วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม กั น ยายน 2560 มาพบกั น เป็ น ฉบั บ สุ ด ท้ า ยของปี ง บประมาณ
ที่ ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษในฐานะหน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายได้ ท� ำ หน้ า ที่ อ� ำ นวย
ความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชนและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังทีป่ ระจักษ์ตอ่ สายตา
สาธารณชนผ่านผลงานเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ การอ�ำนวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 โดยปัจจัยหนึ่ง
ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ คือ การท�ำงาน
ร่วมกับภาคประชาชนในลักษณะเครือข่าย ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพเิ ศษในชุมชนของตนเอง
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้ ติดตามอ่านได้ภายในเล่มค่ะ
		
หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่ง
มาได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม อาคาร
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร 10210
กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อน�ำไปปรับปรุงการจัดท�ำวารสาร DSI ไตรสาร
ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
							
									กองบรรณาธิการ

กิจกรรมถาม - ตอบ ลุน้ รางวัลประจ�ำไตรสาร ฉบับที่ 4/2560
ค�ำถาม : ผลงานการอ�ำนวยความยุตธิ รรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์
ท�ำให้ดีเอสไอได้รับรางวัลใด
ส่งลุ้นรางวัลได้ที่ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนประชาสัมพันธ์
128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมหิธร กลั่นนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คดีพิเศษ และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมพิธวี างพานพุม่ ถวายสักการะพระอนุสาวรียจ์ อมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 38 ปี
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษทั
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมยินดีเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป ก้าวเข้าสู่ปีที่ 47
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจเอก อัครพล บุญโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์และคดียาเสพติด เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดง
ความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป
โดยมีคุณสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี บรรณาธิการโต๊ะข่าวสืบสวน เนชั่นทีวี เป็นผู้รับมอบ
ณ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จ�ำกัด ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอแจ้งเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สัมภาษณ์
ในรายการ เวทีชาวบ้าน เพื่อแจ้งการเตือนภัยแก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์ ออกอากาศเวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ASTV
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ผูบ้ ริหารดีเอสไอ ประชุมเตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤต
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ในสภาวะวิกฤต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะผูบ้ ริหารจากส�ำนักต่าง ๆ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ทัง้ นี้ การประชุม
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�ำเนินการก�ำหนดโครงสร้าง และการจัดท�ำ
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและ
รวดเร็วทันตามเวลา

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ NBT ครบรอบ 29 ปี
เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์
ผู้บัญชาการส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) เนื่องในโอกาสครบรอบ
29 ปี แห่งการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณนันทวัน
อ� ำ ไพวร ผู ้ อ� ำ นวยการส่ ว นจั ด และควบคุ ม รายการ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผู้เสียหายสหกรณ์ยูเนี่ยนร้องคัดค้านการปลดอายัดทรัพย์ฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มผู้เสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เข้าร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อคัดค้านกรณีที่ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการผูบ้ ริหารแผน ในนามคณะกรรมการผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟูกจิ การสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปลดอายัดทรัพย์เพื่อขาย
ทอดตลาด โดยมี พั น ต� ำ รวจตรี วรณั น ศรี ล�้ ำ รองโฆษกกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
เป็ น ผู ้ รั บ หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นเพื่ อ คั ด ค้ า นกรณี ดั ง กล่ า ว ณ บริ เ วณด้ า นหน้ า อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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DSI จับมือหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ และองค์การต�ำรวจสากล (INTERPOL)
สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิส์ กุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
พร้อมด้วย พันต�ำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด และ
พันต�ำรวจโทหญิง เสาวลักษณ์ โยเหลา พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษช�ำนาญการพิเศษ ศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์เดินทาง
ไปเข้าร่วมประชุมกับ Mr. Cem KOLCU หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจประสานงานของหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์
(Trafficking in Human Being) และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของแผนก Vulnerable Communities
ส�ำนักเลขาธิการองค์การต�ำรวจสากล (INTERPOL) ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม
2560 ตามค�ำเชิญของแผนก Organized and Emerging Crime Sub-Directorated (OEC - VCO) ส�ำนักเลขาธิการ
องค์การต�ำรวจสากล
การประชุมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หารือแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย
และส�ำนักเลขาธิการองค์การต�ำรวจสากล ทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค รวมทัง้ เป็นการสร้างเครือข่ายการท�ำงาน
ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ตลอดจนเป็นการริเริ่มแสวงหาและวางแนวทาง
การท�ำงานในลักษณะเครือข่ายระหว่างศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษและองค์การต�ำรวจสากล
ซึ่งในชั้นต้นนี้ส�ำนักเลขาธิการองค์การต�ำรวจสากลได้เข้าใจและทราบถึงบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายที่ส�ำคัญของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเห็นชอบที่จะประสานการท�ำงานกับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยผ่านทางส�ำนักงานกลางแห่งชาติตำ� รวจสากลประเทศไทย (NCB - Bangkok) นอกจากนีย้ งั ได้หารือถึงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ อาทิ การอบรมเสริมสร้างความรู้ การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ (Expert Committee on Human Trafficking) รวมถึงแนวทาง
การท�ำงานด้านคดีที่สามารถติดต่อประสานกันระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปราบปรามอาชญากรรมค้ามนุษย์ข้ามชาติ
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DSI เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินการทางวินัย
และการด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินการทางวินัยและการด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ ได้เชิญคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนหลายส่วนราชการ อาทิเช่น ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 8 กระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ ตรวจสอบ
กลัน่ กรอง และแสวงหาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น รวมถึงติดตามการด�ำเนินคดีกบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมิให้เกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์
เพื่อรายงานเสนอคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์พิจารณาต่อไป
ศาสตราจารย์พเิ ศษ วิศษิ ฏ์ฯ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเกิดขึน้ เนือ่ งจากรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทมี่ เี จ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ โดยเนือ้ หาของ
การประชุม ได้มีการรายงานผลการด�ำเนินการทางวินัยและทางอาญา รวมทั้งมาตรการการฟอกเงินกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกิดขึ้นในหลายคดีอย่างใกล้ชิด เช่น คดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ยังมีมติให้
ด�ำเนินการทางวินยั กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ปซือ้ บริการทางเพศกับเด็กซึง่ เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในทุกคดีอกี ด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินการ
ทางวินัยและการด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จึงได้ด�ำเนินการจัดการประชุมขึ้นครั้งนี้

คณะเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จ�ำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาชั้นความลับและการบริหารจัดการข้อมูลที่พึงระวัง โดยมี พันต�ำรวจตรี
วรณัน ศรีลำ�้ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริหารคดีพเิ ศษ เป็นผูบ้ รรยายสรุป ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

7

นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ
วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ให้การต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี จ�ำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงาน
และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ โดยมี นายณัฐวุธ
นิติวรยุทธ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�ำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
บริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมือ่ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจตรี สุรยิ า สิงหกมล รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในโครงการดีเอสไอ เทิดไท้บรมกษัตริยเ์ อกองค์ขตั ติยะมหาวชิราลงกรณ เฉลิมพระชนม
พรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี น�ำแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต มาให้
บริการ ณ ห้องรับรอง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ทัง้ สิน้ 182 คน และสามารถรับบริจาคโลหิตได้จำ� นวนทัง้ สิน้ 122 คน ได้ปริมาณโลหิต
54,900 มิลลิลิตร ซึ่งถือเป็นจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะผู้พิพากษา และนักศึกษาฝึกงานศาลล้มละลายกลาง เข้าศึกษาดูงานดีเอสไอ
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ให้การต้อนรับคณะผูพ้ พิ ากษาและนักศึกษาฝึกงานศาลล้มละลายกลาง
จ�ำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกีย่ วกับบทบาท
หน้าทีข่ องกรมสอบสวนคดีพเิ ศษและการด�ำเนินคดีพเิ ศษ เพือ่ น�ำความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการท�ำงานในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ดีเอสไอร่วมกับหน่วยงานของรัฐปราบปรามธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมือ่ ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถนุ ายน 2560 ส�ำนักคดีความมัน่ คง กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจ กรมการท่องเที่ยว
กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานสรรพกรจังหวัดเชียงราย และต�ำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
บูรณาการป้องกันปราบปรามการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ด้วยการสุ่มตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์และ
โปรแกรมท่องเที่ยว และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกมิติ การประกอบธุรกิจจะใช้
คนไทยเป็นตัวแทนอ�ำพราง หรือนอมินี ซึง่ เป็นธุรกิจต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจน�ำเที่ยว และจ�ำหน่ายพืชผลทางการเกษตร โดยการแฝงและอ�ำพรางการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและให้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
โดยใช้มาตรการเชิงรุก ตรวจสอบบริษัทฯ ท่องเที่ยวที่น�ำนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม
ภายในวัดร่องขุ่น พร้อมทั้งตรวจสอบบริษัท จินเชี่ยง อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ำกัด
และห้างหุ้นส่วนพญาเม็งราย จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
เพื่อยับยั้งมิให้มีการกระท�ำความผิดกฎหมายหลายฉบับ อีกทั้งสามารถให้บริษัท
ที่จดทะเบียนน�ำส่งภาษีอากรเข้ารัฐอย่างสมเหตุสมผล ส่งผลให้ผู้เป็นตัวแทนเข้า
ถือหุน้ แทน ไม่กล้าเป็นตัวแทนอ�ำพราง จึงท�ำให้การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
ในภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ในการแก้ไข ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการร่วมปฏิบัติงานให้เกิด
ความเรียบร้อยและได้ผลในการปฏิบัติต่อไปด้วย

ดีเอสไอจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
โดยมี นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ พันต�ำรวจเอก
ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดี ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ/คณะ
ท�ำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ในการนี้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และน�ำแนวคิดในการด�ำเนินงานจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practices)
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 60 คน
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ดีเอสไอ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวาย
ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ณ บริ เ วณชั้ น 2 อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ “DJOP Table-tennis for Change 2017”
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท วิชติ อุปละ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
คดีพเิ ศษ เป็นผูแ้ ทนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ส�ำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 “DJOP table-tennis for Change 2017” โดยมี ศาสตราจารย์
พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ ภายใต้โครงการดีเอสไอ เทิดไท้บรมกษัตริย์เอกองค์ขัตติยะ
มหาวชิราลงกรณ เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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DSI ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมพิธี
ท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
เมื่ อ วั นศุ ก ร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ วิ ศิ ษ ฏ์
วิ ศิ ษ ฏ์ ส รอรรถ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม คณะผู ้ บ ริ ห ารกระทรวงยุ ติ ธ รรม
พร้อมด้วย พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
คณะผู้บริ ห ารกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ในสังกัด
กระทรวงยุตธิ รรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ พระบรมมหาราชวัง

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ Bangkok Post ครบรอบ 71 ปี
เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจตรี ยุทธนา แพรด�ำ
ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักคดีภาษีอากร เป็นผูแ้ ทนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมแสดง
ความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ โดยมี คุณอุเมส ปานเดย์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ เป็นผูร้ บั มอบ ณ ส�ำนักงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ถนน ณ ระนอง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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คณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เข้าศึกษาดูงานอากาศยานไร้คนขับ/เครื่องมือสื่อสาร
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ชุดติดตามสถานการณ์
เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ศู น ย์ ติ ด ตามสถานการณ์ ก องอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร น�ำโดย พลโท ภูมพิ พิ ฒ
ั น์ ฉวีพฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ตดิ ตามสถานการณ์
เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และ
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของชุดติดตามสถานการณ์เคลือ่ นทีเ่ ร็วและการรายงานข้อมูล
และภาพเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

DSI สนธิก�ำลังร่วมกับ ทหารกองพล ร.5 ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภ.สะเดา
ทลายเครือข่ายแก๊ง Call Center หลอกโอนเงิน
ได้มกี ลุม่ ผูก้ ระท�ำผิดโดยใช้โทรศัพท์ผา่ นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) ติดต่อกับประชาชนผูเ้ สียหาย
โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), ปปง., ป.ป.ส., เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยใช้อุบายหลอกลวง
เหยื่อผู้เสียหายว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งผู้เสียหายจะต้องถูกอายัดบัญชีเงินในธนาคาร
ทั้งหมด เพื่อโอนมาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยท�ำการตรวจสอบ โดยจะให้ผู้เสียหายไปถอนเงินสดและมาฝากเงินสด
เข้าตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) เท่านั้น มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจ�ำนวนมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรุนแรง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มอบหมายให้ส�ำนักคดี
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิก�ำลังร่วมกับทหารชุด ฉก.ร.5
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีต�ำรวจภูธร ด�ำเนินการสืบสวนจนทราบว่า กลุ่มผู้กระท�ำผิดดังกล่าวเคลื่อนไหว
อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเชื่อมโยงกับคนร้ายในภาคอื่น ๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พันต�ำรวจโท
วิชยั สุวรรณประเสริฐ ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้สนธิกำ� ลังกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนสามารถ
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวมาเลเซีย จ�ำนวน 1 คน ขณะก�ำลังกดเงินสดออกจากตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM)
ได้ทบี่ ริเวณหน้าร้านสะดวกซือ้ ต�ำบลด่านนอก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และขยายผลควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยเป็นชาย
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนได้อีก 1 คน และจากการซักถามเบื้องต้นจากผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมได้ทราบว่ามีบุคคลอื่นที่เป็น
ชาวมาเลเซียและชาวไทยเกีย่ วข้องร่วมขบวนการอีกมาก ซึง่ อาศัยอยูใ่ นประเทศมาเลเซียและในประเทศไทยบริเวณเขต
อ�ำเภอสะเดา หรือผ่านเข้าออกทั้งสองประเทศ ซึ่งการด�ำเนินการครั้งนี้ได้ของกลางจ�ำนวน 41 รายการ เช่น เงินสด
จ�ำนวน 497,100 บาท พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร จ�ำนวน 6 เล่ม, บัตรกดเงินสด (ATM) จ�ำนวน 8 ใบ, โทรศัพท์มอื ถือ
จ�ำนวน 4 เครื่อง และซิมการ์ดโทรศัพท์มือถืออีกหลาย 10 อัน
ในการปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ ว่ มบูรณาการจนประสบผลส�ำเร็จ
ทัง้ หน่วยงานของทหาร ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต�ำรวจท้องที่ สถาบันการเงิน บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด เครือข่าย
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โทรคมนาคม และขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานสอบสวนท้องทีเ่ กิดเหตุทเี่ คยรับเรือ่ งไว้ดำ� เนินคดี ประสานขอข้อมูลกับ
ส�ำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ และขอย�ำ้ เตือนประชาชนว่า หากมีบคุ คลอ้างเป็นเจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ
เจ้าหน้าทีไ่ ปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ ให้ทา่ นโอนเงินหรือถอนเงิน แม้หมายเลขโทรศัพท์ทปี่ รากฏจะเป็นหมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ จริง ก็อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือสอบถามไปยัง
หน่วยงานนั้นโดยทันที นอกจากนี้ยังฝากเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่นหากบัญชีนั้นถูกน�ำไปใช้
ในการกระท�ำความผิดเจ้าของบัญชีจะต้องถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศ
แถลงความคืบหน้า กรณีการปราบปรามการน�ำเข้ารถยนต์ที่ลักลอบน�ำเข้า
และหลีกเลี่ยงการช�ำระภาษีศุลกากร ท�ำรัฐเสียหายกว่า 1,800 ล้านบาท
ตามทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ดำ� เนินการปราบปรามขบวนการน�ำรถยนต์เข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากร และส�ำแดงราคาต�่ำกว่าความเป็นจริง รวมทั้ง
ขบวนการท� ำ รถจดประกอบผิ ด กฎหมาย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารบู ร ณาการกั บ
กรมศุลกากรโดยนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวเป็นที่สนใจของสาธารณชน ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้มีการเข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญาเมื่อวันที่ 18 และ 24 พฤษภาคม 2560
และสามารถอายัดรถยนต์สมรรถนะสูง (SUPER CAR) ไว้เพือ่ ตรวจสอบจ�ำนวน 160 คัน
โดยเป็นรถยนต์หลายยี่ห้อ อาทิเช่น ลัมโบร์กินี, โรสลอยด์, แมคคาเรน, โลตัส เป็นต้น
รวมทั้งมีการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการประสานข้อมูลกับทางการประเทศ
ต้นทางของรถยนต์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับราคาซื้อขายที่แท้จริงเพื่อประกอบการสืบสวน
สอบสวน และขอให้กรมศุลกากรประเมินราคารถยนต์เบือ้ งต้น ตามเอกสารหลักฐานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกรมศุลกากรได้จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดภาษีอากรขาด
กลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว จ�ำนวน 32 คัน พบว่ามีมูลค่าภาษีอากรขาด
รวมประมาณ 673 ล้านบาท ซึง่ มีการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินการมาเป็นล�ำดับแล้วนัน้
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ล่าสุด กรมศุลกากรได้จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดภาษีอากรขาดกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติม
จ�ำนวน 92 คัน พบว่ามีมูลค่าภาษีอากรขาด รวมประมาณ 1,165 ล้านบาท รวมมูลค่าภาษีอากรขาดทั้งสิ้น 1,838
ล้านบาท ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนได้รับกรณีของรถยนต์สมรรถนะสูง (SUPER CAR) เป็นคดีพิเศษแล้ว จ�ำนวน
43 คดี และในส่วนของผู้ครอบครองรถยนต์ได้เชิญมารับรถยนต์กลับไปดูแลรักษาจ�ำนวน 59 คัน โดยให้ท�ำสัญญา
ประกันไว้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และได้เรียกกลุ่มผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วจ�ำนวน 3 กลุ่มบริษัท
ผู้ต้องหารวมจ�ำนวน 16 คน ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�ำผิดต่อไป
นอกจากกรณีดงั กล่าว กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ดำ� เนินการสืบสวน กรณีกรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจพบว่า
มีรถยนต์นงั่ ทีใ่ ช้แล้วเพือ่ ใช้เฉพาะตัวทีน่ ำ� เข้ามาจากประเทศญีป่ นุ่ จ�ำนวน 20 คันทีก่ รมการค้าต่างประเทศได้อนุญาตให้
น�ำเข้าและออกหนังสือแจ้งการอนุญาตให้นำ� เข้าแล้วโดยพบว่ารถดังกล่าวไม่เคยมีการจดทะเบียนในประเทศญีป่ นุ่ และ
พบว่ามีการออกใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ทถี่ กู ต้องตามกฎหมายญีป่ นุ่ ให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุญาตให้นำ� เข้าเพียง 2 ราย จาก 20 ราย
เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 18 ราย ไม่เคยมีประวัติการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ให้แต่อย่างใด จากกรณีดังกล่าว
น�ำไปสู่การสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้ขออนุญาตน�ำรถยนต์ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวที่น�ำเข้ามาจากสหราช
อาณาจักร (กรณีคนไทย) ที่กรมการค้าต่างประเทศได้อนุญาตให้น�ำเข้าและออกหนังสือแจ้งการอนุญาตให้น�ำเข้าแล้ว
พบว่ามีผนู้ ำ� เอกสารปลอมมาใช้แสดงประกอบการขออนุญาตน�ำรถยนต์นงั่ ทีใ่ ช้แล้วจากสหราชอาณาจักรจ�ำนวน 1 ราย
จาก 32 ราย และปรากฏว่าการด�ำเนินการขออนุญาตน�ำเข้ารถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนั้น
มีผขู้ ออนุญาตจ�ำนวน 15 รายทีไ่ ด้มอบอ�ำนาจให้บคุ คลคนเดียวกันด�ำเนินการขออนุญาตในเรือ่ งดังกล่าว ซึง่ การกระท�ำ
ลักษณะนีห้ ากเป็นการด�ำเนินการทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนือ่ งจาก
เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมการน�ำเข้าสินค้ารถยนต์ที่ใช้แล้วของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ป้องกัน
ปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ภายในประเทศ โดยการยื่นค�ำขออนุญาตและ
ได้ไปซึ่งใบอนุญาต/หนังสือแจ้งการอนุญาตให้น�ำเข้า ที่จะต้องปราบปรามจับกุม
จากการตรวจเอกสารย้อนหลังยังพบข้อเท็จจริงว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรมการค้า
ต่างประเทศได้อนุญาตให้นำ� เข้ารถยนต์ใช้แล้วเพือ่ ใช้เฉพาะตัวรวมจ�ำนวน 815 คัน การน�ำเข้ารถยนต์ใช้แล้วได้มกี ารควบคุม
การน�ำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการน�ำเข้ารถใช้แล้ว ซึง่ มีหลักเกณฑ์การน�ำเข้าโดยไม่อนุญาตให้นำ� เข้า
รถยนต์ใช้แล้วทุกชนิด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้น�ำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ก�ำหนดไว้ให้น�ำเข้าได้ การกระท�ำดังกล่าวอาจเป็นการกระท�ำในลักษณะเป็นขบวนการ
และอาจเป็นการสวมสิทธิน�ำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้น�ำมาจ�ำหน่ายในประเทศเชิงพาณิชย์
โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทีป่ ระสงค์ให้สทิ ธิในการน�ำเข้ารถยนต์สำ� หรับผูอ้ ยูใ่ นต่างประเทศทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดสามารถน�ำรถยนต์เข้ามาใช้เพื่อเป็นการส่วนตัวได้ ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้มีกลุ่มบุคคลอาศัยช่องทาง
ดังกล่าวนีป้ ระกอบธุรกิจอันเป็นการหลีกเลีย่ งมาตรการการควบคุมการน�ำเข้าสินค้ารถยนต์ทใี่ ช้แล้วของกระทรวงพาณิชย์
หลีกเลี่ยงข้อห้ามหรือข้อจ�ำกัดตามที่กรมศุลกากรก�ำหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่มีการน�ำเข้าที่ได้
รับอนุญาต (Authorized Dealer) ได้รบั ความเสียหาย และอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศได้
อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากรการน�ำเข้ารถยนต์ของภาครัฐ
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พฤติการณ์และการกระท�ำของเรื่องนี้ ในเบื้องต้นมีมูลเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจ�ำกัด ในการ
น�ำเข้าหรือส่งออก อันอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 มาตรา 27 ทวิ และมาตรา 99
ประกอบกับพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16 และมาตรา 17 และพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522 และความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจาก
การปลอมเอกสาร ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนตามมาตรา 264 ประกอบมาตรา 268
และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีข้างต้น เป็นการด�ำเนินการที่เป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรมทีม่ นี โยบายให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษด�ำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกลุ่มขบวนการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการลักลอบน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
และหลีกเลีย่ งภาษีศลุ กากร อันส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก

