และหน่วยงานในสังกัด
	 ในการน้ี	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 นำาโดย	 นายมณฑล	 แก้วเก่า	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้จัดห้องจำาลองฝึกยิงปืน	 
Simulator	และกจิกรรมสนัทนาการต่าง	ๆ 		ใหเ้ดก็รว่มสนกุ	พรอ้มชงิรางวลั	ซึง่ไดร้บัความสนใจจากเดก็	และผูป้กครองเปน็จำานวนมาก

	 ตามที่รัฐบาล	 ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานราชการ	 กำาหนดแนวทางการประเมินผลผู้นำาองค์การเพิ่มจากการประเมินปกต ิ

ประจำาปี	 (การดำาเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)	 ในโครงการทำาความดีด้วยหัวใจ	 

ลดภัยส่ิงแวดล้อม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณการการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 ในการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาพลาสตกิ	ประเดน็	“การลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั”	เพือ่เปน็แบบอยา่งแกป่ระชาชนและ 

ภาคเอกชน	 โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำาเนินโครงการดังกล่าว	 กิจกรรมประกอบด้วย	 การเดินรณรงค์

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	 ภายใต้โครงการทำาความดีด้วยหัวใจ	 ลดภัยสิ่งแวดล้อม	 จัดทำาป้ายโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ DSI พร้อมใจ ร่วมโครงก�รทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
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ดีเอสไอ แสดงคว�มยินดี นสพ.มติชน ก้�วสู่ปีที่ 42

DSI ร่วมแสดงคว�มยินดี TPBS ก้�วเข้�สู่ปีที่ 12

	 เมื่อวันพุธที่	9	มกราคม	2562		พันตำารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 พร้อมด้วย	 พันตำารวจโท	 กรวัชร์	 

ปานประภากร	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	เขา้รว่มแสดงความยนิด	ี 

และรว่มบรจิาคเงนิสมทบทนุมลูนธิ	ิดร.โกวทิ	วรพพิฒัน	์แบง่ปันความรูฯ้	 

กับนายขรรค์ชัย	 	 บุนปาน	 	 ประธานกรรมการบริษัท	 มติชน	 จำากัด	

(มหาชน)	ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชน	ก้าวสู่ปีที่	42		ณ	สำานักพิมพ์

มติชน	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันอังคารที่	 15	 มกราคม	 	 2562	 พันตำารวจเอก	 

ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 

พันตำารวจโท	ยุทธนา	ตั้งกอบลาภ	รองเลขานุการกรม	เป็นผู้แทน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน 

สมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย	 เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งองค์การ 

กระจายเสียง	 และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (TPBS)	 

กา้วเขา้สูป่ท่ีี	12	โดยม	ีนางสดุารตัน	์ดษิยวรรธนะ	จนัทราวฒันากลุ	 

และนายอนุพงษ์	ไชยฤทธิ์	รองผู้อำานวยการ	องค์การกระจายเสียง 

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 

ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงคว�มยินดีช่อง 5 ครบรอบ 61 ปี

	 เมื่อวันศุกร์ที่	25	มกราคม	2562	พันตำารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	

อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ	มอบหมายให	้พนัตำารวจโทหญิง	พรทิพย	์

ล.วีระพรรค	ผู้อำานวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความ

ยินดีและมอบเงินสมทบทุน	 “เงินทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้อง 

อธิปไตย”	 เนื่องในวันสถาปนา	 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก	 

ชอ่ง	5	ครบรอบปทีี	่61	โดยม	ีพลตร	ีอนรุกัษ	์แสงฤทธ์ิ	รองผูอ้ำานวยการใหญ่	 

สายงานปฏิบัติการ	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก	

ช่อง	5	ถนนพหลโยธิน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี บช.ปส. ครบรอบ 27 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี กอ.รมน. ครบรอบ 11 ปี

ดีเอสไอ ร่วมยินดีกรมที่ดิน ครบรอบ 118 ปี

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 14	กุมภาพันธ์	 2562	พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 	 วงศ์เมือง	

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันตำารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุน

มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 

กองบญัชาการตำารวจปราบปรามยาเสพตดิ	ครบรอบ	27	ป	ีโดยม	ีพลตำารวจโท	ชนิภทัร	 

สารสิน	ผู้บัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด	เป็นผู้รับมอบ	ณ	กองบัญชาการ 

ตำารวจปราบปรามยาเสพติด	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 แขวงตลาดบางเขน	 เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันจันทร์ที่	18	กุมภาพันธ์	2562	พันตำารวจเอก	ไพสิฐ		วงศ์เมือง	อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 พันตำารวจโท	 ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดี 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	รว่มแสดงความยนิดแีละมอบเงินสมทบทนุสวสัดกิารขา้ราชการ	

กอ.รมน.	เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากองอำานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	

ครบรอบ	11	ป	ีโดยม	ีพลโท	รจุน	์ออ่นนอ้มพนัธ	์รองเลขาธกิารกองอำานวยการรกัษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	กองอำานวยการรกัษาความมัน่คง 

ภายในราชอาณาจักร	สวนรืน่ฤด	ีถนนนครราชสมีา	แขวงวชริะ	เขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร

	 เมื่อวันจันทร์ที่	18	กุมภาพันธ์	2562	พันตำารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 นายธานินทร์	 เปรมปรีดิ์	 ผู้อำานวยการ 

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดี	 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมที่ดิน	 ครอบรอบ	 118	 ปี	 โดยมี	 นายชัยชาญ 

สิทธิวิรัชธรรม,	 นายณรงค์	 สืบตระกูล	 และ	 นายเปลี่ยน	 แก้วฤทธิ์	 รองอธิบดี 

กรมท่ีดิน	 เป็นผู้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน	ณ	 ลานเอนกประสงค์	 

ชั้น	2	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดีกรมทรัพย�กรธรณี ครบรอบ 126 ปี

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่25	มกราคม	2562	พนัตำารวจเอก	ไพสฐิ	วงศเ์มือง	อธบิดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 นายสมบุญ	 ม้าหาญศึก	 ผู้อำานวยการกองกฎหมาย	 

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินให้กองทุน

สวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี	เพื่อบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล	มูลนิธิต่าง	ๆ 		

เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากรมทรัพยากรธรณ	ีครบรอบ	126	ป	ี25	มกราคม	2562	

โดยม	ีนายสมหมาย	เตชวาล	อธบิดกีรมทรพัยากรธรณ	ีเปน็ผูร้บัมอบ	ณ	อาคารเพชร	 

กรมทรัพยากรธรณี	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400
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DSI ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.แนวหน้� ครบรอบ 39 ปี

DSI ร่วมแสดงคว�มยินดี ช่อง 3 ครบรอบ 49 ปี

DSI ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ. เดลินิวส์ ครบรอบ 55 ปี

	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 22	 มีนาคม	 2562	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 พันตำารวจโท	 ภพกานต์	 อปานนท์	 

รองผู้อำานวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เป็นผู้แทน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้	เน่ืองในโอกาส

ครบรอบการก่อต้ังหนังสือพิมพ์แนวหน้า	 39	 ปี	 โดยมี	 คุณเฉลิมชัย	 ยอดมาลัย	 

หัวหน้าข่าวหน้า	1	หนังสือพิมพ์แนวหน้า	เป็นผู้รับมอบ	ณ	สำานักงานหนังสือพิมพ์

แนวหน้า	ถนนวิภาวดี-รังสิต	เขตหลักส่ี	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวันอังคารท่ี	 26	 มีนาคม	 2562	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันตำารวจโท	พเยาว์	ทองเสน	ผู้อำานวยการ 

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความ

ยินดีและมอบเงินสมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ	 90	 ปี	 พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	เน่ืองใน

โอกาสวันครบการก่อต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ปีท่ี	49	โดยมี	คุณประชุม	 

มาลีนนท์	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท	 บีอีซีเวิลด์	 จำากัด	 (มหาชน)	 

เป็นผู้รับมอบ	ณ	สำานักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	ถนนพระราม	4	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 28	 มีนาคม	 2562	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 พันตำารวจโท	 อานนท์	 อุนทริจันทร์	 

รองผู้อำานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน	และมอบหนังสือในโครงการ	“ดีเอสไอ	สานฝัน	ปันหนังสือ”	

ปีท่ี	3	แก่มูลนิธิแสง-ไซ้กี	เหตระกูล	เน่ืองในโอกาสวันครบรอบการก่อต้ังหนังสือพิมพ์ 

เดลินิวส์	 55	 ปี	 โดยมี	 คุณประพิณ	 รุจิรวงศ์	 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 

และผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	สำานักงาน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตหลักส่ี	กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี สวท. ในโอก�สครบรอบ 89 ปี วิทยุกระจ�ยเสียงไทย

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2562	 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันตำารวจโท	ถิรพล	พิณเมืองงาม	 

ผู้อำานวยการกองคดีความมั่นคง	 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก	 

เนื่องในโอกาสวิทยุกระจายเสียงไทย	 ครบรอบ	 89	 ปี	 โดยมี	 นางวิไลลักษณ์	 

รุ่งสมัย	ผู้อำานวยการคลื่น	105.	มฮ.	เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถานีวิทยุกระจายเสียง

ผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ

ในรอบปี พ.ศ. 2561 

และทิศท�งก�รดำ�เนินง�นปฏิรูป

ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม
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ผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ

ในรอบปี พ.ศ. 2561 

และทิศท�งก�รดำ�เนินง�นปฏิรูป

ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม
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ผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญในรอบปี พ.ศ. 2561 

และทิศท�งก�รดำ�เนินง�นปฏิรูป

ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม

พันตำ�รวจตรี วรณัน ศรีลำ้� 1

1	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 3	 ตุลาคม	 

พ.ศ.	2545	ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	

กรม	พ.ศ.	2545	มภีารกจิเก่ียวกับการปอ้งกัน	ปราบปราม	 

สืบสวน	 และสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้อง

ดำาเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดพีเิศษโดยมพีระราชบัญญตั ิ

การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	และประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญาเปน็เครือ่งมอืสำาหรบัการปฏบิติังาน	 

ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่าคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น	 ล้วนแต่คดีความผิด 

ทางอาญารา้ยแรงทีค่วามซับซ้อนมีผลกระทบอย่างรนุแรง

ต่อประเทศในมิติต่าง	 ๆ	 เช่น	 ต่อความสงบเรียบร้อย 

และศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ความมั่นคงประเทศ	 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งคดีที่มีผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ	

หรือเป็นคดทีีเ่ป็นการกระทำาขององคก์รอาชญากรรม	หรอื

อาชญากรรมข้ามชาติที่สำาคัญทั้งสิ้น	 ทั้งนี้	 กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ	 มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าท่ีคดี

พิเศษ	ทำาหน้าที่ในการป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวน	และ

สอบสวนคดีสำาคัญดังกล่าว	จำานวน	800	อัตรา

	 ตลอดระยะเวลา	16	ปท่ีีผา่นมา	กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้มีการปรับปรุงภารกิจและอำานาจหน้าที่เพิ่มเติมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับภารกจิทีเ่พิม่ขึน้และเหมาะสมกบัสภาพของงาน

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยปจัจบุนัมกีารแบง่สว่นราชการตามกฎ

กระทรวงแบง่สว่นราชการ	กรมสอบสวนคดพิีเศษ	กระทรวง

ยตุธิรรม	พ.ศ.	2560	รบัผดิชอบในการปอ้งกนั	ปราบปราม	

สืบสวน	 และสอบสวนคดีความผิดทางอาญาในกฎหมาย

สำาคัญ	จำานวน	41	กฎหมาย	เช่น	ความผิดเกี่ยวกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ความผิดเกี่ยวกับสถาบันการ

เงิน	ศุลกากร	ภาษีสรรพสามิต	การประกอบธุรกิจของคน

ตา่งดา้ว	การกูย้มืเงนิทีเ่ปน็การฉอ้โกงประชาชน	การฟอกเงนิ	 

การกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร	์การกระทำาความผดิ 

เกีย่วกบัการละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา	ความผดิเกีย่วกบั

ที่ดิน	ป่าไม้	ป่าสงวนแห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติ	กฎหมาย

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	เป็นต้น	จำานวนรวม

กันมากกว่า	200	ฐานความผิด	

	 ตัง้แตพ่ระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.		2547	

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	20	มกราคม	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	

จนถงึปจัจบุนั	กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ดำาเนนิการสบืสวน

สอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมาย	

รวมทัง้สิน้	2,558	คด	ีในจำานวนดงักลา่ว	สอบสวนเสรจ็สิน้ 
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จำานวน	2,214	คดี	คิดเป็นร้อยละ	86.55	ซึ่งในคดีพิเศษ

ท่ีสอบสวนเสร็จสิ้นดังกล่าวมีคดีพิเศษจำานวน	 978	 คดี	

ที่มีมูลค่าความเสียหาย	 หรือผลประโยชน์ที่สามารถ

ปกป้อง	 รักษา	 เรียกคืนให้แก่รัฐ	 ประชาชนและเอกชน	 

ได้ถึง	402,885.793	ล้านบาท

	 นอกจากนัน้	กรมสอบสวนคดพีเิศษยงัรับเรือ่งไวด้ำาเนนิ

การสบืสวนก่อน	เปน็คดพีเิศษถงึ	2,836	เรือ่ง	โดยในสว่นน้ี	

กรณผีลการสบืสวนไม่เขา้ขา่ยเปน็คดพีเิศษทีจ่ะตอ้งดำาเนนิ

การตามพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	

กรมสอบสวนคดพีเิศษกจ็ะสง่เรือ่งไปยังพนกังานสอบสวน	

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 

เพือ่พจิารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที	่อันเปน็การเสรมิ

การปฏบัิติงานด้านคดีอาญาให้หนว่ยงานอืน่สามารถบงัคบั

ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 สำาหรับผลการดำาเนินดำาเนินงานของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษในปี	 พ.ศ.	 2561	 ได้สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	

เสรจ็สิน้จำานวน	231	คด	ีซึง่ในคดพีเิศษทีส่อบสวนเสรจ็สิน้ 

ดงักลา่ว	มคีดพีเิศษจำานวน	122	คด	ีทีม่มีลูคา่ความเสยีหาย 

หรอืผลประโยชนท่ี์สามารถปกปอ้ง	รกัษา	เรยีกคนืให้แกรั่ฐ	 

ประชาชนและเอกชน	ได้	52,324.134	ล้านบาท	ซึ่งเมื่อ

จำาแนกตามกลุ่มคดีแล้ว	เป็นดังนี้

ประเภทคดี คดีที่สอบสวนเสร็จ
คดีที่ยังอยู่ระหว่างการ

สอบสวน

มูลค่าความเสียหาย 

ที่ปกป้อง เรียกคืนฯ

(ล้านบาท)

ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 73 240 43,687.139	

ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และทรัพย์สิน 

ทางปัญญา

31 30 219.704	

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ 

สิ่งแวดล้อม

17 24 972.677

ด้านอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศและอาชญากรรมพิเศษ

94 50 5,426.921

	 	 จากตัวเลขสถิติดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่าแม้

การสืบสวนสอบสวนจะสามารถปกป้อง	 รักษาผล

ประโยชน์ได้ก็ตาม	 แต่อัตราความเสียหายในเชิงมูลค่า

จากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเทียบกับจำานวนคดี	 

ก็ยังสูงและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศอย่าง 

ตอ่เนือ่งและสงูกวา่สถติอิาชญากรรมประเภทอืน่	ๆ 		ทีอ่าจเกดิ

ความเสยีหายในรูปแบบอ่ืนทีไ่มส่ามารถคำานวณเปน็ตวัเลขได	้ 

เชน่	ดา้นความสงบเรยีบรอ้ย	ความมัน่คงของประเทศ	หรอื

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	เป็นต้น

	สำาหรบัผลการดำาเนนิคดสีำาคญัในป	ีพ.ศ.	2561	ไดจ้ำาแนก

ตามประเภทคดี	เป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	

 1. ด้�นอ�ชญ�กรรมท�งเศรษฐกิจ ประกอบ

ด้วยคดีสำาคญั	ดังนี	้(1)	คดีการลักลอบนำารถยนต์ใชแ้ลว้เขา้

มาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงราคา	ข้อห้าม	ข้อกำากัด	

และอากรขาเข้า	 กรณีรถยนต์สมรรถนะสูงยี่ห้อเมอร์ซิ

เดส-เบนซ์	(2)	คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	

ในการชักชวนให้ร่วมลงทุนกับบริษัทเดอะซิสเต็ม	 ปลั๊ก	

แอนด์เพลย์	จำากัด	และบริษัท	อินโนเวชั่น	โฮลดิ้ง	จำากัด	
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(3)	 คดีการนำารถยนต์สมรรถนะสูงยี่ห้อลัมโบร์กีนีเข้ามา 

ในราชอาณาจกัร	โดยสำาแดงเทจ็เพือ่หลกีเลีย่งหรอืพยายาม

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรเป็นเหตุให้ภาษีอากรขาด	

และ	 (4)	 คดีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับการซื้อขายหุ้น

บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรมจำากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

 2. ด้�นอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยสี�รสนเทศ  

และทรัพย์สินท�งปญัญ� ประกอบดว้ยคดีสำาคญั	ดงันี	้

(1)	คดีการลักลอบเข้าถึงซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงินในประเทศรายสำาคัญ	

(2)	คดีการลักลอบเข้าถึงซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล

คอมพิวเตอร์	 (ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิคส์)	 โดยมิชอบ 

ของสถาบนัการเงนิในประเทศรายสำาคญั	(3)	คดกีารกวาดลา้ง 

จับกุมและดำาเนินคดีในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

เครื่องหมายการค้ากับบริษัทขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ	(Shipping)	รายใหญ่	และคลังเก็บสินค้าละเมิด

เคร่ืองหมายการค้าบคุคลอืน่ทีน่ำาสนิค้าละเมดิทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาจากตา่งประเทศเขา้มาจำาหนา่ยในประเทศ	เปน็ตน้

 3. ด�้นก�รคุม้ครองผูบ้ริโภคและสิง่แวดลอ้ม 

ประกอบด้วยคดีสำาคัญ	ดังนี้	(1)	คดีร่วมกันบุกรุก	แผ้วถาง	

กอ่สรา้ง	เพือ่ยดึถอืครอบครองทีด่นิในเขตอทุยานแหง่ชาต ิ

เขาใหญ่	พืน้ทีอ่ำาเภอประจนัตคาม	จงัหวดัปราจนีบรุ	ีจำานวน	

22	แปลง	เนื้อที่ประมาณ	225	ไร่	(2)	คดีการบุกรุกยืดถือ

ครอบครองทีดิ่นในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิปา่เทอืกเขากมลา	

จงัหวัดภูเกต็	เน้ือทีป่ระมาณ	20	ไร	่(3)	คดีการออกเอกสาร

สิทธิทีด่นิในเขตอทุยานแหง่ชาตสิรินิาถ	จังหวดัภเูกต็	เนือ้ที่

ประมาณ	85	ไร่	เป็นต้น

 4. ด้�นอ�ชญ�กรรมระหว่�งประเทศและ 

อ�ชญ�กรรมพเิศษ ประกอบดว้ยคดสีำาคญั	ดงันี	้(1)	คดี

แรงงานสญัชาตเิมยีนมารถ์กูหลอกลวงมาบังคบัใชแ้รงงาน

ในเรือประมง	(2)	คดีขบวนการทุจริตในการอนุมัติสินเชื่อ

ของสถาบนัการเงนิในประเทศรายสำาคัญโดยอ้างการดำาเนิน

ธรุกจินำาเข้าสนิคา้จากต่างประเทศทีเ่ปน็เท็จ	(3)	คดีองค์กร

ตอ่ตา้นการคา้มนษุย	์(NVADER)	ใหเ้บาะแสกรณหีญงิสาว

ชาวเขาเผา่มง้	กระทำาผดิอาญาในการบงัคบัเปน็ธรุะจดัหา

เพื่อการอนาจารและสนองความใคร่เด็กหญิงอายุตำ่ากว่า	

18	ปี	ที่จังหวัดเชียงราย	เป็นต้น

	 การดำาเนนิงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษในปงีบประมาณ	

พ.ศ.	 2561	 ส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้รับรางวัล

เลิศรัฐ	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ซึ่งเป็นรางวัล

ที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	

มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา

ประสทิธภิาพการบริหารราชการบนพืน้ฐานความรบัผดิชอบ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	 และในปี	 2561	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับ	2	รางวัล	คือ

 1. ร�งวัลสัมฤทธิผลประช�ชนมีส่วนร่วม 

ระดับดีเด่น ได้แก่	โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ภาคประชาชนในการปอ้งกนัการเกดิอาชญากรรมคดีพเิศษ	

ซึง่เปน็ผลจากการดำาเนนิการตามหลกัธรรมาภบิาลในการ

บรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มอยา่งเปน็รูปธรรม	ตามพระราช

กฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีบรหิารกิจการบา้นเมอืง 

ที่ดี	 (พ.ศ.	 2546)	 ตลอดระยะเวลา	 11	 ปีที่ผ่านมา	 

ภายใต้แนวคิด	“สร้างความรู้จัก	มักคุ้น	อุ่นใจ	ไปด้วยกัน”	

กบัเครอืขา่ยภาคประชาชนทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการปอ้งกนั	

การเฝา้ระวงัการแจ้งเบาะแส	การเกดิอาชญากรรมคดีพเิศษ

ในระดบัพืน้ทีอ่ยา่งเปน็ขัน้ตอน	ซึง่สง่ผลใหป้ระชาชนและ

ชุมชนมีความเข็มแข็ง	สามารถปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

จากอาชญากรรม	 และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ 

ของชุมชน	สังคม	และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

 2. ร�งวลัสมัฤทธผิลประช�ชนมสีว่นรว่ม ระดบัด ี

ไดแ้ก	่โครงการคนืท่ีดนิและปกปอ้งรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และทีดิ่นของรฐั	:	อทุยานสิรนิาถ	จงัหวัดภูเกต็	ซึง่เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	เพือ่อำานวยความยตุธิรรมแก่ชมุชน 

ในการพิสจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิ	ตามนโยบายของรฐับาล	

และกระทรวงยตุธิรรม	ในการสรา้งความเขม็แขง็ให้กบัประชาชน 

ในการปกป้องทรัพยากรของชาติและการทวงคืนผืนป่า
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ผลงานการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชน	และการปอ้งกนัปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ

ท่ีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนี้	 เป็นสิ่งยืนยันความสำาเร็จใน 

การการดำาเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาลวา่สามารถดำาเนนิ

การได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และถือเป็นความภาคภูมิใจ 

ของขา้ราชการ	เจ้าหนา้ที	่กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ซึง่จะสรา้ง

ขวัญ	กำาลังใจในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อน 

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ 

ในการทำาหนา้ทีอ่ำานวยความยติุธรรม	ป้องกนัและปราบปราม 

อาชญากรรมพิเศษต่อไป

	 สำาหรับทิศทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี	 

พ.ศ.	2562	นั้น	เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดัน

ประเทศไทยสู่	Thailand	4.0	ที่เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทย	หรือ	“โมเดลพฒันา

เศรษฐกจิของรฐับาล”	ภายใตก้ารนำาของ	พลเอก	ประยทุธ	์

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแหง่ชาต	ิ(คสช.)	ทีเ่ขา้มาบรหิารประเทศ	บนวิสัยทัศน์

ที่ว่า	“มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน”เป็น “เศรษฐกิจใหม่” 

(New	Engines	of	Growth)	ที่มีรายได้สูง	ด้วยการเป็น	

“Value–Based	Economy”	หรอื	“เศรษฐกจิทีขั่บเคลือ่น

ดว้ยนวตักรรม”	โดยมฐีานคดิหลัก	คอื	เปลีย่นจากการผลติ

สินค้า“โภคภัณฑ์”ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม”

	 ในมติขิองกรมสอบสวนคดพีเิศษ	จำาเปน็ตอ้งวิเคราะห์

แนวโนม้ของอาชญากรรมทีจ่ะเกดิขึน้จากการพฒันาประเทศ

ตามแนวทางดงักลา่วประกอบด้วย	โดยเฉพาะอาชญากรรม

พิเศษที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในการ

สร้างนวัตกรรม	 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล

ฝังตัว เทคโนโลยีชีวภาพ	 การกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

การเงินการธนาคารที่กระทำาบนระบบออนไลน์	 รวมถึง

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	 และนำามาวางแผนในการ

พฒันาองคก์รเพือ่ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว

ให้เกิดประสิทธิภาพ	อันจะเป็นการส่งเสริมประเทศให้เข้า

สู่ยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มศักยภาพ ปราศจากการ

บั่นทอนกำาลังประเทศจากอาชญากรรมพิเศษที่เก่ียวข้อง 

ท้ังนี้	 กรมสอบสวนคดีพิเศษคาดการณ์จากแนวโน้มของ

สถิตอิาชญากรรมพิเศษแตล่ะกลุม่	ผนวกกบัทศิทางในการ

พัฒนาประเทศแล้ว	เห็นว่าอาชญากรรมในปี	พ.ศ.	2562	 

มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกกลุ่ม	โดยที่สำาคัญมีดังนี้	

 1. ด�้นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละก�รคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจำากัด	 โดย

เฉพาะที่ดิน	 และเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำาคัญต่อการ

วางรากฐานทางธุรกิจ

 2. ด้�นก�รกูย้มืเงนิอันเปน็ก�รฉอ้โกงประช�ชน 

และการกระทำาผดิต่อสถาบนัการเงนิ	การฟอกเงนิ	เนือ่งจาก

ระบบเทคโนโลยเีอือ้อำานวยในการทีอ่าชญากรจะใชใ้นการ 

กระทำาผิดมากขึ้น	 มีช่องทางในการกระทำาผิดและเข้าถึง

ตัวประชาชนผู้เสียหายได้ง่ายและรวดเร็ว

 3. ด้�นก�รค้�มนุษย์ และอ�ชญ�กรรมข้�ม

ช�ติ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนที่สำาคัญในการ

ดำาเนินธุรกิจ	และมีแนวโน้มเป็นกระกระทำาผิดที่ข้ามชาติ

มากขึ้นเนื่องจากนโยบายเปิดประเทศที่เส้นเขตแดนทาง

กฎหมายระหวา่งประเทศ	โดยเฉพาะกฎหมายคนเขา้เมอืง

 4. ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�	โดยเฉพาะที่เกี่ยว

กับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี	 ที่เป็นผลผลิตจากนโยบาย	

Thailand	 4.0	 รวมถึงด้านหุ่นยนต์ที่เป็นเรื่องใหม่ของ

ประเทศ

 5. ด้�นคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนสำาคัญ

ในการขับเคลื่อน	Thailand	4.0	และเป็นช่องทางสำาคัญที่

สามารถกอ่อาชญากรรมไดง้า่ย	หากระบบการรกัษาความ

ปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลไม่เข้มแข็ง	 โดยเฉพาะระบบ

สำาคัญ	 เช่นสถาบันการเงิน	ระบบขนส่งสาธารณะ	ระบบ

เทคโนโลยีและการสื่อสาร	

	 จากแนวโน้มอาชญากรรมพิเศษดังกล่าว	 พลเอก

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 และพลอากาศ

เอกประจิน	 จั่นตอง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 

ไดม้อบนโยบายให้กรมสอบสวนคดพีเิศษปฏริปูองคก์รเพ่ือ

ให้สามารถสนองตอบต่ออาชญากรรมยุคใหม่	 ใน	 3	 มิติ	 

กล่าวคือ	
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 1. ก�รทบทวนบทบ�ทและอำ�น�จหน้�ที่ 

ในปจัจบุนัวา่มคีวามเหมาะสมและเปน็ไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายที่ต้องการให้ดำาเนินคดีเฉพาะอาชญากรรม

สำาคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศอย่างรุนแรงในมิติต่าง	 ๆ	 