ดีเอสไอ จัดอบรม DSI MAP และ DSI MAP EXTEND
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครนายก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น�ำเจ้าหน้าที่ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เข้าร่วมกับยุติธรรมจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการ
ป้องกันการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐด้วยระบบแม่ขา่ ยแผนทีผ่ า่ นอินเตอร์เน็ต (DSI MAP)
และ DSI MAP EXTEND ให้กบั ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ยุตธิ รรม
จั ง หวั ด นครนายก กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และ พั น ธุ ์ พื ช กรมป่ า ไม้
กรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ และภาคประชาชน ยุติธรรมชุมชน
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ รวม 98 คน ถือเป็นจังหวัดที่ 54 ทีไ่ ด้มกี ารจัดอบรมดังกล่าว
โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
ในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

DSI ร่วมฝึก C-MEX 2017 โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
กองบัญชาการกองทัพไทย
พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ส�ำนักกิจการต่างประเทศและ
คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และส�ำนักปฏิบัติการพิเศษ ส่งข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมฝึกบริหาร
วิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2560 (Crisis Management Exercise : C-MEX 17) ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ในห้วงเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย
ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครการฝึกบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ เป็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่รองรับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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กรอบยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึง่ เป็นการให้ทกุ ภาคส่วนได้เข้ามาร่วมผนึกก�ำลังร่วมกันในลักษณะประชารัฐ เพือ่
สร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติทพี่ ร้อมรับมือกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากแนวโน้มสถานการณ์
ภัยในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงไปมากตามกระแสโลกาภิวตั น์ ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อม
รับมือกับภัยต่าง ๆ จึงถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้หน่วยงานได้ร่วมกันฝึกทดสอบกระบวนการวางแผน
และการน�ำแผนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับชาติ ส�ำหรับการฝึก
ในปีนี้เป็นการจ�ำลองสถานการณ์ป้องกันเหตุรุนแรงบน “รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ฝ่ายความมัน่ คงของรัฐบาลเพือ่ เตรียมรับมือสถานการณ์กอ่ การร้าย โดยมีการทดสอบการเตรียมพร้อมกลไกต่อต้าน
การก่อการร้าย ซึง่ จัดให้มกี ารซ้อมแผนเตรียมพร้อม ณ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน) โดยผล
การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับทีนิวส์ ครบรอบ 10 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจตรี วรณัน ศรีลำ�้ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์
บริหารคดีพเิ ศษและรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นผูแ้ ทนร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งส�ำนักข่าวทีนิวส์ ในโอกาสนี้ได้ร่วมสมทบทุน
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครด้วย โดยมี คุณชัชรินทร์ สุรพัฒน์
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส กลุม่ งาน (Content 1 deep - SMS1) เป็นผูร้ บั มอบ
ณ ส�ำนักข่าวทีนิวส์ ถนนประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี

สมาชิกสหกรณ์เครดิตคลองจั่น ยื่นหนังสือเรียกร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คืนทรัพย์ที่อายัดไว้ อ้างค�ำพิพากษาศาลแพ่ง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ประมาณ 100 คน ได้ยื่นหนังสือต่อ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ขอให้พจิ ารณาคืนทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ยดึ ไว้ในคดีเกีย่ วกับสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ คืนให้กบั
สหกรณ์ฯ โดยอ้างค�ำพิพากษาศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ให้จ�ำเลยคือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร
อดีตประธานสหกรณ์ ชดใช้เงินดังกล่าวแก่สหกรณ์ฯ เป็นเงินกว่า 3,800 ล้านบาท กรณีดงั กล่าว อธิบดีกรมสอบสวน
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คดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายสอบสวน 3
พันต�ำรวจโท บรรฑูรย์ ฉิมกรา ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักคดีอาญาพิเศษ 2 พันต�ำรวจตรี
วรณัน ศรีล�้ำ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวน
คดีพเิ ศษ ได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนผูร้ อ้ ง จ�ำนวน 11 คน ทีห่ อ้ งประชุม 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยประชุมร่วมกันกว่า 2 ชั่วโมง สรุปผลการประชุม
ได้ความว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ จะจ�ำแนกทรัพย์ทงั้ 300 รายการ
ของนายศุภชัยฯ ที่ได้อายัดไว้แล้วด�ำเนินการเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. ทรัพย์ใดเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงาน
สอบสวนคดีพเิ ศษจะยึดไว้เป็นของกลาง และขอให้สำ� นักงาน ปปง. พิจารณา
ใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมี
กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ไปด�ำเนินการต่อทรัพย์ภายใต้กฎหมาย
ดังกล่าว เพือ่ ให้สามารถเยียวยาผูเ้ สียหายได้อย่างรวดเร็ว กว่าการทีต่ อ้ งรอผล
คดีอาญาถึงที่สุด
2. ทรัพย์ส่วนใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่ด�ำเนินการอยู่
พนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษ จะพิ จ ารณามี ค� ำสั่ ง ถอนอายั ด หลั ง จากนั้ น
การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าว ก็จะเป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจเป็นกรณีใช้ค�ำพิพากษาศาลแพ่งเข้าด�ำเนินการก็ได้
ทั้งนี้ พันต�ำรวจโท กรวัชร์ ฯ จะนัดประชุมคณะพนักงานสอบสวน
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในประเด็นทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้

DSI ร่วมระลึก ถึง พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในงาน “วันรพี 2560”
เมือ่ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ นายธงชัย สมบัตจิ ริ าภรณ์ รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
ส�ำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงาน “วันรพี” เพื่อระลึกถึง
พระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดา
แห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้า
อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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DSI ร่วมกับจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม
สถานประกอบการจ�ำหน่ายอาหารปลอมประเภทรังนก หลอกลวงนักท่องเที่ยว
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษได้ ด� ำ เนิ น การปราบปรามขบวนการกระท� ำ ผิ ด
ในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุด เมือ่ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันต�ำรวจโท ประวุธ
วงศ์ สี นิ ล รองอธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ พั น ต� ำ รวจโท มนตรี บุ ณ ยโยธิ น
ผู้บัญชาการส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ร้อยต�ำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักคดีคมุ้ ครองผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม และเจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวน
คดีพิเศษ สนธิก�ำลังร่วมกับจังหวัดชลบุรี กองร้อยรักษาความสงบอ�ำเภอบางละมุง กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน1 รอ.) มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ชลบุรี สถานีตำ� รวจท่องเทีย่ ว 4 กองก�ำกับการ 2 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รวมถึงได้รบั การสนับสนุน
นักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อเป็นล่ามแปลภาษา ได้น�ำหมายจับและหมายค้นเข้าจับกุม
และตรวจค้นสถานประกอบการต้องสงสัย ตามที่อดีตประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกนางแอ่น
(ประเทศไทย) ร้องเรียนว่ามีการจ�ำหน่ายรังนกปลอมให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์จากประเทศจีน มายัง
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�ำเนินการ
การกระท�ำของผู้กระท�ำผิดดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ท�ำให้ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง อีกทั้งจากการให้ข้อมูลของ
อดีตประธานสมาคมผูป้ ระกอบการธุรกิจรังนกนางแอ่น (ประเทศไทย) พบว่าการลักลอบจ�ำหน่ายรังนกปลอมให้
กับนักท่องเทีย่ วชาวจีน ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อผูป้ ระกอบธุรกิจรังนกแท้เป็นอย่างมาก โดยมูลค่าความเสียหาย
ของธุรกิจรังนกทั้งระบบในประเทศไทย เสียหายมากกว่า 4,000 ล้านบาท/ปี อันกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ และหากสืบสวนสอบสวนขยายผลมีหลักฐานพบว่า การจ�ำหน่ายอาหารปลอมให้แก่
นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ มีการแบ่งหน้าที่กันท�ำโดยผู้ประกอบการ ผู้น�ำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ โดยการก�ำหนด
ตารางการซือ้ ขายสินค้าเอาไว้ลว่ งหน้า แบ่งปัน ผลก�ำไร มีการวางแผนหลอกลวงนักท่องเทีย่ วตัง้ แต่ประเทศต้นทาง
จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอีกด้วย การกระท�ำดังกล่าวจึงสมควรที่จะต้องด�ำเนินการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาด เพื่อเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป
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DSI จับกุมผู้ต้องหาค้ามนุษย์รายใหญ่
หลอกลวงหญิงโมร็อกโกบังคับค้าประเวณีย่านสุขุมวิท
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมุง่ หวัง
ให้ประเทศไทยได้รบั การยกระดับเป็นประเทศทีม่ คี วามก้าวหน้าและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ซึง่ เป็นปัญหาทีท่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นปัญหาทีม่ กี ารกระท�ำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของความเป็นมนุษย์ และสร้างความเหลื่อมล�้ำต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล กรมสอบสวนคดีพเิ ศษจึงได้ดำ� เนินการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง
จากกรณีทกี่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษได้รบั ข้อมูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศ และมูลนิธพิ ทิ กั ษ์สตรี (AAT)
ว่า มีหญิงชาวโมร็อกโกขอความช่วยเหลือ เนือ่ งจากถูกหลอกลวงมาบังคับค้าประเวณี มีการท�ำร้ายร่างกายอย่าง
ทารุณ และยึดหนังสือเดินทางไว้ พร้อมทั้งมีการถ่ายคลิปไว้แบล็คเมล์ข่มขู่เพื่อให้ค้าประเวณี ณ สถานบันเทิง
ซึง่ ตัง้ อยูท่ โ่ี รงแรมซีนทิ ซอยนานาเหนือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยทีผ่ า่ นมา ศูนย์ตอ่ ต้าน
การค้ามนุษย์ โดย พันต�ำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ได้ทำ� การสืบสวนสอบสวนขยายผลจนพบว่ามีผกู้ ระท�ำความผิดเป็นชาวซูดาน สัญชาติออสเตรเลีย, ชาวซีเรีย และ
ชาวโมร็อกโก ร่วมกับคนไทยกระท�ำความผิด อีกทัง้ พบว่าย่านการค้าบริเวณสุขมุ วิทมีการเปิดสถานบริการลักลอบ
ค้าประเวณีให้กบั กลุม่ ชาวตะวันออกเป็นจ�ำนวนมาก กระทัง่ ต่อมา ศาลอาญาได้อนุมตั หิ มายจับผูต้ อ้ งหา จ�ำนวน
5 ราย คือ 1.นายไมเคิล หรือ ไมเคิล เพิร์ล (Mr.Michael Pearl) 2.นายก๊อดซาน หรือ จาร์สิน วาคีย์
(Mr.Ghassan Wakej) 3.นายฉลาด หรือ ชัยรัตน์ นราจันทร์ อายุ 62 ปี 4.นายอารีย์ หรือ ชยากร เอี่ยมสารี
อายุ 45 ปี และหญิงชาวโมร็อกโกอีกจ�ำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุม
ต่อมาเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และศูนย์รกั ษาความปลอดภัย กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้รบั การประสานงานจาก พันต�ำรวจเอก วรวัฒน์ อมรวิวฒ
ั น์ รองผูบ้ งั คับการกองบังคับการต�ำรวจ
สันติบาล 2 แจ้งว่าได้ทำ� การจับกุม นายไมเคิล เพิรล์ อายุ 45 ปี ชาวซูดาน สัญชาติออสเตรเลีย ซึง่ พันต�ำรวจเอก
ไพสิ ฐ วงศ์ เ มื อ ง อธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ได้ ม อบหมายให้ พั น ต� ำ รวจเอก ทรงศั ก ดิ์ รั ก ศั ก ดิ์ ส กุ ล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสานงานเข้าร่วมจับกุม นายไมเคิล เพิร์ล ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขณะก�ำลังจะขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ และในวันเดียวกัน ชุดจับกุมสามารถจับกุม
นายจาร์สิน วาคีย์ หรือ ก็อตซาน อายุ 36 ปีผู้ต้องหาส�ำคัญอีกรายได้ส�ำเร็จ และได้น�ำตัวผู้ต้องหาทั้งสองราย
กลับมาควบคุมเพือ่ ท�ำการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหา โดยได้พาตัวผูต้ อ้ งหารายดังกล่าวไปน�ำตรวจค้นทีห่ อ้ งพัก
ในโรงแรมซีนิท พบของกลางที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อีกหลายรายการ
ล่าสุด ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560) ผู้ต้องหาชาวไทยจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ นายฉลาด
หรือ ชัยรัตน์ นราจันทร์ อายุ 62 ปี และนายอารีย์ หรือ ชยากร เอีย่ มสารี อายุ 45 ปี ได้เดินทางมามอบตัวกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะน�ำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันนี้
โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาจะหลบหนี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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ทั้งนี้ จะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติดังกล่าว พร้อมทั้งหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงหญิงชาวต่างชาติมาบังคับค้าประเวณีในประเทศไทยต่อไป
พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า กรณีปัญหาการค้ามนุษย์ เป็น
นโยบายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความส�ำคัญ โดยได้สั่งการให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลด�ำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
จะให้ด�ำเนินการอย่างเด็ดขาด

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ในโอกาสครบรอบ 76 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท อานนท์ อุนทริจนั ทร์
รองผู้บัญชาการส�ำนักคดีอาญาพิเศษ 1 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเพือ่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบการก่ อ ตั้ ง กรมการขนส่ ง ทางบก 76 ปี โดยมี
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผูร้ บั มอบ ณ กรมการ
ขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DSI รับคดี บริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จ�ำกัด เป็นคดีพิเศษ
พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ส�ำนักคดีอาญาพิเศษ 1
ท�ำการสืบสวนกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้เสียหายจ�ำนวนมากว่าถูกหลอกลวงโดยการประกาศ
โฆษณาชักชวน (ผ่านทางสือ่ โซเซีย่ ลมีเดีย ต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชันไลน์ หรือ เฟซบุก๊ ) ให้รว่ มลงทุนซือ้ แพ็คเกจ
คอร์สสัมมนา (หลักสูตรความรู้ทางการเงินฯ) กับ บริษัท “เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จ�ำกัด” และ
“บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จ�ำกัด” โดยมีนายภูดิศ กิตติธราดิลก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ ซึ่งอ้างว่าจะน�ำเงิน
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ลงทุนของผู้เสียหายไปลงทุนในตลาด Forex (การซื้อขายเงินตรา) โดยตกลงจะจ่ายผลตอบแทนการลงทุน
ในอัตราร้อยละ 7 ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 52 สัปดาห์ (1 ปี) จากการสืบสวนพบว่าระหว่างเดือนสิงหาคม 2558
- กันยายน 2559 บริษทั ฯ ดังกล่าว โดยนายภูดศิ กิตติธราดิลก ได้ชกั ชวนผูเ้ สียหายให้รว่ มลงทุนใน 5 แพ็คเกจ
และหากผู้ลงทุนคนใดสามารถแนะน�ำบุคคลอื่นให้มาร่วมลงทุนด้วยก็จะได้รับเงินตอบแทนค่าแนะน�ำตามล�ำดับ
ชัน้ 20 ชัน้ ลึก (รายละเอียดปรากฏด้านหลัง) ปรากฏว่าได้มผี เู้ สียหายจ�ำนวนมาก (ณ ขณะนีม้ จี ำ� นวนประมาณ
4,000 คน) หลงเชือ่ และโอนเงินร่วมลงทุน ซึง่ ในช่วงแรกๆ ผูเ้ สียหายก็ได้รบั ผลตอบแทนตามทีก่ ำ� หนด แต่ภายหลัง
พบว่าผู้เสียหายเริ่มไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลง จนกระทั่งที่สุด บริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งได้เช่าอาคาร
ฟอรัม่ ทาวเวอร์ (ชัน้ 3 และ 34) ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานนัน้ ได้ปดิ
กิจการลง และนายภูดิศ กิตติธราดิลก ก็ได้หลบหนีไป ท�ำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายประมาณ 2,000
ล้านบาท อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้อนุมัติให้รับกรณีดังกล่าวไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 112/2560
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ได้มีผู้เสียหายส่วนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจนครบาลห้วยขวาง
และพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมตั ศิ าลอาญา ออกหมายจับ นายภูดศิ กิตติธราดิลก
ไว้ ต่อมาวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 18.17 น. นายภูดิศ กิตติธราดิลก ได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
จึงถูกจับกุมตัวได้ทสี่ นามบินดอนเมือง น�ำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจนครบาลห้วยขวาง รับตัวไว้ดำ� เนินคดี
ซึ่งกรณีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดต่อประสานพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาล ห้วยขวาง
เพื่อขอรับโอนส�ำนวนการสอบสวนมาสอบสวนเป็นคดีพิเศษต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีเททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล
พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ร่วมพิธเี ททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิรกิ ติ บิ์ รมราชินนี าถ
จตุราสีตวิ รรษมงคล พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดโดย ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
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ดีเอสไอถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นประธานในพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะและ
ถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12
สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อธิบดีดีเอสไอขอบคุณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในความร่วมมือการรับตัวผู้ร้ายข้ามแดน
พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มอบโล่แ ละของที่ ร ะลึ ก แก่ นายกิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ติ ข จร และเจ้ า หน้ า ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขอบคุณส�ำหรับความร่วมมือในกรณี
การรั บ ตั ว ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดนจากสหรั ฐ อเมริ ก ากลั บ มายั ง ประเทศไทย
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
เมือ่ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วยพันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
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สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 12 สิงหาคม 2560 เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
เมือ่ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวน
คดีพิเศษ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 ในนามกระทรวงยุติธรรม และเพื่อเป็นการถวายความจงรัก
ภักดีต่อพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติ รวมทั้งประชาชนชาวไทย ณ บริเวณ
มณฑลพิธีพระลานพระราชวังดุสิต