หรือไม่	 ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะทำางาน 

ขึ้นทบทวนแล้ว	 เห็นว่าในปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

รับผิดชอบการดำาเนินคดีพิเศษมากถึง	41	กฎหมาย	ซึ่งมี

จำานวนมากเกินไป	 อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน	

ประกอบกบัสถานการณ์อาชญากรรมในสงัคมเปลีย่นแปลงไป	 

บางกฎหมายกไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งใชว้ธิกีารสบืสวนและสอบสวน

ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษแล้ว	 ซึ่งคณะ

กรรมการคดีพิเศษได้เห็นชอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นำาคดีความผิดตามกฎหมายต่าง	 ๆ	 รวม	 18	 กฎหมาย	

ออกจากความรับผิดชอบ	 เพื่อให้เป็นอำานาจหน้าที่ของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 

คงใหเ้หลอืกฎหมายในความรบัผดิชอบทีจ่ะปอ้งกนัปราบปราม	 

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	 พ.ศ.	 2547	

จำานวน	23	กฎหมาย	โดยอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการในขัน้ตอน 

ต่อไป	 ท้ังนี้	 หากเรื่องใดยังมีความจำาเป็นต้องใช้วิธีการ

สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี

พิเศษ	 ก็สามารถเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ	 

ใหม้มีตใิหด้ำาเนนิการเปน็เฉพาะแตล่ะเรือ่งได	้ซึง่กฎหมาย

ปัจจุบันก็เปิดช่องให้ทำาได้	 และเมื่อกรมมีภารกิจที่ชัดเจน

แล้วจึงจะนำาไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำาลัง

ที่เหมาะสมต่อไป

 2. ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล โดยให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษกำาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพของตำาแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ 

เจ้าหนา้ทีค่ดพิีเศษ	และสายงานอืน่ให้สอดคลอ้งกับภารกจิ

และโครงสร้าง	 ดำาเนินการวางแผนบรรจุข้าราชการใหม่	 

โดยนำาแนวโนม้ของอาชญากรรมพิเศษทีพ่ยากรณจ์ากฐาน

ขอ้มลูดา้นงานคดพีเิศษทีพ่บวา่แนวโนม้การเกดิอาชญากรรม

คดีพิเศษในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นโลกยุคดิจิตัลมีแนวโน้ม 

จะเกิดอาชญากรรมข้ามชาติทางคอมพิวเตอร์	 (Cyber	

crime)	 และการฟอกเงิน	 (Money	 Laundering)	 สูง	 

มาเป็นกรอบกำาหนดสายงานที่จะเปิดรับ	โดยคุณลักษณะ

พึงประสงค์ของบุคคลที่ต้องการคือมีองค์ความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์	 การเงินการธนาคาร	

และมีความรู้ภาษาต่างประเทศ	และต้องมีผลการทดสอบ

ระดบัความรูค้วามสามารถทางภาษาตา่งประเทศและมกีาร

ตรวจสอบประวตัผิลการประเมินผลทางจติวิทยาเบือ้งตน้วา่

มคีวามเหมาะสมต่อการเปน็ผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย	มาเปน็องค์

ประกอบในการพจิารณาคณุสมบตัผู้ิเข้ารบัการคดัเลอืก	และ

ปรบัย้ายผูด้ำารงตำาแหน่งระดบับริหารและอำานวยการให้เปน็ 

สหวิชาชีพ

 3. พฒัน�กระบวนทศัน์ในก�รทำ�ง�น การพฒันา

ทรัพยากรบุคคลเครื่องมือ	อุปกรณ์ให้ทันสมัย	สอดคล้อง

กบังานใหม่	มีการเชือ่มโยงระบบฐานข้อมูลดา้นงานคดจีาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่นสำานักงานอัยการสูงสุด	รวมทั้ง

พิจารณานำาระบบฐานข้อมูลภาครัฐ	(Big	Data)	มาปรับใช้

ในการปฏบิตังิานและเปน็ขอ้มลูเพือ่ประกอบการประเมนิ

และตัดสินใจในการบริหารด้านงานคดีพิเศษให้สอดคล้อง

กับสภาพการณ์ของประเทศ  

 ทั้งนี้ เพื่อผลักดันกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ไปสู่

องค์กร	 “DSI	 4.0”	 ที่มีความทันสมัย	 ใช้เทคโนโลยีและ

นิติวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงาน	 มีกระบวนทัศน์ในการ

ทำางานเชิงรุก	สามารถป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวน	และ

สอบสวนคดีพิเศษที่เป็นอาชญากรรมในยุค	 “Thailand	

4.0”	ทีส่ามารถปอ้งกัน	ปราบปราม	สบืสวน	และสอบสวน

คดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวดเร็วเป็นธรรม	ปฏิบัติ

งานอยา่งมอือาชพี	ดว้ยนวตักรรมและนำาระบบฐานขอ้มลู

กรณีปัญห�หนี้นอกระบบ

และก�รตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
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กรณีปัญห�หนี้นอกระบบ

และก�รตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
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กรณีปัญห�หนี้นอกระบบ

และก�รตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 โดยเฉพาะหากเป็นคดี 

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 รับสำานวนการสอบสวนมาจาก

พนักงานสอบสวนสำานักงานตำารวจแห่งชาติที่มีการจับกุม

ตัวผู้ต้องหา	 และมีการยื่นคำาร้อง	 ขอฝากขังระหว่างการ

สอบสวนด้วยแล้ว	กำาหนดระยะเวลาในการฝากขังจะเป็น

ตัวเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ต้องรีบดำาเนิน

การรวบรวมพยานหลักฐาน	 สรุปสำานวนการสอบสวนส่ง

ไปยังพนักงานอัยการให้ทันตามกำาหนดระยะเวลาฝากขัง	

เนือ่งจากโดยสว่นใหญผู่ต้อ้งหาในคดเีปน็บุคคลทีม่เีครอืข่าย 

และอิทธิพลทางด้านการเงิน	 และลักษณะคดีศาลมักจะ

ลงโทษ	 ในลักษณะต่างกรรมต่างวาระ	 ทำาให้ต้องรับโทษ 

ในอัตราสูง	 หากฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันตามกำาหนดผู้ต้องหา 

อาจหลบหนอีอกนอกประเทศได	้ซึง่จะเปน็การยากลำาบาก 

ทีจ่ะตดิตามจบักุมตวัมาดำาเนนิคด	ีดงัน้ัน	จงึเป็นความกดดนั 

อย่างยิ่งท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องเร่งดำาเนินการ

สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานใหค้รบถ้วน	ดำาเนนิคด ี

กบัผูก้ระทำาผดิทัง้ขบวนการไดอ้ยา่งรวดเรว็	คดมีีพยานหลกัฐาน 

ใหศ้าลรบัฟังและพิพากษาลงโทษได	้รวมทัง้สามารถตดิตาม

ยึดทรัพย์สินของเครือข่ายผู้กระทำาผิดนำามาชำาระเป็น 

ค่าปรับแก่รัฐและเยียวยาผู้เสียหายจำานวนมากได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.1 สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

 สืบเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ 

ทันสมยั	ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูตา่ง	ๆ 		ไดอ้ยา่งรวดเรว็	

มจิฉาชพีไดฉ้กฉวยโอกาสนำาเทคโนโลยมีาเปน็เครือ่งมอืใน

การชักชวนและใชก้ลอบุายหลอกลวงใหป้ระชาชนโดยทัว่ไป	 

เขา้มาร่วมลงทนุ	โดยมีการกลา่วอา้งจะให้ผลประโยชนต์อบแทน

ในอัตราที่สูง	ชักจูงใจด้วยการกล่าวอ้างความสำาเร็จต่าง	ๆ 	 

ในการลงทนุ	หรอืกล่าวอ้างถงึบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงเปน็ทีรู่จั้ก

โดยทั่วไปประสบความสำาเร็จจากการลงทุน	 ส่งผลให้มี 

ผู้หลงเช่ือตกเป็นเหยื่อเป็นจำานวนมากอยู่ท่ัวทุกพ้ืนท่ีของ

ประเทศ	 เกิดความเสียหายท่ีมีมูลค่ามหาศาลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 กองคดีธุรกิจการเงินนอก

ประเทศ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	เปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ

ดำาเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง

ประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่	 ซึ่งมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติงานในกองคดีธุรกิจการเงิน

นอกระบบจำานวนนอ้ยรายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคดท่ีีเกิดขึน้	 

จงึเปน็ความยากลำาบากในการดำาเนนิการสอบสวนรวบรวม

หลักฐานทางคดีท่ีมีผู้เสียหายจำานวนมากทั้งยังเกิดความ

เสียหายกระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 ให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาของประมวล



37กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

	 2.	 คดีพิเศษท่ี	 173/2559	 กรณีสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์มิตรแท้เชียงดาว	 โดยนางกมลวรรณ	 หรือ	 

สริาลักษณ	์บณุยรัตพนัธุ	์กบัพวก	รว่มกนัชกัชวนประชาชน

ทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	

มิตรแท้เชียงดาว	 โดยกำาหนดคุณสมบัติการรับสมาชิก	

คือไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงใช้บัตรประจำาตัวประชาชน 

ก็สามารถ	สมัครเป็นสมาชิกได้	รับสมัครทั้งชายและหญิง	

มีอายุตั้งแต่	20	-	100	ปี	เปิดรับสมัครสมาชิก	ทั่วประเทศ

ชาวเขาหรือต่างด้าว	 ก็สามารถสมัครได้	 ต่อมาสมาคมฯ	 

ขาดสภาพคล่องเป็นเหตุให้ไม่มีเงินสดช่วยเหลือสมาชิก	 

ในคดีนี้มีผู้ เสียหาย	 จำานวน	 225	 ราย	 มีมูลค่า 

ความเสยีหายถงึ	24,505,572	บาท	และเกิดความเสยีหาย 

ในหลายจังหวัดท่ัวทุกภาคของประเทศ	 (ภาคเหนือ 

มีผู้เสียหายมากที่สุด)	ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	

สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วเสร็จ	 ภายใน 

ระยะเวลาที่กำาหนด	 พร้อมทั้งสรุปสำานวนการสอบสวน 

ไปยังพนักงานอัยการพิเศษเมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	 2561	 

ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวมีภาพประกอบ	ดังนี้	

		 จะเหน็ไดว้า่	กองคดธีรุกจิการเงนินอกระบบ	กรมสอบสวน 

คดพีเิศษ	ไดด้ำาเนนิคดอียา่งเปน็รปูธรรมโดยในการดำาเนนิ

คดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่	 ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการสอบสวน 

ผูเ้สยีหายจำานวนมากให้มีความสะดวกรวดเรว็	ระดมกำาลัง

ไปสอบสวน	ในพ้ืนทีท่ีพ่ยานอยู	่ใชเ้ทคโนโลยใีนการประสาน

จดัเตรยีมข้อมลูกบัพยานไปล่วงหนา้บรูณาการกบัหนว่ยงาน

ในพื้นที่เพื่อ	อำานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ผู้เสียหาย	

ตลอดจนการเร่งรดัการสอบสวนส่งใหอ้ยัการแลว้	และศาล

มีคำาพิพากษา	 ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	“ยุติธรรม	

4.0	ความเป็นธรรม	ต้องเสิร์ฟเร็ว”

1.2 นวัตกรรมในก�รสอบสวนคดีพิเศษ

 ในยคุ	4.0	กองคดธีรุกจิการเงนินอกระบบ	จงึไดค้ดิคน้

นวัตกรรมแบบสอบถามออนไลน์	 หรือ	 Google	 From	 

มาปรับใช้ในงานสอบสวนเพื่อท่ีประชาชน/ผู้เสียหาย	 

จะได้ทราบประเด็น	 ปัญหา	 สามารถเตรียมข้อมูลและ

เอกสารกอ่นทีจ่ะมาพบพนกังานสอบสวน	รวมท้ังมสีว่นรว่ม

ในคดดีา้นขอ้มลูคด	ีและการวางแผนรว่มในการเดนิทางมา 

ใหป้ากคำากบัคณะพนกังานสอบสวน	ทีส่ำาคญัคอืประชาชน/

ผูเ้สยีหายไดร้บัความสะดวก	รวดเรว็ในการปฏบิตังิานของ

พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ	และพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ 

มเีวลาในการวางแผนบรหิารคด	ีบรหิารกำาลงัพล	บรหิารเวลา	 

บริหารงบประมาณ	อันเป็นการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรม	

ยกตัวอย่างเช่น

	 1.	 คดพีเิศษ	112/2560	กรณนีายภดูศิ	กติตธิราดลิก	 

กับพวก	ชักชวนใหป้ระชาชนลงทุนกับบริษัท	เดอะซิสเต็ม	

ปลัก๊	แอนด	์เพลย	์จำากดั	และบรษิทั	อนิโนวชิัน่	โฮลดิง้	จำากดั	

ซึ่งคดีนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว	ในคดีนี้มีผู้เสียหาย	จำานวน	

2,653	ราย	มมีลูคา่ความเสียหายถงึ	574,188,781.22	บาท	 

และเกิดความเสียหายในหลายจังหวัดทั่วทุกภาค	 ของ

ประเทศ	ซึง่คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ	ไดน้ำานวตักรรม

แบบสอบถามออนไลน์มาปรับใช้ในคดีสามารถรวบรวม

พยานหลักฐานได้แล้วเสร็จภายใน	72	 วัน	พร้อมทั้งสรุป

สำานวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการคดีพเิศษ	เปน็การ

ปฏบิตังิานทีใ่ชเ้วลาอยา่งรวดเรว็และประหยดังบประมาณ

ของทางราชการ	 อีกทั้งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานที่

มีความสมบูรณ์ครบถ้วน	 หากใช้วิธีการสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานแบบเดิมจะใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ถึง	332	วันต่อเนื่อง	โดยไม่หยุดพัก	ซึ่งในคดีนี้ศาลอาญา

ได้มีคำาพิพากษาแล้ว	เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2560	ซึ่งใน

การปฏิบัติงานดังกล่าว	มีภาพประกอบ	ดังนี้
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ก�รขับเคลื่อนแก้ปัญห�

หนี้นอกระบบ
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ก�รขับเคลื่อนแก้ปัญห�หนี้นอกระบบ

น�งอุม�พร แพรประเสริฐ 1 

	 1พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ	ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

กระทรวงยุติธรรม

	 หนีน้อกระบบ	เปน็ปญัหาเชงิโครงสรา้งดา้นเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ	 เกิดจากความเหลื่อมลำ้าทางด้าน

รายได้	การเข้าถึงแหลง่ทุน	การเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม	

และการพฒันาคณุภาพชวีติ	การแกป้ญัหาจงึเกีย่วข้องกบั

หลายหน่วยงานซึ่งจะต้องร่วมบูรณาการในทุกมิติโดยยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 โดยมติคณะรัฐมนตรี	 ในคราว

ประชมุเมือ่วันที	่4	ตลุาคม	พ.ศ.	2559	เรือ่งการบริหารงาน 

เพือ่การแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบอยา่งบรูณาการและยัง่ยนื

	 ศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความ

เป็นธรรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	ซึ่งมี

ภารกิจรับผิดชอบด้านการรับเรื่องร้องเรียน	ให้คำาปรึกษา

ทางด้านกฎหมาย	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือ 

ดา้นการอำานวยความยตุธิรรม	มาตรการทางอาญาและภาษ	ี 

โดยบรูณาการกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่มคีวามเชือ่มโยง 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 20	 ปี	 ข้อ	 (4)	 ยุทธศาสตร์ด้าน 

การสรา้งโอกาส	ความเสมอภาค	และเทา่เทยีมกันทางสงัคม	

และขอ้	(6)	ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับปรุงสมดลุและพฒันา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ	

	 ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้ดำาเนินพันธกิจ

ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสามารถช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เป็นจำานวนมาก	 

ทัง้การปราบปรามนายทนุรายใหญท่ีม่อีทิธพิลดว้ยมาตรการ
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ทางอาญาและภาษ	ีการใหค้ำาปรึกษา	รับแจ้งปัญหา	อำานวย

ความเปน็ธรรมแกป่ระชาชนทางดา้นกฎหมายเพ่ือให้เขา้ถงึ

กระบวนการยตุธิรรม	จนเปน็ทีเ่ชือ่ถอืตอ่สงัคมและหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้กระทำาความผิดยังมี

จำานวนเพิ่มสูงขึ้น	 และมีแนวโน้มการที่จะพัฒนารูปแบบ

การกระทำาความผิด	 เพ่ือหลบหลีกการสืบสวนสอบสวน

ของเจ้าหน้าที่ที่มีกระบวนการซับซ้อนมากขึ้น	นอกจากนี้	 

บางคดียังมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเก่ียวข้องทำาให้ยากต่อ 

การดำาเนินคดี	 ดังนั้น	 จำาเป็นต้องมีการสืบสวนสอบสวน

และปราบปรามกลุม่นายทนุตอ่ไปอยา่งจรงิจงัและต่อเนือ่ง	 

โดยบูรณาการเครือข่ายพันธมิตรการปราบปรามและให้

ความรู้แก่ประชาชนโดยใช้พลังเครือข่ายเพื่อเป็นตัวคูณ

ในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

	 การดำาเนนิการภายใตน้โยบายและแผนงานดังกล่าว	

จะตอ้งดำาเนนิการแบบบรูณาการกบัหน่วยงานตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก	่

ฝ่ายปกครอง	ทหาร	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	

กรมสรรพากร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 สำานักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 สภาทนายความ

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอ่ืน	 ๆ	 

ท่ีเก่ียวข้อง	 และภาคเอกชน	 โดยมีผลการดำาเนินงานที่

สำาคัญดังนี้

 ผลก�รดำ�เนินง�นเชิงเนื้อห�

 (1) ด้�นกฎหม�ย 

	 -	 เสนอยกเลิก	พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	

พ.ศ.	 2475	 และตรา	 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	

พ.ศ.	 2560	ประกาศคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 58	และเฉพาะ

ข้อหาปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมและ

ฉ้อโกงทรัพย์มาใช้บังคับเพื่อคุ้มครองประชาชนจากการ

ถูกนายทุนขูดรีด	 เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการอำาพรางใน

การทำาสัญญา	และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ

ในการสืบสวนปราบปรามมากยิ่งขึ้น

	 -	 ศึกษาปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรจาก

การทำาสญัญาขายฝาก	เปน็ขอ้มูลช้ีแจงตอ่คณะอนกุรรมการ

พจิารณาเสนอกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชนข์องประชาชน	

และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติไดร้บัรายงานไป

วิเคราะห์ต่อยอดนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการ 

ต่อไป

 (2) ด้�นก�รปร�บปร�ม

 - บูรณาการส่งข้อมูลเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 

ให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อดำาเนินการปราบปราม	 เช่น	 

กองอำานวยการรกัษาความมัน่คงภายใน	สำานกังานตำารวจ

แห่งชาติ	เป็นต้น

 - บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง	 ทหาร	 ตำารวจ	 

เข้าตรวจคน้จบักมุเจา้หนีน้อกระบบในพืน้ที	่ซึง่พบความรนุแรง

ของปัญหา	เช่น	จังหวัดกาฬสินธุ์	สามารถกวาดล้างจับกุม



41กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ได้	16	ราย	พร้อมของกลางเงินสดจำานวน	179,780	บาท	 

(ตามโครงการกาฬสนิธุโ์มเดล)	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	สามารถ

กวาดลา้งจบักมุได	้11	ราย	ของกลางเงนิสดรวม	375,535	บาท	 

จังหวัดเพชรบูรณ์	กวาดล้างนายทุนนอกระบบได้	2	ราย	 

สง่ดำาเนนิคดแีละตรวจสอบทรพัยส์นิเพือ่ดำาเนินมาตรการ

ทางภาษ	ีและอยูร่ะหวา่งประสานงานขอ้มลูอกีหลายพืน้ที่

 (3) ด้�นม�ตรก�รท�งอ�ญ�และภ�ษี	 โดย

การตรวจสอบรายการยื่นแบบภาษีย้อนหลัง	ตามรายการ

เงินได้ที่เจ้าหนี้นอกระบบแจกแจง	ซึ่งนำาไปคำานวณมูลค่า

ทรพัยสิ์นหรอืรายไดข้องกลุม่นายทนุหนีน้อกระบบรายใหญ่

ในจงัหวดัเพชรบูรณ	์จงัหวดัชยัภมู	ิและจงัหวดัเชียงราย	และ

สง่ขอ้มลูใหก้รมสรรพากรพจิารณาตรวจสอบและประเมนิ

ภาษี	 อันเป็นการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	 

มใิหถ้กูนายทนุเจา้หนีน้อกระบบรายใหญฉ่อ้โกง	หลีกเลีย่ง

ภาษีอากรได้	 5	 ราย	 รวมเป็นเงินกว่า	 2,159	 ล้านบาท	 

(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านบาท)

 (4) นำ�ม�ตรก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมลด

คว�มเหลือ่มลำ�้ม�ใช้บังคับ	โดยการไกลเ่กลีย่	ประสานงาน 

กองทนุยตุธิรรม	ในการจดัหาทนายความ	เพือ่ใหค้ำาปรกึษา

ด้านกฎหมาย	ประสานงานสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

ที่ดิน	(องค์การมหาชน)	เพื่อช่วยเหลือด้านแหล่งทุนขอซื้อ

ที่ดินคืนจากนายทุนที่ยึดและนำาไปขายทอดตลาด	 ซึ่งขอ

ยกกรณีที่สำาคัญ	ดังนี้

	 -	 ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร	จังหวัดบุรีรัมย์	จำานวน	

222	 ราย	 ที่ถูกหลอกลวงให้ทำาสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์

และถูกฟ้องรัองดำาเนินคดี	จำานวน	88	คดี	ทุนทรัพย์กว่า	

44	ลา้นบาท	โดยศาลจงัหวดันางรองมคีำาพพิากษายกฟอ้ง	

โจทก์ให้ชำาระเงินตามสัญญาซื้อขาย

	 -	 ช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้าน	 จังหวัดชัยภูมิ	 จังหวัด

ขอนแก่น	 จังหวัดมหาสารคราม	 ที่ถูกนายทุนนอกระบบ

รายใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ

เอารดัเอาเปรยีบชาวบา้นทีไ่มม่คีวามรู	้โดยมคีดทีีศ่าลแหง่

เดียวกว่า	495	คดี	ทุนทรัพย์กว่า	106	ล้านบาท

	 -	 ชว่ยเหลอืชาวบ้าน	อำาเภอสคุริิน	จงัหวดันราธิวาส	

ทีถ่กูหลอกลวงให้ทำาสญัญากู้ยมืเงนิและฟอ้งรอ้งดำาเนนิคด	ี

จำานวน	8	คดี	ทุนทรัพย์กว่า	800,000	บาท

	 -	 ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร	อำาเภอปรางค์กู่	จังหวัด

ศรสีะเกษ	จำานวน	14	ราย	ทีถ่กูกลุม่นายหนา้หลอกลวงให้

นำาทีด่นิไปทำานติกิรรมขายฝากกบักลุม่นายทนุจำานวนเนือ้ท่ี	

98	ไร่	2	งาน	14	ตารางวา	ทุนทรัพย์กว่า	8	ล้านบาท

 (1)		 จัดทำาฐานข้อมูลหนี้นอกระบบทั่วประเทศ	 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะหแ์ละดำาเนินการตรวจสอบ

เชิงลึกต่อไป

	 (2)		 ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีแผนดำาเนนิการ

จดัทำาคำาของบประมาณแบบบรูณาการ	เพือ่ขับเคลือ่นการ

แก้ไขปัญหา	 การปราบปราม	 การอำานวยความยุติธรรม	

และการสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่	 โดยการสนับสนุน

เครือข่ายภาครัฐ	 สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี	 ภาคประชา

สงัคมและภาคเอกชน	ใหมี้ส่วนรว่มในการแกไ้ขปญัหาแบบ 

บรูณาการ	โดยยกระดบัศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชน

ทีไ่ม่ไดร้บัความเปน็ธรรม	เปน็หนว่ยงานตามโครงสรา้งทีม่ี

กรอบภารกิจ	 และอัตรากำาลังท่ีถาวร	 เพื่อเป็นหน่วยงาน

กลางสำาหรับติดตาม	วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหนี้นอก

ระบบ	จดัทำาขอ้เสนอเชงินโยบาย	พฒันาเครือ่งมอืและเปน็

ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานในพื้นที่
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 ข้อมูลสถิติศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 (1) ข้อมูลสถิติด้านหนี้สินภาคประชาชน (ช่วงปี	2553	–	31	ตุลาคม	2561)

ปี พ.ศ. เรื่องร้องเรียน จำานวนผู้ร้องเรียน (คน) ยุติ (เรื่อง ) ทุนทรัพย์ (บาท)

2553 18 528 17 208,577,291

2554 91 221 90 78,493,561

2555 79 371 74 155,297,602

2556 114 404 86 6,544,460,461

2557 115 116 88 104,367,785

2558 182 855 112 749,399,024

2559 195 2,980 101 340,830,797

2560 276 1,486 124 422,158,452

2561 227 272 39 337,903,797

รวม 1,296 7,233 731 8,941,488,770

หมายเหตุ 

	 1.	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2561	

	 2.	มีการตรวจสอบจำานวนผู้ร้องใหม่ทั้งหมด	โดยนับผู้ร้องทุกคนในเรื่องร้องเรียน	 แบบกลุ่ม

		 	 ภาพแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่	76	จังหวัดทั่วประเทศ
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บทบ�ทของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ต่อก�รปร�บปร�มก�รทุจริตคอรัปชั่น

ภ�ยใต้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช 2560
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บทบ�ทของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อก�ร

ปร�บปร�มก�รทุจริตคอรัปชั่น

ภ�ยใต้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช 2560
พันตำ�รวจตรี วรณัน ศรีลำ้� 1

	 ปญัหาการทจุรติคอรปัชัน่	เปน็เรือ่งสำาคญัของทกุประเทศ	

ซึง่ประเทศไทยนัน้	แตเ่ดมิการปอ้งกนัและปราบปรามการ

ทุจริต	 จำากัดอยู่แต่ในส่วนของฝ่ายบริหาร	 โดยบุคคลที่มี 

หน้าที่หลักในการดำาเนินการ	คือ	“พนักงานฝ่ายปกครอง

หรอืตำารวจ”	ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	

ซึง่กคื็อฝ่ายปกครอง	และเจ้าหนา้ทีต่ำารวจ	เนือ่งจากมหีนา้ที ่

ในการสบืสวนเพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย	รวมถงึผูไ้ดร้บั 

ความเสียหาย	และหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นด้วย	

เช่น	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เป็นต้น	โดยเมื่อพบ

ความผิดอาญาเก่ียวกับการทุจริตก็จะมีการร้องทุกข์หรือ

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินการสอบสวน

หาตัวผู้กระทำาความผิดและนำาตัวมาฟ้องร้องลงโทษ	 

โดยส่งสำานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ	 และ

มีการพิจารณาคดีในศาลตามกระบวนการของกฎหมาย	 

ซึ่งประเทศไทยใช้ระบบการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตนี้มาอย่างยาวนาน	 และใช้ในการดำาเนินคดี 

ที่เป็นการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

	 พลิกโฉมครั้งที่	1 ประเทศไทยมีการจัดระบบในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในส่วนท่ี 

เก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 

อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนเป็นครั้งแรก	

1	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	

เมือ่ไดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 

พุทธศักราช	 2540	 ซ่ึงในหมวด	 10	 การตรวจสอบการ

ใช้อำานาจรัฐ	 มาตรา	 297	 กำาหนดให้มี	 “คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”	 หรือคณะ

กรรมการ	 ป.ป.ช.	 เพื่อทำาหน้าที่ในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติทีเ่ป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร	มอีำานาจ

หน้าที่ตามมาตรา	301	ที่รวมถึงการไต่สวนและวินิจฉัยว่า

เจา้หนา้ทีข่องรฐัรำา่รวยผดิปกต	ิกระทำาความผดิฐานทจุรติ

ต่อหน้าที่	หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	

หรอืความผดิตอ่ตำาแหนง่หนา้ท่ีในการยตุธิรรม	เพือ่ดำาเนนิ

การต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ซึ่งคือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2542	นั่นเอง	อันเป็นกลไกทางกฎหมาย

ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ในการทำาหน้าท่ีในเร่ืองดังกลา่ว	 

โดยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว	

ในมาตรา	 89	 ได้กำาหนดให้พนักงานสอบสวนทั่วไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ในการ

รับคำาร้องทุกข์หรือคำากล่าวโทษให้ดำาเนินคดีอาญากับ 

เจ้าหนา้ทีร่ฐัซึง่มใิชผู่ด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืงตามมาตรา	

66	 อันเนื่องมาจากการได้กระทำาการตามมาตรา	 88	 คือ

กระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	 กระทำาความผิดต่อ
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ตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ	 และกระทำาความผิดต่อตำาแหน่ง

หน้าที่ในการยุติธรรมด้วย	 รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	โดยมาตรา	89/2	

ให้อำานาจคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 สามารถส่งเรื่องที่มีการ 

กลา่วหาเจ้าหนา้ทีข่องรฐัซึง่มใิชผู่ด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง

ตามมาตรา	66	ว่าได้กระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	

กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 และกระทำา

ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	 ที่อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อันเป็นวิวัฒนาการ 

ทางกฎหมายที่ทำาให้สามารถดึง	 “พนักงานสอบสวน”	 

ซ่ึงเป็นบุคลากรในสังกัดฝ่ายบริหารมาช่วยเหลือ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้	 และต่อมา 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหาร 

ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั	พ.ศ.		2551	 

โดยมีคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 มาเสริมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต	ในองค์กรของฝ่ายบริหารด้วย

	 ในสว่นของกรมสอบสวนคดพิีเศษนัน้	พระราชบญัญตัิ

การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	ได้กำาหนดให้คดีอาญา

บางประเภท	เปน็คดพีเิศษทีต่อ้งสบืสวนและสอบสวนตาม 

พระราชบญัญตัดิงักลา่ว	โดยคดีอาญาดังกลา่วต้องเปน็เรือ่ง

ที่ลักษณะความผิดตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	21	กล่าวคือ

มีความซับซ้อน	จำาเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและ

รวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ	 เป็นคดีที่มีหรืออาจมี 

ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่ความสงบเรียบร้อยและศลีธรรม 

อนัดขีองประชาชน	ความม่ันคงของประเทศ	ความสัมพันธ 

ระหว่างประเทศ	หรอืระบบเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ	 

เป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำาความผิดข้ามชาติ 

ที่สำาคัญ	 หรือเป็นการกระทำาขององค์กรอาชญากรรม	 

คดทีีม่ผีูท้รงอทิธพิลทีส่ำาคญัเปน็ตวัการ	ผูใ้ช	้หรอืผูส้นบัสนุน	

หรอืเปน็คดทีีม่พีนกังานฝา่ยปกครองหรอืตำารวจชัน้ผูใ้หญ่

ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ

เป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะ

ไดก้ระทำาความผดิอาญาหรือเป็นผูถ้กูกลา่วหาหรือผูต้อ้งหา	

ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษรับผดิชอบดำาเนนิคดเีก่ียวกับการ

ทุจริตคอรัปชั่นในภาคเอกชนที่สำาคัญหลายกฎหมาย	เช่น	

การทุจริตในบริษัทมหาชน	การทุจริตในตลาดหลักทรัพย์	

การทุจริตในสถาบันการเงิน	 การทุจริตในการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ	(ฮั้วประมูล)	เป็นต้น

	 สำาหรับบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐและ 

เจา้หนา้ท่ีรฐันัน้	แมว่้ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะมใิชห่นว่ยงาน

ทีม่อีำานาจหนา้ทีโ่ดยตรงตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย	แตก่ม็บีทบาทในการสนบัสนนุการปอ้งกนัปราบปราม

การทุจริตมาโดยตลอดผ่านกระบวนการสืบสวนก่อนรับ

เป็นคดีพิเศษ	หากพบว่าเป็นคดีอาญาฐานทุจริตต่อหน้าที่

กระทำาความผดิตอ่ตำาแหนง่หนา้ทีร่าชการ	และกระทำาความ

ผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	ที่อยู่ในอำานาจคณะ

กรรมการ	ป.ป.ช.	ก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

เพื่อพิจารณาตามอำานาจหน้าที่	เว้นแต่ในกรณีที่ใดเห็นว่า 

เป็นเรื่องสำาคัญและมีลักษณะของการกระทำาความผิด 
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เข้าข่ายตามมาตรา	21	แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ	 พ.ศ.	 2547	 ดังกล่าวมาแล้ว	 กรมสอบสวน 

คดพีเิศษจะเสนอเรือ่งตอ่คณะกรรมการคดพีเิศษเพือ่มีมติ

ใหค้ดอีาญาดงักลา่วเปน็คดพีเิศษ	ตามพระราชบญัญัตกิาร

สอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	21	วรรคหนึ่ง	(2)	

ซึ่งเมื่อเป็นคดีพิเศษแล้ว	มาตรา	23	วรรคหนึ่ง	กำาหนดให้

พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ	มฐีานะเปน็พนกังานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย	ดังนั้น	

ในทางปฏิบัติกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องส่งสำานวนการ

สอบสวนท่ีรับเป็นคดีพิเศษดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.เพื่อดำาเนินการตามมาตรา	89	ภายใน	30	วัน	นับ

แต่รับคำาร้องทุกข์หรือคำากล่าวโทษ	 และคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.อาจส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ในฐานะ

พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญาในคดีพิเศษนั้นทำาการสอบสวนต่อไป	 ตามมาตรา	

89/2	ไดเ้ชน่กนั	ซึง่ระหวา่งนีพ้ระราชบญัญตักิารสอบสวน

คดีพิเศษ	ฯ	มาตรา	21/1	ได้ให้อำานาจพนักงานสอบสวน

คดพิีเศษมีอำานาจสอบสวนคดพีเิศษทีส่ง่ใหค้ณะกรรมการ	

ป.ป.ช.ไปพลางก่อน	 ในระหว่างที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

ยังไม่มีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง	เพื่อไม่ให้การรวบรวมข้อเท็จ

จรงิและพยานหลกัฐานขาดชว่งในระหว่างรอมตขิองคณะ

กรรมการ	ป.ป.ช.

	 จากข้อกฎหมายดงักลา่ว	จะเหน็ไดว้า่ภายใต้รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ต่อเนื่องมา

จนถงึกอ่นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจบุนั	

บทบาทและหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในวงจำากัด	กล่าวคือ	ดำาเนินการเพียง

สบืสวนเบือ้งตน้และส่งขอ้มลู	หรอืหากจะดำาเนนิคดอีาญา

เต็มรูปแบบ	เรื่องนั้นจะต้องเป็นคดีพิเศษเสียก่อน	ซึ่งเป็น

เรื่องสำาคัญที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศในมิติ

ต่าง	 ๆ	 	 อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	 2547	 และคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ต้องมีมติให้ส่งเรื่องคืนมาให้ดำาเนินการตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 89/2	 

จึงจะดำาเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จสิ้นได้

 พลิกโฉมครั้งที่	 2	 !! ภายหลังจากที่มีการประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	

หลกัการในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติของคณะ

กรรมการ	ป.ป.ช.	เปลีย่นแปลงไปบางประการ	มกีารยกเลกิ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2542	 และประกาศใช้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2561	 โดยกรอบหน้าที่

และอำานาจของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ได้มีการเพิ่มเติม

ไปจากเดมิ	โดยขยายกนิความไปถงึบคุคลอืน่ทีเ่ปน็ตัวการ	 

ผู้ใช้	ผู้สนบัสนนุ	ผู้ให	้ผู้ขอให	้หรอืรบัวา่จะให	้หรอืนติิบคุคล
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ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่บุคคล

อื่นใดเพื่อให้กระทำาการ	 ไม่กระทำาการ	 หรือประวิงการ 

กระทำาอันมิชอบด้วยกฎหมาย	 รวมถึง	 มีอำานาจไต่สวน

ในคดีอาญาอื่นที่มิใช่คดีฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำาความ

ผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ	 และกระทำาความผิดต่อ

ตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	แต่เป็นเรื่องที่มีการกระทำา 

อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบท

หนึง่เปน็เรือ่งทีอ่ยูใ่นอำานาจคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และยัง

ขยายไปถึงคดท่ีีมกีารกระทำาความผดิเก่ียวขอ้งกนัและความ

ผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีจะต้องดำาเนินการในคราวเดียวกัน

ด้วย	ทั้งนี้	ตามมาตรา	30	อันเป็นอำานาจที่กว้างขวางมาก

	 ในมติขิองการมอบหมายใหห้นว่ยงานในสงักดัของฝา่ย

บรหิารช่วยเหลอืในการดำาเนนิคดอีาญาน้ันกม็คีวามแตกตา่ง 

ไปจากกฎหมายฉบับเดิม	 กล่าวคือ	 ในมาตรา	 4	 ของ

กฎหมายดงักลา่วได้กำาหนดนยิามให	้“พนกังานสอบสวน”	

หมายความถึงพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	 และรวมถึงพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษ	ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย	 

อนัเป็นการกำาหนดบทบาทหนา้ทีข่องพนักงานสอบสวนคดพีเิศษ	 

ในกระบวนการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตทีช่ดัเจน	

และจำาเพาะเจาะจงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ดังนั้น	

บทมาตราใดของกฎหมายดังกล่าวที่กล่าวถึงและกำาหนด

อำานาจหนา้ทีข่องพนกังานสอบสวนยอ่มหมายความรวมถงึ 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 ภายใต้เงื่อนไขของ 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	 พ.ศ.	 2547	 ด้วย	 

โดยในกระบวนการดำาเนินคดีอาญาแทนคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ถูกกำาหนดอยู่ในมาตรา	 61	 ถึงมาตรา	 65	 ซึ่งมี	 

2	วิธี	กล่าวคือ

 วธิทีี ่1 ตามมาตรา	61	พนกังานสอบสวนยงัคงมอีำานาจ

รับคำาร้องทุกข์หรือคำากล่าวโทษให้ดำาเนินคดีอาญากับ 

เจา้พนกังานของรฐัหรอืบคุคลอืน่	ๆ 		ในขอ้หาใด	ๆ 		บรรดา

ที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 

(คดีอื่นตามมาตรา	 30)	 ได้	 โดยเมื่อรับคำาร้องทุกข์หรือ

คำากล่าวโทษแล้ว	 พนักงานสอบสวนมีหน้าที่เพ่ิมเติม 

ในการสอบสวนแสวงหาขอ้เทจ็จรงิเบ้ืองตน้	แล้วส่งใหค้ณะ

กรรมการ	ป.ป.ช.	ภายใน	30	วนั	นบัแตว่นัทีม่กีารรอ้งทกุข์

หรือกล่าวโทษ	กรณีทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว

เห็นวา่ไม่เป็นเรือ่งรา้ยแรง	กส็ามารถมอบหมายให้พนกังาน

สอบสวนเปน็ผูด้ำาเนนิการ	โดยจะกำาหนดระยะเวลาใหต้้อง

ปฏิบัติด้วยก็ได้

 วิธีที่ 2	 ตามมาตรา	 63	 เป็นกรณีที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 เป็นผู้รับคำากล่าวหาเอง	 และเห็นว่าเรื่องนั้นไม่ใช่

ความผิดร้ายแรง	กอ็าจส่งเร่ืองใหพ้นกังานสอบสวนดำาเนนิ

การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป

ก็ได้โดยเรื่องไม่จำาเป็นต้องเริ่มมาจากพนักงานสอบสวน	

ซึง่ทัง้สองกรณี	มาตรา	65	กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐทีไ่ด้

รับมอบหมายดำาเนินการไปตามหน้าที่และอำานาจของตน	 

และรายงานให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ทราบ	 ซ่ึงในส่วน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	คือดำาเนินการไปตามพระราช

บัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	 2547	 และประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 ภายใตห้ลกัการดงักลา่ว	ดเูสมอืนวา่กรมสอบสวนคดีพเิศษ

จะเขา้ไปมบีทบาทโดยตรงในการสนบัสนนุคณะกรรมการปอ้งกนั

และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิแตใ่นความเปน็จรงิแลว้ 

ยงัมขีอ้ขดัขอ้งประการสำาคญัอกีประการหนึง่	คอื	พระราช

บัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริต	 พ.ศ.	 2561	 ได้กำาหนดให้เร่ืองกล่าวหาท่ีมี

ลกัษณะ	เปน็	“ความผดิรา้ยแรง”	เปน็เรือ่งท่ีคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	ต้องดำาเนินการเอง	 ไม่อาจมอบหมายให้พนักงาน

สอบสวนหรือหน่วยงานอื่นดำาเนินการตามมาตรา	 61	 

ถึงมาตรา	64	ได้	ซึ่งต่อมาได้มีคำาสั่งคณะกรรมการ	ป.ป.ช. 

ที	่1239/2561	ลงวนัท่ี	8	ตลุาคม	พ.ศ.	2561	เร่ือง	แนวทาง

ในการพจิารณาเรือ่งกลา่วหาท่ีมลีกัษณะเปน็ความผดิรา้ยแรง 

ที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ที่จะดำาเนิน 

การเอง	เชน่	เรือ่งกลา่วหาท่ีเกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาต	ิ

ที่ดิน	สิ่งแวดล้อม	หรือประโยชน์สาธารณะที่สำาคัญ	หรือที่

มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ความมั่นคงของชาติ	 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 หรือระบบเศรษฐกิจ 

หรือการคลังของประเทศ	 เรื่องสำาคัญระดับประเทศที่อยู่

ในความสนใจของประชาชน	เรือ่งท่ีมีผูท้รงอทิธพิลทีส่ำาคญั 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือเร่ืองที่กล่าวหา	 เร่ืองกล่าวหา

สำาคัญที่เป็นการกระทำาความผิดข้ามชาติ	หรือมีเจ้าหน้าที่

รฐัตา่งประเทศ	หรือเจ้าหน้าทีข่ององคก์รระหวา่งประเทศ

มีส่วนเก่ียวข้อง	 เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า	 2	 ล้านบาท	 หรือมีมูลค่า 

ความเสียหายเกินกว่า	 5	 แสนบาท	 และอาจก่อให้เกิด 

ความเสียหาย	 แก่ทางราชการอย่างกว้างขวาง	 เรื่องที่

กล่าวหาท่ีเกี่ยวกับการที่รัฐ	 หน่วยราชการ	 หน่วยงาน 

ของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ให้สัมปทาน 

ท่ีมลัีกษณะเปน็การใหป้ระโยชนโ์ดยมชิอบ	ทีค่ณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะร้ายแรง	 

เรื่องกล่าวหาที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารราชการ 

ในภาพรวม	 แม้ไม่อาจคำานวณมูลค่าความเสียหายเป็น 

ตัวเงนิได	้รวมถงึเรือ่งกล่าวหาอืน่ทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.พจิารณา

แล้วเห็นว่ามีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงด้วย	 ซึ่งกรณี 

ดงักลา่วมลีกัษณะทำานองเดยีวกันกับลกัษณะของคดพีเิศษ	

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	 พ.ศ.	 2547	

มาตรา	21	วรรคหนึ่ง	(1)	(ก)	–	(จ)	อันเป็นหลักการสำาคัญ

ของกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษที่แยกคดีพิเศษออก

จากคดีอาญาทั่วไป	จึงย่อมหมายความว่า	คณะกรรมการ	 

ป.ป.ช.	 ไม่อาจมอบคดีสำาคัญที่มีผลกระทบร้ายแรง 

ต่อประเทศให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำาเนินการ 

ตามมาตรา	61	หรอืมาตรา	63	ได	้ดงันัน้	คดทีีค่ณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 จะมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำาเนิน

การภายใต้กฎหมายฉบับนี้	 อาจไม่สอดคล้องกับหลักการ 

ตามพระราชบญัญัตกิารสอบสวนคดพีเิศษ	ฯ	และวตัถุประสงค์

การจดัตัง้กรมสอบสวน	คดพีเิศษทีมุ่ง่ดำาเนนิคดอีาญาสำาคญั 

มีผลกระทบร้ายแรง	 โดยมีทรัพยากรบุคคล	 งบประมาณ	

เครื่องมือในการปฏิบัติงาน	 ได้รับจัดสรรเพื่อสอดรับกับ

ภารกิจลักษณะดังกล่าว	แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่อาจ

ปฏิเสธในการดำาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	ฉบับปัจจุบันได้

 ความท้าทาย		กรมสอบสวนคดีพเิศษจะปรับกระบวน

ทศันใ์นการทำางาน	และปรบัปรงุองคก์รอยา่งไรเพือ่สนองตอบ 

ต่อภารกิจใหม่ที่ย้อนแย้งต่อกรอบแนวคิดและหลักการ

ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	 2547	 

เพือ่ใหภ้ารกิจดา้นการสนบัสนนุการปอ้งกนัและปราบปราม 

การทุจริตซ่ึงเป็นเรื่องสำาคัญของประเทศเช่นกันเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และไม่ให้

กระทบตอ่ภารกจิหลกัตามกฎหมายการสอบสวนคดพีเิศษ	 

ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นความท้าทายขององค์กรและคณะ 

ผู้บริหารในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง

  

 ปัญห�ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�

นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในประเทศไทย
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 ปัญห�ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�

นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในประเทศไทย
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 ปัญห�ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�นิติบุคคล

ที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

พันตำ�รวจโท ภีคเดช จุลพล 1

1	รองผู้อำานวยการกองคดีภาษีอากร		กรมสอบสวนคดีพิเศษ		กระทรวงยุติธรรม

	 นิติบุคคลต้องรับผิดในทางอาญาได้หลายกรณี

เช่น	 กรณีมีกฎหมายบัญญัติโดยตรงให้นิติบุคคลใดต้อง

รับผิดทางอาญา	 ดังที่บัญญัติความผิดไว้ตามพระราช-

บัญญัติกำาหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 บริษัทจำากัด	 สมาคม	 และมูลนิธิ	 

พ.ศ.	2499	ซึง่ศาลไทยกมี็แนวคำาวนิจิฉยัใหน้ติบิคุคลรับผิด 

ทางอาญาตามทีก่ฏหมายบญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้	เชน่	คำาพพิากษา

ฏีกาที่	480/2524	ศาลได้ไว้วางหลักว่านิติบุคคลย่อมเป็น 

ผูก้ระทำาความผิดทีก่ฏหมายบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ได้	สว่นโทษ

ทีศ่าลลงแก่นติิบคุคลนัน้เปน็โทษซึง่โดยสภาพแลว้สามารถ

ลงแก่นิติบุคคลได้	เช่น	โทษปรับ	หรือนิติบุคคลต้องรับผิด 

ในทางอาญาเมือ่มกีฎหมายบญัญตัใิหน้ติบิคุคลใดตอ้งรบัผดิ 

ในการกระทำาของผู้อื่นซึ่งนิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบ	 

เชน่	พระราชบัญญติัสมดุเอกสารและหนงัสอืพมิพ์	พ.ศ.	2470	 

ศาลไดต้คีตวามวา่กฎหมายมุง่จะบงัคบันติิบคุคล	และถงึแมว้า่ 

ไม่มีกฏหมายบัญญัติไว้โดยตรงให้นิติบุคคลต้องรับผิด

หรือต้องรับผิดในการกระทำาของผู้อื่นก็ตาม	 แต่ก็มีแนว 

คำาวนิจิฉยัของศาลไทยตคีวามวา่	“ผูใ้ด”	นัน้	หมายรวมถึง

นิติบุคคลด้วยและไว้วางหลักให้นิติบุคคลรับผิดทางอาญา

เป็นการทั่วไป	 เช่น	 ศาลวางหลักว่า	 นิติบุคคลอาจเป็น 

ผู้กระทำาได	้โดยศาลถือวา่	การกระทำาของผูแ้ทนนิตบิคุคล

ภายในขอบอำานาจของผู้แทน	 และตามวัตถุประสงค์ของ

นิติบคุคล	ยอ่มผกูพนันิติบคุคลและถือเปน็การกระทำาของ

นิติบุคคล	 นอกจากนี้นิติบุคคลอาจมีเจตนาได้	 โดยถือว่า

เจตนาของนิติบุคคลย่อมแสดงออกทางผู้แทนนิติบุคคล	

โดยอาศัยหลักทางแพ่ง	 ตามประมวลกฏหมายแพ่งและ

พาณิชย์	 มาตรา	 70	 ซึ่งศาลถือว่า	 เมื่อผู้แทนนิติบุคคล

แสดงเจตนาซึ่งอยู่ในขอบอำานาจของผู้แทน	ในการดำาเนิน

การภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล	 เจตนานั้นก็
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ผกูพนันติบิคุคลและตอ้งถือเปน็เจตนาของนิตบิคุคลนัน้เอง	 

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่ารับผิดของนิติบุคคลนั้นไม่ว่าจะมี

กฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยชดัแจ้งหรอืไมไ่ดม้กีฏหมายบัญญัติ

ไว้ก็ตาม	นิติบุคคลก็มีความรับผิดในทางอาญาได้	แต่โทษ

นัน้กม็เีพียงโทษปรบัหรอืรบิทรพัยเ์ทา่นัน้	โทษอืน่ทีเ่ก่ียวกบั 

ร่างกายหรือประหารชีวิต	จำาคุก	และกักขัง	หาอาจลงแก ่

นิตบิคุคลไดไ้ม	่ดงันัน้ความผดิใดทีม่โีทษประหารชวีติ	จำาคกุ 

หรือกักขังแต่อย่างเดียวแล้ว	 หาอาจฟ้องนิติบุคคลให้รับ

ผิดสำาหรับความผิดนั้นไม่ได้	

	 สำาหรบัการดำาเนนิคดีอาญากบันติบิคุคลนัน้	เมือ่พนกังาน 

สอบสวนดำาเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 

จนมีพยานหลักฐานตามสมควรฟังได้ว่าผู้ต้องหาน่าจะได้

กระทำาความผิดตามข้อหา	พนักงานสอบสวนก็จะเรียก

ผู้ต้องหาในฐานะนิติบุคคลมารับทราบข้อกล่าวหาได้	 

ซึง่ตามมาตรา	7	แหง่ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	 

ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทน

นิติบุคคลไปยังพนักงานสอบสวน	 หากผู้จัดการหรือ 

ผูแ้ทนนิติบุคคลขัดขนืหมายเรยีก	ผูม้อีำานาจออกหมายจบั 

ของพนักงานสอบสวนหรือศาล	 จะออกหมายจับผู้นั้น

ไปยังพนักงานสอบสวนก็ได้	 และเมื่อพนักงานสอบสวน 

ผูรั้บผดิชอบในการสอบสวนเหน็ว่าการสอบสวนเสรจ็สิน้แลว้	 

กรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง	 ให้พนักงานสอบสวน

ส่งสำานวนการสอบสวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงาน

อัยการ	ตามมาตรา	142	วรรคสามแห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	และหากพนักงานอัยการยื่นฟ้อง

ผู้ต้องหาต่อศาลในวันฟ้องก็ต้องมีตัวจำาเลยมาหรือคุมตัว

จำาเลยมาศาลดว้ย	ตาม	มาตรา	165	แหง่ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	

	 จากข้อเท็จจริงข้างต้น	จะเห็นได้ว่าผู้ต้องหาไม่ว่าจะ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล	การแจ้งข้อกล่าวหา	

การสง่สำานวนการสอบสวนกรณมีคีวามเห็นควรสัง่ฟอ้งไปยงั

พนกังานอยัการ	หรอืการฟอ้งคดอีาญา	ตอ่ศาล	ตวัผูต้อ้งหา 

ล้วนมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	หากไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วมี

ผลทำาให้การดำาเนินคดีอาญาบางกรณีจะไม่สามารถทำาได้	

จากกรณีดังกล่าวมีปัญหาในการปฏิบัติในการดำาเนิน

คดีกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนใน

ประเทศไทย(นิติบุคคลต่างด้าว)	 ในส่วนของกองคดีภาษี

อากร	 ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถนำาตัวผู้แทนของนิติบุคคล

มาดำาเนินคดีได้	ดังนี้

 คดีพิเศษคดีแรก	 กรมศุลกากรกล่าวหา	 บริษัท	 เอ	

นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย	 (นิติบุคคล

ตา่งดา้ว)	กบัพวก	กรณบีริษทั	เอ	ไดร้บัการวา่จา้งออกแบบ

เหมารวมกอ่สรา้งจาก	บรษิทั	ปตท.จำากดั(มหาชน)	ใหท้ำาการ

กอ่สรา้งโรงแยกกา๊ซธรรมชาต	ิซึง่บรษิทั	เอ	ตอ้งนำาชิน้สว่น

และวัสดุอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบติด

ต้ังเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติ	 โดยผ่านพิธีการศุลกากรใน

ลกัษณะใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื	ซึง่การดำาเนนิการผา่น

พิธีการดังกลา่ว	บรษิทั	เอ	ผูต้้องหามไิด้นำามลูคา่ของการให้

บริการด้านวิศวกรรม	พัฒนาการ	งานศิลป์	การออกแบบ	

แบบแปลน	และภาพรา่งของโรงแยกกา๊ซ	ซึง่เปน็คา่การงาน

ที่กระทำาขึ้นนอกราชอาณาจักรและต้องรวมเป็นส่วนหนึ่ง

ของราคาศุลกากรทีจ่ะตอ้งสำาแดงเพือ่ผ่านพธิกีารศุลกากร	

โดยมเีจตนาหลกีเลีย่งการเสยีคา่อากรทีต่อ้งชำาระใหต้ำา่กวา่

ทีพ่งึตอ้งชำาระจรงิ	อนัเปน็ความผดิฐานสำาแดงเทจ็เพือ่หลกี

เลี่ยงอากร	ตามมาตรา	27	และมาตรา	99	แห่งพระราช

บัญญำติศุลกากร	พุทธศักราช	2469	ประกอบมาตรา	16	

และมาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	9)

พทุธศกัราช	2482	และความผดิฐานหลกีเลีย่งภาษมีลูคา่เพิม่	 

ตามมาตรา	90/4(6)	 แห่งประมวลรัษฏากร	ต่อมาอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องตามฐาน

ความผิดและข้อกล่าวหา	 ส่งสำานวนการสอบสวนไปยัง

พนกังานอยัการเพือ่ดำาเนนิการ	พนกังานอยัการมคีวามเหน็

สั่งฟ้องบริษัท	เอ	กับพวก	พร้อมมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน

สอบสวนส่งตัวนาย	ก	ตัวแทนนิติบุคคล	บริษัท	เอ	มาฟ้อง	

พนกังานสอบสวนจงึไดไ้ปขออนมุตัศิาลออกหมายจบั	นาย	ก	 

ซึ่งศาลได้อนุมัติออกหมายจับตามคำาร้อง	 ต่อมาได้จับกุม

นาย	ก	ผู้ต้องหาตามหมายจับได้	 แต่ปรากฏนาย	ก	อ้าง

ว่าตนเองพ้นจากการเป็นตัวแทนของบริษัท	 เอ	 แล้วโดย
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นำาหนังสือกรมพัฒนาธุรกิจมาแสดงว่าปัจจุบันมีนาย	 ข	

เป็นตัวแทนของบริษัท	เอ	แล้ว	เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 