ดีเอสไอ แสดงความยินดี ไปรษณีย์ไทย ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 15
เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ำรวจโท บรรณฑูรย์ ฉิมกรา
ผู ้ บั ญ ชาการส� ำ นั ก คดี อ าญาพิ เ ศษ 2 เป็ น ผู ้ แ ทนกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนศิรริ าชมูลนิธิ เพือ่ สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช “ให้ = รักษา พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” และ
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
โดยมี นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ�ำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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DSI ร่วมหลายหน่วยงาน ประชุมและตรวจสอบพื้นที่ กรณีปัญหาการบุกรุก
ยึดถือ ครอบครองที่ราชพัสดุ จังหวัดกาญจนบุรี
ตามทีร่ ฐั บาลภายใต้การน�ำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการรักษาความ
มัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน โดยให้ความส�ำคัญ
ในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดย
นายสุ ว พั น ธุ ์ ตั น ยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ติ ธรรมได้ ก� ำ ชั บให้ ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษปฏิ บั ติ ง าน
ตามนโยบายและข้อสัง่ การของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และด�ำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้เร่งด�ำเนินการป้องกันและปราบปราม
อย่างเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนและต่อเนือ่ ง นัน้ ล่าสุด เมือ่ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันต�ำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอ�ำเภอด่านมะขามเตีย้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลจรเข้เผือก โครงการชลประทานกาญจนบุรี
และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมประชุมพิจารณาปัญหา การบุกรุกยึดถือครอบครองทีร่ าชพัสดุ และร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนป้องกันการบุกรุกในระยะยาว พร้อมลงตรวจสอบพืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเนื่ อ งจากเรื่ อ งดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เศรษฐกิ จ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าและที่ดินของรัฐทุกประเภทถือเป็นนโยบายที่ส�ำคัญ
ของรัฐบาลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นภารกิจส�ำคัญที่จะต้องทวงคืนผืนแผ่นดิน
ดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของรัฐและด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป

ดีเอสไอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแนวทาง/
มาตรการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
เมือ่ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิส์ กุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเพือ่ จัดท�ำแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ ณ ห้องประชุมบีบี 201 ชัน้ 1 โรงแรมแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

24

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

DSI รวบผู้ต้องหาค้ามนุษย์ชาวเกาหลีใต้
หลอกลวงหญิงไทยไปบังคับค้าประเวณีที่สาธารณรัฐเกาหลี
ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุตธิ รรม และศาสตราจารย์พเิ ศษ วิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม มีนโยบายและให้ความ
ส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลด�ำเนิน
คดีกบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด เพือ่ มุง่ หวังให้ประเทศไทยได้รบั การยกระดับเป็นประเทศทีม่ คี วามก้าวหน้าและมีความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัญหา
ทีม่ กี ารกระท�ำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ และสร้างความเหลือ่ มล�ำ้ ต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ด�ำเนินการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้รบั ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ว่ามีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับ
ค้าประเวณี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยหลอกลวงว่าจะพาไปท�ำงานนวดแผนไทย แต่เมือ่ เดินทางไปถึงสาธารณรัฐ
เกาหลีกลับมีการบังคับให้ค้าประเวณีอย่างทารุณ รวมทั้งยึดหนังสือเดินทาง และกักขังโดยมีบุคคลคอยควบคุม
อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าไปช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวเกาหลี จ�ำนวน 8 ราย พร้อมด�ำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ พันต�ำรวจเอก
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และ พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิส์ กุล รองอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ ในฐานะทีก่ ำ� กับดูแลศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ ตระหนักถึงกรณีปญ
ั หาการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นนโยบายทีร่ ฐั บาล
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ จึงได้สั่งการให้ศนู ย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ ด�ำเนินการในกรณีนี้อย่างเด็ดขาด จนน�ำไป
สู่การขออนุมัติเป็นคดีพิเศษ (คดีพิเศษที่ 41/2560) โดย พันต�ำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ได้สงั่ การให้คณะพนักงานสอบสวน
ท�ำการสืบสวนสอบสวน รวมทัง้ ประสานงานสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย พร้อมกันนีไ้ ด้เดินทาง
ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติและส�ำนักงานอัยการ ประจ�ำสาธารณรัฐเกาหลีจงึ ทราบว่าในคดีดงั กล่าวมีการกระท�ำในลักษณะขบวนการ
อาชญากรรม ซึง่ จากการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษดังกล่าว น�ำไปสูก่ ารออกหมายจับ
ผู้ต้องหา จ�ำนวน 2 ราย สัญชาติไทย 1 ราย และสัญชาติเกาหลี จ�ำนวน 1 ราย
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ดีเอสไอ จัดสัมมนาวิชาการและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทีห่ อประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทร
ราชิ นี พั น ต� ำ รวจตรี สุ ริ ย า สิ ง หกมล รองอธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017)
โดยได้รบั ความร่วมมือจากคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
กระบวนการยุตธิ รรมและบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ กลุม่ อาจารย์ นักวิจยั และ
นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ ตลอดจน
หน่วยงานสนับสนุน และให้ทุนการด�ำเนินงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ โดยเป็นเวที
ส�ำหรับการพบปะพูดคุย และเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ร่วมกัน
เพื่อมุ่งสู่การยกระดับงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริง

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ครบรอบ 13 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตรี อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ
พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักคดีความมัน่ คง เป็นผูแ้ ทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องใน
โอกาสครบรอบการก่อตัง้ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด 13 ปี โดยมี
นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายนโยบายและกลยุทธ์
เป็นผูร้ บั มอบ ณ ห้อง 211 ศูนย์ประชุมวายุภกษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ดีเอสไอ ส่งส�ำนวนทุจริตเบิกจ่ายการท่าเรือให้ ป.ป.ช.
มูลค่าความเสียหายประมาณ 3,000 - 3,500 ล้านบาท
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 พันเอก พินิจ ตั้งสกุล ผู้บัญชาการส�ำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางไปส่งส�ำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่
4/2557 พร้อมเอกสารหลักฐานจ�ำนวน 102 กล่อง แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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จากการที่ได้สอบสวนพบว่า พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกัน
สนับสนุนการทุจริตเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
โดยเป็นการทุจริตในต�ำแหน่งหน้าที่ ซึ่งมีผู้ร่วมกระท�ำผิดด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกอง จ�ำนวน 9 คน ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก จ�ำนวน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ จ�ำนวน 1 คน จึงขอส่งส�ำนวนการสอบสวนเพื่อขอให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาและ
ด�ำเนินการต่อไป โดยมี นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้รับหนังสือ

ดีเอสไอเดินเครื่อง สัญจรพบน้อง ๆ นักศึกษา ในโครงการ
“DSI Campus Tour #Season 1” ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวน
คดีพิเศษ เดินเครื่องสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมเผย
แพร่บทบาท ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้ชื่อ “DSI
Campus Tour #Season 1” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขั้นตอนการเข้ารับบริการจาก
กรมสอบสวน คดีพเิ ศษ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดในลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนการให้ค�ำปรึกษา
ด้านกฎหมาย และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ความคิดเห็นจากประสบการณ์ทพี่ บเห็น
แก่นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

DSI ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ยธ.
ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น�ำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รสี อร์ทอ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยประเด็นปัญหา
ในพืน้ ทีท่ พี่ บมากทีส่ ดุ คือ ปัญหาหนีน้ อกระบบ และการบุกรุกทีป่ า่ /ทีส่ าธารณะ ในการนี้
พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ำรวจโท
เชน กาญจนาปัจจ์ ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักคดีพเิ ศษภาค นายนิคม สุวรรณรุง่ เรือง ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นายประมุข วิจารณ์ปรีชา ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
คดีพเิ ศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางอุมาพร แพรประเสริฐ พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ
ช�ำนาญการพิเศษ คณะท�ำงาน ศนธ.ยธ. เข้าร่วมประชุม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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กระทรวงยุติธรรม น�ำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านน�ำบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 6
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ
พันต�ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ พันต�ำรวจเอก ทรงศักดิ์
รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20
สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต�ำบล
คลองไผ่ อ�ำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เป็นเรือนจ�ำทีแ่ ตกต่างจากรูปแบบเดิมทีเ่ คยพบเห็นเป็นก�ำแพงสูงทึบ
แต่สำ� หรับทีน่ มี่ เี พียงรัว้ ตาข่ายล้อมรอบ ควบคุมโดยอาศัยเทคโนโลยี โดยการติดตัง้ โทรทัศน์วงจรปิดกว่า 200 ตัว
เรือนจ�ำแห่งนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงทัศนคติจากเดิมทีม่ งุ่ เน้นแต่การควบคุมผูก้ ระท�ำความผิด เพือ่ การลงโทษอย่างเดียว
เป็นการเพิ่มคุณค่ามุ่งเน้นเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดให้กลับตัวเป็นคนดี โดยหวังว่าหากพวกเขาเหล่านั้น
ได้พน้ โทษออกไป ก็จะไม่เป็นส่วนเกินของสังคม ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
หลาย ๆ อย่าง เช่น การปลูกพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

ดีเอสไอ จัดเต็มสัญจรพบน้อง ๆ นิสิตจุฬา ในโครงการ “DSI Campus Tour #Season 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยแพร่บทบาท ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ภายใต้โครงการ “DSI Campus Tour #Season 1” เพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรม ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ความคิดเห็นจากนิสติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจ�ำนวนมาก
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ผลงานการอ�ำนวยความยุติธรรม
เชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์
ดีเอสไอได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ผลงานการอ�ำนวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์

ดีเอสไอได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
หทัยรัตน์ นาคศิลป์1
อังศุมาลิน บุญแช่ม2

ชาวเลราไวย์เป็นชนพื้นเมืองผู้บุกเบิกที่ดินบริเวณหาดเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยกลายเป็น
ผูบ้ กุ รุกจากค�ำสัง่ ศาลจังหวัดภูเก็ตจากกรณีทนี่ ายทุนฟ้องขับไล่ดว้ ยโฉนดทีด่ นิ กระดาษเพียงใบเดียว ซึง่ มีอทิ ธิพลเหนือ
การครอบครองและอาศัยของชาวเลราไวย์ 2,000 กว่าชีวิต ใน 247 ครัวเรือน ที่อาศัยกันอย่างหนาแน่น
บนเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าได้อยู่อาศัยและท�ำมาหากินในพื้นที่พิพาทต่อเนื่องมากว่า 7 ชั่วอายุคน
มีการตั้งบ้านเรือน มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่บ้านของบรรพบุรุษของพวกเขาก�ำลังจะถูก
รื้อถอน ชาวเลราไวย์จึงตกอยู่ในสถานภาพท้อแท้ หมดหวัง เจ็บปวดกับชะตากรรมที่กระหน�่ำซ�้ำจนตั้งตัวไม่ติด ความ
ยากจนทีม่ อี ยูแ่ ล้วก็ทวีเพิม่ ขึน้ ผูค้ นล้มป่วยลงเหมือนใบไม้รว่ ง เด็ก สตรีขาดหัวหน้าครอบครัวมาดูแล ความหายนะก�ำลัง
จะเกิดขึ้นทั้งชุมชน
ต่อมามีหน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยเหลือ กลับปรากฏว่ามีการน�ำข้อมูลไปเปิดเผย จนท�ำให้ชาวเลราไวย์ตอ้ งถูกฟ้อง
ร้องด�ำเนินคดีนับร้อยคน สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ชาวเลราไวย์จึงปักใจเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ฝ่าย
นายทุน ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเลราไวย์กับเจ้าหน้าที่รัฐจึงถูกปิดตาย จนท�ำให้ ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากหน่วย
งานอื่น ชาวเลราไวย์ต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาโดยล�ำพัง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องแก้ไขโดยกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะยุติปัญหาด้วยสันติวิธีและ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ทุ ก ฝ่ า ย กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ กรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ สถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์ และยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับกรมศิลปากร สถาบันวิจัยเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้
เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านอ่านแปลวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ มูลนิธิชุมชนไท รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจาก ชาวเลราไวย์ในพื้นที่ด้วย
ดังนัน้ เมือ่ ชาวเลราไวย์ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าทีร่ ฐั หน่วยงานของรัฐจึงต้องทลายก�ำแพงความไม่ไว้วางใจของชาวเล
ราไวย์ออก โดยการใช้เครือข่ายภาคประชาชนเพือ่ ท�ำความเข้าใจกับชาวเลราไวย์ จนสามารถสร้างความไว้ใจให้กบั ชาวเล
ราไวย์ได้ จนน�ำมาสู่จุดเริ่มต้นของการวางแผนในการรวบรวมพยานหลักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ โบราณคดี
ประวัตศิ าสตร์ และตามหลักกฎหมายและน�ำพยานหลักฐานต่าง ๆ เข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลไม่วา่ จะเป็นภาพถ่ายทาง
อากาศย้อนอดีต, โครงกระดูกที่ขุดค้นพบที่พื้นที่พิพาท ซึ่งตรวจ DNA แล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนใน
ลักษณะเครือญาติโดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่ท�ำการขุดค้น, ทะเบียนนักเรียนเล่มแรกของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ที่พบ
รายชื่อชาวเลราไวย์เข้ามาศึกษาก่อนปี 2497 (ก่อนออก ส.ค.1) ซึ่งพบว่ายังมีชีวิตอยู่บางส่วน และพยานหลักฐานอื่น
ๆ ซึ่งได้น�ำพยานหลักฐานดังกล่าวเสนอต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ศาลได้พิจารณาอย่างรอบด้าน
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เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช�ำนาญการ ส่วนประชาสัมพันธ์   ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
นักประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์   ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

จนกระทัง่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 31 มีนาคม 2560 ศาลจังหวัด
ภูเก็ตได้ยกฟ้องคดีที่นายทุนฟ้องขับไล่ชาวเลราไวย์ออกจากที่ดินพิพาท ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวม 7 คดี เนื่องจากมี
พิรุธควรสงสัยหลายอย่างในหลักฐาน ส.ค.1 และใบไต่สวนในการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท กล่าวคือ มีการเพิ่มเติม
ข้อความ บันทึกข้อความอันเป็นเท็จ และไม่กรอกข้อความที่ส�ำคัญว่ามีชาวเลอาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อนการออกโฉนด
ท�ำให้ศาลสงสัยว่าผูท้ มี่ ชี อื่ ในโฉนดทีด่ นิ เป็นผูท้ มี่ สี ทิ ธิในทีด่ นิ หรือไม่ เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัย ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง จึง
ถือเป็นชัยชนะที่สร้างความสุขให้กับชาวเลราไวย์ ชีวิตใหม่ก�ำลังจะเริ่มขึ้น ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ก�ำลังจะ
เข้ามาเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสิทธิและเสรีภาพเทียบเท่ากับประชาชนคนไทยทั่วไป
ความส�ำเร็จครั้งนี้เป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์การอ�ำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำของกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความส�ำคัญและถือเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม
ในกระบวนการยุตธิ รรมต่อไป โดยผลงานการอ�ำนวยความยุตธิ รรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์นี้ ยังส่งผลให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษได้รบั รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ด้านการพัฒนาการบริการ ระดับดี จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ชือ่ ผลงาน “การอ�ำนวยความยุตธิ รรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์” ซึง่ จะมีพธิ รี บั รางวัลฯ ใน
วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูนำ 
�้ ทัง้ นี้ การมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานทีม่ คี วามโดดเด่นใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้น
ให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทําหน้าที่ให้ดีขึ้น ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นทีย่ อมรับ
ในระดับนานาชาติด้วย
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ด้านการพัฒนาการบริการ ระดับดี ถือเป็นหนึ่งในความ
ภาคภูมใิ จของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ทีม่ งุ่ เน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
และในอนาคต กรมสอบสวนคดีพเิ ศษจะมุง่ มัน่ พัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดยี งิ่ ขึน้
ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ชาวเลราไวย์ได้เรียนรูใ้ นบทเรียนทีอ่ าจต้องเขียนในประวัตศิ าสตร์หน้าหนึง่ ของพวกเขาว่า การรุกรานของนายทุน
ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียวสร้างความเดือดร้อนให้กบั พวกเขาทัง้ ชุมชน เรียนรูบ้ ทเรียนในการต่อสูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่กบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เรียนรู้ในพลังความสามัคคีของชุมชน และเกิดความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม สิ่ง
ส�ำคัญคือการเข้าใจค�ำว่าศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์เป็นครัง้ แรก ชาวเลราไวย์กว่า 2,000 ชีวติ ชีวติ ทีเ่ หลืออยูเ่ ปีย่ มไป
ด้วยพลังใจ ที่สังคมให้โอกาสและยอมรับชนพื้นเมืองอย่างพวกเขา

ชาวเลราไวย์ กลุ่มชนเก่าแก่คู่เกาะภูเก็ต
ชาวเลรุ่นบรรพบุรุษอพยพมาจากหลายแหล่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยท�ำกินกับทะเลและป่าบนบกสืบต่อกัน
มาหลายชั่วอายุคน งานวิจัยหลายแหล่งสรุปได้ว่าชาวเลอยู่ในเกาะภูเก็ตมากว่า 300 ปี
แต่ด้วยสภาพของเมืองภูเก็ตที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจนเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน�ำของโลกใน
ปัจจุบนั ท�ำให้ทดี่ นิ และทรัพยากรการท่องเทีย่ วเช่นหาดทราย ชายทะเล เกาะแก่ง ปะการัง ตลอดจนภูเขา น�ำ้ ตก ป่า
ชายเลนมีมูลค่าและราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาซื้อครอบครอง
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ เพือ่ ท�ำธุรกิจ จึงเกิดการแก่งแย่งการครอบครองเป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านีก้ บั ชุมชนทีค่ รอบครอง
อยู่เดิมอย่างรุนแรง ชาวเล จึงถูกจ�ำกัดสิทธิและโอกาสในการครอบครองที่ดินอยู่อาศัย ตลอดจนที่ทำ� มาท�ำกินในทะเล
อันน�ำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย
จุดเปลี่ยนส�ำคัญ ของการตรวจสอบเรื่องการเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของชาวเลย์กลุ่มนี้ เกิดขึ้นจากการตรวจ
สอบของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเมือ่ ปี 2557 ซึง่ ใช้วธิ กี ารขุดเอาซากกระดูกไปตรวจสอบอายุไข โดยพันต�ำรวจโท ประ
วุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น) ระบุถึงการตรวจพิสูจน์
ดีเอ็นเอกระดูกบรรพบุรษุ ชาวเลทีข่ ดุ พบบริเวณชุมชนชาวเลทีห่ าดราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพือ่ น�ำไปเป็นหลักฐานยืนยัน
ความยาวนานของชุมชนชาวเลหาดราไวย์วา่ เมือ่ น�ำดีเอ็นเอจากกระดูกทีพ่ บไปเปรียบเทียบกับคนเฒ่าคนแก่ในหมูบ่ า้ น
ผลออกมาพบว่ามีดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับคนเฒ่าคนแก่กลุ่มหนึ่งในชุมชน ดังนี้ย่อมมีความสัมพันธ์กับลูกหลานชาวเลอีก
เป็นจ�ำนวนมาก ส่วนการพิสูจน์หลักฐานทางโบราณคดีพบว่า ชิ้นส่วนกระดูกมีอายุไม่ต�่ำกว่า 60 ปี นอกจากนี้ได้พบ
หลักฐานเครื่องเซ่นไว้ตามพิธีกรรมของชาวเล เช่น เปลือกหอยสวยงาม ซี่งปกติไม่ได้พบหอยเหล่านี้ในบริเวณนี้ ทั้ง
สอดคล้องกับพิธกี รรมฝังศพของชาวเลทีม่ กั น�ำเปลือกหอยฝังรวมกับศพ ด้วยความเชือ่ ว่าดวงวิญาณของบรรพบุรษุ ชาวเล
มีความผูกพันธ์หรือมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับท้องทะเลโดยหลักฐานส�ำคัญที่ดีเอสไอค้นพบขณะนี้มีอย่างน้อย 4 ชิ้น มีทั้ง
พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล และผลการตรวจพิสจู น์ดเี อ็นเอ ซึง่ บ่งชีว้ า่ ชาวเลได้อาศัยอยูใ่ นบริเวณหาดราไวย์
มานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
จากการศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาในอดีตพบว่า เกาะภูเก็ตประกอบด้วยชุมชนหลายเชือ้ ชาติ ภาษา มาพบกัน
บนเกาะภูเก็ต ด้วยการแสวงโชคและด้วยการค้าทางทะเล ผสมกลมกลืนกันจนเกิดเป็นสายเลือดใหม่ ชาวภูเก็ตในยุค
ถอยหลังไปเมือ่ กว่า 100 ปีกอ่ นจึงมีชนชาติปะปนกันอยูห่ ลายเผ่าพันธุ์ โดยเฉพาะกลุม่ ชาวเลซึง่ เป็นกลุม่ แรกๆ ทีม่ าตัง้
ถิน่ ฐานอยูท่ ภี่ เู ก็ต ท�ำให้ภเู ก็ตมีขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ การแต่งงาน การเกิด การตาย การแต่ง
กาย และการก่อสร้างบ้านเรือนทีอ่ าศัยฯ อันมีรปู แบบผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมและศิลปกรรมหลายเชือ้ ชาติอย่าง
ซับซ้อน และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
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ส�ำหรับชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา มีหลักฐานเก่าแก่ทยี่ นื ยันความเป็นชุมชนดัง้ เดิมว่ามีชาวอุรกั ลาโว้ยอยูม่ าก่อน เช่น
หลักฐานทะเบียนบ้านที่ระบุปีเกิดชาวเล พ.ศ. 2445 บัตรประชาชนปี พ.ศ. 2477 และ 2479 หลุมฝังศพของหัวหน้า
เผ่า ป่าช้า ต้นมะพร้าวเก่าแก่ วัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ผู้น�ำและสาแหรกตระกูลของคนในชุมชนพบว่า สามารถโยงใยย้อนกลับไปได้ถึง
7 ชั่วอายุคน ซึ่งหลายคนยังมีหลุมฝังศพอยู่ที่สุสาน ยิ่งแสดงยืนยันให้เห็นว่าชุมชนได้อยู่สืบต่อกันมานานนับร้อยปีจริง
และยังมีหลักฐานการใช้ทดี่ นิ ท�ำกิน เช่นต้นมะพร้าวอายุเกือบร้อยปีและยังมีอยูใ่ ห้เห็นในปัจจุบนั รวมทัง้ ชายหาดซึง่ เป็น
ทีจ่ อดเรือของชาวเลทีใ่ ช้หากินในทะเล และจากหลักฐานวิดที ศั น์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่หาดราไวย์ ในปี พ.ศ. 2502 แสดงให้เห็นบ้านเรือนของชาวเลประมาณ 40 หลังคา
เรือน ปลูกอยู่ใกล้เคียงกัน และมีสภาพเก่าแก่ แสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนที่มีอยู่มานานก่อนหน้าที่จะมีผู้อ้างสิทธิ์
แจ้งครอบครอง (ส.ค.1) ว่า สภาพที่ดินนั้นเป็นสวนมะพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2497 ยิ่งกว่านั้นยังมีหลักฐานอื่นประกอบที่
ส�ำคัญ เช่นทะเบียนนักเรียนของชาวเลในชุมชนทีศ่ กึ ษาวิจยั หลายคนเช่นนายถวิล และนายสน ซึง่ อายุกว่า 60 ปีก็เคย
เรียนทีน่ ี่ มีใบมรณบัตร และยังมีโบสถ์คริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ซงึ่ ก่อตัง้ โดยนักบวชชาวออสเตรเลียสองสามีภรรยาชือ่
เดวิดและโดลีน โอเก้น ซึ่งมาเผยแพร่ศาสนาตามชุมชนต่างๆ ที่เป็นมอแกนและอุรักลาโว้ยตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2500 จน
สามารถพูดภาษาอุรักลาโว้ยได้ และได้สร้างโบสถ์ในปี พ.ศ. 2542 ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

• ส�ำนักข่าวทีนิวส์
• หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
• www.manager.co.th
• https://hilight.kapook.com/view/148596
• ส�ำนักข่าวชายขอบ
• ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
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DSI ผุดเครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลอง
สถานการณ์ SIMULATOR
พัฒนาความช�ำนาญ
การใช้อาวุธแม่นย�ำ – ปลอดภัย

DSI ผุดเครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR
พัฒนาความช�ำนาญการใช้อาวุธแม่นย�ำ – ปลอดภัย
ร้อยต�ำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี 1

ความเป็นมาของเครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษมีแนวคิดทีจ่ ะจัดท�ำเครือ่ งฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR ตัง้ แต่ปี 2556 โดย
มีนโยบายทีจ่ ะฝึกยุทธวิธใี นการใช้อาวุธปืนให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ นอกเหนือจากการฝึกด้วยการใช้อาวุธ
ปืนจริง ซึ่งที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้เช่าสถานที่ต่างๆ เพื่อจัดฝึกความพร้อมในกรณีดังกล่าว แต่พบว่ามีค่าใช้
จ่ายสูง และเกิดความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระหว่างการฝึกใช้อาวุธ ดังนั้น การจัดท�ำเครื่องฝึกยิงปืน
จ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกบุคคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของการฝึก พบว่าได้มผี ลลัพธ์ทดี่ เี กินคาดหมายและมีการส่งมอบเครือ่ งฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์
SIMULATOR เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2560 โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของกองปฏิบตั กิ ารพิเศษ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
เครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ simulator ใช้ส�ำหรับการฝึกยิงอาวุธปืน และอบรมทางด้านยุทธวิธี ให้แก่
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ให้มที กั ษะในการยิงปืนเพือ่ ต่อสูป้ อ้ งกันตนเองจากการต่อสูข้ ดั ขวางใน
การปฏิบตั กิ ารตรวจค้นจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมาย และเพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั การฝึกมีความสามารถ ความช�ำนาญใน
การใช้อาวุธประจ�ำกายในสถานการณ์จ�ำลองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแม่นย�ำและมีความปลอดภัย

ประโยชน์ของเครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ simulator

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ต้องจัดหาเช่าสถานที่ เพื่อท�ำการฝึกบุคคลากร
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
3. ลดงบประมาณในการใช้กระสุนส�ำหรับฝึก เนือ่ งจากเครือ่ งฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ simulator ใช้อาวุธ
ปืนที่บรรจุลมหรือแก๊สแทนการใช้กระสุนจริง
4. ลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ และบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานใน
การใช้อาวุธปืน
5. สามารถจัดรูปแบบของการฝึกให้มคี วามเสมือนจริงและมีความหลากหลายของฉากจ�ำลองทีม่ จี ำ� นวนประมาณ
50 - 60 ฉาก
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คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1. ชุดคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างภาพเพื่อฉายให้ปรากฏบนจอรับภาพเท่าขนาดคนเสมือนจริง และ เป็น
เหตุการณ์ตอ่ เนือ่ งเช่นเดียวกับภาพยนต์ มีความเร็วเท่ากับเหตุการณ์จริง สามารถตอบสนองและประเมินเหตุการณ์ตาม
ความต้องการของหน่วยการฝึก ท�ำงานด้วยระบบดิจติ อล อุปกรณ์การท�ำงานหลักสามารถท�ำงานได้จากหน่วยเก็บข้อมูล
(Hard Disk) ของชุดคอมพิวเตอร์
2. ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถถ่ายเหตุการณ์ย้อนหลังสถานการณ์ เพื่อดูซ�้ำใหม่ได้ และมีระบบย้อน
สถานการณ์ใหม่แบบช้า
3. สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ยิงบนจอภาพของอาวุธปืนพกสั้นและปืนเล็กยาว
4. มีชุดเครื่องฉายภาพเพื่อให้ภาพจากคอมพิวเตอร์ไปปรากฏแสดงบนจอภาพได้ชัดเจน
5. จอรับภาพในห้องฝึกมีขนาดไม่น้อยกว่า 7 x 12 ฟุต
6. มีชดุ ค�ำสัง่ หรือโปรแกม (Software) สามารถสร้างสถานการณ์แบบภาพยนตร์ (Scenarios) ทีใ่ ช้สำ� หรับการ
ฝึกและสามารถถ่ายท�ำฉากต่างๆ ให้สอดคล้องกับสิง่ แวดล้อมจริง ตามภูมปิ ระเทศทีต่ อ้ งการฝึกรองรับสถานการณ์ทอี่ าจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้
7. มีอปุ กรณ์เครือ่ งเสียงทีใ่ ห้ระดับเสียงมาตรฐานสมจริงกับสิง่ แวดล้อมจริง และสามารถปรับเพิม่ – ลดระดับ
เสียงได้ จ�ำนวน 1 ชุด พร้อมชุดหูฟังไร้สาย จ�ำนวน 12 ชุด
8. สถานีการฝึกสามารถรองรับการฝึกได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 4 คน
9. โปรแกรมสามารถพิจารณาการยิงโดนเป้าบุคคลในจุดต่างๆ ของร่างกายได้ เช่นศีรษะ ล�ำตัว หน้าอก หัวใจ
ช่องท้อง แขน ขา และหากยิงถูกอาวุธที่เป้าถืออยู่ก็สามารถพิจารณาการยิงและแสดงผลได้ด้วยความพิวเตอร์
10. โปรแกรมสามารถแสดงภาพระยะจากผู้ยิงถึงเป้าได้ตั้งแต่ระยะ 3 เมตร ถึง 25 เมตร

36

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

งบประมาณ

งบประมาณจ�ำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
เครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความทันสมัย และมีการพัฒนา
ให้มีความเสมือนจริงมากกว่าของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อีกทั้งมีการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนของส�ำนักปฏิบัติการพิเศษให้มีความช�ำนาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าว และน�ำมาพัฒนาฝึกสอนให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญในการใช้อาวุธปืนต่อไปในอนาคต
กองปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดอบรมฝึกยุทธวิธีในการใช้อาวุธปืนให้กับข้าราชการและเจ้า
หน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้เครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR จ�ำนวน 200 คน และแบ่งการ
ฝึกเป็น 10 กลุม่ กลุม่ ละ 20 คน ใช้เวลาในการฝึกทัง้ หมด 10 สัปดาห์ ซึง่ ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิน้ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องท�ำการทดสอบการใช้อาวุธปืนในส่วนของการยิงโดยใช้เป้าธรรมดา โดยการ
จ�ำลองสถานการณ์จริง โดยมุ่งหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผ่านการทดสอบดังกล่าวน�ำ
ทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญไปปรับใช้กับการใช้อาวุธปืนในสนามจริงได้ ทั้งนี้ กองปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ จะมีการจัดอบรมฝึกยุทธวิธใี นการใช้อาวุธปืนให้กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ โดยใช้เครือ่ ง
ฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรมเครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลอง
สถานการณ์ SIMULATOR ให้มีความเสมือนจริงและทันสมัยต่อไป และในอนาคต หากสถาบันพัฒนาการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก ก่อตั้งแล้วเสร็จ อาจมีแผนขยายการฝึกใช้เครื่องฝึกยิงปืนจ�ำลองสถานการณ์ SIMULATOR ไปยังพืน้ ทีด่ ังกล่าวด้วย และอาจมีการพัฒนาและเพิม่ เติมในส่วนของสถานที่การฝึก และการขยายฉากในส่วน
ของด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสมือนจริงในการฝึกอบรม
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การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันที่ก�ำลังก้าวสู่สังคมโลก ไร้พรมแดน
อย่างรวดเร็ว ทีเ่ ป็นผลมาจากการพัฒนาและหลอมรวมเทคโนโลยี (Converging Technologies) สาขาต่างๆ เข้าด้วย
กัน เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ส�ำคัญ ท�ำให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของแต่ละประเทศ ต่างต้องเร่งปรับตัวให้
เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ
ทั้งนี้ ในด้านอาชญากรรมก็เช่นเดียวกัน มีการปรับตัวโดยมีรูปแบบและวิธีการกระท�ำความผิดที่ซับซ้อน ผู้
กระท�ำความผิดเป็นผู้มีความรู้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ รวมทั้งด�ำเนินการในลักษณะของเครือข่ายอาชญากรรม
ข้ามชาติ เพื่อรองรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมลักษณะดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ถูกจัดตั้งขึ้น และ
มีการตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดยมีเจตนารมณ์ให้มี “บุคลากร” ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ และเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษ) พร้อมทัง้ “กระบวนงาน” ทีเ่ ป็นวิธกี ารสืบสวนและสอบสวนเป็นพิเศษ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การท�ำให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนา “บุคลากร” ทีเ่ ป็นพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ “องค์ความรู้” ส่วนสิ่งที่จะขับเคลื่อน ”กระบวน
งาน” หรือวิธกี ารสืบสวนและสอบสวนคดีพเิ ศษ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ “นวัตกรรม” โดยองค์ประกอบทัง้ 4
ประการ อันได้แก่ องค์ความรู้ บุคลากร กระบวนงาน และนวัตกรรม จะต้องสอดประสานเชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบ
ทีผ่ า่ นมาในอดีตองค์กรทัว่ ไปส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับ 4 องค์ประกอบ ในลักษณะเป็นการคัดเลือกบุคลากร
ที่มีความรู้จากระบบการศึกษาหรือประสบการณ์ท�ำงานในองค์กรที่ท�ำงานคล้ายหรือเหมือนกัน ร่วมกับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรให้สามารถท�ำงานตามกระบวนงานที่มีอยู่ขององค์กรได้ โดยในส่วนของนวัตกรรมซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการวิจัยและพัฒนานั้น ไม่ค่อยให้ความส�ำคัญ เพราะถือว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผล
ตอบแทนได้ในระยะสั้น จึงมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า
แต่ในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ องค์กรทีแ่ ข่งขันและสามารถด�ำเนินอยูไ่ ด้ทา่ มกลางกระแสการเปลีย่ นแปลง ของโลก
ดังกล่าวกล่าวข้างต้น จ�ำเป็นต้องอาศัยการสร้าง “องค์ความรู้” จนเกิดเป็น “นวัตกรรม” ที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ นองค์กรในเชิงรุก ดังจะเห็นตัวอย่างประเทศหรือองค์กร ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เช่น ประเทศ
เกาหลีใต้ Apple Google Facebook SCG (เครือซิเมนต์ไทย) ปตท. (PTT) ฯลฯ ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม จึงกลายเป็นความจ�ำเป็นขององค์กรในปัจจุบันที่ต้องการประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างยั่งยืน ซึ่งการสร้าง
“องค์ความรู้” ขององค์กรจะเป็นฐานพลัง ท�ำให้เกิดการพัฒนา “บุคลากร” ท�ำให้เกิดการปรับปรุง “กระบวนงาน”
และน�ำไปสู่การสร้าง “นวัตกรรม” ในที่สุด
นวัตกรรม เป็นการสร้างสิ่งใหม่ (Novelty) ที่ต้องมีการน�ำไปใช้งาน (Adoption) และก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิง
มูลค่า (Outcome) เพื่อรองรับเหตุการณ์ส�ำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว โดยในการ
พัฒนานวัตกรรมนัน้ จะต้องมีทศิ ทางและแบบแผนทีช่ ดั เจน ทัง้ นี้ สามารถจ�ำแนกนวัตกรรมเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
(1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (2) นวัตกรรมกระบวนการ (3) นวัตกรรมการตลาด และ (4) นวัตกรรมองค์กร
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และพร้อมรองรับกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ
ที่จะเกิดขึ้น จึงได้ก�ำหนดโครงสร้างและอัตราก�ำลัง ให้มีส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ ท�ำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสังกัดกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานวิจยั และพัฒนาเครือ่ งมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบตั งิ านสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นส่วนทีเ่ สริม
จากการจัดหาผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารจัดจ�ำหน่าย โดยมุง่ เน้นให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษโดยเฉพาะ
กล่าวคือเป็นอุปกรณ์เครือ่ งมือเฉพาะด้านทีเ่ ชือ่ มโยงและท�ำงานร่วมกันได้สำ� หรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ตลอดจนการพิสจู น์ความผิดและระบุผกู้ ระท�ำความผิด อีกทัง้ ยังมีมคี วามน่าเชือ่ ถือและรับฟังได้ในชัน้ ศาล
การวิจัยและพัฒนาดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่สามารถด�ำเนินการได้ด้วยตนเองทั้งหมด เนื่องจากข้อ
จ�ำกัดด้านงบประมาณ ในการสร้างห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการวิจัยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลายต่างๆ
ประกอบกับข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนบุคลากร และการด�ำเนินงานต้องใช้ความรู้ความสามารถในระดับสูงและหลากหลาย
สาขา จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมาก และหลาก
หลายสาขา ซึง่ นอกจากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ยังสามารถพัฒนาเครือ่ งมืออุปกรณ์ทไี่ ม่มใี นท้องตลาด ตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้แสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นน�ำของประเทศ จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้การจัดงานสัมมนาวิชาการและประกวด
ผลงานเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
1) เพื่อแสวงหารวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2) เพื่อส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
3) เพื่อจัดท�ำทะเบียน (directory) และสร้างเครือข่ายนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ทั้งนี้ ที่ผ่านได้ด�ำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและประกวดผลงานมาแล้ว จ�ำนวน 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะ
มีสถาบันการศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมกับกรมสอบสวนคดพิเศษเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งแต่ละปี
ได้มีการพัฒนารูปแบบการประกวดผลงานเพื่อน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อไป ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพร่วม โดย
การประกวดผลงานเป็นแบบเชิงแนวคิด (Concept) ในลักษณะของบทคัดย่อ (Abstract) และน�ำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation) มีผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมจ�ำนวน 8 ผลงาน
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้า
ภาพร่วม โดยการประกวดผลงานยังคงเป็นแบบเชิงแนวคิด (Concept) แต่ปรับเป็นลักษณะข้อเสนอขนาดสั้น (Short
Proposal) และน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) มีผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมจ�ำนวน 26 ผลงาน
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วม โดยการประกวดผลงานยัง
คงเป็นแบบเชิงแนวคิด (Concept) ในลักษณะข้อเสนอขนาดสัน้ (Short Proposal) แต่ปรับให้มกี ารคัดเลือกผลงานที่
มีคุณภาพให้น�ำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) จ�ำนวน 9 ผลงาน ส่วนที่เหลือให้น�ำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation) จ�ำนวน 29 ผลงาน
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ครัง้ ที่ 4 จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วม โดยการประกวดผล
งานยังคงเป็นแบบเชิงแนวคิด (Concept) ในลักษณะข้อเสนอขนาดสั้น (Short Proposal) แต่ปรับให้มีการแยกการ
ส่งข้อเสนอโดยผู้ส่งระบุประเภทการน�ำเสนอตั้งแต่ต้น พร้อมก�ำหนดหัวข้อหลักการประกวด ได้แก่Image enhancement, Biometrics และ Crowdsourcing โดยผลงานทีน่ ำ� เสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) มีจำ� นวน 6 ผล
งาน และผลงานที่น�ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) มีจ�ำนวน 10 ผลงาน
ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้า
ภาพร่วม โดยการประกวดได้ปรับเป็นการพัฒนาชิ้นงาน ในลักษณะซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software) ภายใต้หัวข้อ
“การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)” โดยทุกผลงานน�ำเสนอทั้งรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบ
โปสเตอร์ (Poster Presentation) มีผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมจ�ำนวน 8 ผลงาน
ผลจากการด�ำเนินงานสัมมนาวิชาการและประกวดผลงานทั้ง 5 ครั้ง ดังกล่าว ท�ำให้เกิดการต่อยอดขยายผล
เป็นความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) อุปกรณ์บนั ทึกภาพและวีดโี อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้สำ� หรับเฝ้าดูเหตุการณ์โดยส่งข้อมูล ภาพวีดโี อ
แบบไร้สาย ผ่าน 3G/4G หรือ Wi-Fi ไปแสดงยังผู้ใช้งานผ่าน Web Application และบันทึกจัดเก็บ ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างการรับ-ส่ง รวมทั้งสามารถควบคุมการ
ท�ำงานอุปกรณ์ได้ในระยะไกล เช่น การหมุน (Pan-Tilt) การขยายภาพ (Zoom) ปรับความละเอียดภาพ (Resolution)
หรือบันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในภาพ (Motion Detection)
2) อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น
อุปกรณ์ทอี่ อกแบบเป็นชิน้ ส่วน (Module) ทีส่ ามารถดัดแปลงความสามารถอุปกรณ์ให้เข้ากับภารกิจได้อย่างหลากหลาย
รองรับการเฝ้าดูเหตุการณ์และบันทึกข้อมูล ภาพวีดีโอ (Video) เสียง (Sound) และพิกัดต�ำแหน่ง (GPS) ผ่านเครือ
ข่าย 3G/4G หรือ Wi-Fi รวมทั้งสามารถใช้ติดตัวผู้ปฏิบัติงาน ส�ำหรับให้ผู้ควบคุมทราบพิกัดต�ำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน
และเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว ได้หลายตัวพร้อมกัน
3) ระบบจัดเก็บหลักฐานและเชือ่ มโยงการท�ำงานอุปกรณ์พเิ ศษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้สำ� หรับ
จัดเก็บหลักฐาน ภาพ (Image) เสียง (Audio) และวีดโี อ (Video) ทีไ่ ด้จากอุปกรณ์พเิ ศษ โดยมีการรักษาความน่าเชือ่
ของหลักฐาน ตามหลักการรักษาห่วงโซ่ของพยานหลักฐาน (Chain of Custody) เพือ่ ใช้เป็นพยานหลักฐานในชัน้ ศาล
4) อุปกรณ์ USB Flash Drive ส�ำหรับจัดเก็บพยานหลักฐานดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ส�ำหรับ
เก็บรวบรวมหลักฐานดิจทิ ลั ทีถ่ กู เก็บอยูใ่ นหน่วยความจ�ำ  RAM เช่น ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลของโปรแกรมทีถ่ กู เปิดใช้งาน
ข้อมูลการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสงสัยที่ถูกใช้ในการก
ระท�ำความผิด เพื่อน�ำไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยงการกระท�ำความผิดหรือผู้กระท�ำความผิดต่อไป
5) อุปกรณ์ชว่ ยตรวจสอบลายมือชือ่ หรือลายเซ็นเบือ้ งต้น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ใช้สำ� หรับเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างลายเซ็นต้องสงสัยกับลายเซ็นต้นฉบับ โดยใช้หลักการของการประมวลผล
ภาพ (Image Processing) เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนา การท�ำงานเป็นการค�ำนวณเชิงคณิตศาสตร์เพือ่ ดึงคุณลักษณะ
ของลายเซ็นมาเปรียบเทียบหาค่าเปอร์เซ็นความเหมือน โดยมีความสามารถในการสกัดตราประทับออกจากลายเซ็นที่
ต้องการใช้ในการตรวจสอบ
การวิจยั พัฒนาเครือ่ งมืออุปกรณ์ดงั กล่าวอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น ซึง่ อยูใ่ นระดับต้นแบบ (Prototype) จึงจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการทดลองใช้งานควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและเปิดรับความคิดเห็นในการ
ใช้งานจากผู้ปฏิบัติเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับน�ำมาใช้งานจริงต่อไป
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นอกจากนี้ การวิจยั พัฒนาเครือ่ งมืออุปกรณ์ดงั กล่าว จ�ำเป็นต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลุมลักษณะภารกิจการ
ปฏิบตั งิ านของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ซึง่ ปัจจุบนั กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ได้จดั ท�ำแผนทีน่ ำ� ทาง (Roadmap) การพัฒนา
อุปกรณ์พิเศษ ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งได้ก�ำหนดรายการ
และเทคโนโลยีที่จ�ำเป็น พร้อมทั้งแผนงานโครงการรองรับการพัฒนา ตลอดจนก�ำหนดโครงสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบวิธีการเพื่อให้ได้เทคโนโลยีมาใช้งาน ซึ่งต้องมีการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการพัฒนา
“องค์ความรู้” “บุคลากร” และ”กระบวนงาน” ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นต่อไป
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เครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ :

เบื้องหลังความส�ำเร็จในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรม มี
ภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยด�ำเนิน
การเฝ้าระวัง สืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงและด�ำเนินคดีเพื่อปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ ป้องกัน ปราบปราม
ขบวนการทุจริตและสร้างผลกระทบให้กบั องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ.
2547
ตามยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกในการป้องกัน
การกระท�ำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความส�ำคัญเรื่องการให้เครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยแนวทางการพัฒนาคือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเผยแพร่ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นภารกิจของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ การมีสว่ น
ร่วมเป็นปัจจัยส�ำคัญอันเนือ่ งมาจากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีอ่ าสาเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพเิ ศษ ดังนัน้ เมือ่ สมาชิกเครือข่ายฯ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
แล้วจะสามารถท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้
ฉะนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านมีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเห็นควรมอบรางวัลให้กับเครือข่ายการท�ำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้ความร่วมมือที่ดี
กับกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเสมอมา เพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญก�ำลังใจ และความเชือ่ มัน่ ให้กบั เครือข่ายต้นแบบ
ดีเอสไอทีด่ วี า่ ผูท้ ที่ ำ� ความดียอ่ มมีผเู้ ห็นคุณค่าของความดี และทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เพือ่ กระตุน้ ให้เครือข่ายมีความรูส้ กึ ตืน่ ตัว
เชื่อมั่นศรัทธาในการประพฤติดี และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษของตน
อันจะส่งผลให้เกิดการป้องกันและป้องปราบปัญหาอาชญากรรมให้ลดน้อยลง ตลอดจน เพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมบทบาท
ของภาคประชาชน และภาคีทางสังคมอื่นๆ ให้ตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยในปีนี้ จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เครือข่ายหน่วยงาน / บุคคลทีไ่ ด้รบั รางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แยกออก
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายระหว่างประเทศ ดังนี้

เครือข่ายภาครัฐ

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายภาครัฐที่มีการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีเสมอมา
ประกอบด้วย

1) กรมการปกครอง
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ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
กรมการปกครองให้ความสนับสนุนระบบงานทะเบียนราษฎรและเชื่อมโยง
ข้อมูลทะเบียนราษฏร ข้อมูลทะเบียนบ้าน เพือ่ สนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ตลอด
จนการสนับสนุนการแฝงตัวต่างๆ ท�ำให้สามารถน�ำผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษตาม
กฎหมายได้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

2) กรมการขนส่งทางบก

ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
กรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมด�ำเนินงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 (บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ   คดีพิเศษ ระหว่าง กรม
สอบสวนคดีพิเศษ กับ กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) โดย
ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนสืบสวนสอบสวน ได้แก่ ข้อมูล
ทะเบียนพาหนะ, ข้อมูลรถขนส่ง, ข้อมูลใบอนุญาต, ข้อมูลใบอนุญาตประจ�ำรถ และ
ข้อมูลอื่นๆ ผลงานล่าสุดอาทิ   คดีรถยนต์ที่หลีกเลี่ยงภาษีน�ำเข้า รวมถึงสามารถยึด
รถยนต์ที่ถูกขโมยจากต่างประเทศ เพื่อมาจ�ำหน่ายในประเทศไทยได้

3) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
- บันทึกความเข้าใจ “ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ”
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ จัดท�ำระบบฐาน
ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ รหัสเปิดบนเครือข่ายแผนทีเ่ พือ่ กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษ
(DSI MAP EXTENDED)”
- ร่วมกันวิจยั และพัฒนา “โครงการน�ำระบบตรวจการณ์เป้าหมายทางทะเล
และอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ”
- อบรมหลักสูตรนักบินควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องกรม
สอบสวนคดีพิเศษ

4) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
มีการประชุมและประสานงานในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา การท�ำประมงผิดกฎหมาย หรืองานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และ
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ 3 กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรมีประสิทธิภาพโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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5) นางสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
- พิธกี รด�ำเนินรายการ ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารบูรณาการและพัฒนา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพเิ ศษและหน่วยงานอืน่ “มิติ
ความเป็นมืออาชีพของกรมสอบสวนคดีพิเศษ” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
- วิ ท ยากรบรรยายในกิ จ กรรมการสร้ า งวิ ท ยากรเผยแพร่ ค วามรู ้
อาชญากรรมคดีพเิ ศษ เมือ่ วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรัฐประศาสน
ภักดี (ศูนย์ราชการ)

เครือข่ายภาคเอกชน

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายภาคเอกชนที่มีการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด้วยดีเสมอมา ประกอบด้วย

1) งานสนับสนุนธุรกรรมสาขา ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ให้การสนับสนุนข้อมูลธุรกรรมลูกค้า ตามค�ำขอของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
ตามกฎหมาย, ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านข้อมูลธุรกรรมลูกค้า และ
เป็นวิทยากรพิเศษให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2) นางสาวธวัลรัตน์ สุภาพจันทร์ เจ้าหน้าทีก่ ำ� กับและควบคุม สายประสานการร้องเรียนและการเปิดเผย
ข้อมูลกับหน่วยงานทางการ ก�ำกับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษทีโ่ ดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกีย่ วกับการจัดท�ำคูม่ อื วิธกี ารตรวจสอบ
รายการเดินบัญชี และติดตามร่องรอยทางการเงิน
- สนับสนุนข้อมูลการท�ำธุรกรรมทางการเงินในคดีต่าง ๆ ที่ถูก
ต้องและรวดเร็ว เช่น คดีวัดพระธรรมกาย คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น คดียูฟัน เป็นต้น
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3) ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ข ้ อ มู ล ตามค� ำ สั่ ง ต่ า ง ๆ ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ

4) มูลนิธิ FCF-NVADER

ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
มีบทบาทในการช่วยสืบสวนหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการค้ามนุษย์ใน
รูปแบบขอทาน ให้กบั ศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ และร่วมหาข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์เกีย่ วกับการค้าประเวณีของชาวต่างชาติในประเทศไทย

5) Stella Maris Seafarers Center (ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสเตลลามารีส)
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ส่งต่อข้อมูลคดีประมงในภาคใต้ การสืบสวนช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
ในกรณีตา่ ง ๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั

เครือข่ายภาคประชาชน

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้พจิ ารณาคัดเลือกเครือข่ายภาคประชาชนทีม่ กี ารท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ด้วยดีเสมอมา ประกอบด้วย

1) นายพลิศร โนจา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
- การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการปกป้อง   
มนุษยชน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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2) นายบุญทวี ศรีปาน

3) นางสาววจี มูลหงษ์

4) นายหนูจร พุดผา

5) นายนันทปรีชา ค�ำทอง
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ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กร หน่วยงานและภาค
ประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน และเป็นประธานเครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้ โดยท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและสมาชิก
เครือข่ายศูนย์ปฏิบตั กิ ารคดีพเิ ศษภาคใต้ ซึง่ เป็นผูร้ อ้ งเรียนให้ตรวจสอบ
ป่าพรุคนั ธุลี ซึง่ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 397 ไร่ ถูกนายทุนผูม้ อี ทิ ธิพลและชาว
บ้านบางส่วนบุกรุก จนสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าพรุคันธุลีได้ส�ำเร็จ
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
- ร่วมสร้างศูนย์รับเรื่องราวข่าวสารและอาชญากรรมคดีพิเศษ
ของจังหวัดน่าน
- เป็นแกนน�ำเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ โครงการการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายดีเอสไอในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษปี 2558
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กร หน่วยงานและภาค
ประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน และเป็นประธานเครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้ โดยท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและสมาชิก
เครือข่ายศูนย์ปฏิบตั กิ ารคดีพเิ ศษภาคใต้ ซึง่ เป็นผูร้ อ้ งเรียนให้ตรวจสอบ
ป่าพรุคนั ธุลี ซึง่ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 397 ไร่ ถูกนายทุนผูม้ อี ทิ ธิพลและชาว
บ้านบางส่วนบุกรุก จนสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าพรุคันธุลีได้ส�ำเร็จ

ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังอาชญากรรม
คดีพิเศษ ในปี 2558
- เป็นแกนน�ำเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
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6) นายมาโนช ยังช�ำนาญ

ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
- ตรวจสอบการฉ้อโกงของกลุม่ ออมทรัพย์ในต�ำบล ซึง่ เป็นมูลค่า
ความเสียหายหลายล้านบาทและการกระท�ำผิดกฎหมายของโรงโม่หนิ ใน
ต�ำบลทุ่งระยะเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา
- กิ จ กรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก ด้ า นเทคนิ ค การเก็ บ
รวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายดีเอสไอในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษปี 2558
-  เป็นแกนน�ำเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

7) นางสุธดิ า โกญจนาท
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการ
เก็บรวบรวม พยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายดีเอสไอในการป้องกันอาชญากรรมคดีพเิ ศษ ปี 2558
- เป็นแกนน�ำเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

เครือข่ายระหว่างประเทศ

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้พจิ ารณาคัดเลือกเครือข่ายระหว่างประเทศทีม่ กี ารท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ด้วยดีเสมอมา ประกอบด้วย

1) กลุม่ งานความมัน่ คงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ ในการ
อ�ำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานในการประชุมหารือด้าน
ทวิภาคี และพหุภาคี/การเยี่ยมดูงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในต่าง
ประเทศ

2) Mr. FREDERICK NIXON : Program Director สถาบัน ILEA - Bangkok
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นอย่าง
ดีเสมอมา โดยเฉพาะการเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ส�ำนักกิจการต่างประเทศและคดี
อาชญากรรมระหว่างประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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3) พลต.ต.ดร. อภิชาติ สุรบิ ญ
ุ ญา ผูบ้ งั คับการกองการต่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และหัวหน้า
ต�ำรวจสากลประเทศไทย
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
เป็นผูป้ ระสานงานการประชุมระดับภูมภิ าค ในเรือ่ งอาชญากรรม
ข้ามชาติ และให้ขอ้ มูลบุคคล กลุม่ บุคคล ท�ำเป็นขบวนการอาชญากรรมที่
ส�ำคัญ รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ Interpol

4) ส�ำนักงานผูป้ ระสานต�ำรวจประเทศเนเธอร์แลนด์ (Dutch National Police Liaison office)
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
      เป็นหน่วยประสานงานกลางของส�ำนักต�ำรวจประเทศเนเธอร์แลนด์
ประจ�ำประเทศไทยกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย

5) นายตี๋ เจ้าหน้าประจ�ำสถานทูตเมียนมา
ผลการท�ำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ท�ำร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าช่วยเหลือคนพม่าใน
เรือ 7 คน ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และร่วมกับกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ช่วยเหลือแรงงานซึ่งถูกบังคับท�ำงานในโรงงานมะพร้าว

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. เป็นเครือข่ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างน้อย 3 ปี อย่างต่อเนื่อง
2. เข้าร่วมกับกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษและ/หรือให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อ     
   กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง
4. แสดงออกถึงความเสียสละ ปกป้อง พิทักษ์สังคมด้วยความกล้าหาญ โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย
   หรืออุทิศตนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพื่อช่วยเหลือสังคม
5. บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนรวม และสังคม
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สรุปข้อเปรียบเทียบ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

สรุปข้อเปรียบเทียบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
นายวสวัต ชวลิตธ�ำรง1

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2560 หรือ 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระส�ำคัญหลายประการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือที่เรา ๆ ท่าน ๆ
เรียกกันติดปากว่า พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หรือ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับแรก จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำความเข้าใจ
กับบุคคลทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อมิให้เกิดการกระท�ำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักเรียน
นิสติ นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้าแม่คา้ ในโลกออนไลน์ และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560 หรือพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับที่สองนี้ เป็นความผิดต่อรัฐ อันเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ ดังนั้น     
การรูแ้ ละเข้าใจกฎหมายนีจ้ งึ ป็นเกราะป้องกันต่อตัวเองมิให้ตกเป็นเหยือ่ ในโลกออนไลน์ และป้องกันไม่ให้ตวั เองตกเป็น
ผู้ต้องหาจากการกระท�ำความผิด
ในบทความนี้ ผู้เขียนขอเปรียบเทียบตัวบทในบางมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ดังนี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

		
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
		
มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
		
มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้า
นํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
		
มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
		
มาตรา 8 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้
ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ มิได้มไี ว้เพือ่ ประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
		
มาตรา 9 ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ นื่ โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาํ คุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จาํ ทัง้ ปรับ
		