นาย	ก	ผูต้อ้งหาตามหมายจบัมใิชต่วัแทนของบรษิทั	เอ	แลว้	 

จึงไม่มีเหตุที่จะควบคุมตัวอีกต่อไป	 พนักงานสอบสวน 

จึงไดป้ล่อยตวันาย	ก	และรายงานการปฏบิติัตามหมายจบั

ให้ศาลอาญากรุงเทพใต้ทราบ	

	 จากการตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่าหลังจาก

พนักงานสอบสวนได้ออกอนุมัติศาลออกหมายจับนาย	ก	

ตัวแทนนิติบุคคล	บริษัท	เอ	แล้ว	ปรากฏว่าบริษัท	เอ	ได้

มอบอำานาจให้บุคคลไปยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้แทน

นิติบุคคลจากนาย	 ก	 เป็นนาย	 ข	 จากการตรวจสอบพบ	

นาย	ข	ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2555	ได้เดินทาง

กลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วไม่มีการเดินทางเข้า

มาในราชอาณาจักร	 และการขอจดแจ้งต่อนายทะเบียน

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้รับผิดชอบดำาเนินงานจากนาย	ก	เป็นนาย	ข	นั้น	หนังสือ

มอบอำานาจลงนามโดยนาย	 ข	 และระบุว่าจัดทำาขึ้นที่ 

ซัมซุง	 เอ็นจิเนียริ่ง	 คอมปานี	 ลิมิเต็ด	 เลขที่	 1	 อาคาร 

เอ็มไพร์ทาวเวอร์	 กรุงเทพมหานคร	ทั้งที่นาย	ข	มิได้เข้า

มาในราชอาณาจักรนาย	 นอกจากนี้	 นาย	 ก	 ยังคงได้รับ

อนุญาตให้ทำางานที่	บริษัท	เอ	ตำาแหน่ง	ผู้จัดการสาขา	แต่

ไมพ่บนาย	ข	ตวัแทนบรษิทั	เอ	ในปจัจบุนัไดร้บัหรอืเคยได้

รับอนุญาตให้ทำางานในประเทศไทยแต่อย่างใด	จากกรณ ี

ดังกล่าวเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งเก่ียวกับความรับผิด 

ของผู้แทนนิติบุคคลตลอดจนความผูกผันตามกฏหมาย

ระหว่างผู้รับผิดชอบดำาเนินการแทนกับนิติบุคคล	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า	 เพื่อขอให้เพิกถอนและหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง

รายการจดทะเบียน

	 ตอ่มากรมพฒันาธรุกิจการค้าไดม้หีนังสือตอบกลบัว่า 

การเปลีย่นแปลงรายการทางทะเบยีนของนติบิคุคล	บรษิทั	เอ	 

กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำาเนินกิจการแทน 

ในประเทศไทย	จากนาย	ก	เปน็นาย	ข	นัน้	นายทะเบยีนได้

ดำาเนนิการโดยถกูตอ้งตามกฎกระทรวงกำาหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา	

17	 โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอแก้ไขรายการ

ทางทะเบียนครบถ้วน	 กรณีจึงไม่มีเหตุเพิกถอนการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนิติบุคคลต่างด้าวของ

บริษัท	เอ	แต่อย่างใด	

 คดีพิเศษคดีที่สอง กรมศุลกากรกล่าวหา	บริษัท	เอ	

นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย	 (นิติบุคคล

ต่างด้าวบริษัทเดียวกันกับคดีพิเศษเรื่องแรก)	 กับพวก	

กรณีบริษัท	 เอ	 นำาเข้าเครื่องแยกก๊าซพร้อมอุปกรณ์ 

โดยสำาแดงราคาอนัเปน็เทจ็เพือ่หลกีเลีย่งอากรและนำาสนิคา้

เข้าเกินกว่าปริมาณที่สำาแดงในบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์	 

เป็นเหตุให้ชำาระค่าอากรขาด	อันเป็นความผิดฐานสำาแดง

เทจ็เพือ่หลกีเลีย่งอากร	ตามมาตรา	27	และมาตรา	99	แหง่ 

พระราชบัญญัติศุลกากร	 พุทธศักราช	 2469	 ประกอบ

มาตรา	16	และมาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร	

(ฉบับที่	9)	พุทธศักราช	2482	และความผิดฐานหลีกเลี่ยง

ภาษมีลูคา่เพิม่	ตามมาตรา	90/4(6)	แหง่ประมวลรษัฏากร	

จากการสอบสวนมพียานหลกัฐานตามสมควรวา่บรษิทั	เอ	

กระทำาความผดิตามขอ้หา	จงึมมีตใิหเ้รยีกบรษิทั	เอ	มารบั

ทราบขอ้กลา่วหาตามมาตรา	134	แหง่ประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความอาญา	แตเ่นือ่งจากบรษิทั	เอ	เป็นนติบิคุคล	

ตามมาตรา	7	แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	

ให้ออกหมายเรียกผู้จัดการ	 หรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคล	

ปรากฏว่านาย	 ข	 ผู้แทนนิติบุคคลบริษัท	 เอ	 ในปัจจุบัน

นั้น	นับแต่วันที่	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2555	จนถึงปัจจุบัน	 

นาย	 ข	 ไม่เคยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	 ประกอบ

กับตามคดีพิเศษคดีแรกดังกล่าว	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ไดข้อเพกิถอนการรบัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงผูแ้ทนนติบิคุคล

ของบริษัท	เอ	จากนาย	ก	เป็นนาย	ข	แต่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ามไิดเ้พกิถอนการแกไ้ขและยนืยนัวา่การดำาเนนิการ

ขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิของบรษิทั	เอ	นัน้ชอบ

ดว้ยกฏหมายแลว้	ดงัน้ัน	กรณดีงักลา่วจงึเป็นปัญหาในการ

ปฏิบัติกล่าวคือพนักงานสอบสวนไม่สามารถเรียกตัวแทน

บริษัท	 เอ	นิติบุคคลมารับทราบข้อกล่าวหาได้	 เนื่องจาก
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ผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนนิติบุคคล	 เอ	 อยู่ต่างประเทศ 

และนับแต่เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2555	 จนถึงปัจจุบัน	 

(พ.ศ.	2561)	ไม่เคยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย	

	 เพือ่เปน็การหาทางแกป้ญัหาดงักลา่วนัน้	คณะพนกังาน

สอบสวนจึงเข้าหารือกับกองบริหารการประกอบธุรกิจ 

ของชาวต่างชาติ	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสอบถาม 

และหาแนวทางการปฏบิตั	ิซึง่ไดข้้อเทจ็จรงิวา่การเปลีย่นแปลง

ตัวผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบของนิติบุคคลนั้นที่เป็น 

คนต่างด้าว	 ต้องมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา	 16	 วรรคแรก	 คือมีอายุไม่ตำ่ากว่า

ยีส่บิปบีรบิรูณ	์มถีิน่อยูใ่นราชอาณาจกัรหรอืไดร้บัอนญุาต

ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 กรณีที่บริษัท	 เอ	 

ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำาเนินการจากนาย	 ก	 เป็น 

นาย	ข	นัน้	นาย	ข	มคีณุสมบัติครบถว้นตามทีก่ฎหมายบญัญตั	ิ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบบริษัท	เอ	จากนาย	ก	เป็นนาย	ข	

แม้ว่านาย	ข	ช่วงเวลาของทำาหนังสือมอบอำานาจและการ

ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจะไม่อยู่ในประเทศไทย	 แต่	 

นาย	ข	นัน้	ไดรั้บการตรวจลงตราประเภท	NON	IMMIGRANT	 

VISA	“B”	จากสถานฑูตเอกอัครราชฑูตไทยแล้ว	ถือได้ว่า	

นาย	ข	ได้รับอนุญาตให้เข้าในราชอาณาจักร	ตามมาตรา	 

16	 (2)	 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเป็น 

ผู้รับผิดชอบดำาเนินการแทนบริษัท	 เอ	 นิติบุคคลตาม 

มาตรา	16	วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

	 จากกรณีดังกลา่วจึงเปน็ปญัหาในการปฏบิติัซึง่พนกังาน

สอบสวนไมส่ามารถเรยีกผู้แทนนิตบิคุคลตา่งดา้วมารบัทราบ

ขอ้กล่าวหาเน่ืองจากผู้จดัการหรอืผู้รบัผิดชอบนติบุิคคลอยู่

นอกราชอาณาจักร	และจากปญัหาดังกลา่วจงึเปน็ช่องทาง 

ที่นิติบุคคลต่าวด้าวซ่ึงตกเป็นผู้ต้องหาใช้เป็นแนวทางที่

จะหลบเลี่ยงการถูกดำาเนินคดีในประเทศไทย	 ดังนั้นจึง

ต้องพิจารณาว่า	 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำาเนิน

การของบริษัท	เอ	จากนาย	ก	มาเป็นนาย	ข	โดยที่นาย	ข	 

ไมไ่ดเ้ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร	นัน้	ชอบดว้ยกฎหมาย

หรือไม่	

	 ตามมาตรา	 16	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 บัญญัติ

กำาหนดคุณสมบัติของผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบดำาเนิน

การของนิติบุคคลนั้นที่เป็นคนต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม	 มาตรา	 16	 วรรคแรก	 

กล่าวคือเป็นบุคคลมีอายุไม่ตำ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์	 

มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามา 

ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วย 

คนเข้าเมือง,ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ,ไม่เป็นบุคคลล้มลายหรือไม่เคยต้องโทษ 

ตามคำาพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิด 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

เว้นแตพ่น้โทษมาแล้วไมน้่อยกว่าหา้ปีก่อนวันขอรับใบอนญุาต

	 ดังนั้น	 จึงต้องวิเคราะห์ว่ารกรณีตามปัญหา	 นาย	 ข	 

ได้รับการการตรวจลงตราประเภท	 NON	 IMMIGRANT	

VISA	“B”	(ได้รับ	VISA)	จากสถานทูตเอกอัครราชทูตไทย	



54กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

แต่ไม่ได้เข้าทางมาในประเทศไทย	 จะถือว่าได้รับอนุญาต 

ให้เข้ามาในราชอาณาจกัรเปน็การชัว่คราวตามกฎหมายว่า

ดว้ยคนเข้าเมอืง	อนัส่งผลใหค้ณุสมบัติทีจ่ะเป็นบุคคลตา่งดา้ว 

ซ่ึงจะเป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการของ

นิติบุคคลตามมาตรา	 16	 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	หรือไม่	

	 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2535	กำาหนด

ผู้อนุญาตให้คนต่างด้าวให้อยู่ในราชอาณาจักรกล่าวคือ	

คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	

นั้น	 ให้อำานาจอธิบดีหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดี

มอบหมายเป็นผู้อนุญาตให้เข้าและอยู่ในราชอาณาจักร	

จากกฎหมายดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า	ผู้อนุญาตให้เข้ามาใน

ราชอาณาจกัรเปน็การชัว่คราวตามกฏหมายวา่ด้วยคนเขา้

เมอืงก็อธบิดกีรมตำารวจหรอืผูบ้ญัชาสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ	 ตำาแหน่งในปัจจุบัน	 ซึ่งผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาต ิ

จะออกคำาสั่งมอบหมายให้	 ผู้บัญชาสำานักงานตำารวจ

ตรวจเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจคนเข้าเมือง 

ซึ่งประจำาอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง	ๆ	เป็นผู้ประทับ

ตราอนญุาตใหใ้นหนังสอืเดนิทางโดยกำาหนดระยะเวลาอยูใ่น 

ราชอาณาจกัรไวแ้ลว้แตก่รณ	ีเชน่	ไมเ่กนิสามใบวนั	ไมเ่กนิ

เก้าสิบวันเป็นต้น	ดังนั้น	กรณีที่บุคคลได้รับการการตรวจ

ลงตราประเภท	NON	 IMMIGRANT	 VISA	 “B”	 (ได้รับ	

VISA)	นัน้ไม่ถอืวา่ได้รบัอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร

เปน็การชัว่คราวตามกฏหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง	จะถอืวา่

ได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่ออธิบดีกรมตำารวจหรือผู้บัญชาการ

ตำารวจแหง่ชาตหิรือ	ผู้บญัชาการตำารวจคนตรวจคนเข้าเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้อนุญาตให้เดินทาง

เข้ามาในราชอาณาจักร	 ดังนั้น	 กรณีของนาย	 ข	 จึงถือ

ไม่ได้ว่า	 นาย	 ข	 ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร	

ตามมาตรา	16(2)	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 จึงเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะ

เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการแทนบริษัท	เอ	นิติบุคคลตาม 

มาตรา	16	วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

	 กองภาษอีากร	จงึไดห้นงัสอืถงึกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

เพ่ือขอให้ทบทวนการยืนยันว่าและขอให้ยกเว้นการ 

จดทะเบียน	 เนื่องจาก	 นาย	 ข	 ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา 

ในราชอาณาจักร	ตามมาตรา	16(2)	แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 จึงเป็น 

ผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการแทน

บริษัท	 เอ	 นิติบุคคลตามมาตรา	 16	 วรรคสองแห่ง 

พระราชบัญญัติดังกล่าวได้	ต่อมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

มีคำาสัง่นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตกิารประกอบธรุกจิ

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 เรื่อง	 เพิกถอนการเปลี่ยน 

ผู้รับผิดชอบดำาเนินกิจ	 โดยนายทะเบียนตามพระราช

บญัญัติการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวเพิกถอนเปลีย่น 

ผูร้บัผดิชอบดำาเนนิการกจิการแทนบรษัิท	เอ	ตามทีบ่ริษัท	เอ	

ได้แจง้เปล่ียนผู้รบัผิดชอบดำาเนินกจิการแทนในประเทศไทย	

จากนาย	ก	เป็นนาย	ข	แล้ว	มีผลทำาให้ผู้รับผิดชอบดำาเนิน

การกิจการแทนบริษัท	 เอ	 เป็น	นาย	ก.	ต่อมาจึงได้ออก

หมายเรยีก	นาย	ก	ในฐานะผูร้บัผดิชอบดำาเนนิกจิการแทน

บริษัท	เอ	มารับทราบข้อกล่าวหา
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ข้อสังเกตบ�งประก�ร

ของ ม�ตร� 32 แห่งพระร�ชบัญญัติ

ก�รสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
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   ข้อสังเกตบ�งประก�รของ 

ม�ตร� 32 แห่งพระร�ชบัญญัติ

ก�รสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
น�ยนพดล  ก้อนทอง  1

	 ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	

มาตรา	 32	 ได้บัญญัติให้คดีพิเศษที่มีลักษณะเป็นการกระทำา

ความผดิขา้มชาตหิรอืเปน็การกระทำาขององคก์รอาชญากรรม

หรือคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการ	 ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือ

คดีที่คณะกรรมการคดีพิเศษ	 (กคพ.)	 ให้ความเห็นชอบ	 ต้อง

มีพนักงานอัยการมาสอบสวนร่วม	 หรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วม	

หากพนกังานสอบสวนคดพีเิศษมไิดด้ำาเนนิการตามทีก่ฎหมาย

บญัญตัหิรอืตามมติคณะกรรมการคดพีเิศษไมว่า่จะเหตุใดก็ตาม

จะมีผลในทางกฎหมายและทางวินัยอย่างไร	

	 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	 พ.ศ.	 2547	

ให้อำานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมากกว่าอำานาจของ

พนักงานสอบสวนทั่วไปตามที่กำาหนดไว้ในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	 อาทิเช่น	 อำานาจในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร	 (มาตรา	 25)	 อำานาจแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคน	

(มาตรา	27)	การแต่งตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษ	(มาตรา	30)	ค่าใช้

จ่ายในการดำาเนินคดีพิเศษ	(มาตรา	31)	เป็นต้น	ส่วนมาตรา	

32	 กฎหมายให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมกับพนักงาน

สอบสวนคดพีเิศษ	โดยการเขา้มารว่มของพนกังานอยัการอาจ

จำาแนกได้	 2	ลักษณะ	คือ	1)	มาร่วมให้คำาแนะนำาและตรวจ

สอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวน	หรือ	2)	มาร่วม 

สอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ2	 ซ่ึงการสอบสวน 

มคีวามสำาคญัตอ่คดเีนือ่งจากมผีลถงึอำานาจฟอ้งของพนกังาน

อัยการหรืออาจกล่าวได้ว่าการสอบสวนเป็นเง่ือนไขของการ

ฟ้องคดขีองพนกังานอยัการ	ตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา

ความอาญา	มาตรา	120	บัญญัติว่า	ห้ามมิให้พนักงานอัยการ

ย่ืนฟ้องคดีใดต่อศาล	 โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิด 

นัน้มากอ่น	คำาวา่	“มไิดม้กีารสอบสวนมากอ่น”	หมายความถงึ	 

คดทีีร่วมการสอบสวนทีมิ่ชอบดว้ยกฎหมายไวด้ว้ยอนัมีผลทำาให้

พนกังานอยัการไมม่อีำานาจฟอ้ง3		สำาหรบัตวัอยา่งการสอบสวน

ทีไ่มป่ฏิบตัติามกฎหมายแตไ่ม่มีผลใหก้ารสอบสวนเสยีไปเพยีง

แตท่ำาให้การสอบสวนน้ันไมอ่าจใชเ้ปน็พยานหลกัฐานการพสิจูน์

ความผิดได้	 เช่น	 พนักงานสอบสวนไม่สอบถามผู้ต้องหาเรื่อง

ทนายความและจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาก่อนเริ่มทำาการ

สอบสวน	 (มาตรา	 134/1)	 การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็ก

โดยไม่จัดให้มีการสอบสวนวิธีพิเศษ	 (มาตรา	134/2)	การไม่

แจ้งสทิธผิูต้อ้งหานำาทนายความหรอืผูท้ีต่นไวว้างใจเขา้ฟงัการ

สอบสวนปากคำา	(มาตรา	134/3)	การไม่แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา

ทราบก่อนถามคำาให้การ	(มาตรา	134/4)	พนักงานสอบสวน

มิได้แจ้งเตือนว่าถ้อยคำาที่ให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยัน

เข้าในชั้นพิจารณา	(คำาพิพากษาฎีกาที่	7586/2556)	การทำา

แผนท่ีเกิดเหตุโดยไม่ชอบ	 (คำาพิพากษาฎีกาท่ี	 4546/2536)	

การตรวจค้นจับกุมไม่ชอบ	(คำาพิพากษาฎีกาที่	4370/2544)	

ล่ามแปลคำาให้การโดยมิได้สาบานหรือปฏิญาณตนก่อน	 

(คำาพิพากษาฎีกาที่	 5476/2537)	 และการสอบสวนชักช้า	 

(คำาพิพากษาฎีกาที่	 430/2546)	 ส่วนตัวอย่างการสอบสวน

ไม่ชอบหรือถือว่าไม่มีการสอบสวนพนักงานอัยการย่อมไม่มี

1		พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ	กองบริหารคดีพิเศษ	ส่วนคดีความเห็นแย้ง	2	
2		ธาริต	เพ็งดิษฐ์.	มารู้จักกฎหมาย	FBI	เมืองไทย	
3		คำาพิพากษาฎีกาที่	371/2531
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4		คำาพิพากษาฎีกาที่	3130/2556
5	 คำาพิพากษาฎีกาที่	6962/2539

อำานาจฟ้องคดี	เช่น	การสอบสวนมิได้กระทำาโดยเจ้าพนักงาน

ซ่ึงกฎหมายให้อำานาจหน้าที่ทำาการสอบสวน	 การสอบสวน

โดยพนกังานสอบสวนทีไ่ม่มีอำานาจสอบสวนและมิใชพ่นกังาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบ	พนกังานสอบสวนมไิดด้ำาเนนิการสอบสวน

ตามเขตอำานาจท่ีจะสอบสวนคดนีัน้ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 18	 ถึงมาตรา	 21	 

การสอบสวนความผดิตอ่สว่นตวัโดยไมม่คีำาร้องทุกข์หรอื	คำารอ้งทกุข ์

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	และไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหา

ทราบโดยถกูตอ้ง	แตก่รณขีองการสอบสวนทางวินยัข้าราชการ

หรือการสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่ใช่

การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา4

	 กฎหมายที่ให้อำานาจพนักงานอัยการเข้ามามีบทบาท

ร่วมกับพนักงานสอบสวน	 ผู้เขียนขอจำาแนกเป็น	 2	 ประเภท	

กล่าวคือ	 	

	 1.	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

	 	 1.1	 มาตรา	 20	 คดีที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้

กระทำาลงนอกราชอาณาจักรไทย	

	 	 1.2	 มาตรา	 124/1	 กรณีจดบันทึกคำาร้องทุกข์ใน

คดีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี	

	 	 1.3	 มาตรา	 133	 ทวิ	 ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ	

ชีวิตร่างกาย	เสรีภาพ	กรรโชก	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ความผิด

ตามกฎหมายปอ้งกันและปราบปรามการคา้ประเวณ	ีความผิด

ตามกฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการคา้หญงิและเดก็และ

ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

	 	 1.4	 มาตรา	 133	 ตรี	 ในคดีที่พนักงานสอบสวนมี

ความจำาเป็นต้องให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน

สิบแปดปีชี้ตัวบุคคลใด	

	 	 1.5	 มาตรา	 134/2	 กรณีสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็น

เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี	

	 	 1.6	 มาตรา	 150	 ในคดีที่มีความตายเกิดขึ้นโดย

การกระทำาของเจ้าพนักงานหรือตายในระหว่างอยู่ในความ

ควบคุมของเจ้าพนักงาน	

	 	 1.7	 มาตรา	 155/1	 ในคดีท่ีความตายเกิดขึ้นโดย

การกระทำาของเจ้าพนักงานหรือตายในระหว่างอยู่ในความ

ควบคมุของเจา้พนกังานหรอืผูต้ายถกูกลา่วหาวา่ตอ่สูข้ดัขวาง

เจ้าพนักงาน	

	 	 1.8	 มาตรา	 171	 กรณีการไต่สวนมูลฟ้องในคดี

ที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีทั้งในคดีที่ราษฎรและ

พนักงานอัยการเป็นโจทก์	

	 2.	 กฎหมายอื่น	

	 	 2.1	 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	 

พ.ศ.	2547	มาตรา	32

	 	 2.2	 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงาน

อัยการ	พ.ศ.	2553	มาตรา	16	และมาตรา	17	

	 	 2.3	 พระราชบญัญัตจัิดตัง้ศาลแขวงและวธีิพจิารณา

ความอาญาในศาลแขวง	พ.ศ.	2499	มาตรา	4			 	

	 	 2.4	 พระราชบญัญตัคิวามรว่มมอืระหวา่งประเทศ

ในเรื่องทางอาญา	พ.ศ.	2535

	 ในบทความนีจ้ะขอกลา่วถงึการสอบสวนทีไ่มม่พีนักงาน

อัยการมาสอบสวนร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วม	 ตามพระราช

บัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	32	ว่าจะมี

ผลในทางกฎหมายและทางวินัยอย่างไร	

	 1.	 ผลทางกฎหมาย	:	คดทีีไ่มม่พีนกังานอยัการมาสอบ

สวนร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	

	 	 1.1	 กรณีผู้ต้องหา

	 	 	 1)	 การแจ้งข้อหา	 การที่พนักงานอัยการ 

ไมไ่ด้เข้าร่วมในการแจง้ข้อเทจ็จริงเก่ียวกับการกระทำาความผดิ 

และแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ	ผลทางคดีไม่น่าจะทำาให้การ

สอบสวนเสียไปเพราะเจตนารมณ์ของการแจ้งข้อหาก็เพื่อให้

ผูต้อ้งหาทราบและเข้าใจถงึการกระทำาของตนวา่เปน็ความผดิ 

เพื่อจะได้ให้การต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่5	ฉะนั้นเมื่อพนักงาน

สอบสวนคดพิีเศษแจง้ข้อหาใหผู้ต้อ้งหาทราบโดยไมม่พีนกังาน

อัยการเข้าร่วม	 ย่อมเป็นการดำาเนินการตามบทบัญญัติ 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 134	

วรรคหนึ่ง	 แล้ว	 พนักงานอัยการจึงมีอำานาจฟ้องคดีต่อศาล	

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	120	
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	 	 	 2)	การสอบสวน	คดทีีไ่ม่มพีนักงานอัยการเขา้รว่ม 

สอบสวนในประเด็นนี้	นายอนุสรณ์	พิชัยพลากร	อัยการพิเศษ	

ฝ่ายคดีพิเศษ	 4	 (ในขณะนั้น)	 ให้ความเห็นว่า	 การสอบสวน

ที่ไม่มีพนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน 

คดีพเิศษไมท่ำาใหก้ารสอบสวนเสยีไปหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย

แต่อย่างใด6 

	 	 1.2	กรณีผู้เสียหายและพยาน	ไม่มีกฎหมายบัญญัติ

ให้พนกังานสอบสวนต้องแจ้งสทิธใิหผู้เ้สยีหายหรอืพยานทราบ

ดังเชน่กรณีการสอบสวนผูต้อ้งหา	เพยีงแตก่ฎหมายบญัญตัหิา้ม

มใิหพ้นกังานสอบสวนตกัเตอืน	พดูใหท้อ้ใจหรือใช้กลอบุายอืน่

เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคำาซึ่งอยากจะให้ด้วยความ

เต็มใจ	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	

133	วรรคสาม	ซึ่งการสอบสวนผู้เสียหายและพยาน	พนักงาน

สอบสวนตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายทีว่่า

ด้วยพยานบุคคล	อันได้แก่บทบัญญัติในมาตรา	232-2377

	 2.	ผลทางวินัย	:	คดีที่ไม่มีพนักงานอัยการมาสอบสวน

ร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน	คดีพิเศษ

	 	 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	

มาตรา	32	ได้บญัญตัใิห้คดตีามมาตรา	21	วรรคหนึง่	(1)	(ค)	หรอื	

(ง)	ตอ้งมพีนกังานอัยการมาสอบสวนรว่มกบัพนกังานสอบสวน

คดพีเิศษ	เนือ่งจากเปน็คดทีีม่ลีกัษณะสำาคญั	กลา่วคอื	เปน็คดี

ที่มีลักษณะกระทำาความผิดข้ามชาติ	องค์กรอาชญากรรม	คดี

ทีม่ผีูท้รงอิทธพิล	สว่นคดนีอกเหนอืจากนีเ้ป็นดลุพนิจิของคณะ

กรรมการคดพีเิศษ	(กคพ.)	ทีจ่ะใหค้วามเหน็ชอบใหม้พีนกังาน

อยัการมาสอบสวนรว่มกับพนักงานสอบสวนคดพีเิศษหรอืไมก่ไ็ด้	

การทีพ่นกังานสอบสวนคดพีเิศษมไิดด้ำาเนนิการใหม้พีนกังาน

อยัการมาสอบสวนรว่มหรอืปฏิบตัหินา้ทีร่ว่มตามกฎหมายยอ่ม

มมีลูเปน็ความผดิวนิยั	ตามพระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการ

พลเรือน	พ.ศ.	2551	มาตรา	82	 (2)	ที่บัญญัติให้ข้าราชการ

พลเรอืนสามญัตอ้งปฏบิตัหินา้ทีร่าชการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	

กฎ	ระเบียบของทางราชการ	มติของคณะรัฐมนตรี	นโยบาย

ของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	

แต่จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง	ต้องแยก

พิจารณาเป็น	2	กรณี	กล่าวคือ

 กรณีที่ 1	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบของ

ทางราชการ	มติของคณะรัฐมนตรี	นโยบายของรัฐบาล	และ

ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	แต่ไม่เกิดความ

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง	ย่อมเป็นความผิดวินัยอย่าง

ไม่ร้ายแรง	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	

พ.ศ.	2551	มาตรา	84	เชน่	นายชา่งรงัวดัเปน็ผูท้ำาลายเอกสาร

ทางการเงินและบัญชีที่ยังไม่ได้ทำาการตรวจสอบตามระเบียบ

ของทางราชการกอ่น	เปน็ความผิดวินยัอย่างไมร้่ายแรงลงโทษ	

ภาคทัณฑ์8

  กรณีที่ 2 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบของ

ทางราชการ	มติของคณะรัฐมนตรี	นโยบายของรัฐบาล	และ

ปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ	เปน็เหตใุหเ้สยีหาย 

แก่ราชการอย่างร้ายแรง	 ย่อมเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 2551	