มาตรา 10 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
		
มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือด
ร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้ง
ความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท ให้รัฐมนตรีออกประกาศกํา
หนดลักษณะและวิธกี ารส่ง รวมทัง้ ลักษณะและปริมาณของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ไม่เป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับและลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับ
ได้โดยง่าย
อธิบาย
เนื่องจากเดิมมาตรา 11 ไม่สามารถด�ำเนินคดีกับผู้ใดได้ ด้วยเหตุที่ผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์นั้น มิได้ “ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา” เพราะมีความประสงค์ที่จะขายสินค้าหรือโฆษณา จึงไม่มี
ความจ�ำเป็นที่ผู้ส่งจะปกปิดหรือปลอมแปลงที่มา ขายอะไร โดยใครก็บอกกันตรง ๆ แต่จากวันนี้ไปหากผู้ใดส่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผรู้ บั สามารถบอกเลิกหรือ แจ้งความประสงค์ เพือ่ ปฏิเสธ
การตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท เช่น การส่ง E-mail ไปขายของหรือฝากร้าน โดย
ผู้รับไม่สามารถบอกปฏิเสธได้ง่าย มีความผิดและมีโทษปรับ 200,000 บาท
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
      มาตรา 12 ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา 9
หรือมาตรา 10
      (1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่า
ความเสียหายนัน้ จะเกิดขึน้ ในทันทีหรือในภายหลังและไม่
ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
      (2) เป็นการกระท�ำโดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่
เกีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภั ย สาธารณะ ความมั่ น คงในทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท�ำ
ต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึง
สิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
      ถ้าการกระท�ำความผิดตาม (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
      มาตรา 12 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 5
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 11 เป็นการก
ระทาํ ต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ ว
กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภั ย สาธารณะ ความมั่ น คงในทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศหรือโครงสร้างพืน้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
      ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นเหตุให้เกิด
ความเสี ย หายต่ อ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ดงั กล่าว ต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ
สิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
      ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา
10 เป็ น การกระทํ า ต่ อ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท
      ถ้าการกระทาํ ความผิดตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสาม
โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความ
ตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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     มาตรา 12/1 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9
หรือมาตรา 10 เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีและ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท
     ถ้าการกระทาํ ความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความ
ตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
อธิบาย
การเข้าถึงระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนหน้าเวบไซต์ การแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้าง
พืน้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ 1 ปีถงึ 15 ปี และปรับตัง้ แต่ 20,000 บาทถึง 400,000
บาท ทัง้ นี้ โทษจ�ำคุกและโทษปรับขึน้ อยูก่ บั พฤติการณ์ของการกระท�ำความผิด และหากท�ำให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความตายโดย
ไม่เจตนา ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 20 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท
การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ แล้วมีผลกระทบในวงกว้างและกระทบ
ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ต้องได้รับการระวางโทษตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขใหม่ฉบับนี้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
          มาตรา ๑๔ ผูใ้ ดกระท�ำความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อ
ไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่
แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
            (๑) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสีย
หายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
            (๒) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสีย
หายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่น
ตระหนกแก่ประชาชน
            (๓) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
            (๔) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิ ว เตอร์ ใ ดๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามกและข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
             (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
          มาตรา ๑๔ ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อ
ไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
            (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสีย
หายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
            (๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสีย
หายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภั ย สาธารณะ ความมั่ น คงในทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ หรื อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานอั น เป็ น ประโยชน์
สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน
           (๓) นํ า เข้ า สู ่ ร ะบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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            (๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิ ว เตอร์ ใ ด ๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามกและข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
             (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
          ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ (๑) มิได้
กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวต้องระวางโทษจาํ คุก ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอัน
ยอมความได้
อธิบาย
มาตรา 14 ที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ เป็นการท�ำตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพราะจะได้ไม่มี
การน�ำความมผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดอันยอมความ
ได้ มาด�ำเนินคดีอาญาทีย่ อมความไม่ได้ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากปริมาณคดีความผิดฐานหมิน่ ประมาทจ�ำนวนมาก
ทีถ่ กู ด�ำเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับเดิม ได้ลดปริมาณลงมาก และเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายจะ
ได้ดำ� เนินการในส่วนทีเ่ ป็นความผิดเกีย่ วกับการน�ำข้อเท็จทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความมัน่ คง และเรือ่ งลามก
อนาจาร อันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
          มาตรา ๑๕ ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ดจงใจสนับสนุนหรือ
ยินยอมให้มกี ารกระท�ำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา ๑๔

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
        มาตรา ๑๕ ผู ้ ให้ บริ ก ารผู ้ ใดให้ ความร่ ว มมื อ
ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุม
ของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทาํ ความผิดตาม
มาตรา ๑๔
         ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดขั้นตอนการ     
แจ้ ง เตื อ น การระงั บ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายของข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์
        ถ้าผูใ้ ห้บริการพิสจู น์ได้วา่ ตนได้ปฏิบตั ติ ามประกาศ
ของรัฐมนตรีทอี่ อกตามวรรคสอง ผูน้ นั้ ไม่ตอ้ งรับโทษ

อธิบาย
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 15 เป็นการเพิ่มความชัดเจนต่อความรับผิดของผู้ให้บริการในฐานะผู้สนับสนุนการก
ระท�ำความผิดตามมาตรา 14
ในส่วนความผิดหมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ข้อกังวลเรื่อง Single Gateway และการปิดกั้นเว็บไซต์
ต่างๆ ผู้เขียนจะน�ำมาอธิบายขยายความในบทความครั้งหน้า ขอบคุณครับ
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คดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ในปี พ .ศ.2559 ประเทศไทยได้ เ ข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการซึง่ เป้าหมายร่วมกันประการหนึง่ ใน
การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน และการ
รวมตัวกันยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทาง
สังคมและเศรษฐกิจหลายประการต่อประเทศสมาชิกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงการทวีความรุนแรงและความซับซ้อน
ของปั ญ หาอาชญากรรมโดยเฉพาะปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ส�ำหรับประเทศไทยได้ก�ำหนดให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังนับตั้ง
แต่ปพี .ศ. 2547 เป็นต้นมา เพราะถือว่าการค้ามนุษย์เป็นการ
ท�ำลายซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่
กล่าวมานัน้ ได้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมและภารกิ จ คุ ้ ม ครองพยานของประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย นจึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งปรั บ บทบาท
โครงสร้างองค์กรและการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
กระบวนการยุติธรรมภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนที่มีมิติ
ด้านความหลากหลายและความยากล�ำบากในการแสวงหา
พยานหลักฐานเพื่อน�ำมาพิสูจน์ความจริงในการพิจารณาคดี
ทางอาญา
จากเหตุผลดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยส�ำนักงานคุ้มครองพยาน ได้จัดโครงการการคุ้มครอง
พยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของประเทศไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียนมีทักษะเชิงยุทธวิธีในการปฏิบัติ
งานคุม้ ครองพยานในคดีคา้ มนุษย์ โดยเป็นการเสริมสร้างเครือ
ข่ายการคุม้ ครองพยานระหว่างกันในภูมภิ าคอาเซียนอันจะน�ำ
ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาการคุ ้ ม ครองพยานในคดี อ าญาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เชิญพันต�ำรวจโท คมวิชช์
พั ฒ นรั ฐ พนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษ ช� ำ นาญการพิ เ ศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ�ำนวยการกองคดีค้ามนุษย์เป็นวิทยากร
ในเวที เ สวนาหั ว ข้ อ การคุ ้ ม ครองพยานคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ใ น
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนนาย
ร้ อ ยต� ำ รวจ ต� ำ บลสามพราน อ� ำ เภอสามพราน จั ง หวั ด
นครปฐม
ในโอกาสนี้ ดีเอสไอไตรสารจึงน�ำสาระส�ำคัญของ
การบรรยายในโครงการดังกล่าว มาน�ำเสนอให้ผสู้ นใจ ได้รบั
ทราบและเข้าใจถึง
1

การคุ้มครองพยาน

คดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย
พ.ต.ท.คมวิชช์ พัฒนรัฐ1

การคุ้มครองพยานมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินคดี
เป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ก�ำหนดให้บคุ คล ซึง่ เป็นพยานในคดีอาญา
มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่า
ตอบแทนที่จ�ำเป็นและสมควรจากรัฐ และต่อมาได้ตราพระ
ราชบัญญัติ คุม้ ครองพยานในคดีอาญาพ.ศ.2546  มีผลบังคับ
ใช้ เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2546เพื่อให้เป็นกฎหมาย กลาง
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกระเบียบแนวทางปฏิบัติในการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา ซึ่งที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์เป็นที่
พอใจ โดยเฉพาะคดีค้ามนุษย์ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2559 ก�ำหนดให้กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติด�ำเนินการคุ้มครองพยานคดีค้า
มนุษย์ กอรปกับประเทศไทยได้เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งเป้าหมายร่วมกันประการหนึ่งในการรวมตัว
ของประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย น คื อ การเสริ ม สร้ า งความ
แข็งแกร่งด้านความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน และการรวม
ตัวกันยังส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคม
และเศรษฐกิจหลายประการต่อประเทศสมาชิกอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ รวมถึงการทวีความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหา
อาชญากรรม โดยเฉพาะปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ การ
เปลีย่ นแปลงและปัญหาทีก่ ล่าวมานัน้ ได้สง่ ผลกระทบโดยตรง
ต่อการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมและภารกิจคุม้ ครองพยาน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกัน
ประเทศไทยได้กำ� หนดให้การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่ง
ด่วนและจริงจัง โดยรัฐบาลในปัจจุบันได้มีเจตนารมณ์ที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศให้ลดลง
อย่างจริงจัง โดยเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการท�ำงาน
การต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการ
ค้ามนุษย์และสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของกฎหมาย
ป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000
(Trafficking Victims Protection Act of 2000: TVPA)

พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ ช�ำนาญการพิเศษ  ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องผูอ้ ำ� นวยการกองคดีคา้ มนุษย์ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม
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ส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ คือ การน�ำผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มาเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม เป็น
พยานในคดี ตัง้ แต่การคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เบือ้ งต้น ชัน้ พนักงานสอบสวน ชัน้ พนักงานอัยการ จนถึงชัน้ ศาล
แต่ทผี่ า่ นมายังมีขอ้ บกพร่อง ข้อจ�ำกัด และผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการดูแลผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์บางท่านยังขาดความรู้ ทักษะ
ในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพราะผู้เสียหายเหล่านี้ มีปัญหานานาประการที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเปราะ
บางมากกว่าการคุม้ ครองพยานในคดีอาญาโดยทัว่ ไป ด้วยเหตุทวี่ า่ พยานในคดีคา้ มนุษย์จะเป็นผูเ้ สียหายในคดีทถี่ กู กระท�ำ
ในหลายรูปแบบ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกท�ำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง มีความกดดันหวาดกลัว และหากต้อง
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานเป็นระยะเวลานานจะยิ่งท�ำให้การด�ำเนินการคุ้มครองพยานเป็นไปอย่างยากยิ่ง ส่งผล
ให้พยานประเภทดังกล่าวมีความไม่มั่นคงทั้งทางจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา เมื่อเทียบกับพยานประเภทอื่น ๆ และ
เป็นเหตุให้คดีความผิดฐานค้ามนุษย์หลายคดี ไม่สามารถน�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษได้ ทัง้ ทีพ่ ยานเหล่านีร้ เู้ ห็นข้อ
เท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี
พยานผูเ้ สียหายในคดีคา้ มนุษย์จงึ มีลกั ษณะเฉพาะพิเศษ และมักจะตกเป็นเป้าหมายในการข่มขูจ่ ากกลุม่ ผูต้ อ้ งหา
และมีความเสีย่ งหลายประการ ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีมาตรการการคุม้ ครองทีพ่ เิ ศษตามไปด้วย  โดยปัญหาทีพ่ บในการคุม้ ครอง
พยานในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น มาจากหลายสาเหตุ และจากประสบการณ์การท�ำงานด้านการปราบปรามคดีค้า
มนุษย์ของผู้เขียนมากกว่า  7 ปี พบว่า การคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์มีสภาพปัญหา และมีความเปราะบางหลัก ๆ
อยู่ 7 ประการคือ
1.พยานในคดีค้ามนุษย์มักไม่ไว้วางใจผู้อื่น ซึ่งเป็นผลมาจากที่ผ่านมาตนเองเคยไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่น จนเป็นเหตุ
ให้ถกู ขบวนการนายหน้าหลอกลวง น�ำมา บังคับ กักขัง ข่มขู่ ท�ำร้ายทัง้ ทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง จึงเกิดความ
เข็ดขยาดและไม่เชื่อใจผู้อื่นอีกต่อไป
2. พยานในคดีค้ามนุษย์หวาดกลัว ไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจาก นายหน้าและเจ้าของกิจการ
มักพูดให้ผู้เสียหายเหล่านี้ฟังอยู่เสมอว่า ตนมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพยายามหลบหนีจะถูกเจ้าหน้าที่
ของรัฐจับกุมตัวส่งตัวคืนมาอีก หรือไม่มใี ครจะจับกุม ด�ำเนินคดีกบั ตนได้ หรือผูเ้ สียหายมีความฝังใจทีม่ มี าแต่เดิมว่า เจ้า
หน้าที่ของรัฐมักไม่เป็นธรรมกับคนยากจน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ พยานมีอคติ และเกิดความรู้สึกเกลียดชังเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณี พยานที่มีความเป็นอยู่อย่างยากจน จึงลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมายังประเทศอื่น เพื่อหาชีวิต
ทีด่ กี ว่าในประเทศปลายทาง และคิดว่าตนเองก�ำลังกระท�ำผิดกฎหมายอยู่ แม้ถกู กระท�ำอย่างไรก็ยอมทน ดีกว่าถูกส่งตัว
กลับไปยังประเทศของตนแล้วตนและครอบครัวก็ยังอดอยากล�ำบากอยู่เช่นเดิม
3. พยานในคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเหยื่อจากการถูกใช้แรงงานส่วนใหญ่ เป็นผู้ติดสารเสพติด เช่น สุรา หรือ ยา
เสพติด โดยอาจจะเสพติดก่อนและขณะที่เข้าสู่วังวนของการค้ามนุษย์ โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการเสพ เพราะมี
ความเชื่อผิด ๆ ว่า การดื่มสุราหรือสารเสพติด จะช่วยให้ลืมความทุกข์ระทมภายในจิตใจได้ นอกจากนี้ พยานบางคน
มีความเชือ่ โดยส่วนตัวว่า การดืม่ สุรา คือ วิธกี ารหาความสุขทีง่ า่ ย รวดเร็วทีส่ ดุ และราคาถูก และเมือ่ ดืม่ สุราเข้าไปแล้ว
ก็เปลี่ยนนิสัยกลายไปเป็นคนที่กร้าวร้าว หลงลืม ควบคุมตัวเองไม่ได้ จึงยากในการคุ้มครองพยานเหล่านี้ จนบางครั้งก็
เกิดอาการเมาสุราอาละวาดท�ำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ได้
4. พยานในคดีค้ามนุษย์ มักจะมีความรู้สึกคิดถึงบ้านอย่างรุนแรง และต้องการกลับบ้านของตนเอง เพราะมี
ความรู้สึกว่า การได้กลับไปหาความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวภายหลังที่ต้องตกระก�ำล�ำบากมานาน เป็นสิ่งที่เขา
ต้องการมากกว่าสิง่ อืน่ ใด แม้จะจูงใจด้วยวิธกี ารใด ๆ ก็ตาม เพือ่ ให้อยูเ่ ป็นพยานในคดีทตี่ นเองเป็นผูเ้ สียหาย นอกจาก
นี้ พยานผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวจะมีความกังวลว่า ขณะที่ตนเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานและเป็นพยาน
ในคดีนนั้ ครอบครัวของพวกเขาทีอ่ ยูใ่ นประเทศต้นทาง อาจจะได้รบั ความเดือดร้อน อันตราย จากกลุม่ นายหน้าทีร่ จู้ กั
ครอบครัวของผู้เสียหายดี                                                                                                                                      
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5. บางกรณีผู้เสียหายกับนายหน้าในคดีค้ามนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน (Stockholm syndrome) ใน
ลักษณะอาการทางจิตของเชลยทีต่ กหลุมรักผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากปมชีวติ ในวัยเยาว์ของพยานทีเ่ ป็นบุคคล
ขาดความรักความอบอุ่น หรือ เติบโตท่ามกลางครอบครัวที่แตกแยก เมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนร้ายในสถานที่อันจ�ำกัด
ระยะเวลาหนึง่ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพันระหว่างกัน ก่อเกิดความเห็นอกเห็นใจ สงสาร จนในทีส่ ดุ อาจเห็นผิดเป็นชอบ
ไปกับคนร้าย กลายเป็นพวกเดียวกัน
จุดแรกเริม่ ของ Stockholm syndrome เกิดขึน้ จากคดีปล้นธนาคารทีเ่ มืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ตัง้ แต่
ปี คศ. 1973 ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีคนร้ายจับเจ้าหน้าที่ธนาคารประมาณ 4 - 5 คน ไว้เป็นตัวประกัน เป็นระยะ
เวลายาวนานเกือบ 5 วัน แต่ในขณะที่ต�ำรวจจะบุกเข้าไปจับกุมคนร้าย ตัวประกันทั้งหมดกลับปกป้องคนร้ายอย่าง
จริงจัง แม้กระทั่งตอนขึ้นศาลก็ยังให้การเข้าข้างคนร้าย นอกจากนี้ยังมีตัวประกันบางคนถึงขั้นแต่งงานกับคนร้ายด้วย
ถ้าจะเปรียบเทียบกับละครน�้ำเน่าในหลาย ๆ เรื่องที่พระเอก คือ คนร้ายซึ่งจับตัวนางเอกไปกักขัง ทรมาน ใช้ชีวิตตก
ระก�ำล�ำบากในช่วงเวลาหนึ่ง แต่แทนที่นางเอกจะแจ้งความด�ำเนินคดีกับพระเอกให้สมกับความผิดที่กระท�ำ  นางเอก
กลับเห็นอกเห็นใจ และลงเอยกันด้วยดีกับพระเอก หากอธิบายในแง่ของหลักจิตวิทยา เราเรียกอาการใจอ่อนของตัว
ประกันดังที่กล่าวมาแล้วก็คืออาการของโรค Stockholm syndrome นั่นเอง
มีหลายกรณีที่พยานผู้เสียหายจากการค้าประเวณี จะเชื่อค�ำหลอกลวง ปลอบประโลมของผู้คุมซ่องโสเภณีที่
หลอกลวงว่ารักตนจริง จึงยอมตามทีผ่ คู้ มุ ซ่องโสเภณีเหล่านีต้ อ้ งการ แม้กระทัง่ ค้าประเวณี โดยหวังทีจ่ ะได้เงินไปอยูก่ นิ
ด้วยกันในอนาคต นอกจากนี้ยังเกิดกับผู้ชายซึ่งเป็นเพศที่สาม ซึ่งครอบครัวไม่ยอมรับ รังเกียจ ท�ำให้ขาดความรักและ
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง เมือ่ มาพบกระเทยรุน่ พีท่ ใี่ ห้การเลีย้ งดู คุม้ ครอง ก็เกิดความรัก เคารพและยอมขายตัวตามความ
ต้องการของกระเทยรุน่ พี่ ซึง่ ในเรือ่ งการบ�ำบัดรักษาอาการ Stockholm syndrome ดังกล่าว เป็นไปได้ยาก และต้อง
อาศัยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
6. พยานผู้เสียหายส่วนใหญ่ เป็นคนบุคคลที่มีความพึงพอใจในตนเองต�่ำ  (low self exteem) กล่าวคือ        
มีความภูมิใจในตนเองน้อยมาก ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง โดยมักแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เช่น กลัวการ
เข้าสังคมไม่กล้าพูด ไม่กล้าคุย ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น วิตกกังวลง่าย รู้สึกว่าตนเองไม่ดี ไม่มีคุณค่า กลัวไม่เป็นที่
ยอมรับ กลัวไม่กลมกลืน กลัวเสียความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เพราะน�ำคุณค่าของตนเองไปผูกกับความรักและการยอมรับจาก
คนอืน่ หรือบางคนก็เกิดจากการขาดการเคารพนับถือตนเอง ไม่รวู้ า่ ตนเองต้องการหรือปรารถนาอะไร หรือ อาจแกล้ง
เฉไฉ ไม่กล้าเผชิญปัญหา หลบเลี่ยงปัญหาไปมา เพราะคิดว่าไม่มีหนทางที่จะน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ และ
พยานผู้เสียหายบางรายอาจตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับคนอื่นไปเลยก็มี ผู้เขียนขอหยิบยกกรณีศึกษา โดยมีพยานผู้เสียหาย
รายหนึง่ ถูกนายหน้าหลอกลวงจากสถานีรถไฟหัวล�ำโพง แล้วมีการส่งต่อกันโดยกลุม่ นายหน้าเพือ่ ไปบังคับใช้แรงงานใน
เรือประมงทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ภายหลังจากทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทัง้ ภาครัฐ และ NGOs ช่วยเหลือพยานผูเ้ สียหายกลับมาได้ แต่ผเู้ สียหายคนนี้ มีปญ
ั หาทางจิต ต้องเผชิญกับความหวาด
กลัวว่าจะถูกฆ่าปิดปากหรือถูกนายหน้าและนายจ้างที่ถูกด�ำเนินคดี จะกลับมาแก้แค้นอยู่ตลอดเวลา
เมือ่ ถึงขัน้ ตอนการเบิกพยานในชัน้ ศาล พยานผูเ้ สียหายเพียงแค่เผชิญหน้ากับผูต้ อ้ งหา ญาติ และทนายจ�ำเลย
ทีม่ องตนด้วยสายตาเคียดแค้นเท่านัน้ พยานผูเ้ สียหายจึงเกิดความหวาดกลัวและหลบหนีไม่ยอมไปเป็นพยานในชัน้ ศาล
และต่อมาได้ถูกศาลออกหมายจับเพื่อให้น�ำตัวกลับไปเบิกความเป็นพยาน และเมื่อกลับเข้าสู่กระบวนการเบิกพยาน ก็
ให้การไม่เป็นประโยชน์ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ท�ำให้ศาลไม่เชื่อในค�ำให้การของพยานผู้เสียหาย และน�ำไปสู่การยกฟ้อง
ในที่สุด
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7. พยานผู้เสียหายซึ่งอยู่ในสถานที่คุ้มครองพยานเป็นเวลานานเกิดความเบื่อหน่าย จึงคิดว่า การเข้าไปอยู่ใน
ขัน้ ตอนของกระบวนการคุม้ ครองพยานก็ขาดอิสรภาพ ไม่ตา่ งไปจากการถูกคุมขังในคุก หรือทีเ่ คยถูกควบคุมโดยกลุม่ ผู้
ค้ามนุษย์เช่นเดิม รวมทัง้ การเข้าไปอยูใ่ นขัน้ ตอนของการคุม้ ครองพยานเป็นการเสียเวลา และเสียประโยชน์อนั เนือ่ งมา
จากเป็นผู้ที่มีความขัดสนเรื่องเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงคิดว่า การรอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องใช้เวลานาน ไม่คุ้ม
ค่า จนเกิดความรู้สึกต่อต้าน และไม่อยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในที่สุด
จากสภาพปัญหาการคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ที่มีความเปราะบาง ยากล�ำบากกว่าการคุ้มครองพยาน ในคดี
อื่น ๆ จึงขอน�ำเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองพยาน
ควรมีความตระหนักรู้ มีทกั ษะต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น อาทิ ด้านจิตวิทยา เข้าใจ เข้าถึงผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ที่
จะต้องเข้าไปคุ้มครองเป็นอย่างดี นอกเหนือจากยุทธวิธีและระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรให้ความ
คุ้มครองดูแลพยานเหล่านี้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องมิให้ผู้กระท�ำผิดใช้อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมข่มขู่ผู้
เสียหายหรือชักจูงหรือบังคับให้พยานผูเ้ สียหายกลับเข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์ ซึง่ หลักการนีไ้ ด้ถกู ก�ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
2. ด้านตัวพยานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
       ก่อนและระหว่างการเข้ารับการคุ้มครองพยาน ควรมีการทดสอบ ประเมินและการบ�ำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและ
ร่างกายให้กบั พยานผูเ้ สียหายเหล่านีอ้ ย่างละเอียด รอบคอบ เพือ่ แก้ไขและป้องกันปัญหาดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น โดยยึดถือ
เอาผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องตรงกันในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรการด้านการด�ำเนินคดีอันมาจากข้อเสนอของ กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 (TIP Report 2017)
3. ด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการเยียวยาชดเชยจากรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 34  และ 35 แห่ง พระ
ราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิม่ เติม จะต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนชดเชย
ความเสียหายทีไ่ ด้รบั จากการกระท�ำของขบวนการค้ามนุษย์ให้กบั พยานผูเ้ สียหาย ทัง้ นีเ้ พราะผูเ้ สียหายเหล่านี้ ไม่วา่ จะ
เป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินการเรียกร้องสิทธิของตนที่สูญเสียไป
ได้ เพราะไม่มคี วามรูด้ า้ นกฎหมายและไม่มที นุ ทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะเรียกร้องสิทธิทางศาลหรือต่อเจ้าพนักงานเพือ่ ให้ได้คา่
เสียหายตามที่กฎหมายก�ำหนด ด้วยเหตุนี้การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายเพื่อให้ได้ชดเชยสิทธิดังกล่าว จึงเป็น
มาตรการที่ท�ำให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยตามที่กฎหมายไทยก�ำหนดซึ่งโดยทั่วไป หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งในการฟ้องคดีต่อศาล รวมทั้งการเรียกร้องค่าจ้างค่าแรงงานค้างจ่าย หรือ ค่าเสียหายจากเจ้า
พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
4. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศต้นทาง
ในกรณีพยานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นคนต่างด้าว สมควรที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและก�ำหนด
แนวทางการท�ำงานร่วมกัน ดังเช่นที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดท�ำโครงการการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์
อาเซียนนี้ขึ้นมา  เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองพยานผู้เสียหายและครอบครัวที่อยู่ในประเทศต้นทาง การส่งพยานผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ กลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย ไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ�้ำอีก รวมทั้งด�ำเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าใน
ประเทศต้นทางด้วย เพื่อให้พยานผู้เสียหายคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินคดีจนเสร็จสิ้น และ
ขจัดต้นตอของปัญหามิให้หลอกลวงคนอื่นๆ มาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีก
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5. การใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆในการคุ้มครองพยานในชั้นศาล
จากกรณีศึกษาที่พยานหวาดกลัวจ�ำเลย จนหลบหนีไม่ยอมเป็นพยานในชั้นศาลนั้น พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ ควรมีการหารือกันก่อนการน�ำพยานเหล่านีข้ นึ้ เบิกความ โดยใช้ขอ้ กฎหมายต่างๆ เป็นแนวทางทีท่ ำ� ให้
พยานไม่ตอ้ งเผชิญหน้ากับจ�ำเลยในการขึน้ เบิกความในชัน้ ศาล โดยมีกฎหมายและข้อบังคับ และค�ำแนะน�ำของประธาน
ศาลฎีกา เพื่อน�ำมาใช้ในการคุ้มครองพยานในชั้นศาล ดังนี้
   5.1 ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสอง  “ในการสืบพยาน เมือ่ ได้พเิ คราะห์
ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแห่งจิตของพยาน หรือความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจ�ำเลยแล้ว จะด�ำเนินการ
โดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�ำเลยก็ได้ ซึง่ อาจกระท�ำโดยการใช้โทรทัศน์วงจรปิด สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธอี นื่
ตามทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา และจะให้สอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอืน่
ที่พยานไว้วางใจด้วยก็ได้”
   5.2 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�ำเลย
พ.ศ.2556 (เป็นข้อบังคับที่ออกตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172)
ข้อ 3 ในการสืบพยาน ถ้าศาลเห็นสมควร หรือ พยานหรือ คูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ร้องขอ โดยมีเหตุผล
อันสมควรซึง่ เมือ่ พิเคราะห์ถงึ เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพ อนามัย ภาวะแห่งจิตของพยาน หรือความเกรงกลัวทีพ่ ยานมีตอ่
จ�ำเลยแล้วเป็นที่เกรงว่าพยานไม่อาจเบิกความได้ หรือไม่กล้วเบิกความตามความเป็นจริง ศาลจะด�ำเนินการโดยไม่ให้
พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�ำเลยก็ได้
ข้อ 4 ในวันสืบพยาน ให้องค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความรวมทั้งทนายความท�ำการสืบพยานภายใน
ห้องพิจารณาของศาลโดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านโทรทัศน์วงจรปิด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นระหว่างห้อง
พิจารณาคดีกบั สถานทีท่ จี่ ดั ให้พยานเบิกความอย่างเหมาะสมภายในบริเวณศาลในเวลาเดียวกันตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จสิน้
การสืบพยาน
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ข้อ 5 ศาลพึงระมัดระวังไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับจ�ำเลยทัง้ ก่อน ในระหว่าง และหลังจากทีพ่ ยานเบิก
ความแล้ว โดยศาลอาจก�ำหนดทางเดินหรือเวลานัดทีจ่ ะให้พยานและจ�ำเลยมาหรือกลับออกไปจากศาลในทางเดินหรือเวลา
ทีแ่ ตกต่างกัน ศาลควรจัดให้มที พี่ กั ส�ำหรับพยานในระหว่างรอเข้าเบิกความ รวมทัง้ ภายหลังเข้าเบิกความแล้ว
    5.3 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
ข้อ 8 การสืบพยานก่อนฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง หรือ การพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลอนุญาต ให้
พยานเบิกความที่ศาลอื่น หรือ สถานที่ท�ำการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่น โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพ และ
เสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให้นำ� ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานในลักษณะ การประชุม
ทางจอภาพ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
    5.4 ค�ำแนะน�ำประธานศาลฎีกา เรือ่ งแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ข้อ 6 ศาลพึงให้มกี ารสืบพยานโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับจ�ำเลย หรือ ซักถามพยาน ผ่านนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบ
พยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�ำเลย พ.ศ.2556 และให้ด�ำเนินการตามระเบียบราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ.2548
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ภารกิจเดินสายจัดกิจกรรม “DSI Campus Tour” #Season 1

เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด
นนท์นที โตเขียว1

จากแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ สูก่ จิ กรรม/โครงการ เพือ่ สนองตอบความคาดหวัง และความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัด
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์
กระทรวงยุตธิ รรม และแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ   เพือ่ เป็นแนวทางในการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ และเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์   เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร จนเกิดแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ.
2560 – 2564) ขึ้น
การประชุมเพือ่ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว ได้นำ� ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ  อาทิ สือ่ มวลชน นิสติ นักศึกษา บุคคลในอาชีพต่าง ๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ มาหลอมรวมกัน  เพือ่ หาข้อสรุปทีส่ ามารถขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายได้   เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด�ำเนินการและตอบสนองตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เป็นประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ส�ำหรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุปได้พอสังเขป คือ ความต้องการรู้บทบาท หน้าที่ กรอบอ�ำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษได้อย่างชัดเจน  ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก  
ความต้องการเรียนรู้ข่าวสาร เพื่อรู้แนวนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องการให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษเป็นอิสระจากการเมือง ตลอดจนต้องการเห็นกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภาพลักษณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมิตรกับประชาชน โดยได้นำ� มาจัดท�ำเป็นแผนยุทธศาสตร์ ทีป่ ระกอบด้วย ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการสือ่ สารภายใน
องค์กร ยุทธศาสตร์การบริหารงานข่าว ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข่าวสารการบริการเชิงรุก ยุทธศาสตร์สร้างเอกลักษณ์
องค์กร และยุทธศาสตร์สื่อมวลชนสัมพันธ์ และยังจ�ำแนกออกเป็น 6 วัตถุประสงค์การสื่อสาร ที่ได้บรรจุโครงการและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ สามารถน�ำกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
โครงการสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour เกิดขึน้ จากการระดมความ
คิดเห็น ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ยทุ ธศาสตร์การเผยแพร่ขา่ วสารการบริการ
เชิงรุก เพื่อเป็นการด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถครอบคลุมในทุกมิติการประชาสัมพันธ์ โดยได้ค�ำนึง
ถึงการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า แต่สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นิสติ นักศึกษา ซึง่ เป็น
หนึง่ ในผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ทีเ่ ป็นขุมพลังทางด้านสติปญ
ั ญา ความคิด และก�ำลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต จึงเป็นเป้าหมายแรกในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงภารกิจ อ�ำนาจ
หน้าที่ ตลอดจนความรู้ด้านการเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในหลายรูปแบบ
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การจัดกิจกรรมนิทรรศการ และการเดินสายเพือ่ แสดงผลงาน เป็นการประชาสัมพันธ์รปู แบบหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำ
เสนอผลงานของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีน่ สิ ติ นักศึกษาได้อย่างชัดเจน โดยนิสติ นักศึกษา  จะมี
การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทเี่ คยพบเจอร่วมกัน สามารถสือ่ สารกับหน่วยงานได้โดยตรง ท�ำให้
สามารถสร้างความเข้าใจเนื้อหากฎหมายที่เป็นนามธรรมได้   อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถสื่อสาร กับนิสิต
นักศึกษา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารใช้สอื่ นวัตกรรมเทคโนโลยี หรือสือ่ โซเชียลเน็ตเวิรค์ อืน่ ๆ ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ ส่งผลให้
เกิดความเข้าใจในภารกิจ หน้าที่ ขัน้ ตอนการขอรับบริการต่างๆ และยังเพิม่ ความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบคดีตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ท�ำให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่น และพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ นอกจาก
นี้ ยังท�ำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภาพลักษณ์ที่ดีในการสายตาของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “DSI Campus Tour” #Season 1 เป็นโครงการน�ำร่อง ใน 3 มหาวิทยาลัย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการประเมินผลตอบรับ และน�ำข้อมูลไปปรับปรุง การจัดงานในครัง้ ต่อไป  คณะผูจ้ ดั กิจกรรม ได้สมั ภาษณ์
นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ เกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้
น้องกิตคิ ณ
ุ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ กล่าวว่า “ตอนแรกยัง
ไม่เข้าใจว่าดีเอสไอมาท�ำอะไรที่มหาวิทยาลัย แต่พอเข้ามาดูซุ้มนิทรรศการ และการตอบปัญหาด้านกฎหมาย ก็ได้รับ
ความรู้ว่าดีเอสไอ มีหน้าที่ที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจอย่างไร  ส�ำหรับตนแล้วถ้าน�ำวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน น่าจะเป็นการสนับสนุนเครือ่ งมือ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีส่ ามารถมาช่วยในการ
สืบสวนสอบสวนได้”
น้องเดียร์   สาวน้อยจากภาควิชาสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับเจ้าหน้าที่    
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษว่า “วิชานิเทศศาสตร์จะเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ามารถจะปรับภาพลักษณ์องค์กร และสามารถตอบโจทย์
การเข้าถึงประชาชน หากเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ ใช้หลักนิเทศศาสตร์ในการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป  เรียนรู้ว่า
ประชาชนอยากได้อะไรจากดีเอสไอ  ใช้วิชาการสื่อสารเพื่อควบคุมข้อมูลที่จะสื่อออกไปได้อย่างตรงจุด  การใช้
หลักนิเทศศาสตร์เพื่อเป็นการประนีประนอมกับตัวเหยื่อ หรือตัวผู้ต้องหาก็เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของ
ดีเอสไอค่ะ”
ด้าน น้องฐาปกร หนุ่มหล่อจากคณะเศรษฐศาสตร์   กล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าดีเอสไอนี่เท่มากๆ จบ
แล้วก็อยากท�ำงานที่ดีเอสไอ วันนี้ดีใจและตื่นเต้นมากที่ดีเอสไอ ได้มาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย จากที่ได้อ่านแผ่นพับ
ภารกิจของดีเอสไอในเบื้องต้นจากซุ้มนิทรรศการแล้ว สามารถบอกได้ในฐานะที่เรียนเศรษฐศาสตร์ว่า เศรษฐศาสตร์
สามารถท�ำงานให้ดีเอสไอเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงิน จุดสังเกตพฤติกรรมการฟอกเงินของนักธุรกิจหรือ       
ผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ได้”
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น้องกรกนก สาวสวยจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  กล่าวว่า “ตนเองรู้จักดีเอสไอจากข่าวทาง
สื่อมวลชนต่าง ๆ  รู้ว่าดีเอสไอท�ำคดีใหญ่ๆ หลายๆประเภท ที่เป็นคดีท่ียุ่งยากซับซ้อนเท่านั้น  เมื่อดีเอสไอมาจัด
กิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยรูส้ กึ ว่าดีมาก โดยคนทัว่ ไปจะคิดว่าดีเอสไอเป็นองค์กรทีเ่ ข้าถึงยาก แต่วนั นีน้ กั ศึกษาทีน่ รี่ บั รูแ้ ล้ว
ว่า ดีเอสไอมีภารกิจอะไรบ้าง และต่อไปอยากให้ดีเอสไอท�ำสารคดี หรือภาพยนตร์ที่สามารถสื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่า
ดีเอสไอท�ำอะไรบ้าง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือประชาชนได้รู้สึกว่าดีเอสไอเข้าถึงได้ไม่ยาก”
ส่วน น้องพรรณอร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า “มีความประทับใจที่มีโอกาสได้รับการบรรยายพิเศษ
วิทยากรบรรยายได้นา่ สนใจ มีความต่อเนือ่ ง และน่าติดตาม แม้วา่ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะเป็นภัยใกล้ตวั ทีเ่ ข้าใจ
ยาก แต่วทิ ยากรสามารถบรรยายได้เห็นภาพ และต่อจากนีต้ วั เองจะต้องไตร่ตรอง คิดให้รอบคอบก่อนให้ขอ้ มูลส่วนตัว
ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค  รวมถึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและรู้ให้ทันภัยจากเทคโนโลยี”                     
ทางด้าน รศ.ดร.รุง่ นภา  พิตรปรีชา  รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทีก่ รมสอบสวนคดี
พิเศษ เข้ามาจัดกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ และความรู้ด้าน
กฎหมายเพิม่ ขึน้   โดยเฉพาะนิสติ คณะนิเทศศาสตร์ ทีอ่ าจจะไม่คอ่ ยสนใจเรือ่ งกฎหมาย ก็สามารถเปิดโลกทัศน์ และมี
มุมมองด้านเนื้อหาของกฎหมายเพิ่มขึ้น  เมื่อนิสิตนิเทศศาสตร์เข้าใจในเนื้อหาแล้ว  นิสิตก็จะสามารถสื่อสารกับสังคม
ได้อย่างชัดเจน  เรามองว่างานของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษมีเยอะมาก ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ  
ท�ำให้ประชาชนมีความสุข  ซึง่ เป็นตัวเอย่างทีด่ ที ใี่ ห้นกั นิเทศศาสตร์ได้ตระหนักในการท�ำงานเพือ่ ประชาชน และมีแนวคิด
ที่จะสื่อสารกับประชาชนในหลากหลายรูปแบบ  อยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าถึงเนื้อหาในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อย่างครบถ้วน
ปิดฉาก Season1 กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในโอกาส
ทีไ่ ด้จดั กิจกรรม DSI Campus Tour #Season1 เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจขององค์กร ไปสู่กลุม่ นิสิต นักศึกษา ที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มีพลังและมีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ที่พวกเขาได้รับไปสู่
เพื่อน คนใกล้ชิด และสู่สังคมต่อไป  ...พบกันใหม่ในSeason2 ด้วยความภูมิใจ...
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DSI เตือนภัย ระวังรังนกเก๊ ท�ำมาจากยางไม้ภารกิจ
หทัยรัตน์ นาคศิลป์12
อังศุมาลิน บุญแช่ม