มาตรา	 85	 (7)	 ประกอบมาตรา	 82	 (2)	 เช่น	 เจ้าพนักงาน

ปกครองได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งย้ายที่อยู่บุคคลโดย

มิชอบโดยที่ไม่มีเจ้าบ้านหรือ	 ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

มาดำาเนินการแจ้งย้ายและไม่ได้นำาสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับ 

เจา้บา้นมาดำาเนนิการ	ลงรายการแจ้งยา้ย	เปน็การไมป่ฏบิตัติาม 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	 พ.ศ.	 2535	 เป็นเหตุให้

เสียหาย	แก่ราชการอย่างร้ายแรงลงโทษ	ปลดออก9

	 การไมป่ฏิบัตติามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบของทางราชการ	

ที่จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ต้องได้ความประกอบว่า

เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง	ส่วนกรณีอย่างไร

ทีจ่ะถอืวา่เสยีหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรง	มีแนววนิจิฉัย	ดงัน้ี

6	 จากการบันทึกถ้อยคำาของพยาน	(แบบ	ดว.3)	ในสำานวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง	เมื่อวันที่	27	กันยายน	พ.ศ.	2559	 

ที่สำานักงาน	

	 อัยการสูงสุด
7	 ชัยเกษม	นิติศิริ.	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ภาค	2	สอบสวน
8	 คำาวินิจฉัยที่	9/2544
9	 คำาวินิจฉัยที่	11/2545
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	 1)	หนังสือ	สำานักงาน	ก.พ.ที่	นร	0709.1/174	ลงวัน

ที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2545	ให้ความหมายว่า	ความเสียหาย

อย่างร้ายแรงนั้น	ไม่จำาต้องตีราคาเป็นทรัพย์สินเงินทองเสมอ

ไป	อาจจะเปน็การเสียหายแก่ช่ือเสยีงของทางราชการหรอืเสยี

หายในด้านความเชื่อถือท่ีประชาชนมีต่อทางราชการก็นับว่า

เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงได้	

	 2)	 คู่มือการดำาเนินการทางวินัย	 สำานักมาตรฐานวินัย	

สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน	ใหค้วามหมายวา่	 

ความเสียหาย	หมายความรวมถึง	1)	ความเสียหายที่เป็นตัว

เงินหรือตีราคาเป็นเงินได้	 โดยอาจคำานึงถึงความมากน้อย

ตามค่าของเงินเป็นสำาคัญ	 หรือ	 2)	 ความเสียหายที่ไม่อาจ 

ตีราคาเปน็เงนิได	้เปน็เรือ่งทีจ่ะตอ้งพจิารณาจากขอ้เท็จจรงิเปน็ 

เรือ่ง	ๆ 		ไป	โดยคำานงึถงึวา่เปน็กรณทีีไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

ตอ่ภาพพจนส์ว่นรวมของทางราชการหรอืตอ่การบริหารราชการ

อย่างร้ายแรงหรือไม่	

	 ฉะนั้น	 การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ดำาเนิน

การให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วม	

ตามข้อบังคับ	 กคพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษ

ระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรือ

อยัการทหาร	พ.ศ.	2547	ซ่ึงเปน็อนบุญัญัตขิองมาตรา	32	แหง่ 

พระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ	พ.ศ.	2547	จะไมม่ผีลกระทบ 

ตอ่การดำาเนนิคดอีาญาของพนกังานอัยการทีจ่ะฟอ้งคดตีอ่ศาล	

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	120	กต็าม	

แตก่ารไมป่ฏบิตัหินา้ทีร่าชการใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบั	กคพ.วา่

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนร่วมกันหรือ

การปฏบิติัหนา้ท่ีรว่มกนัในคดพีเิศษระหวา่งพนกังานสอบสวน

คดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร	 พ.ศ.	 2547	 

ยอ่มมมีลูเปน็ความผดิวนิยัทีจ่ะเป็นเหตใุหข้า้ราชการผูนั้น้ตอ้ง

ถกูดำาเนนิการทางวนิยัได	้ในท่ีนีผู้้เขยีนขอยกกรณตีวัอยา่งทีค่ณะ

พนกังานสอบสวนคดพิีเศษที	่(ปกปดิ)	ไมไ่ด้แจง้ใหพ้นกังานอยัการ

มาสอบสวนรว่มหรือปฏบิิตหนา้ทีร่ว่มทัง้มไิดร้บัมอบหมายจาก

พนกังานอยัการใหด้ำาเนนิการไปฝา่ยเดียว	ตามขอ้บงัคับ	กคพ.

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการสอบสวนรว่มกนัหรอื

การปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกนัในคดพีเิศษระหวา่งพนักงานสอบสวน

คดพีเิศษกบัพนกังานอยัการหรอือยัการทหาร	พ.ศ.	2547	ขอ้	6	

พนกังานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำาเนนิการสอบสวนผูต้้องหาบางคน	 

ผู้กล่าวหา	 พยาน	 และผู้เสียหาย	 โดยไม่มีพนักงานอัยการ

มาสอบสวนร่วม	 สรุปสำานวนการสอบสวนและส่งสำานวนไป

ยังพนักงานอัยการเพื่อมีคำาสั่งทางคดี	 ต่อมาประชาชนที่ได้

รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดของผู้ต้องหาได้มา

รอ้งขอตอ่กรมสอบสวนคดพีเิศษให้เปลีย่นตัวพนกังานสอบสวน

คดพีเิศษเนือ่งจากไมไ่ว้วางใจพนกังานสอบสวน	กรมสอบสวน

คดีพิเศษจึงมีหนังสือถึงสำานักงานอัยการสูงสุด	ขอคืนสำานวน

การสอบสวนเพือ่นำามาดำาเนนิการแก้ไขใหก้ารสอบสวนถกูตอ้ง	

จากขอ้เทจ็จรงิขา้งตน้ถอืไดว้า่เกดิความเสียหายตอ่ภาพลกัษณ	์

ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนต่อการดำาเนิน

คดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม	 ทั้งยังเป็นเหตุให้

ทางราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ

ในการดำาเนินคดีและทำาให้การสอบสวนต้องล่าช้า	 กรณีน้ีจึง

เป็นเหตุให้เสียหาย	 แก่ราชการอย่างร้ายแรง	 ตามแนวตอบ

ข้อหารือสำานักงาน	 ก.พ.	 อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 2551	

มาตรา	85	(7)	ประกอบมาตรา	82	(2)	ซึ่งต่อมากรมสอบสวน

คดีพิเศษได้มีคำาสั่งลงโทษแล้ว	

	 	 ทา้ยสดุ	ผูเ้ขยีนหวงัใหข้า้ราชการทกุคนตระหนกัถึง 

ความสำาคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎ	

ระเบียบของทางราชการ	มติของคณะรัฐมนตรี	นโยบายของ

รฐับาล	และปฏบิตัติามระเบียบแบบแผนของทางราชการอยา่ง

เคร่งครัด	เพื่อที่จะเป็นเกาะป้องกันตนมิให้ถูกดำาเนินการทาง

วินัยให้เสื่อมเสียประวัติการรับราชการ



60กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ดีเอสไอ : ก�รล่วงละเมิด

ท�งเพศ ปัญห� 

แนวท�งก�รแก้ไข



61กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ดีเอสไอ : ก�รล่วงละเมิด

ท�งเพศ ปัญห� 

แนวท�งก�รแก้ไข

 เมือ่เรว็	ๆ 	นี	้รอ้ยตำารวจเอก	เขมชาต	ิประกายหงษม์ณ	ี 

รองผูอ้ำานวยการสำานักกิจการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรม 

ระหว่างประเทศ	เป็นแขกรับเชิญในรายการ	HARDCORE	 

ข่าวในประเด็น	ดีเอสไอ	:	การล่วงละเมิดทางเพศ	ปัญหา	 

ทางแก	้	ออกอากาศเมือ่วนัที	่12	กมุภาพันธ	์2562	ระหวา่ง

เวลา	18.25	–	18.50	น.	ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก	

(ททบ.5)	โดยมีคณุปรยิา	เนตรวเิชยีร	เปน็ผูด้ำาเนนิรายการ	

ซึ่งมีบทสนทนาในรายการที่น่าสนใจ	ดังนี้

 ผู้ดำาเนินรายการ	 :	 การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 

ในปัจจุบันสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า	 มีจำานวนมากข้ึน 

หรือน้อยลงอย่างไร

 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	:	ปัญหาการล่วงละเมิด 

ทางเพศเดก็จรงิ	ๆ 	เกดิขึน้มานานแลว้ในโลกใบนี	้แต่ในอดตีนัน้ 

ในเรื่องของเทคโนโลยี	 ในเร่ืองของระบบออนไลน์หรือ

สื่อโซเชียลยังไม่ได้ถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลายเหมือนใน

ปัจจุบันนี้	 ดังนั้นในอดีต	 คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เรา

พบจะไม่ค่อยพบว่า	 ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ	 แต่ต่อ

มาเม่ือประเทศไทยเรามกีฎหมายเรือ่งสือ่ลามกอนาจารเดก็	 

สิ่งที่เราพบเจอก็คือเป็นสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์	ซึ่ง

ใช้ระบบโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้อง	คือ	การแชร์ภาพหรือแชร์

คลิปซึ่งเป็นภาพลามกอนาจารเด็ก	 ดังน้ันสถิติของเดิม 

ในอดีต	จะป็นการตรวจค้นจับกุมตามปกติ	การสอบสวน 

จะพุง่เป้าไปทีก่ารละเมดิทางเพศเดก็ลกัษณะของสือ่ออฟไลน	์ 

แต่เมือ่ปลายปี	2558	จนถงึปจัจบุนั	ในเร่ืองของโลกออนไลน์

บังเกิดขึ้นแล้ว	สถิติการจับกุมก็เลยมีมากขึ้น	ๆ	เพราะเรา

สามารถแจ้งข้อกล่าวหาในคดีครอบครอง	 เผยแพร่	 หรือ

ดีเอสไอ : ก�รล่วงละเมิดท�งเพศ 

ปัญห� แนวท�งก�รแก้ไข
ส่วนประช�สัมพันธ์ 1

1				ส่วนประชาสัมพันธ์	สำานักงานเลขานุการกรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม

ผลติสือ่ลามกอนาจารเดก็ได	้ซึง่ตรงนีอ้าจจะนำาไปสูใ่นเรือ่ง 

ของการกระทำาชำาเรา	 กระทำาอนาจาร	 ขยายต่อไปยัง 

ในเรือ่งออนไลน	์บางคดไีปจบทีก่ารคา้มนษุยอ์ยา่งนีเ้ปน็ตน้	

ตวัเลขการจบักมุหรอืตวัเลขทีเ่ราตรวจพบในโลกออนไลน์

ก็ดูเหมือนมีสูงขึ้น	 แต่ความจริงแล้วอาจมีมาก่อนในอดีต

ก็ได้แต่เราไม่เคยไปตรวจจับหรือไม่เคยมีการจับกุมตรงนี้	

 ผู้ดำาเนินรายการ	 :	 การจับกุมของ	 ดีเอสไอ	 ที่เจอ

ส่วนใหญ่เราเจอแบบไหน	และเจอเพราะอะไร	?

 รอ้ยตำารวจเอก เขมชาต	ิฯ	:	ในอดตีเรามกีารประสานงาน 

กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศรวมท้ัง

ภาคเอกชนต่าง	 ๆ	 เช่น	 NGOs	 ท่ีมาแจ้งเบาะแส	 เรื่อง

ราวกับ	ดีเอสไอ	หรือว่าจากการร้องเรียนในช่องทางต่างๆ	 

ที่ดีเอสไอได้รับ	 แต่ในปัจจุบันที่เราประสบพบเจอ	 

ไดเ้ปลีย่นแปลงไป	อยา่งทีเ่รยีนตอนแรกเรือ่งของออฟไลน	์ 

เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยน	 ปัจจุบันคือโลกออนไลน์	 

ขออนญุาตนำาเรียนยอ้นไปวา่	ในอดตี	80	–	90%	ของกรณี

ที่เป็นการละเมิดทางเพศเด็ก	 มักเจอภาพลามกอนาจาร

เดก็	ดงันัน้ในทางกลบักัน	ถา้เราเจอภาพลามกอนาจารเด็ก	 

มันน่าจะมีความเสี่ยงที่นำาไปสู่การละเมิดทางเพศเด็กไหม	 

ที่เขามีการครอบครองภาพลามกอนาจารเด็กหรือเมื่อ

มีการผลิตด้วยตัวเอง	 ก็ผลิตภาพลามกอนาจารเด็ก	 

ซึ่งเป็นการละเมิดเด็ก	 ก็ผลิตเอง	 และละเมิดเองด้วยไหม	 

ซึง่ตรงน้ีเป็นจุดเร่ิมการสบืสวนในรูปแบบใหม่	ซึง่เรานำามาใช	้ 

ซึ่ง	80	-	90%	หรือแทบจะ	100%	ก็ว่าได้	ส่วนใหญ่พ่อแม่	 

ผู้ปกครอง	 หรือญาติพี่น้องจะไม่ทราบมาก่อนเลยว่า 

ลูกหลานของเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศ
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 ผู้ดำาเนินรายการ		:	ในส่วนที่	ดีเอสไอพบ	เป็นการ

คุยผ่านโปรแกรมแชทกันออนไลน์ใช่ไหมคะ	

 ร้อยตำารวจเอก เชมชาติ ฯ	:	ที่เราเจอส่วนใหญ่	คือ	

ผูก้ระทำาความผดิ	จะเขา้ถงึตวัเดก็ดว้ยการท่ีใชส้ือ่ออนไลน ์

ในชอ่งทางตา่ง	ๆ 	อาจจะเปน็ทางแมสเซนเจอรใ์นเฟซบุค๊หรอื 

ช่องทางต่าง	 ๆ	 ซึ่งผมเข้าใจว่าส่ือโซเชียลไม่ได้มีเจตนาที่

สร้างขึ้นมาเพ่ืออาชญากรร้ายเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ใน

การกระทำาความผดิ	แตพ่วกนีใ้ชช้อ่งทางหรอืโอกาสทีเ่ขา้ถงึ 

ตัวเด็กได้ทันที	 อาชญากรรมชนิดอื่น	 ๆ	 กว่าจะเข้าถึงตัว

เหยื่อได้	 เช่น	 ขโมยขึ้นบ้านต้องปีนหลังคา	 ต้องปีนบ้าน	 

งดัหนา้ตา่ง	งดัประต	ูแตพ่วกนีใ้ชค้อมพิวเตอรก็์สามารถถงึ

ตวัเดก็ไดเ้ลย	ไมต่อ้งมางดัประตหูนา้ตา่งเลย	แลว้เขากจ็ะใช้

วธิกีารชกัจงูทีเ่รยีกวา่	grooming		คอื	การทีชั่กจงูหรอืนำาพา

ใหเ้ดก็ไว้เนือ้เชือ่ใจกบัตวัผูต้อ้งหาหรอืตวัผูก้ระทำาความผิด	

เมื่อมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 ผู้ดำาเนินรายการ	 :	 กรณีที่เด็กถูกล่วงละเมิดทาง

เพศส่วนใหญ่	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ไม่รู้ด้วยซำ้าว่า	บุตร	หลาน	 

เจออะไรบ้าง	 แสดงว่ามันไม่ได้มีลักษณะเหมือนอดีต	 คือ	

ออฟไลน์แล้ว	 ที่เม่ือก่อนรู้ตัวผู้กระทำาผิด	 แล้วพ่อแม่พา

บุตร	หลานเข้ามาร้องเรียน

 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ  :	 ใช่ครับ	รูปแบบใน

ปัจจุบันก็ยังมี	 แต่เมื่อเขาพาไปร้องเรียน	 เขาจะพาเดิน

ขึ้นไปสถานีตำารวจ	ซึ่งทางพี่	ๆ	ตำารวจท้องที่หรือทางเจ้า

หนา้ทีต่ำารวจในหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	หรอืทางกรมการปกครอง

คงจะได้มีการรับเรื่องร้องเรียนในลักษณะน้ีอยู่บ่อยครั้ง	 

แต่ว่าที่	ดีเอสไอ	เราดำาเนินการอยู่ตอนนี้	ช่องทางที่เรารับ

เข้ามาก็คือทางเทคโนโลยีหรือทางสื่อโซเชียล	 เมื่อมีการ

เล่นสื่อโซเชียล	เด็กก็จะไม่บอกพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเขาเล่น 

โซเชียลอย่างไรเด็กหลาย	ๆ	คน	ถูกละเมิดทางเพศไปแล้ว	 

แต่ว่าตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกกระทำามันผิดศีลธรรมอันดี	 

ผดิกฎหมาย	เปน็ส่ิงไม่ดี	ไมง่าม	ซึง่ในอนาคตของเดก็แตล่ะ

คนอาจได้รับผลกระทบทั้งทางกายและทางจิตใจอย่าง

รนุแรง	และยากทีจ่ะดงึเขากลับมาอยูใ่นสงัคมหรอืดำารงตน 

อยู่ในสังคมอย่างคนปกติได้

 ผู้ดำาเนินรายการ :	 เคยได้ยิน	 ได้ฟังมาแต่ในอดีต	

หากกล่าวถึงการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก	 เราก็จะนึกถึง

เพศหญิงว่าเป็นเพศที่ถูกกระทำา	 แต่ทุกวันนี้	 กลับพบว่า	

มีเหยื่อที่เป็นเด็กชายมากขึ้น	มีจำานวนมากไหมคะ	?

 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	 :	 ทุกวันนี้เหยื่อที่เป็น

เด็กชายมีจำานวนมากขึ้น	เพราะว่าเหล่าผู้กระทำาความผิด

มเีทคนคิในการเขา้ถงึตวัเดก็มากยิง่ขึน้	เขาจะมจีติวทิยาที่

เขา้ถึงตัวเดก็	เชน่	เดก็ขาดอะไร	อยากจะเลน่เกม	กจ็ะพาไป

ร้านเกม	ชักจงูเดก็	พาเดก็มาเลน่เกมท่ีบา้น	หลอกลอ่วา่เขา

มไีฮสปดีอนิเทอรเ์นต็	สามารถดาวนโ์หลดเกมเวอร์ชัน่ใหม	่ๆ 	 

ใหเ้ดก็เลน่ได	้เดก็กจ็ะไวเ้นือ้เช่ือใจ	เขา้มาเลน่เกมทีบ่า้น	เดก็

บางกลุ่มอยากได้ขนม	อยากได้ช็อกโกแลตที่แตกต่างจาก

เพือ่นคนอืน่	เดก็บางคนอยากได้เงินไปซ้ือขนม	เดก็บางคน

อยากจะว่ายนำ้า	พวกนี้ก็จะเช่าสระว่ายนำ้าให้	สุดท้ายก็จะ 

ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามต่าง	ๆ	

 ผู้ดำาเนินรายการ	:	แสดงว่าเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทาง

เพศส่วนใหญ่จะมาจากเด็กที่เติบโตจากในครอบครัวที่ไม่

สมบูรณ์แบบเท่าใดนัก	กล่าวแบบนั้นได้ไหมคะ	

 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ	ฯ		:	ความเสี่ยงของเด็กที่

ถกูล่วงละเมิดทางเพศจะมีในหลายรูปแบบ	เชน่	ส่ิงแวดลอ้ม	 

ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลว่าลูกใช้ส่ือออนไลน์อย่างไร	 ลูกไป

เล่นที่ไหนอย่างไรบ้าง	 บางทีคิดว่าลูกมาเล่นเกมที่บ้าน 

ก็ไม่ฉุกคิดว่าจะมีเหตุการณ์ผิดปกติ	 สิ่งแวดล้อมอื่น	 ๆ	 

ทีเ่ด็กขาด	เด็กอยากได้อะไร	เด็กด้อยโอกาส	หรอืทางสงัคม 

ทางครอบครวัอาจจะสมบูรณ์อยูแ่ลว้	พวกนีก็้อาจจะเข้ามา

อกีรปูแบบหนึง่	เข้ามาในรปูแบบของอาชีพทีส่ามารถใกลช้ดิ 

กบัเดก็ได	้บางกรณทีีพ่อ่แมม่ฐีานะครอบครวัมคีวามสมบรูณ์

แต่คนร้ายใช้โอกาสใช้อาชีพที่เอื้อต่อการเข้าถึงตัวเด็กได้	

เชน่	ครสูอนภาษา	เราไมไ่ดบ้อกวา่ครสูอนภาษาไมด่ทีัง้หมด	 

แต่คนร้ายใช้ช่องทางของอาชีพเหล่านี้

 ผู้ดำาเนินรายการ	 :	 แสดงว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ามา

ในบ้านเรา	แล้วก็มากระทำาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

จำานวนไม่น้อย
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 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	:	ก็มีจำานวนหนึ่ง	เป็น
คุณครูสอนภาษาบ้าง	 เป็นคุณครูสอนดนตรีบ้าง	 เด็ก	 ๆ	 
ก็จะมีความใกล้ชิดกับคุณครูสอนภาษา	หรือ	คุณครูสอน
ดนตรี	 แบบตัวต่อตัว	 แต่บางรูปแบบก็เข้ามาขอแต่งงาน
ในเว็บไซต์ประกาศหาคู่ต่าง	 ๆ	 โดยโฆษณาตนเองว่า	 
มคีวามสนใจคณุแมท่ีม่ลีกูติด	แลว้ตอ่ไปพูดคยุกระทัง่ไปขอ
แตง่งานกับคณุแมท่ีม่ลีกูตดิ	แตพ่อแตง่งานอยูก่นิกนัไดส้กั
ระยะหน่ึง	ก็จะลว่งละเมดิทางเพศตอ่ลกูเลีย้ง	เพราะจรงิ	ๆ 	 
แล้วเขาไม่ได้รักกับผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วย	 แต่แต่งงาน
เพือ่จะเปน็สะพานไปหาเดก็	เมือ่เดก็เริม่โต	เริม่มกีารเจรญิ
เติบโตของร่างกายเหมือนผู้ใหญ่แล้ว	 เขาก็จะไม่สนใจแม่	
และพยายามหาเหตุในการหย่าร้าง
 ผูด้ำาเนนิรายการ	:	แสดงวา่ไม่ไดเ้ปน็ความบงัเอญิที่
ชาวตา่งชาติซ่ึงเขา้มาอยูบ่า้นเราไดส้กัระยะหนึง่	มาประกอบ
อาชีพในประเทศไทย	แล้วมีใจฝักใฝ่ไปในทางนั้น	ตั้งใจเข้า
มาหาโอกาสล่วงละเมิดทางเพศเด็กใช่ไหมคะ
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ		:	ต้องเรียนอย่างนี้ว่า	 
ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่	 รักแท้ระหว่างหญิงชาวไทย	กับผู้ชาย 
ต่างชาติยังมีอีกมาก	แต่มีเพียงกลุ่มเล็ก	ๆ 	ที่รัก	หรือ	นิยม
ชมชอบในการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก	 ที่ต้องพยายามหา
เทคนคิวิธีการอะไรกแ็ลว้แตใ่หส้ามารถเขา้ถงึเดก็ไดโ้ดยงา่ย	 
จงึทำาใหมี้ภยัรา้ยแฝงเข้ามาหลายรปูแบบ	ดงัทีก่ลา่วมาแลว้
คือ	การแต่งงานกับผู้หญิงไทยทั้งที่ไม่ได้รัก		แต่รักใคร่เด็ก
ซึ่งเป็นลูกติด	เป็นต้น	ดังจะพบอยู่ในหลาย	ๆ	ครั้ง	ในการ
ลงโฆษณาในบางเวบ็ไซต	์โดยกำาหนดสเปควา่	ตอ้งการสนทิ
หรือทำาความคุ้นเคยกับผู้หญิงที่มีลูกติด	เป็นต้น	
 ผูด้ำาเนนิรายการ	:	กระบวนการทางกฎหมายตอนนี้
เขม้ขน้เพยีงใด	และสามารถดำาเนนิการเอาผดิกบัผูก้ระทำา
แบบนี้	ได้เด็ดขาดมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	 :	 ผมมองว่าในอดีตที่	 
ดเีอสไอ	เขา้มารบัผดิชอบงานดา้นนีต้ัง้แตช่ว่ง	10	ปทีีผ่า่นมา 
จนถึงปัจจุบัน	 จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอด
สำาหรับในเรื่องของกฎหมาย	เช่น	ในอดีตยังไม่มีกฎหมาย	
คุ้มครองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 
พอมาถึงปี	2551	ก็มี	พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ 
คา้มนษุย	์พ.ศ.	2551	ตอ่มาในป	ี2558	มกีฎหมายสือ่ลามก

อนาจารเด็ก	 ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา	(ฉบับที่	24)	พ.ศ.	2558	ต่างจากในอดีต	
หากพบภาพโป๊เด็ก	ไม่สามารถจับกุมได้	ทั้ง	ๆ	ที่รู้ว่าคนนี ้
ครอบครอง	และอาจจะนำาไปสูก่ารลว่งละเมดิทางเพศเดก็	
แตป่จัจบุนัเราเริม่จบัไดแ้ลว้	ใชต้รงนีเ้ปน็จดุเริม่ในการเปดิ
เครสหรือเปิดคดี	 ซ่ึงถามว่า	 เรายังเดินไปต่อไหม	 เราก็
ต้องเดินหน้าต่อ	เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีที่เดินไปอย่าง
รวดเร็ว	ยกตัวอย่างเช่น	พวกนี้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต	ปัจจุบัน
คำาว่าครอบครองคือการเก็บไว้ในตัวไว้ในเครื่อง	 ปัจจุบัน
ครอบครองเก็บไว้ในคลาวน์หรือในอะไรที่อยู่ในก้อนเมฆ
ในอากาศหรือในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้าง	
เราก็ต้องพยายามตามให้ทัน	 ซึ่งตรงน้ีเราก็พยายามเสนอ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เท่าทันเหตุการณ์	ให้ทันกับกลุ่ม
คนร้ายในลักษณะนี้ให้ได้
 ผู้ดำาเนินรายการ	:	ดีเอสไอ	ประสานการทำางานไป
ยังหน่วยงานในต่างประเทศมากน้อยเพียงใด?
 ร้อยตำารวจเอกเชมชาติ ฯ	 	 :	 ในคดีที่	 ดีเอสไอ	 
รบัผิดชอบ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่ชาวตา่งชาต	ิซ่ึงมีการ
สบืสวนแบบคูข่นาน	ยกตวัอยา่ง	เชน่	ถา้พบวา่ชาวตา่งชาติ 
คนนี้สัญชาติอะไรเราก็จะประสานประเทศปลายทางเลย
ว่า	ก่อนที่เขาจะมาประเทศไทย	เขามีความเป็นมาอย่างไร	
เบื้องหลังเบื้องลึกเขาเป็นอย่างไร	 เคยมีประวัติต้องโทษ
หรือไม่	 เคยมีหมายจับมาก่อนหรือไม่	 	 เราก็สืบสวนคู่
ขนานกันไปด้วย	ในหลาย	ๆ	กรณี	 เราจับกุมผู้กระทำาผิด 
ในประเทศไทย	 ก็จะประสานงานการตรวจค้นในต่าง
ประเทศด้วย	 บางกรณีมีการจับกุมพร้อมกัน	 สมมติพวก
ไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน	 เราจับกุม 
ผูต้้องหาในประเทศไทย	ในวนัเดียวกนันัน้เราจบักมุผูต้อ้งหา 
ในตา่งประเทศดว้ย	และกมี็แชร์หลกัฐานร่วมกนัในระหว่าง
ประเทศ	 ในเม่ือคนร้ายใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในการเอ้ือ
ประโยชน์กระทำาความผดิ	เรากใ็ชเ้ทคโนโลยใีห้เปน็ประโยชน์
ในการสืบสวนสอบสวนด้วยเช่นกัน

 ผู้ดำาเนินรายการ	:	เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีการแพร่
ภาพออนไลน์	หรือ	ไลฟ์	สตรีมมิ่ง	(Live	Streaming)	แล้ว	
ต้องยอมรับว่าเติบโตขึ้นมาก	ใช่ไหมคะ?
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 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติฯ		:	ไลฟ์	สตรีมมิ่ง	(Live	
Streaming)	คือ	การถ่ายทอดสดระหว่างกันได้ทุกมุมโลก
โดยอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต	 จึงเป็นท่ีนิยมของกลุ่ม 
ผูก้ระทำาความผดิทีม่กัจะกระทำาอนาจารหรือการลว่งละเมดิ
ทางเพศเด็กโดยการถ่ายทอดสด	 ซ่ึงบางทีก็แลกมาด้วย
ทรัพย์สินเงนิทอง	หากมกีารแสดงภาพลามกอนาจาร	กจ็ะ
มกีารโอนเงนิกลบัไปดว้ยจำานวนเงนิมากหรอืนอ้ย	เพียงใด 
ขึน้อยูกั่บการตกลงกนั	บางทกีเ็ปน็บางกลุม่เลก็	ๆ 	ทีม่กีารพา
เด็กในละแวกหมู่บ้านมาอาบนำ้าหรือกระทำาอนาจารแล้ว
แสดงภาพลามกอนาจารผ่านการถ่ายทอดสดแลกเปล่ียน
กันในกลุ่มคนที่นิยมชมชอบเด็ก
 ผู้ดำาเนินรายการ :	 เป็นขบวนการ	หรือ	 เป็นกรณี
ปัจเจกบุคคล
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติฯ		:	มีทั้งสองแบบ	แบบที่
เป็นปัจเจกบุคคล	และแบบทีเ่ปน็กระบวนการอยา่งท่ีเรียนวา่ 
มีการจับกุมพร้อมกันทั้งสองประเทศ	 คือประเทศไทย
และประเทศปลายทาง	 กล่าวคือ	 มีการนัดกันว่า	 เมื่อใด
จะมีการอาบนำ้า	เมื่อใดจะมีการแสดงกระทำาอนาจารผ่าน 
โซเชียล	เป็นการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิ่ง	แล้วก็โอน
เงินกลับไปแลกภาพลามกอนาจารและอาจนำาไปสู่การ
ละเมิดทางเพศต่อไป
 ผูด้ำาเนนิรายการ	:	อาจจะบานปลายกลายเปน็เรือ่ง
ของการคา้มนษุย	์หากไมม่กีารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาทีถ่กู
ต้อง	แต่กระบวนการในการติดตามหลังจากที่พ้นโทษแล้ว	
คนเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะกลับมาทำาพฤติกรรมแบบเดิม	หรือไม่
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	:	ส่วนใหญ่พวกใคร่เด็ก
มักจะแก้ไม่หาย	คือเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น
 ผู้ดำาเนินรายการ	:	ที่น่าเป็นห่วงคือ	เมื่อพ้นโทษใน
บ้านเรา	 แล้วกลับไปบ้านเขาเองในต่างประเทศ	 จะมีวิธี
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซำ้ารอยเดิมไหม
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	 :	 ในกฎหมายของ 
ต่างประเทศ	ณ	 ปัจจุบัน	 ในบางประเทศจะใช้วิธีจำากัด
บรเิวณ	คอื	ผู้ทีเ่คยทำาผดิในลกัษณะนี	้เมือ่อยูใ่นตา่งประเทศ	 
จะตอ้งอยู่ในบริเวณนี	้จะตอ้งมกีารรายงานตวักบัเจา้หน้าทีรั่ฐ 
เพื่อให้ทราบว่าคุณอยู่หมู่บ้านแห่งนี้	อยู่ตำาบลแห่งนี้	 เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่รัฐมาสอดส่องดูแลว่า	คุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เด็กจะเป็นอันตรายหรือไม่	คุณประกอบอาชีพอะไรที่เอื้อ
ตอ่การกระทำาความผดิเหมอืนเดิมหรอืไม	่แตเ่รยีนอยา่งนีว่้า 
ในต่างประเทศบางประเทศ	 ผู้ที่เคยกระทำาความผิดต้อง
รายงานตัวจนตลอดชีวิต
 ผูด้ำาเนนิรายการ	:	กระบวนการในการเยยีวยาสภาพ
จติใจของเหยือ่ทีเ่ปน็เดก็ซึง่ถกูกระทำาจะตอ้งประสานงาน
หน่วยงานใดบ้าง
 รอ้ยตำารวจเอก เขมชาต ิฯ	:	งานอยา่งนีเ้ราไมส่ามารถ
ดำาเนินการได้เพียงลำาพัง	ต้องใช้ว่าทุกคน	คือ	ฮีโร่	เพราะ 
ดเีอสไอ	กไ็มใ่ชฮ่โีรท่ีท่ำางานดา้นนีเ้พยีงหนว่ยงานเดยีว	การ
จบัคนรา้ยในคดลัีกษณะอยา่งน้ี	มนัอาจจะไม่ใชค่ำาตอบ	แต่
พอผู้ต้องหาถูกจับ	พ้นโทษมา	อาจมีความสุ่มเสี่ยงในการ 
กระทำาความผิดอีก	 แต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือปัญหา
ของตัวเด็กเองว่า	 มีความสุ่มเส่ียงที่จะกลับไปถูกละเมิด
ทางเพศแบบซำ้าซ้อน	ซึ่งในหลาย	ๆ	กรณี	 เราพบว่า	 เด็ก
ที่ถูกชาวต่างชาติคนหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศ	 กลับต้อง
ถูกล่วงละเมิดทางเพศซำ้าแล้วซำ้าเล่า	 เราจึงต้องอาศัยการ 
บูรณาการจากทุกภาคส่วน	โดยเริ่มจากการสืบสวนจับกุม	
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่	 จะมี	ดีเอสไอ	มีตำารวจ	 
มกีรมการปกครอง	ซึง่ทกุวนันีเ้รารว่มมอืกันอยา่งแนน่แฟน้
เสมือนเป็นทีมเดียวกัน	เป็นทีมไทยแลนด์
 ผู้ดำาเนินรายการ	:	เพราะทุกคนคือฮีโร่
 รอ้ยตำารวจเอก เขมชาต ิฯ	:	ถกูตอ้งครบั	แลว้นอกจาก
นีแ้ล้ว	พอจบักมุไดแ้ลว้	กลุม่พฒันาสงัคมก็จะเขา้มารว่มมอื
ในการสอบปากคำา	ดูแล	เยียวยาทางจิตวิทยา	นอกจากนี ้
เรามภีาคเอกชนมาสนับสนนุ	เชน่	การดแูลเหยือ่ในระยะยาว	 
คนไหนที่มีความเส่ียง	 มีความวิตกทางจิตใจ	 หรือ 
ได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งเป็นการฝังรากลึกในจิตใจ	 
ต้องมีกระบวนการระยะยาวเข้ามาเสริมการทำางานของ
ภาครัฐให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	และมีการฟ้องเป็นโจทย์ร่วม	
คู่ขนานพรอ้มไปกับการทำางานของทางอัยการ	เพือ่เรยีกคา่
เสยีหายซึง่เปน็เรือ่งใหม่ในประเทศไทย	ปจัจบุนัถา้เราคดิวา่ 
คนถูกทำาร้ายจนบาดเจ็บและต้องพักงานไปสิบวัน	 เขามี
รายได้วันละ	 300	 บาท	 ก็คูณจำานวนวันเข้าไป	 อย่างน้ีก็
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สามารถรบัคา่ตอบแทน	แตค่า่เสยีหายทางจติใจเปน็ส่ิงทีย่าก
ประเมิน	จึงเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประไทย	เราพยายาม
นำามาตรฐานในตา่งประเทศมาปรบัใชใ้นประเทศไทย	โดย
เราได้รับการอนุเคราะห์จากสำานักกฎหมายที่มีเครือข่าย 
ในต่างประเทศมาทำางานร่วมกัน	
	 นอกจากนีแ้ลว้คดทีีผู่ต้อ้งหาชาวตา่งชาตไิมใ่ชว่า่จะตดิ
คกุในประเทศไทยหรอืพน้โทษในประเทศไทยแล้วถกูผลกัดนั 
กลับประเทศของเขา	เขาจะอยู่อย่างสบาย	ในหลาย	ๆ 	คดี
เรามีการส่งเรื่องฟ้องคดีทางแพ่งไปต่างประเทศด้วย	ขณะ
นี้ก็มีการดำาเนินการอยู่เช่นเดียวกัน	 ในบางประเทศมีชาว
ต่างชาตก่ิอเหตลุะเมดิทางเพศเดก็ในประเทศไทย	พอกลบั
ประเทศไปแลว้	เราจะส่งต่อไปยังเครือข่ายของสำานกักฎหมาย	 
ซึ่งเรามีเจตนารมณ์ร่วมกัน	 เพ่ือไปดำาเนินคดีทางแพ่งใน
ประเทศนั้น	ๆ 	ด้วย	ก็จะมีการตรวจสอบทรัพย์สิน	เพื่อนำา
กลับมาเยียวยาเหยื่อในประเทศไทย
 ผู้ดำาเนินรายการ	:	เพราะฉะนั้นในทางกลับกัน	ใน
กรณีที่ถ้าในต่างประเทศไปพบผู้ต้องหาในลักษณะแบบนี้
และเปน็คนไทย	เราประสานกบัทางตา่งประเทศอยา่งไร	?
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	 :	 ทุกกรณี	 เรามีการ
ประสานงานกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 และกฎหมาย
ในตา่งประเทศ	คณุไมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาผดิในประเทศน้ันแลว้
จึงถูกฟ้องคดี	ในหลาย	ๆ 	คดีที่เหตุเกิดในประเทศไทย	เรา
รวบรวมพยานหลกัฐานในประเทศไทย	นำาพยานหลกัฐาน
ทัง้หมดพรอ้มท้ังพยานบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง	เราพาขึน้เครือ่งไป
ประเทศนัน้เลย	แลว้ไปยืน่ฟอ้ง	สง่ใหท้างอยัการประเทศนัน้
ฟอ้งในประเทศนัน้	มีบางประเทศในยโุรปท่ีเราทำาร่วมกนัอยู	่
เช่น	คดีเกิดในประเทศไทยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว	ปรากฏว่า	
ตัวผูต้อ้งหาอยู่ในต่างประเทศเพราะเมือ่เขากอ่เหตเุสรจ็เขา
จะหนไีปอยูท่ีต่า่งประเทศ	ในอดตีเราอาจจะยากท่ีจะดำาเนนิ
การในลกัษณะแบบนี	้แต่ปัจจบุนักฎหมายบางประเทศเอือ้
ตอ่การทำางาน	เขาเรยีกวา่กฎหมายมือยาว	คอืกระทำาความ
ผดิในประเทศไทยแตถ่า้ตวัอยูต่า่งประเทศเราจะนำาพยาน
หลกัฐานในประเทศไทยไปขึน้ศาลหรอืไปพสิจูนใ์นศาลตา่ง
ประเทศ	 โดยดีเอสไอ	 พาพยานและนำาพยานหลักฐานที่

รวบรวมในประเทศไทยสง่ไปตา่งประเทศ	หรอืในบางกรณี
ในบางประเทศเขาก็ส่งประเด็นผ่านทางพนักงานอัยการ	
ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ประสานงานกลาง	 ส่งมาให้ทาง	 ดีเอสไอ	
สอบสวน	พอสอบสวนได้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว	เรา
ก็ส่งผ่านทางพนักงานอัยการ	 ทางสำานักงานอัยการสูงสุด
กลับไปที่ประเทศนั้น	ๆ	เพื่อไปฟ้องคดีในประเทศนั้น	ๆ
 ผู้ดำาเนินรายการ	 :	อยากจะให้ฝากทิ้งท้าย	 เพราะ
ว่าประชาชนเองน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแส
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ	:	ต้องฝากไปถึงพ่อแม่	 
ผูป้กครอง	ใหส้อดสอ่งดแูลลกูหลานของทา่นวา่เขา้เวบ็ไซต์
อะไร	พยายามเขา้ไปพดูคยุกบัเขา	หรอืบางทไีปเจอคุณครูที่
มพีฤตกิรรมแปลก	ๆ 	วา่	รกัเดก็เปน็พเิศษ	รกัแบบแอบแฝง 
ยิง่ตอ้งคยุกบัเดก็โดยละเอยีด	เพราะอาชญากรรมลกัษณะ
นี	้มคีวามแตกต่างจากอาชญากรรมประเภทอ่ืน	โดยเฉพาะ
การทำารา้ยรา่งกายซ่ึงมบีาดแผลเหน็ไดเ้ดน่ชดั	แตค่ดกีระทำา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ	 เราไม่สามารถประเมิจากลักษณะ
กายภาพภายนอกได้	 	 ต้องพูดคุยกับลูกหลานให้ดีว่าเขา
ไปเจออะไรบ้าง	 บางทีเขากลับบ้านมามีโทรศัพท์มาเพิ่ม	
มีขนมมา	 ได้เงินมา	 ได้ทองมา	 ต้องถามว่าเขาเอามาจาก
ไหน	อยา่งไร	ใครใหม้า	ตรงนีต้อ้งสอดสอ่งดแูลอย่างใกลช้ดิ
	 ผูด้ำาเนนิรายการ	:	เริม่จากหนว่ยงานทีเ่ลก็ทีส่ดุในการ
ชว่ยกนัสอดสอ่งดูแล	สว่นชอ่งทางทีจ่ะเขา้ถงึกรมสอบสวน
คดีพิเศษได้
 ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ฯ : สามารถแจ้งเบาะแส
ผ่าน	www.dsi.go.th	หรอื	โทร.	1202	ซึง่เปน็คอลเซนเตอร์
ของ	ดีเอสไอ	โทร.ฟรีทั่วประเทศ
 ผู้ดำาเนินรายการ :	 เนื้อหาที่สนทนาในวันนี้เป็น
เรื่องที่มีประโยชน์มาก	 ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมด้วยช่วย
กัน	 แน่นอนว่า	 ดีเอสไอ	 จะต้องทำางานอย่างเข้มข้นและ
พัฒนากระบวนการเอาผิดกับผู้ที่กระทำาความผิดในการ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก	 และที่สำาคัญคือ	 ครอบครัว	 ต้อง
ใส่ใจในการสอดส่องดแูลบตุร	หลาน	เพ่ือมใิห้ตกเปน็เหยือ่
การล่วงละเมิดทางเพศ
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รู้เท่�ทันอันตร�ย

จ�กโลกไซเบอร์
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รู้เท่�ทันอันตร�ย

จ�กโลกไซเบอร์

 ปัจจุบัน	 สื่อสังคมออนไลน์	 ถือว่ามีอิทธิพลมาก

ต่อชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย	 เพราะเครือข่าย

สังคมออนไลน์สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้

สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 เฟซบุ๊ก,	 

ทวิตเตอร์,	 ไลน์	 หรือ	 ยูทูป	 โดยเชื่อมโยงทั้งข้อมูล

ส่วนตัว	 ประสบการณ์และข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของเราไปยัง

เพื่อน	 ครอบครัว	 หรือบุคลอื่น	 ๆ	 ได้สะดวกและรวดเร็ว	 

แต่สังคมออนไลน์ก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ	 โดยเฉพาะ 

ชว่งหลงัมานีจ้ะพบขา่วความวุน่วายในสงัคมทีเ่ริม่ตน้จากจุด

เล็ก	 ๆ	 แต่ลุกลามไปในวงกว้างในเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัย

สื่อสังคมออนไลน์	และบางกรณี	ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมลอก

เลียนแบบในทางลบ	เช่น	การเผยแพร่พฤติกรรมของวัยรุ่นที่

ก้าวร้าว	รุนแรง	พูดจาหยาบคาย	การโชว์เนื้อหนังมังสา	หรือ

พฤติกรรมยั่วยวนทางเพศ	 และส่งต่อในสื่อสังคมอออนไลน์	

เพื่อแลกยอดไลค์	 หรือเพิ่มยอดผู้ติดตาม	 หรือสร้างตนเอง

ใหเ้ป็นเนต็ไอดอลชัว่ขา้มคนื	สิง่เหลา่นีล้ว้นเปน็เรือ่งนา่กงัวล

ใจอย่างย่ิง	 หากสังคมไทยไม่ร่วมมือกันเพื่อหาวิธีป้องกัน

อันตรายที่แฝงมาจากโลกไซเบอร์ซึ่งนับวันจะยิ่งยกระดับ

รู้เท่�ทันอันตร�ยจ�กโลกไซเบอร์
เรียบเรียงโดย 

ส่วนประช�สัมพันธ์ สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

ความรนุแรงมากขึน้	โดยปจัจบุนัหนว่ยงานภาครฐัได้ร่วม

มือกันหาแนวทางในการกำากับดูแลการใช้สังคมออนไลน์

ของประชาชนให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

สูงสุด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใช้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้	 

สง่เสรมิเพือ่รองรบัการเขา้สูย่คุไทยแลนด	์4.0	ทีม่เีทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่ทันสมัย

	 นอกจากนี้	ยังพบว่า	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีหลายรายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความ

เชีย่วชาญทางดา้นระบบคอมพวิเตอร	์โดยมผีลประโยชน์

ตอบแทนจำานวนมหาศาลเปน็แรงจงูใจโดยในปจัจุบันแนว

โน้มคดีอาชญากรรมต่าง	ๆ 	มักจะนำาเทคโนโลยีมาใช้เป็น

เครือ่งมอืในการกระทำาความผดิมากขึน้	เพราะสามารถเขา้

ถึงบุคคลที่เป็นเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็ว	 และสามารถ

ปดิบงัอำาพรางตวัตนทีแ่ทจ้รงิ	โดยมกีารใชร้ะบบเกบ็ขอ้มลู

ใน	Cloud	เพือ่การปกปดิแหง่ทีต่ัง้ของเครือ่งคอมพวิเตอร์

แมข่า่ย	และการชำาระเงินผ่านระบบ	e	–	wallet	(กระเปา๋

เงินอิเล็กทรอนิกส์)	หรือเงินสกุลดิจิตอล	เช่น	บิทคอยน์	

และท่ีเลวร้ายท่ีสุด	 คือ	 ประชาชนผู้บริสุทธ์ิต้องตกเป็น
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เหยื่อของอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัว	 และผู้บริสุทธ์ิบางคนตก

เป็นเครื่องมือขององค์กรอาชญากรรม	เช่น	การถูกแอบอ้าง

ชักชวนให้เปิดบัญชี	 หรือ	 การทำาธุรกรรมทางการเงินเพื่อ

ปกปิดและถ่ายโอนผลประโยชน์ที่ได้รับ

	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์	 และระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จึงขอแจ้งเตือนประชาชนถึงรูปแบบ

การกระทำาความผิด	 และวิธีการป้องกันตนเองเพ่ือให้รู้เท่า

ทันอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบต่าง	ๆ	 	และไม่ตกเป็น

เหยื่อ	ดังนี้

	 1.	 การหลอกลวงหรอืฉ้อโกงในการพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส	์

(e	-	Commerce)	เชน่	การซ้ือขายสนิคา้/บริการ	การชำาระเงนิ	

การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง	ๆ	ที่ไม่มี

อยูจ่รงิ	ประชาชนควรใชค้วามระมดัระวงั	และตรวจสอบการ

มีอยู่จรงิของผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร	หากเกิดความสงสยัหรอื

ไมแ่นใ่จ	ควรตรวจสอบกลบัไปยงัหนว่ยงานซึง่มหีนา้ทีโ่ดยตรง

ในการกำากับดูแลการจำาหน่ายสินค้า	หรือให้บริการประเภท

นั้น	 ๆ	 ก่อนตัดสินใจ	 เช่น	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	ธนาคารแหง่ประเทศไทย	และสำานกังานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เป็นต้น

	 2.	 การหลอกลวงให้เข้าเว็บไซต์ปลอมที่ทำาเลียนแบบ

เว็บไซต์จริง	(Phishing)	ซึ่งเป็นวิธีการหลอกลวงที่แพร่หลาย

เพื่อมุ่งหวังเงิน	โดยจะหลอกให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลสำาคัญ

สว่นบคุคล	จากนัน้คนร้ายจะนำาขอ้มลูดงักล่าวไปทำาธรุกรรม

ทางการเงินแทนผูเ้สยีหาย	เปน็การหลอกลวงเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ข้อมูลส่วนบุคคล	โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการ 

ทำาธรุกรรมทางธนาคาร	ดงันัน้ประชาชนตอ้งใชค้วามระมดัระวงั	

และไม่เผลอเรอหรือรีบเร่งดำาเนินการหรือคีย์ข้อมูลสำาคัญ	

โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินการธุรกรรมทางด้าน

การเงินการธนาคารใด	 ๆ	 ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ท่ีไม่น่าไว้ใจ	

และทำาการตรวจสอบความถกูตอ้งของระบบการทำาธรุกรรม

เกี่ยวกับการเงินการธนาคารทุกครั้ง	โดยอย่าหลงเชื่อการขอ

ข้อมูลธุรกรรมง่าย		ๆ	

	 3.	 การหลอกลวงวา่เปน็บคุคลอืน่โดยการปลอมอีเมล์	

(Fake	Mail)	และการเข้าถึงข้อมลูอเีมลโ์ดยไมช่อบ	(Hack	

Mail)	 ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	 กรณีนี้จะมีการจัดทำาอีเมล์

ปลอม	 ที่เหมือนอีเมล์จริง	 หรือการลักลอบเข้าถึงหรือ

ทำาการยดึอเีมลข์องบคุคลอืน่โดยมชิอบ	และทำาการหลอก

ลวงบุคคลท่ีติดต่อทางอีเมล์ว่า	 มีความจำาเป็นต้องการ 

ใช้เงิน	เกิดเหตุการณ์เดือดร้อน	และขอยืมเงินบุคคลที่อยู่

ในอเีมล	์ทำาใหผู้ไ้ดร้บัการรอ้งขอชว่ยเหลอืทางการเงินเกดิ

ความเสยีหายจำานวนมาก	ดงันัน้ประชาชนควรดำาเนนิการ

ตรวจสอบกลับไปยังตัวบุคคลเจ้าของอีเมล์ท่ีได้รับการ

ติดต่อมาก่อนให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง

	 4.	 การกระทำาความผดิโดยการเผยแพรห่รือสง่ตอ่ภาพ

ลามกอนาจาร	หรอืเผยแพรห่รอืสง่ตอ่ขอ้ความอนัเปน็เท็จ 

ทีจ่ะทำาใหบ้คุคลอืน่ถกูดหูมิน่	เกลยีดชงัอนัเปน็ความผดิตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร	์

และกฎหมายอาญา	ดงันัน้	ควรใชว้จิารณญาณและความ

รอบคอบ	ก่อนทำาการเผยแพร่หรือส่งต่อ	โดยเฉพาะการ

ใช้ช่องทางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	ต่าง		ๆ	

	 5.	 การหลอกลวงผูห้ญงิหรอืเพศอืน่ดว้ยการพดูคยุผา่น

โปรแกรมแชท	(Romance	Scam)	หรือการส่งข้อความ

ในลักษณะทีเ่ป็นการจบี	ทำาให้เหย่ือเช่ือวา่ตกหลุมรกั	และ

ไว้ใจ	จากนั้นจะขอยืมเงิน	หรือหลอกให้ส่งยาเสพติดหรือ

ทำาสิ่งผิดกฎหมาย	ประชาชนจึงควรใช้วิจารณญาณและ

ความรอบคอบ

	 6.	 การรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝาก	 เข้าข่ายการ 

กระทำาความผิดในฐานะตัวการ	 ผู้ใช้	 หรือผู้สนับสนุน 

การกระทำาความผิดอาญา

	 ล่าสุด	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ตรวจพบเว็บไซต์พนัน

ออนไลน์หลายสิบเว็บไซต์ที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน

กีฬาผ่านระบบออนไลน์	ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นกว่า	30	

จุดทั่วประเทศ	พบเครือข่ายที่เป็นทีม	admin	ของระบบ

เครือข่าย	และจุดกระจายสัญญาณละเมิดลิขสิทธิ์	ทำาให้

เว็บไซต์ปิดตัวลงไม่น้อยกว่า	 90	 เว็บไซต์	 มีมูลค่าความ

เสียหายกว่า	300	ล้านบาท	นอกจากนี้ยังพบความเชื่อม
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โยงกับเว็บไซต์ภาพยนตร์ลามกอนาจาร	 การพนันหวย

ออนไลน	์การพนนักฬีาออนไลน	์การพนนัคาสโินออนไลน	์

ซึ่งเป็นการมอมเมาประชาชนและต้นเหตุของปัญหา

อาชญากรรมอยู่เป็นจำานวนมาก	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	

	 หากประชาชนมขีอ้มลูเบาะแสเกีย่วกบัการกระทำาความ

ผิดในลักษณะข้างต้น	 สามารถติดต่อเพื่อให้ข้อมูลกับ	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มีช่องทางในการติดต่อ	 ผ่าน	 9	

ช่องทาง	ดังนี้	

ช่องทางการติดต่อ 

	 1.	 ติดต่อด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 2.	 ติดต่อผ่านเว็บไซต์	www.dsi.go.th	

	 3.	 ติดต่อโดยยื่นหนังสือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 4.	 ติดตอ่ผ่านหนว่ยงานภายในกรมสอบสวนคดพีเิศษ	

ทั้ง	10	เขต

	 	 4.1	 ศนูยป์ฏบัิติการคดีพิเศษ	เขตพ้ืนที	่1	จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา	 อ่างทอง	 สิงห์บุรี	 ชัยนาท	 สระบุรี	

ลพบุรี	ปทุมธานี	นนทบุรี	และสมุทรปราการ	โทร.	081	-	 

649	-	9205

	 	 4.2	 ศนูยป์ฏบัิติการคดีพิเศษ	เขตพ้ืนที	่2	จังหวดั

ชลบรุ	ีระยอง	จนัทบรุ	ีตราด	ปราจนีบุร	ีสระแกว้	ฉะเชงิเทรา	

และนครนายก	โทร.	038	-	410	405

	 	 4.3	 ศนูยป์ฏบัิติการคดีพิเศษ	เขตพ้ืนที	่3	จังหวดั

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	ยโสธร	

อุบลราชธานี	และอำานาจเจริญ	โทร.	081	-	903	-	9156

	 	 4.4	 ศนูยป์ฏบัิติการคดีพิเศษ	เขตพ้ืนที	่4	จังหวดั

ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	 กาฬสินธ์ุ	 มุกดาหาร	

สกลนคร	นครพนม	อุดรธานี	หนองบัวลำาภู	หนองคาย	เลย	

และบึงกาฬ	โทร.	043	-	468	688

	 	 4.5	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	เขตพื้นที่	5	จังหวัด

เชียงใหม่	ลำาพูน	แม่ฮ่องสอน	ลำาปาง	น่าน	แพร่	เชียงราย	

และพะเยา	โทร.	053	-	241	737	-	8

	 	 4.6	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	เขตพื้นที่	6	จังหวัด

พิษณุโลก	 พิจิตร	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 ตาก	 กำาแพงเพชร	

นครสวรรค์	อุทัยธานี	และเพชรบูรณ์	โทร.	081		-		684		-		8166 

	 	 4.7	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	เขตพื้นที่	7	จังหวัด

นครปฐม	สมทุรสาคร	สมทุรสงคราม	กาญจนบุร	ีสพุรรณบรุ	ี

ราชบรุ	ีเพชรบรุ	ีและประจวบครีขัีนธ	์โทร.	098	-	461	-	6561 

	 	 4.8	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	เขตพื้นที่	8	จังหวัด

ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	พังงา	กระบี่	

ภูเก็ต	โทร.	077	-	205	203

	 	 4.9	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	เขตพื้นที่	9	จังหวัด

สงขลา	พัทลุง	ตรัง	และสตูล	โทร.	086	-	344	-	9228

	 	 4.10	ศนูยป์ฏบิตักิารคดพีเิศษ	เขตพืน้ที	่10	จงัหวดั

ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	โทร.	073	-	340	555	-	6

	 5.	 ติดต่อผ่านสายด่วน	1202	(โทร.ฟรีทั่วประเทศ)

	 6.	 ตดิตอ่ผา่น	Messenger	Facebook	ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ

	 7.	 ติดต่อผ่าน	Application	DSI	กรมสอบสวนคดพีเิศษ

	 8.	 ติดต่อผ่านตู้สีขาว	หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 9.	 ติดต่อทางไปรษณีย์	 128	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

	 โดยขอ้มลูเบาะแสทีป่ระชาชนแจง้เขา้มาจะถกูเกบ็ข้อมูล

เป็นความลับ
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DSI พลิกวิกฤติ

พ่อค้�ปีกไก่ขั้นเทพ 

อดีตลูกหนี้นอกระบบ 

สู่พ่อค้�มืออ�ชีพ
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DSI พลิกวิกฤติพ่อค้�ปีกไก่ขั้นเทพ

อดีตลูกหนี้นอกระบบ สู่พ่อค้�มืออ�ชีพ

 เอกสิทธิ์	บุญประเสริฐ	อดีตคนเขียนโปรแกรมให้กับ

บริษัทต่าง	ๆ	เขามีเงินรายได้	200,000	–	400,000	บาท	

/	เดือน	น่าจะทำาให้เขามีชีวิตที่รุ่งโรจน์	ถ้าเขาไม่ล้มป่วยลง

ด้วยโรคหัวใจเสียก่อน	ด้วยอาการป่วยทำาให้เขาต้องเข้า	 -	

ออกโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	 เงินทองก้อนโตที่เก็บหอม

รอมรบิไว้ถกูนำามาจ่ายคา่รกัษาพยาบาล	งานทีเ่คยสรา้งราย

ได้หลัก	เริ่มสะดุดเพราะปัญหาสุขภาพ	ซำ้าร้ายยังตรวจพบ

โรคมะเรง็ลำาไสร้ะยะที	่4	ทำาใหบ้รรดาลกูคา้ตา่งทยอยบอก

เลิกสัญญา	เพราะเกรงว่า	หากเขาเจ็บป่วยเสียชีวติกระทัน

หัน	จะส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่วางไว้นั่นเอง

	 เมื่อเงินทองร่อยหรอ	จากคนที่มีเงินรายได้หลักแสน	

กลับต้องเหลือเงินติดตัวเพียงหลักสิบ	 เอกสิทธิ์จำาต้องเข้า

สู่วงจรหนี้นอกระบบ	 เพื่อหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ของตนเอง	เมื่อไม่มีทางออกสำาหรับคนจน	หนี้นอกระบบ

ก็เปรียบเหมือนกับอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วย	 เพราะปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่า	 เงินกู้นอกระบบเข้าถึงคนจนได้ง่ายกว่า	 ไม่ว่าจะ

เป็นเสาไฟฟ้า	 หรือริมกำาแพงก็มี	 ป้ายประกาศเชิญชวน 

แปะไว้ทั่ว	 แม้กระทั่งตลาดนัดก็มีคนมาแจกนามบัตร	

ใบปลิวกันดาษดื่น	 ไม่จำาเป็นต้องมีคนหรือหลักทรัพย์มา 

คำ้าประกัน	 ไม่ต้องดูสลิปเงินเดือน	 หรือ	 สเตทเม้นท์	 

ไม่ต้องรอสำานักงานใหญ่อนุมัติก็ได้เงินมาแสนง่ายดาย	 

เพียงเซ็นต์ชื่อไว้บนกระดาษเปล่าเท่าน้ัน	 แต่เมื่อถึงเวลา 

ใช้หนี้	 และจ่ายดอกเบี้ยมหาโหด	 อัศวินก็กลายร่างเป็น

ซาตานที่ตามราวีอย่างไม่รู้จบสิ้น	

	 	อนิจจา	 กู้เงินมา	 10,000	 บาท	 ต้องจ่ายดอกเบี้ย 

รายวัน	วันละ	300	บาท	แล้วเอกสิทธิ์กู้มา	50,000	บาท	

เขาจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยเป็นเงินถึง	1,500	บาท	ต่อวัน	 

แม้ว่าเอกสิทธิ์พยายามมุ่งม่ันประกอบอาชีพใหม่ด้วย

การขายปีกไก่ทอดยัดไส้ในศูนย์อาหารของเมืองทองธานี	 

เขาจำาตอ้งตืน่นอนตัง้แตเ่ช้ามดื	เพือ่ไปเตรยีมวตัถดุบิตา่ง	ๆ 	

โดยหวงัใหธ้รุกจิปกีไกท่อดยดัไสเ้ปน็มรดกเลีย้งครอบครวั

ในวันที่เขาจากโลกใบนี้ไปแล้ว

	 	แต่ดอกเบีย้รายวนัทีง่อกงามวนัแลว้วนัเลา่	สวนทาง

กบัรายไดจ้ากการขายปกีไกท่อดยดัไส	้เขาจงึตอ้งเผชญิกบั



72กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

การทวงหนี้มหาโหด	หลากหลายวิธี	ตั้งแต่	มาตามทวงหนี้

ถึงท่ีบ้าน	 โดยเรียกให้ออกไปพบ	 แล้วขู่ตะคอก	 กระชาก

คอเสื้อ	 หากล่วงเลยติดค้างจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันที่สอง	 จะ

เริ่มค้นตัวลูกหนี้	ถ้าไม่เจอเงิน	ก็จะใช้กำาลังทำาร้ายร่างกาย	

หรือตามไปปิดหน้าร้านทำาให้ค้าขายไม่ได้	สุดท้ายเอกสิทธิ ์

กท็นไม่ไหว	เม่ือเจา้หนี	้ข่มขู่วา่	จะยงิสมาชกิในบ้านทัง้หมด	

ซึ่งเข้ามาให้คำาปรึกษา	 แนะนำาเรื่องนี้ด้วยตนเอง	 และได้

ประสานให้	 เจ้าหน้าท่ีตำารวจดูแลด้านความปลอดภัยให้

กับครอบครัวของประสิทธิ์	 นอกจากนี้ยังได้ประสานงาน

ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้อีกด้วย

	 	เมือ่หาทางออกใหก้บัชวีติไมไ่ด	้เอกสทิธิจ์งึจะคดิสัน้	 

แต่มีเจ้าหน้าที่ตำารวจท่านหนึ่งได้แนะนำาให้เขาลองไป

ปรกึษาทีศ่นูยช์ว่ยเหลือลูกหน้ีและประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความ 

เป็นธรรม	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กระทรวงยุติธรรม	 

เขาต้องการเพียงให้ช่วยเจรจากับเจ้าหนี้	 วิงวอนมิให้ปิด 

หนา้ร้าน	และขอพกัการชำาระหนีส้กัหนึง่เดอืน	เพือ่เกบ็หอมรอมรบิ 

หาเงินมาจา่ยหน้ีไดต้ามปกตทิกุบาท	ทกุสตางค	์โดยไมบ่ดิพล้ิว

	 	ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีแฝงอยู่บ้าง	 

เมื่อเอกสิทธิ์ได้พบกับ	พันตำารวจโท	วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	

ผูอ้ำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ในฐานะ	รอง

ผูอ้ำานวยการศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ดร้บั

ความเป็นธรรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	

	 	ทุกวันนี้	 เอกสิทธิ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง	 

ชีวิตที่ปลอดหนี้นอกระบบ	 โดยเขาได้ย้ายไปเปิดร้าน 

ขายปีกไก่ทอดยัดไส้ขั้นเทพที่ศูนย์อาหาร	about	Food	

@ศรีสมาน	 และมีขายผ่านระบบออนไลน์	 ทาง	 Food	

Panda	เปน็การเพิม่ชอ่งทางการขายใหผู้บ้รโิภคไดมี้โอกาส

ได้ลิ้มลองอีกด้วย	เขาฝากบอกให้	คนที่กำาลังท้อแท้ต้อง

ลุกขึ้นมาสู้	สู้ต่อไปเรื่อย	ๆ	สักวันต้องฟื้นตัวลุกขึ้นมาได้	 

ถา้มวัแตท้่อแลว้ไม่ทำาอะไรเลย	กเ็ท่ากบัวา่	เรานอนรอความ

ตายเพียงอย่างเดียว	 ทุกคนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ	 

ถ้าเราทำาดี	

	 	ร้านขายปีกไก่ทอด	 ขั้นเทพ	 ของเอกสิทธิ์	 

จึงไม่ใช่เพียงวิถีของการดิ้นรนเพ่ือหาทางรอดเลี้ยง

ครอบครวัของผูช้ายคนหนึง่เทา่นัน้	เขาหวงัวา่	อยา่งนอ้ย

ในวันที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว	 ร้านขายปีกไก่ทอด	 

ขั้นเทพจะเป็นมรดกตกทอดให้ครอบครัวต่อไป	 

ทีส่ำาคญัคือ	รา้นของเขานา่จะเปน็กำาลงัใจ	และแรงบนัดาลใจ 

ให้กับผู้ที่กำาลังท้อ	 สิ้นหวัง	 กลับมาฮึดสู้อีกครั้งอย่าง 

ไม่ยากเย็น

ความไม่มีหนี้...เป็นลาภอันประเสริฐ

ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน

ภาพจาก	รายการ	The	INSIDER

อันตร�ยจ�กฝุ่นพิษ PM 2.5 

ภัยร้�ยที่ไม่ควรละเลย
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อันตร�ยจ�กฝุ่นพิษ PM 2.5 

ภัยร้�ยที่ไม่ควรละเลย
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อันตร�ยจ�กฝุ่นพิษ PM 2.5 | ภัยร้�ยที่ไม่ควรละเลย

	 การกำาหนดมาตรฐานการระบายมลพิษออกสู่ 

สิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำาเนิดต่าง	ๆ 	เป็นหนึ่งในมาตรการ

หลักท่ีประเทศทั่วโลกนำามาใช้ในการป้องกัน	 บรรเทา

และแก้ไขปัญหามลพิษ	 ในฐานะที่เราทุกคนกำาลังเผชิญ 

กบัภยัคกุคามจากฝุน่	PM		2.5	ทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพฯ	และ

ปริมณฑล	 รวมถึงหลายส่วนของประเทศซึ่งกลายเป็น

วิกฤตด้านสาธารณสุข	 (public	 health	 emergency)

อยู่ในขณะนี้	มีทุกเหตุผลที่จำาเป็นต้องพิจารณา	ทบทวน	

และยกระดับมาตรฐานฝุ่น	 PM	 2.5	 ในบรรยากาศ	 

เพือ่ลดผลกระทบด้านสขุภาพของประชาชนลงใหม้ากทีส่ดุ

PM 2.5 คืออะไร

	 	 คำาว่า	 PM	 ย่อมาจาก	 Particulate	Matters	

เป็นคำาเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 PM	

10	และ	PM	2.5	ส่วนตัวเลข	2.5	นั้นมาจากหน่วย	2.5	

ไมครอนหรอืไมโครเมตรนัน่เอง	พดูงา่ย	ๆ 		คอื	ฝุน่ละออง	

PM	2.5	เปน็อนภุาคขนาดเลก็ทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่

น้อยกว่า	2.5	ไมโครเมตร	แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับ

ไอนำ้า	 ควัน	 และก๊าซต่าง	 ๆ	 ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย

ตาเปล่าถึงจะเป็นเพียงฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว	 แต่เมื่อมา

แผ่อยู่รวมกันจะกินพื้นท่ีในอากาศมหาศาล	 ล่องลอยอยู่ใน 

ชัน้บรรยากาศปรมิาณสงู	เกดิเปน็หมอกควนัอยา่งทีเ่ราเหน็กนั

	 	 ฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของ

มนุษย์ตามท่ีองค์การอนามัยโลกให้ความสำาคัญและออกมา

แจ้งเตือนให้ทราบ	 เพราะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก	 เส้นผม

ท่ีว่ามีขนาดเล็กแล้ว	 เจ้า	 PM	 2.5	 ยังเล็กกว่าเส้นผมถึง	 

20	เทา่	ทำาใหเ้ลด็ลอดผา่นขนจมกูเขา้สูป่อด	และหลอดเลอืด

ได้ง่าย	ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว

เร�มีม�ตรฐ�น PM 2.5 ในบรรย�ก�ศทั่วไปม� 

9 ปีแล้ว ถึงเวล�เปลี่ยน

	 	 ประเทศไทยเริ่มดำาเนินการตรวจวัด	PM	2.5	อย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	เป็นต้นมา	[1]	ในปี	พ.ศ.	2547	

กรมควบคุมมลพิษมอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาและยกร่างมาตรฐาน	PM	2.5	ผู้ศึกษา	(มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์)	 ได้เสนอแนะมาตรฐานสำาหรับค่าเฉล่ีย	 

PM	2.5	รายปไีม่เกนิ	12	ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร	เนือ่งจาก

เป็นค่าที่ป้องกันผลกระทบสุขภาพได้มากที่สุด	และค่าเฉลี่ย	 

PM	2.5	ใน	24	ช่ัวโมงไมเ่กนิ	35	ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร

โดยไม่มีวันที่มีค่าเฉลี่ย	PM	2.5	เกินมาตรฐาน	[2]

2.5
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	 	 กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ 

ในการนำาเสนอ	(รา่ง)	มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ	

(ambiant	air	quality	standard)	ใช้หลักเกณฑ์	ในการ

กำาหนดมาตรฐานโดยพิจารณาจาก

	 	 (ก)	 หลักฐานผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

โดยโครงการจดัทำา	(รา่ง)	มาตรฐาน	PM		2.5	โดยมหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์

	 	 (ข)	 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศเชิงสถิต

จากการตรวจวดั	PM	2.5	ในบรรยากาศอยา่งตอ่เนือ่งจาก

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียงจำานวน	 3	 สถานี 

ในประเทศไทย	ขณะนั้น

	 	 (ค)	การประชมุรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญและนกัวชิาการ

ด้านคุณภาพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 (ง)	การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ในรูปของ

ประโยชน์ที่ได้ร้บจากการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	

(Health	 benefits)	 และค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นโดยคำานึงถึง

เศรษฐกิจ	สังคมและเทคโนโลยที่เกี่ยวข้อง

	 	 (จ)	 การประเมินค่าใช้จ่าย	 (Cost	 -	 analyses)	

เบื้องต้นในการลดปริมาณ	PM		2.5	โดยสรุป	กรมควบคุม

มลพิษเสนอแนะค่ามาตรฐาน	 PM	 2.5	 ในเวลา	 1	 ปี	 

วา่ตอ้งไมเ่กนิ	25	ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร	โดยใหเ้หตผุล

ว่าเป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

	 	 ท้ายที่สุด	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 คณะกรรมการ 

สิง่แวดลอ้มแห่งชาตอิอกประกาศฉบบัที	่23	กำาหนดมาตรฐาน

ฝุ่น	PM		2.5	โดยค่าเฉลี่ยในเวลา	24	ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน	

50	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	และค่าเฉลี่ยในเวลา	1	ปี	

จะต้องไม่เกิน	 25	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 และเป็น

ค่าที่เราใช้วัดมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน	[4]

	 	 มาตรฐานฝุ่น	 PM	 2.5	 ในบรรยากาศทั่วไป 

ดงักลา่วนีถ้กูนำามาใชเ้ปน็เวลา	9	ปแีลว้	ในขณะทีผ่ลกระทบ

สุขภาพจากฝุ่น	PM	2.5	กลายเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุข	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามีองค์ความรู้ใหม่	ๆ		มากขึ้น

พอที่จะสรุปได้ว่า	 PM	 2.5	 เป็นฝุ่นพิษท่ีเป็นภัยคุกคาม

ต่อสุขภาพ	 เป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อนอยู่ใน

บรรยากาศไดน้าน	เป็นฝุน่อนัตรายไมว่า่จะมอีงคป์ระกอบใด	ๆ 		 

เชน่	ปรอท	แคดเมียม	อารเ์ซนิก	หรอืโพลีไซคลิกอะโรมาติก 

ไฮโดรคาร์บอน	 (PAHs)	 และการท่ีองค์การอนามัยโลก	 

(WHO)	 กำาหนดให้	 PM	2.5	 จัดอยู่ในกลุ่มที่	 1	 ของสาร 

ก่อมะเร็ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 แต่กรมควบคุมมลพิษก็ยัง 

ไมว่ีแ่ววทีจ่ะยกรา่งมาตรฐานใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัหลกัการ	 

“ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ	 สังคมและเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้อง”	 และ	 “การลดผลกระทบด้านสุขภาพ 

ของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้”	แต่อย่างใด

ขอ้สงัเกตของกรนีพซีตอ่ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น 

PM 2.5 ในบรรย�ก�ศทั่วไปของประเทศไทย

	 	 ข้อมูลการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ	 PM	 2.5	 

ในประเทศไทย	[5]	ซึ่งพิจารณาทั้งค่าเฉลี่ยรายปี	ค่าเฉลี่ย

สูงสุดรายเดือนและจำานวนวันที่เกินค่ามาตรฐานรวมกัน	 

พบว่ามี	 9	 พื้นที่จากทั้งหมด	 14	 พื้นที่	 มีค่าเฉลี่ยรายปี

ของ	 PM	 2.5	 เกินค่ามาตรฐานรายปีของประเทศไทย	 

(25	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	 ซึ่งสอดคล้องกับการ

ประเมินสถานการณ์คณุภาพอากาศในรา่งแผนยทุธศาสตร์

การจัดการคุณภาพอากาศ	 20	ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2579)	 

ทีก่รมควบคมุมลพิษระบไุวใ้นบทที	่2	วา่	“จากการตดิตาม

ตรวจสอบพบว่าปริมาณ	PM	2.5	ในหลายพื้นที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ	มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน”

	 	 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 

(Sustainable	Development	Goals)	ของประเทศไทย	

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน	2.5	ไมครอน	

(PM	 2.5)	 ในพื้นที่เมือง	 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับ

แย่และยังไม่มีเป้าหมายรับมือ

	 	 ความลม้เหลวในการจัดการ	PM		2.5		ในบรรยากาศ

ท่ัวไปให้อยู่ในมาตรฐาน	 จึงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ 

ของคนไทย	 เมื่อประเมินในกรุงเทพมหานคร	ประชาชน

ต้องเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการลดผลกระทบ 

ต่อสุขภาพอนามัย	 (Health	 benefits)	 ได้แก่	 

การลดกระทบต่อสุขภาพ	 1.4	 ล้านรายต่อปี	 จำานวน 
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มะเร็งปอดมากขึ้น	36%	ต่อการเพิ่มขึ้นของฝุ่น	PM	2.5	

จำานวน	10	μg/m3	(ไมโครกรัมต่อตารางเมตร)	ส่วนฝุ่น

อกีชนดิคอื	PM10	คอืฝุน่ทีม่ขีนาดใหญข่ึน้	เกดิจากหนิ	ดนิ	

ทราย	ย่อยสลายเป็นฝุ่น	มีขนาดตั้งแต่	2.5	–	10	ไมครอน	

ซึ่งมีผลกระทบกับร่างกายน้อยกว่า	PM		2.5	ครับ

	 	 สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองมีหลาย

ปัจจัย	 เช่น	 โรงผลิตไฟฟ้า	 ควันท่อไอเสียจากรถยนต์	 

การเผาไมท้ำาลายปา่	เผาขยะ	รวมถงึควนับหุรีด่ว้ย	ซึง่ปกติ

แล้วกิจกรรมต่าง	 ๆ	 	 ที่คนเราทำาทุกวันก็ส่งผลให้เกิดฝุ่น

ละอองใหม่	ๆ		เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว	แต่แหล่งต้นตอสำาคัญของ	

PM		2.5	ในบรรยากาศ	คอื	การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิธรรมชาติ

ที่ไม่สมบูรณ์	และฝุ่นจากการก่อสร้าง

	 	 ตัวเมืองที่มีตึกสูงรายล้อมเหมือน	 “กรุงเทพ”	 

จะมีลักษณะคล้าย	 ๆ	 	 แอ่งกระทะ	 เกิดการสะสมของ 

เจ้าฝุ่นร้ายได้ง่าย	 ซึ่งปกติฝุ่นเหล่านี้จะลอยขึ้นไปใน

อากาศ	ถูกลมพัดฟุ้งกระจายไป	แต่ถ้าวันไหนที่อากาศนิ่ง	 

ไม่ค่อยมีลมพัด	 ฝุ่นละอองจะไม่ฟุ้งกระจาย	 ส่งผล 

ใหร้ะดบัความเขม้ของฝุน่ในพ้ืนทีน่ัน้	ๆ 		สงูมากขึน้จนกลาย

เป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพ	และเจ้าฝุ่น	javascript	:	 

void	 (null)	 ;	 ร้ายมักวนเวียนอยู่มากในช่วงกลางคืน	 

แต่จะค่อย	 ๆ	 จางหายไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นส่องสว่าง 

ในยามเช้า

วันที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจลดลง	173	ล้านวัน	

และคิดเป็นมูลค่าประโยชน์ทางการเงินที่	 ได้รับประมาณ	

24.9	-	41.5	หมื่นล้านบาทต่อปี	[6]

	 	 ในรายงาน	State	of	Global	Air	[7]	ระบุว่า	PM	

2.5	ก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรใน	ประเทศไทย

ราว	37,500	คน	เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องดำาเนิน

การอย่างเร่งด่วน	จำาเป็นต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งเป็น

ค่าที่ป้องกันผลกระทบสุขภาพของประชาชนได้มากที่สุด

รู้ไหมฝุ่นละเอียด PM 2.5 ในกรุงเทพน้ันมี

ต้นตอม�จ�กไหน

	 	 กลายเปน็ปญัหาใหญท่ีช่าวไทยโดยเฉพาะชาวกรงุ 

ประสบตอนนี้เมื่อฝุ่นละอองเต็มเมืองจนส่งผลกระ

ทบกับการใช้ชีวิต	 แต่หน่ึงในคำาถามท่ีหลายคนยังไม่รู้ 

คำาตอบแน่ชัดคือ	 แล้วฝุ่นละอองระดับ	 PM	 	 2.5	 นั้น

มาจากไหนกันแน่	 ฝุ่น	 PM	 	 2.5	 นั้นหมายถึงฝุ่นละออง 

ที่มีขนาดเล็กกว่า	 2.5	μm	หรือ	 2.5	 ไมครอน	 ซึ่งเป็น

ฝุ่นที่มีขนาดละเอียดมาก	 ขนาดเทียบเท่ากับแบคทีเรีย	

ซึ่งฝุ่นละอองระดับน้ีระบบป้องกันในร่างกายไม่สามารถ 

ดกัจบัไดด้นีกั	ทำาใหมี้โอกาสเขา้สูร่่างกายสงู	ซ่ึงเป็นสาเหตุ

หนึง่ของโรคมะเรง็ปอด	ซึง่งานวจิยับอกวา่มนษุยโ์อกาสเปน็

ตารางที่ 3   แหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)
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	 จากเอกสาร	“โครงการศึกษาแหลง่กำาเนิดและแนวทาง

การจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	ในพื้นที่

กรุงเทพและปริมณฑล”	 โดยกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี	 

พ.ศ.	2561	ระบุไว้ชัดเจนว่าที่มาของฝุ่น	PM	2.5	นั้นมา

จาก	“ไอเสยีดเีซล”	เปน็อนัดบัหนึง่	และ	“การเผาชีวมวล” 

เช่นการเผาขยะ	เป็นอันดับรองลงมา	ส่วน	“ฝุ่นทุตยิภูมิ”	

หรอืฝุ่นทีเ่กดิจากการรวมตวัของกา๊ซมลพษิ	เชน่	แอมโมเนีย

มไนเตรตและแอมโมเนียมซัลเฟต	 ซึ่งข้อมูลยังบอกว่าฝุ่น	

PM	 2.5	 ในกรุงเทพน้ันจะมีในช่วงหน้าแล้งมากกว่าหน้า

ฝนถึง	2	เท่าตัว

สรุปว่�ฝุ่น PM10 ส่วนใหญ่นั้นเกิดจ�กธรรมช�ติเป็นฝุ่นหิน 

ฝุ่นทร�ย ส่วนฝุ่น PM 2.5 เกิดจ�กกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก

    ฝุ่นละอองม�จ�กไหน?

	 สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองมีหลายปัจจัย	 เช่น	 

โรงผลิตไฟฟา้	ควนัทอ่ไอเสยีจากรถยนต	์การเผาไมท้ำาลายปา่	 

เผาขยะ	รวมถึงควันบุหรี่ด้วย	ซึ่งปกติแล้วกิจกรรมต่าง	ๆ		

ที่คนเราทำาทุกวันก็ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองใหม่	ๆ		เพิ่มขึ้น

อยู่แล้ว	แต่แหล่งต้นตอสำาคัญของ	PM	2.5	ในบรรยากาศ	

คือ	 การเผาไหม้เช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีไม่สมบูรณ์	 และฝุ่น

จากการก่อสร้าง

	 ตัวเมืองที่มีตึกสูงรายล้อมเหมือน	 “กรุงเทพ”	 

จะมีลักษณะคล้าย	 ๆ	 แอ่งกระทะ	 เกิดการสะสมของเจ้า

ฝุ่นร้ายได้ง่าย	 ซึ่งปกติฝุ่นเหล่านี้จะลอยขึ้นไปในอากาศ 

ถกูลมพดัฟุง้กระจายไป	แตถ่า้วนัไหนทีอ่ากาศนิง่	ไมค่อ่ยมี

ลมพดั	ฝุน่ละอองจะไมฟุ่ง้กระจาย	สง่ผลให้ระดบัความเขม้ 

ของฝุ่นในพ้ืนที่นั้น	 ๆ	 สูงมากขึ้นจนกลายเป็นระดับที่

อันตรายตอ่สขุภาพ	และเจา้ฝุน่	javascript	:	void	(null)	;	 

ร้ายมักวนเวียนอยู่มากในช่วงกลางคืน	 แต่จะค่อย	 ๆ		 

จางหายไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นส่องสว่างในยามเช้า

ภาพที่ 11 ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM 2.5  รายวัน ในพื้นทีกรุงเทพมหานคร ปี 2554 - 2561

ที่มา :  สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา (2561)
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มีผลกระทบต่อร่�งก�ยอย่�งไร

	 ฝุ่นละออง	PM	2.5	 เป็นเจ้าฝุ่นร้ายที่มองไม่เห็นด้วย

ตาเปล่า	ไม่มีกลิ่น	ขนาดเล็กจิ๋วมาก	สามารถผ่านเข้าไปใน

ร่างกายเราลึกได้ถึงถุงลมปอด	 บางส่วนสามารถเล็ดรอด

ผา่นผนงัถงุลมเขา้เสน้เลอืดฝอยลอ่งลอยอยูใ่นกระแสเลอืด	

และกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกายของเราได้

	 ความน่ากลัวของเจ้าฝุ่นร้ายนี้	คือ	กระตุ้นให้เกิดสาร

อนุมลูอสิระ	ลดระบบแอนต้ีออกซแิดนท	์รบกวนสมดลุตา่ง	ๆ 		 

ของร่างกาย	 และกระตุ้นยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการหลั่งสาร

อักเสบ	 ซึ่งมีอันตรายต่อเนื้อเยื่อในร่างกายของเรามาก	 

แล้วส่งผลกระทบต่าง	ๆ		ตามมา	ดังนี้

	 -	 กระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

เกิดอาการกำาเริบ	เช่น	โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้	โรคหอบหืด	

และโรคถุงลมโป่งพอง

	 -	 กระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

เร้ือรังเกิดอาการกำาเริบ	โดยเฉพาะโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด

	 -	 สำาหรับผลระยะยาวจะทำาให้การทำางานของปอด

ถดถอย	อาจเกดิโรคถงุลมโปง่พองได้แมจ้ะไมส่บูบหุรีก็่ตาม	

และเพิ่มโอกาสทำาให้เกิดมะเร็งปอดได้ด้วย

ข้อแนะนำ�และวิธีป้องกันตนเอง

จ�กฝุ่นพิษ PM 2.5

	 1.	 ลดการใชย้านพาหนะสว่นตวั	สง่เสริมการใชร้ะบบ

ขนส่งสาธารณะ

	 2.	 หลีกเล่ียงการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง	 เผาพื้นที่เพื่อ

เตรียมการทำาเกษตรกรรม	เผาขยะ	หรือวัสดุเหลือใช้

	 3.	 ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุด

	 4.	 ออกกำาลังกายในที่ร่ม	ฝุ่นน้อย	ๆ		และไม่ควรใส่

หน้ากากอนามัยเวลาออกกำาลังกาย

	 5.	 รบัประทานอาหารเสรมิ	อาหารทีม่วีติามนิซ	ีและ

วิตามินอีสูง	เช่น	ถั่ว	ปลา	(มีโอเมก้า	3	มาก)

	 6.	 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำาเป็นต้องออกข้าง

นอกบ้าน	 หรือที่โล่งแจ้ง	 ให้ใส่หน้ากากพิเศษชนิดที่เรียก

ว่า	“เอ็นเก้าสิบห้า”	โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบการ

หายใจหรอืโรคหวัใจเรือ้รงั	สำาหรบัคนทัว่ไปอยา่งนอ้ยใหใ้ส	่

“หน้ากากอนามัย”	โดยต้องใส่ให้ถูกต้องวิธี	คือ	หันด้านที่

เป็นสีเขียวและเป็นมันออกด้านนอก	ให้ส่วนที่มีแผ่นเสริม

ความแข็งแรงและช่วยการเข้ารปูอยูด้่านบนของจมูก	สงัเกต

รอยพับของผ้าด้านหน้าต้องพับลง	 หากใส่ผิดรอยพับจะ 

กักเก็บฝุ่นละอองในรอยพับ	ทำาให้หายใจลำาบาก

ประเภทของหน้�ก�กอน�มัย

และก�รเลือกใช้ให้เหม�ะสม

1.หน้�ก�กอน�มัยชนิด N95
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	 เปน็หนา้กากอนามยัทีไ่ดร้บัความนยิมสงูสดุในขณะนี้

เปน็หนา้กากท่ีได้มาตรฐานและไดร้บัการยอมรบัวา่สามารถ

ปอ้งกันเช้ือโรคได้ดทีีส่ดุ	เพราะปอ้งกันไดท้ัง้ฝุน่ละอองและ

เช้ือโรคทีม่ขีนาดเล็กถึง	0.3	ไมครอน	เหมาะสำาหรบัปอ้งกนั

มลพิษ	ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง	PM	2.5	ควันพิษ	ไอเสีย

รถยนต์	และไอระเหยของสารเคมีต่าง	ๆ	

2. หน้�ก�กอน�มัยแบบเยื่อกระด�ษ 3 ชั้น

	 หรือที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์	 

เป็นแบบท่ีคนส่วนใหญ่คุ้นเคย	 หาซื้อได้ง่ายตามร้าน

สะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไป	 เน้นการป้องกันการแพร ่

กระจายเชื้อโรคจากการไอหรือจามจากเชื้อแบคทีเรีย	

หรือเชื้อราได้	 แต่หากเป็นเชื้อไวรัสซึ่งมีอนุภาคเล็กระดับ

ไมครอน	 อาจไม่สามารถป้องกันได้	 จึงไม่เพียงพอหาก

ต้องการปอ้งกันฝุ่นพษิ	PM	2.5	และควรใช้ครัง้เดยีวแลว้ทิง้	 

ไม่แนะนำาให้ใช้ซำ้า

3. หน้�ก�กอน�มัยแบบผ้�ฝ้�ย

	 ระดับการป้องกันไม่แตกต่างจากหน้ากากอนามัย 

แบบเยื่อกระดาษ	 เน้นการป้องกันการกระจายของนำ้ามูก

หรือนำ้าลายจากการไอจาม	สามารถป้องกันฝุ่นละอองที่มี

ขนาดใหญก่วา่	3	ไมครอนขึน้ไป	จงึไมเ่หมาะกบัการปอ้งกนั

ฝุ่นละออง	PM	2.5	แต่มีข้อดี	คือ	ประหยัด	สามารถนำาไป

ซักกับนำ้ายาฆ่าเชื้อโรคแล้วนำาลับมาใช้ใหม่ได้

 สรุป		ฝุ่นละออง	PM	2.5	เป็นมลพิษต่ออากาศและ

ร่างกาย	 ควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย

ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้	 คือ	 หน้ากาก	 

N	95	สว่นหนา้กากประเภทอืน่นัน้	ชว่ยปอ้งกนัไดเ้พยีงสว่นหนึง่	 

และควรใส่ให้ถูกวิธี	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน	

แต่วิธีที่ดีสุด	 คือ	 การแก้ที่ต้นเหตุ	 ดังนั้น	 มาร่วมด้วย

ช่วยกันคืนอากาศบริสุทธ์ิให้พวกเราทุกคน	 โดยควบคุม 

เจ้าฝุ่นร้าย	PM	2.5	ไม่ให้เกินมาตรฐาน

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/

blog1/pm25/blog/62098/
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ประโยคให้กำ�ลังใจและ

สร้�งแรงบันด�ลใจ 

เมื่อเจอคว�มเครียดและกดดัน
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ประโยคให้กำ�ลังใจและสร้�งแรงบันด�ลใจ 

เมื่อเจอคว�มเครียดและกดดัน

	 ความผดิพลาดทีเ่กิดขึน้	แมเ้ปน็เพยีงเรือ่งเลก็นอ้ย	ไมว่า่

จะเป็นเรื่องงาน	หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม	เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว	

เป็นเรื่องยากที่เราจะปฏิเสธว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริง	ทั้ง	ๆ	ที่

มันเกิดขึ้น	และกำาลังสร้างความลำาบากใจทั้งกับเราเอง	และ

เพื่อนร่วมงานของเรา

	 คนทำางานจำานวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในภาวะเครียดและ

กดดัน	 เมื่อต้องรับมือกับความผิดพลาด	หรือความล้มเหลว

ท่ีเกดิจากการทำางาน	บางคนเลอืกท่ีจะรบัความผิดทัง้หมดไว้

กับตัวเอง	แต่นั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด	เพราะปัญหา

มไีวแ้กไ้ข	ไมใ่ชม่ไีวเ้พ่ือกดดนัตวัเอง	การหาทางออกทีเ่หมาะ

สมที่สุดต่างหาก	คือคำาตอบของปัญหา

	 แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ความผิดพลาดอยู่กับเรา

นาน	เมือ่ใดก็ตามทีรู่ส้ึกวา่ตวัเองกำาลงัเครียดจากการทำางาน	 

อย่าลืมบอก	7	ประโยคนี้กับตัวเอง	แล้วเราจะรู้ว่าความผิด

พลาดที่เกิดข้ึนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย	 แต่เป็นบทเรียนบท

หนึ่งที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย

ไปเท่านั้นเอง

1. เดี๋ยวมันก็ผ่�นไป

	 ปญัหาตา่ง	ๆ	ไมว่า่จะเลก็หรอืใหญ	่มนัไมม่วีนัทีจ่ะอยู่

กบัเรานาน	พอมันเข้ามาแล้วมันกจ็ะผา่นไป	ปัญหาตา่ง	ๆ	 

มนัอายสุัน้	เพยีงแคห่นัหลังใหก้บัปญัหาเหลา่นัน้	ปญัหาก็

ไม่สามารถทำาอะไรเราได้	แต่การหันหลังให้กับปัญหานั้น	

หมายความว่าเรากำาลังหาทางจดัการกบัมัน	โดยทีไ่มย่อม

ให้มันมาทำาให้เราทุกข์ใจ	ไม่ได้หมายความว่าเราจะวิ่งหนี

ปัญหาเพียงอย่างเดียว

2. เร�ทำ�ดีที่สุดแล้ว

	 เมือ่ไรกต็ามเรารู้สกึถงึความผดิหวงั	อยา่มวัแตโ่ทษตวั

เอง	สิง่ทีเ่ราตอ้งทำา	เราไดท้ำาอยา่งดทีีส่ดุแลว้	แตปั่ญหามนั

ใหญเ่กินกวา่ทีเ่ราจะแกไ้ขคนเดยีวได	้และจงมัน่ใจว่าไมม่ี

ใครทำาได้ดีกว่าเรา	 อย่าให้ความหม่นหมองใจมาทำาลาย

ความเชื่อมั่นของเรา
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3. มันคือบทเรียนที่แสนวิเศษ

	 ความผิดพลาดไม่ได้นำามาซึ่งความผิดหวังเสมอไป	

เพราะในบางครั้ง	ปัญหาคือบทเรียนที่แสนวิเศษ	มันสอน

ใหเ้รารูว้า่อะไรคอืสิง่ทีผ่ดิ	และสิง่ไหนคอืสิง่ทีเ่ราไมค่วรทำา	

และจำาไว้ว่า	หากเราไม่เคยทำาผิดมาก่อน	เราจะไม่รู้เลยว่า

อะไรคือส่ิงที่ถูกต้อง	 และสามารถทำาได้	 เราจึงควรจดจำา

ความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียน	 เพื่อที่เราจะได้ทำางานให้ดี

ขึ้นกว่าเดิม

4. คว�มท้�ท�ยทำ�ให้เร�เข้มแข็ง

	 หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำาพูดที	่“What	doesn’t	

kill	you,	makes	you	stronger.	”		ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิด

ขึ้นอาจจะทำาให้เรารู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง	 แต่เราจะไม่มี

วนัรูส้กึเชน่นัน้อกีเป็นครัง้ที	่2	เพราะเราไดเ้รยีนรูแ้นวทาง

และวธิคีดิจากปญัหาท่ีเกิดขึน้แลว้	เราไดเ้รยีนรูว้า่วธิกีารที่

ดีที่สุดของแต่ละปัญหาคืออะไร	แล้วเราต้องแก้ไขอย่างไร	

เมื่อปัญหาเกิดขึ้นและไม่ได้ทำาให้เราย่ำาแย่จนหาทางออก

ไม่ได้	เราก็จะเก่งและเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน

5. ทุกปัญห�ย่อมมีท�งออก

	 	 เตือนสติตัวเองไว้เสมอว่า	 “ทุกปัญหาย่อมมี

ทางออก”	 ไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางออก	 หรือไม่มีใครท่ี

จะแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้	 แต่การแก้ปัญหานั้นอาจจะไม่ได้

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	โดยทันที	แต่ต้องอาศัยเวลา	บางครั้ง	

สิง่ทีด่ทีีส่ดุมกัจะมาในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม	ไมส่ามารถเกิด

ขึน้ไดเ้รว็อยา่งทีใ่จเราคดิ	แตเ่ราสามารถหาทางออกใหก้บั

ตวัเองอยา่งแนน่อน	ช้าบ้างเรว็บา้ง	ขึน้อยูก่บัความยากงา่ย

ของปัญหานั้น		ๆ	

6. เร�จะไม่เดียวด�ยเมื่อเกิดปัญห�

	 	 ครั้งใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าปัญหาต่าง	 ๆ	 กำาลังรุม

เร้าเรา	 ให้ลองหันไปมองรอบ	ๆ	ตัวเรา	แล้วเราจะพบว่า

ยังมีคนอีกหลายคนที่คอยให้กำาลังใจเราอยู่	ไม่มีแม้แต่คน

เดียวที่ตอกยำ้า	หรือคอยสมนำ้าหน้ากับความผิดพลาดของ

เรา	เพื่อนร่วมงานคือกำาลังใจที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด	นั่นคือ

เหตุผลว่าเหตุใดเราจึงต้องทำางานเป็นทีม	 เพราะเราจะได้

มีคนที่คอยช่วยแก้ปัญหา	และให้กำาลังใจเราเมื่อยามที่เรา

ล้มเหลว	หรือผิดพลาดจากการทำางาน

7. ใคร ๆ ก็เจอปัญห�ด้วยกันทั้งนั้น

	 มัน่ใจไดเ้ลยวา่เราไม่ใชค่น	ๆ	เดยีวในโลกทีต่อ้งเผชญิ

กบัปญัหา	มคีนอกีมากมาย	มเีพือ่นรว่มงานอกีหลายคนที่

ตอ้งเผชิญกบัปญัหาเชน่เดียวกบัเรา	เราไมใ่ชค่น	ๆ	เดยีวใน

โลกที่ต้องพบเจอกับความผิดพลาด	 และปัญหาของเราก็

ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด	หากเราลองพูดคุยกับคนอื่นดูบ้าง	

เราอาจจะรูส้กึวา่ปญัหาของเราเปน็เรือ่งเลก็นอ้ยไปเลยกไ็ด้

	 ทา้ยทีส่ดุแลว้	เราควรขอบคณุปญัหาตา่ง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้	

เพราะปัญหาทำาให้เราไดม้องเหน็แงม่มุต่าง	ๆ	ไมว่่าจะเปน็

บทเรียนจากการทำางาน	วิธีการแก้ปัญหา	หรือแม้แต่	ใคร

คือคนที่เราไว้ใจได้	 หรือใครที่คอยช่วยเหลือเราเมื่อยามที่

เราเกิดปัญหา	แต่อย่างน้อยที่สุด	เราต้องไม่ตอกยำ้าซำ้าเติม

ความผิดพลาดของตัวเราเอง	 แต่ต้องให้กำาลังใจตัวเองให้

มากทีส่ดุ	หากเราไมส่ามารถใหก้ำาลงัใจเราได	้กค็งไมม่ใีคร

บนโลกนี้ที่สามารถทำาได้อีกแล้ว
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รู้หรือไม่! 

ดูยังไงว่�ใครเป็นโรคซึมเศร้�
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 	 จากข่าวคราวช่วงที่ผ่านมา	 เราจะได้ยินคำาว่า	 

โรคซึมเศร้า’	 บ่อยมาก	 ๆ	 	 ในเว็บบอร์ดปัญหาวัยรุ่น	 

ก็มีน้อง	 ๆ	 มาปรึกษาเยอะมากว่าแบบนี้เป็นซึมเศร้า 

หรือเปล่า	 แล้วถ้าเป็นล่ะจะทำายังไง	 แบบไหนควรทำา	 

แบบไหนไม่ควร	‘หมอมินบานเย็น’	แอดมินเพจ	‘เข็นเด็ก

ขึ้นภูเขา’	ให้คำาตอบเราไว้ดังนี้ค่ะ	

รู้ได้ยังไงว่�เป็นโรคซึมเศร้�

	 ปกติแล้ว	 อารมณ์ซึมเศร้าเป็นกันได้ทุกคน	 และเกิด

ได้จากหลายปัจจัย	เช่น	การถูกรังแก	ถูกปฏิเสธในโรงเรียน	

เพื่อนมีอิทธิพลมาก	ๆ 		หรือเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งและ

ความรุนแรงบางอย่างในครอบครัวก็ด้วยค่ะ		

	 แตเ่มือ่ไหรท่ีรู่สึ้กวา่ความเศรา้น้ันมีผลกระทบตอ่ชวีติ

ประจำาวัน	 เช่น	 การเรียนตก	อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง	หรือมี

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนร้อบข้าง	แบบนี้ก็อาจจะ

ต้องเข้ารับคำาปรึกษาจากจิตแพทย์ค่ะ	จริง	ๆ		แค่สงสัยว่า

ตัวเองจะเป็นอาจจะไม่ต้องรอให้เป็นหนัก	ๆ		ก็มาได้	อาจ

จะได้รับคำาแนะนำาอะไรดี	ๆ		กลับไป

จุดสังเกตเมื่อเริ่มเป็นโรคซึมเศร้�

- อ�รมณ์เปลี่ยนแปลงง่�ย

- หงุดหงิดง่�ย

- อดทนอะไรไม่ค่อยได้

- อะไรที่เคยชอบ กลับกล�ยเป็นทำ�แล้วไม่สนุก ไม่ดี

เหมือนเดิม

- เบื่อไปหมดทุกอย่�ง ไม่อย�กทำ�อะไร

- เริ่มอยู่คนเดียว แยกตัว ไม่สนใคร

- อ�จมีอ�ก�รท�งก�ยร่วมด้วย เช่น ปวดหัว ปวด

ท้อง อ�เจียน นอนไม่หลับ

- ต่ืนเช�้ม�ก็ไมอ่ย�กจะลกุจ�กทีน่อนเลย โลกไมส่ดใส

- มีคว�มคิดแง่ลบไปหมดกับทุก ๆ  สิ่ง

- ถ้�เป็นม�ก ๆ  อ�จถึงขั้นทำ�ร้�ยตัวเองได้

“เรื่องแค่นี้เอง”    “ไม่เห็นเป็นไรเลย”

 “เฮ้ย! เดี๋ยวก็ห�ย” “ทำ�ไมไม่คิดถึงพ่อแม่”

 “ทำ�ไมทำ�แบบนี้” “มันบ�ปนะ”   

“เป็นอะไรม�กปะ”

“เร�เข้�ใจนะ”

“พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะ เร�อยู่ตรงนี้ 

คอยรับฟังเสมอ”

รู้หรือไม่! ดูยังไงว่�ใครเป็นโรคซึมเศร้�

แน่ใจว่�ซึมเศร้� ไม่ใช่แค่ขี้เกียจ

  ถ้าคนท่ีเป็นซึมเศร้าจะมีความอยากอยู่เฉย	 ๆ	 	 ไม่

อยากทำาอะไรเลย	ตื่นมาก็หมดเรี่ยวหมดแรง	ไม่มีพลังงาน	

จากที่เคยร่าเริงก็จะดูซึมไป	ร้องไห้	บ่น	อะไร	ๆ		ก็แย่ไป

หมด	ความคดิแงล่บ	คนรอบขา้งกน็า่จะสงัเกตได	้แตถ่า้เปน็

ความเบื่อ	หรือความขี้เกียจทั่ว	ๆ 		ไป	จะไม่อยากทำาสิ่งนั้น	

แตเ่ปลีย่นไปอยากทำาอยา่งอืน่แทน	หรอืยงัมพีลงังานเหลอื

ไปทำาอย่างอื่นต่อได้	แต่ถา้ซึมเศรา้คอืไมอ่ยากทำาอะไรเลย

คำ�พูดต้องห้�มย�มอยู่กับเพื่อนซึมเศร้�

	 คำาพดูเหลา่นีจ้ะยิง่ทำาใหค้นทีเ่ปน็โรคซมึเศรา้เค้ารูส้กึ

ว่าคนอื่นไม่เข้าใจเค้า	 ไม่ยอมรับในตัวเค้า	 บางครั้งคนซึม

เศรา้ทำาเรือ่งอะไรบางอยา่งไป	เชน่	ทำารา้ยตวัเอง	พอมีขา่ว

ออกมา	คนก็เอามาวิจารณ์กันในโซเชียล	ซึ่งมันคือการไป

ตัดสินเค้า	ทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้น

พูดยังไงไม่ให้เป็นเรื่อง

	 จริง	ๆ		อาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากด้วยซำ้า	บางทีคน

ที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้อยากพูด	ไม่ได้อยากบอกอะไร	แค่

เรารับรู้และเข้าใจในสถานภาพของเค้าตรงนั้น	ให้เค้ารู้สึก

ว่าเราเข้าใจ	เรามองเห็นนะ	หรือถ้าเค้ามาปรึกษา	ก็แค่รับ

ฟังด้วยความเข้าใจ
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		 การชวนเคา้ไปทำากิจกรรมร่วมกัน	เชน่	ออกกำาลงักาย	

หรอืทอ่งเทีย่ว	กช็ว่ยใหค้นทีเ่ปน็โรคซมึเศรา้ไมห่มกมุน่กบั

อารมณ์ตรงนั้นได้	ลองชวนดูค่ะ	แต่ถ้าเค้ายังไม่อยากไป	ก็

อย่าไปกดดัน	อย่าไปฝืนบังคับเค้า

วิธีรับมือกับคว�มเศร้� ให้เร�และเพื่อนห่�ง

ไกลโรค

		 อยากจะให้มองว่าเรื่องของอารมณ์ต่าง	ๆ		เป็นเรื่อง

ธรรมดา	ทั้งอารมณ์ด้านบวกและด้านลบ	ชีวิตคนเรามันก็

ต้องมีเรื่องทั้งดีและร้ายผ่านเข้ามาเป็นธรรมดาของคน	ต่อ

ให้เคา้ชวีติดขีนาดไหน	รวยมากเทา่ไหร	่วนันงึทุกคนกต็้อง

พบเจออุปสรรคหรือปัญหาอยู่แล้ว

	 ถ้าเราเจอกับปัญหา	 พยายามหาทางจัดการแก้ไข	 

ถ้าปัญหามันยากก็ลองหาตัวช่วย	หาคนที่ไว้ใจไว้คอยคุย 

หรือเป็นที่ปรึกษา	 เดี๋ยวนี้มีเพจหรือช่องทางมากมาย 

ที่เราจะขอคำาปรึกษาได้	 เราไม่จำาเป็นต้องเก็บกดมันไว้	 

ไมต้่องฝืน	ยอมรบัตวัเอง	รบัปัญหาใหไ้ด	้แลว้มันจะนำาไปสู่

การจัดการกับปัญหาและอารมณ์อย่างเหมาะสมเอง

	 จากเดิมที่น้อง	ๆ 		อาจจะไม่ค่อยรู้จัก	“โรคซึมเศร้า”	

แต่ตอนนีค้งไดย้นิกันมากขึน้	บอ่ยขึน้	เพราะคดเีศรา้ตา่ง	ๆ 		

ทีเ่กดิขึน้รายวนั	สว่นหนึง่เปน็ผลจากภาวะซมึเศรา้ของคน

นั้น	ๆ		จริง	ๆ		แล้วคำานี้ไม่ได้มีความหมายแค่อาการเศร้า

จากความผิดหวัง	 อกหักนะคะ	 	 “โรคซึมเศร้า”	 มีอะไร

มากกว่านั้น	และอันตรายกว่าที่คิด	ที่สำาคัญเกิดขึ้นกับใคร

ก็ได้	วัยรุ่นอย่างน้อง	ๆ		ก็เป็นได้ค่ะ	ดังนั้นเรามาทำาความ

รู้จักโรคซึมเศร้ากันให้มากขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่า		

โรคซมึเศร�้ เร�เป็นหรอืไมเ่ปน็ ? เชก็เบ้ืองตน้

ไดง้�่ย ๆ  จ�กแบบทดสอบของกรมสุขภ�พจติ 

	 โรคซมึเศร้าเปน็โรคทีม่คีวามผิดปกติทางอารมณ	์เกดิ

จากปจัจยัทางชวีภาพ	เชน่	พนัธกุรรม	สารเสพตดิ	หรอืโรค

ทางกาย	 และปัจจัยด้านจิตสังคมและลักษณะนิสัย	 เช่น	

ความเครียด	ความผิดหวัง	การมองโลกในแง่ร้าย		ส่งผล

ให้เกิดอาการท้อแท้	ง่วง	ซึม	หงุดหงิดง่าย	รู้สึกเบื่อหน่าย	

มีอารมณ์เศร้า	 นอนหลับยาก	 ไม่ค่อยมีแรง	 ทำาอะไรช้า

ลง	 อยู่ไม่นิ่ง	 รู้สึกตัวเองไร้ค่า	 ไม่สามารถทำางานปกติได้	 
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บางคนอาจถึงขั้นทำาร้ายร่างกายตัวเองหรืออยากฆ่าตัว

ตายได้เลย	 โดยอาการต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีจะเป็นอยู่นานถึง

ประมาณ	2	สัปดาห์		

	 รู้ไหมว่า	กรมสุขภาพจิตได้เคยสำารวจพบว่า	ปัจจุบัน

มคีนไทยถงึ	1.5	ลา้นคนป่วยเป็นโรคซมึเศร้า	ส่วนมากเปน็

วยัทำางานอาย	ุ25	-	59	ป	ีและผูห้ญงิมโีอกาสเสีย่งทีจ่ะเปน็

โรคซึมเศรา้มากกวา่ผูช้าย	1.7	เทา่	ทีน่า่กงัวลกค็อื	มผีูป้ว่ย

หลายคนไมรู่ว้า่ตวัเองกำาลังเปน็โรคซมึเศรา้อยู	่หรอืบางคน

ที่รู้ก็ไม่ยอมเข้ารับการรักษา	จากผลการสำารวจบอกว่ามีผู้

ได้รับการตรวจรักษาแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น	ทั้ง	ๆ 	ที่โรค

นี้อาจส่งผลกระทบรุนแรงจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้	

	 ดังน้ันเพื่อตรวจสอบตัวเองว่ามีอาการเสี่ยงเป็นโรค

ซึมเศร้าหรือเปล่า	 เราเลยมีแบบทดสอบจากกรมสุขภาพ

จิต	กระทรวงสาธารณสุขมาให้ลองทำากันดู	เพื่อให้ทุกคน

ได้เช็กตัวเอง	และหาแนวทางป้องกันกันต่อไป	ลองทำาได้

จากภาพข้างล่างเลยค่ะ
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ภาพจาก	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข
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 หากทำาแบบทดสอบแลว้พบวา่ตวัเองไมไ่ดเ้ปน็โรคซมึ

เศรา้	เราอยากให้ลองชว่ยกนัสงัเกตคนอืน่	ๆ 	แลว้เช็กวา่เขา

มีอาการเส่ียงท่ีจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า	หรือถ้าใครมี

คนใกล้ตัวเป็นโรคนี้	โปรดเข้าใจ	ช่วยเหลือ	รับฟัง	และให้

กำาลังใจเขา	เพื่อให้เขามีความหวังและสู้ต่อไป

	 แตห่ากทำาแบบทดสอบแลว้พบวา่คณุมภีาวะซมึเศรา้	

หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้	ควรหาเวลาไปพบเพื่อนหรือ

ครอบครวับอ่ย	ๆ 	ระบายความเศรา้หรอืเรือ่งราวตา่ง	ๆ 	กบั

คนที่ไว้ใจ	ทำากิจกรรมที่ทำาแล้วมีความสุข	ลองปรับเปลี่ยน

ความคิดตัวเองให้ดีขึ้น	 อย่ากลัวโรคซึมเศร้า	 ยอมรับและ

พยายามหาทางรักษา	งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พักผ่อนให้

เพียงพอ	รับประทานอาหารที่มีประโยชน์	และออกกำาลัง

กายสมำ่าเสมอ	เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าค่ะ	

	 แตถ้่าหากคุณเริม่มคีวามคดิทีจ่ะทำารา้ยตวัเองเมือ่ไหร	่

ควรรีบพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อขอความช่วยเหลือ

อย่างเร็วที่สุด	เพราะคุณอาจทำาร้ายตัวเอง	และมีแนวโน้ม

ในการฆ่าตัวตายสูง		

	 สดุท้ายนีอ้ยา่ลมืนะคะว่าโรคซมึเศรา้สามารถรกัษาให้

หายได้	โดยมีวิธีการรักษามากมาย	ทั้งการใช้ยา	พบแพทย์	

ทำาจิตบำาบัด	 ปรับเปลี่ยนมุมมอง	 ดังนั้นควรยอมรับให้ได้	

รีบหาทางรักษา	เข้ารักษาอย่างต่อเนื่อง	อย่าสิ้นหวัง	และ

ควรบอกคนใกลตั้วเพือ่ใหเ้ขา้ใจและชว่ยเหลอืกนัตอ่ไปดว้ย

นะคะ	

ขอขอบคุณข้อมูลจ�ก

‘หมอมินบานเย็น’	แอดมินเพจ	‘เข็นเด็กขึ้นภูเขา’

กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,

www.dmh.go.th/test/depress/asheet.asp?qid=1,

www.thaifamilylink.net/web/node/138,

www.suicidethai.com/download/dl.as-

p?id=157&uname=