นกนางแอ่นเป็นสัตว์ที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก สามารถเก็บรังที่สร้างจากน�้ำลายมารับประทาน
ได้ หรือ ที่เรียกในชื่อผลิตภัณฑ์ “รังนก” โดยมีความเชื่อว่า การรับประทานรังนกนางแอ่นที่สร้างมาจากน�้ำลายจะมี
สรรพคุณเป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง และรักษาโรค
จากการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ค้นพบว่า รังนกถูกเก็บน�ำมารับประทาน และมีการค้าขาย มาตัง้ แต่สมัยราชวงศ์
ถังของประเทศจีน (ค.ศ. 618 – 907) เมื่อพ่อค้าชาวจีนได้น�ำรังนกจากเกาะชวา หรือ ประเทศอินโดนีเชียในปัจจุบัน
เข้าไปถวายองค์จักรพรรดิ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นอาหารที่หายาก และมีคุณค่าต่อพระพลานามัย รวมถึงช่วยให้มีพระ
ชนมายุยืนยาว
ในสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายได้ปรากฏว่ามีแพทย์เขียนใบสั่งยาโดยมีรังนกเป็นส่วนผสมเชื่อว่ารังนกสามารถ
รักษาโรคทางเดินหายใจ ช่วยบ�ำรุงสุขภาพเด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงได้ดี ส่วนในประเทศไทย ได้มีคนรู้จักน�ำรังนกมาบริ
โภคกันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยปรากฏหลักฐานว่า มีการน�ำรังนกมาปรุงเป็นอาหารคาวหรือใส่ในแกงบางชนิดซึ่งถือ
เป็นอาหารบ�ำรุงก�ำลัง เช่น แกงสิบสอง
หลังจากนัน้ เป็นต้นมา รังนกนางแอ่น และอาหารทีท่ ำ� จากรังนกนางแอ่นได้เป็นทีย่ อมรับ และนิยมรับประทาน
อย่างมากจากชาวจีน เพราะถือว่า รังนก ถือเป็นเครือ่ งเสวยอย่างหนึง่ ทีอ่ งค์จกั รพรรดิทรงเสวย เป็นอาหารเสริมสุขภาพ
หรือบ�ำรุงร่างกายชนิดหนึ่งที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชาวจีน และกลุ่มคนที่มีฐานะทั่วไป โดยในอดีตนั้นรังนกนางแอ่น ได้
รับการยกย่องว่าเป็นอาหารบ�ำรุงชั้นยอดของฮ่องเต้ ตลอดจนกลุ่มชนชั้นสูง กิโลกรัมละเป็นหลักแสนขึ้นไป รังนก
นางแอ่นจึงสามารถยืนยงความเป็นของขวัญอันเลือ่ งชือ่ ลือชา และมีราคาสูงหาได้ยาก จนได้รบั ฉายาว่า “เพชรน�ำ้ ดีแห่ง
ทะเลตะวันออก”
จากความนิยมรับประทานรังนกอย่างมากของชาวจีน และชาวเอเชีย และช่วงต่อมาที่มีการพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมผลิตรังนกจนเป็นที่รู้จัก และนิยมรับประทานกันมากขึ้น ท�ำให้รังนกธรรมชาติ หรือ รังนกที่อยู่ในถ�้ำ  มี
ราคาสูงประมาณ 100,000 -150,000 บาท / กิโลกรัม ขณะที่ราคารังนกที่สร้างรังภายในอาคารบ้านเรือน จะอยู่ที่
45,000 – 50,000 บาท / กิโลกรัม
นกนางแอ่นในเมืองไทยมีหลายชนิด แบ่งออกเป็นรังนกที่กินรังได้และกินรังไม่ได้ รังนกที่กินรังได้ยังแบ่งออก
เป็น 2 ชนิด ได้แก่รังนกธรรมชาติ และรังนกบ้าน หรือที่เรียกทั่วไปว่ารังนกคอนโดที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายใน
หลายจังหวัด พบส่วนใหญ่ในภาคใต้ ส่วนรังนกตามธรรมชาตินั้น จะอาศัยอยู่ในถ�้ำตามเกาะในทะเลภาคใต้ เริ่มจาก
ด้านอ่าวไทยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ไปจนถึงจังหวัดพัทลุง ส่วนทางด้านทะเล
อันดามัน เริม่ ตัง้ แต่ จังหวัดพังงาทีม่ อี าณาเขตติดกับเกาะของประเทศพม่า ลงไปจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง เรือ่ ยไปจนถึง
จังหวัดสตูลที่ติดเขตแดนมาเลเซีย ตามล�ำดับ
สรรพคุณรังนกนางแอ่น
1
2
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รังนกนางแอ่น หรือมักเรียกสัน้ ๆว่า รังนก ถือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยม เพราะรังนกมี
สารอาหารมากมาย โดยเฉพาะโปรตีนทีป่ ระกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด ท�ำให้รงั นกมีสว่ นช่วยบ�ำรุงร่างกาย สายตา
ผิวพรรณ เป็นยาบ�ำรุงก�ำลังส�ำหรับเด็ก ผู้ป่วยระยะพักฟื้นคนชรา หรือสตรีหลังคลอดบุตร
เมือ่ ความต้องการทางตลาดสูง จึงมีคนคิดทีจ่ ะท�ำรังนกปลอมขึน้ มาเพือ่ เอาเปรียบผูบ้ ริโภค โดยรังนกปลอมนัน้
ผลิตขึน้ มาจาก ยางของต้นไม้ยนื ต้น Sterculia urens มีถนิ่ ก�ำเนิดในประเทศอินเดีย เรียกว่า ยางคารายา ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นสีขาว เหลือง อมชมพู ไปจนถึงสีน�้ำตาลเข้ม  มีกลิ่นคล้ายน�้ำส้มสายชู และมีคุณสมบัติดูดซับน�้ำและพองตัว ไม่
ละลายน�้ำ  จนท�ำให้ดูลักษณะคล้ายกับรังนกมาก จนไม่สามารถแยกออกได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งยางคารายานี้ จะใช้เป็น
วัตถุดบิ ในการอุตสาหกรรม สิง่ ทอ หรืออุตสาหกรรมกระดาษ และอืน่ ๆ และราคาไม่แพงมาก และจากการแพร่ระบาด
อย่างหนักของรังนกปลอม ท�ำให้ราคารังนกคอนโดตกต�่ำลงมา เหลือเพียง 10,000 บาท/ กิโลกรัม ซึ่งท�ำให้เกิดความ
เสียหายและส่งผลกระทบต่อธุรกิจรังนกในประเทศเป็นอย่างมาก
ในปี 2559 อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น (ประเทศไทย) (ขอปกปิดชื่อ) ได้มาร้องทุกข์ต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษว่ามีผู้ประกอบการหลายรายน�ำวัสดุมาเลียนแบบเป็นรังนกจ�ำหน่ายให้กับชาวจีนที่นิยมบริโภค
ตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ และขอให้ด�ำเนินการตรวจสอบและปราบปรามด้วย
กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�ำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความผิดซึง่ ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กบั ประชาชนผูบ้ ริโภคกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
จึงได้ด�ำเนินการปราบปรามขบวนการกระท�ำผิดในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้สนธิกำ� ลังร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำหมายจับและหมายค้นเข้าจับกุมและตรวจค้นสถาน
ประกอบการต้องสงสัย ตามทีอ่ ดีตประธานสมาคมผูป้ ระกอบการธุรกิจรังนกนางแอ่น (ประเทศไทย) ร้องเรียนว่ามีการ
จ�ำหน่ายรังนกปลอมให้แก่นกั ท่องเทีย่ วซึง่ เป็นกรุป๊ ทัวร์จากประเทศจีน มายังกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเพือ่ ด�ำเนินการ รวม
เป็นคดีพิเศษ 9 เรื่อง
จากการส่งสายลับท�ำการล่อซือ้ ตัวอย่างอาหารร้านเป้าหมาย จ�ำนวน 3 ครัง้ และน�ำส่งตรวจเอกลักษณ์กบั กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการเรียกว่า รังนกและน�ำมาบรรจุในลูกมะพร้าวอ่อน ไม่มีลักษณะใกล้
เคียงกับ Infrared Spectrum ของรังนกนางแอ่น แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับยางไม้ ที่เรียกว่าคารายากัม ที่มีลักษณะ
คล้ายวุ้น โดยท�ำรูปร่างขึ้นมาให้ดูคล้ายรังนกที่มักมีขนอ่อนของนกปะปนอยู่ด้วย ด้วยการน�ำกัมไปต้มจนได้ก้อนคล้าย
กับรังนกออกมา ซึ่งจะได้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้โดยพฤติการณ์ของผู้
ประกอบการจะน�ำยางไม้มาต้มประมาณ 1 คืน ให้มลี กั ษณะคล้ายรังนก ก่อนทีจ่ ะปรุงและบรรจุในลูกมะพร้าว จ�ำหน่าย
ให้กับกรุ๊ปทัวร์ในราคาคนละ 3,000 บาท แต่หลังจากนั้นทางผู้ประกอบการจะแอบคืนเงินจ�ำนวน 2,600 บาท ให้กับ
หัวหน้าทัวร์ โดยทางร้านจะได้เงินจากการจ�ำหน่ายเพียง 400 บาท ท�ำให้สนั นิษฐานได้วา่ อาจจะเป็นรังนกปลอมเพราะ
มีราคาต�่ำ
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ชุดปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่ และได้ด�ำเนินการเก็บพยานหลักฐานเพื่อน�ำไป
ใช้ในการขยายผลต่อไป ทัง้ นี้ พฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการมีความผิดฐานผลิตอาหารปลอม, ฐาน
จ�ำหน่ายอาหารปลอม ตามมาตรา 25 (2) ประกอบมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งฐานปลอมปน
อาหารเพือ่ จ�ำหน่ายหรือเสนอขายบุคคลเสพย์ ตามมาตรา 236 ประมวลกฎหมายอาญา และหากสืบสวนสอบสวนขยาย
ผลแล้วมีหลักฐานพบว่า การจ�ำหน่ายอาหารปลอมให้แก่นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ มีการแบ่งหน้าทีก่ นั ท�ำโดยผูป้ ระกอบ
การ ผู้น�ำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ โดยการก�ำหนดตารางการซื้อขายสินค้าเอาไว้ล่วงหน้า แบ่งปัน ผลก�ำไร มีการวางแผน
หลอกลวงนักท่องเที่ยวตั้งแต่ประเทศต้นทาง จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอีกด้วย
แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์มาแล้วว่า ยางคารายา ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
เช่นกัน ดังนั้นการน�ำยาง คารายา มาหลอกขายว่าเป็นรังนกนั้นจึงเป็นการท�ำร้ายสุขภาพจิตของผู้ที่ถูกหลอก ท�ำให้ไม่
ได้รับประโยชน์จากสารอาหารในรังนกที่แท้จริง นับเป็นการหลอกลวงเพื่อหาผลก�ำไร จึงมีความผิดตามกฎหมาย  ใน
การสังเกตว่าเป็นรังนกแท้หรือไม่ได้มีผู้แนะน�ำไว้ว่าให้สังเกตโดยการใช้แว่นขยายถ้าเป็นรังนกแท้ จะต้องมีขนละเอียด
ของนกติดอยู่บ้าง แม้ว่ารังนกจะถูกท�ำความสะอาดมาแค่ไหน แต่นกจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการสร้างรังและขลุกอยู่ใน
รัง ดังนัน้ ย่อมมีเศษขนละเอียดของนกติดอยู่ แต่เพือ่ ความแน่ใจผูบ้ ริโภคสามารถส่งตัวอย่างมาตรวจทีก่ รมวิทยาศาสตร์
บริการได้ แต่มคี า่ ใช้จา่ ยในการตรวจ 1,500 บาทต่อครัง้ ซึง่ เหมาะกับคนทีซ่ อื้ เป็นจ�ำนวนมากเพือ่ น�ำไปแปรรูป หรือน�ำ
ไปจ�ำหน่ายต่อ
การกระท�ำของผูก้ ระท�ำผิดดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภคแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพ
ลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ท�ำให้ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง อีกทั้งจากการให้ข้อมูลของอดีตประธาน
สมาคมผูป้ ระกอบการธุรกิจรังนกนางแอ่น (ประเทศไทย) พบว่าการลักลอบจ�ำหน่ายรังนกปลอมให้กบั นักท่องเทีย่ วชาว
จีน ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อผูป้ ระกอบธุรกิจรังนกแท้เป็นอย่างมาก โดยมูลค่าความเสียหายของธุรกิจรังนกทัง้ ระบบ
ในประเทศไทย เสียหายมากกว่า 4,000 ล้านบาท/ปี อันกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ การกระ
ท�ำดังกล่าวจึงสมควรที่จะต้องด�ำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ชาติไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

• ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
• http://pasusat.com
• https://www.naturalnestthailand.com/
content/2135

70

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

“Eat That Frog” :

กินกบตัวนั้นซะ

“Eat That Frog” : กินกบตัวนั้นซะ
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2560 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมได้นำ� คณะ
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พบปะประชาชนในโครงการ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น�ำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 ประจ�ำ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ณ ต�ำบลตลาดร้าง อ�ำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้ให้แนวคิดแก่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการด�ำเนินงานริเริ่มสร้างสรรตามนโยบายของรัฐบาล Innovation
Base ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้แนวคิด “Eat That Frog” หรือ กินกบตัวนัน้ ซะ กล่าวคือ เลือกงาน Agenda ส�ำคัญที่สุด ท�ำสิ่งที่จะท�ำให้นโยบายประสบความส�ำเร็จ ที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
กองบรรณาธิการวารสารดีเอสไอไตรสาร จึงขอใช้โอกาสนี้ หาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด “Eat That Frog” มา
ฝากท่านผู้อ่าน เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ และก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ ด้วยการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงไปด้วยกันค่ะ
ค�ำว่า “Eat That Frog” หรือ “กินกบตัวนั้นซะ” เป็นชื่อหนังสือที่เขียนโดย Brian Tracy ซึ่งเป็นนักเขียน
นักพูดมืออาชีพ นักฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเอง และที่ปรึกษาชื่อก้องของโลก เขามีผลงานเขียนหนังสือนับ
ไม่ถ้วน  ทั้งหนังสือ Goals, Create Your Own Future และ Change Your Thinking Change Your Life โดย
Eat That Frog มีฉบับที่แปลเป็นไทยโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร  ซึ่งกล่าวถึงวิธีการบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุด และวิธีการ
ที่จะท�ำให้ท�ำงานให้เสร็จ โดยใช้ “กบ” เป็นตัวสื่อถึงงานส�ำคัญที่ยาก ที่เรามักไม่อยากท�ำกัน แต่การกินกบตัวนั้นเป็น
สิ่งแรกในเช้าของแต่ละวันนั้นเหมือนเป็นการก้าวผ่านสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดของวันไปแล้ว เราก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นต่อไป แถมยังมีพลัง ความภูมิใจในการใช้ชีวิตด้วย
หนังสือเรือ่ ง “กินกบตัวนัน้ ซะ” มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการใช้เวลาอย่างไรให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ เพราะคนเราไม่มเี วลา พอที่
จะท�ำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน จึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ วิธกี ารบริหารเวลา จากคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เขาจะไม่พยายาม
ท�ำทุกสิง่ แต่จะมุง่ ความสนใจ ไปยังงานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก่อน และท�ำมันเป็นอันดับแรก Brian Tracy สอนให้เรากินกบตัว
ที่น่าเกลียดที่สุด ก็คือกบตัวที่ใหญ่ที่สุด ยากที่สุด และส�ำคัญที่สุด อันดับแรกของการเลือกกบคือการดูที่เป้าหมายของ
เราก่อนว่า เรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อที่จะเลือกท�ำแต่สิ่งที่จะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จ
“กินกบตัวนั้นซะ” เป็นการอุปมาให้เห็นภาพว่าหากสิ่งแรกที่คุณจะท�ำในแต่ละเช้า คือ การกินกบเป็นๆ ตัว
หนึ่งซึ่งมันคงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของวันนั้นแล้ว แต่ถ้าเรารีบกินมันเสีย อย่างน้อยก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่า เราจะ
สามารถผ่านพ้นวันนั้นไปได้ด้วยดี เพราะคงไม่มีอะไรเลวร้ายมากไปกว่านี้อีกแล้ว เปรียบเหมือนกับ การรีบจัดการงาน
ที่ท้าทายที่สุด ในแต่ละวันของเราเอง ที่พวกเรามักจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากและผัดวันประกันพรุ่งไปท�ำวันอื่น โดยลืมนึก
ไปว่า บางทีสิ่งนั้นอาจมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตของตัวเราเอง
สิ่งส�ำคัญที่หนังสือเล่มนี้ ย�้ำอยู่เสมอไม่ใช่ให้ยึดเพียงหลักการ แต่เป็นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด เพื่อ
จัดระเบียบ และหาวิธีที่จะลงเอยกับงานที่ส�ำคัญยิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ไม่เพียงท�ำงานได้เร็วขึ้น แต่ได้ท�ำงานที่ใช่เลยอีกด้วย
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หากคุณเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคนที่ยุ่งอยู่ตลอด หรือเป็นคนที่ก�ำลังเผชิญกับค�ำถามที่ว่า
“ท�ำไมท�ำงานมากมาย แต่ได้ผลลัพธ์แค่นิดเดียว?”
เป็นไปได้ไหมว่าเราก�ำลังให้ความส�ำคัญกับงานที่ไม่ได้ส�ำคัญเลย ?
เป็นไปได้ไหมว่าเราท�ำงานโดยไม่ได้วางแผน ?
ลองน�ำเอาวิธีทั้ง 21 ของ Brian Tracy ไปปรับใช้ในการเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งเราจ�ำเป็นต้องทบทวน
หลักการนี้เป็นประจ�ำ  จนกว่ามันจะฝังลึกในความคิด และการกระท�ำของตัวเราเอง
1. จัดโต๊ะ : ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจว่ากบตัวไหนเป็น “กบ” ของคุณและลงมือกินมัน คุณต้องตัดสินใจให้ชดั เจนว่า
สิง่ ไหนคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการเอาชนะ หลังจากตัดสินใจได้แล้วอย่าลืมจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญก่อนหลัง ก�ำหนดเส้นตายในการท�ำสิ่งนั้นให้ส�ำเร็จ และลงมือท�ำตามแผนนั้นทันที
2. วางแผนทุกวันไว้ลว่ งหน้า : เชือ่ หรือไม่วา่ ทุก 1 นาทีทคี่ ณ
ุ ใช้ในการวางแผนจะช่วยให้ประหยัดเวลาได้มาก
ถึง 10 นาทีในการลงมือปฏิบัติ และขณะที่คุณท�ำงานตามรายการที่ได้วางแผนไว้ คุณจะรู้สึกว่าท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเรื่อยๆ และจะมีแรงบันดาลใจ ให้ท�ำงานมากขึ้นไปอีก
3. ใช้กฎ 80/20 กับทุกอย่าง : บางครัง้ งานในส่วน 20 % นัน้ อาจเป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่างานอีก 80 %
ที่เหลือรวมกัน ดังนั้นจึงควรเลือกท�ำงานมีผลต่อชีวิตและอาชีพการงานของคุณและให้เวลากับงานที่มีค่าต�่ำน้อยลง
4. พิจารณาถึงผลทีจ่ ะตามมา : งานทีส่ ำ� คัญคืองานทีม่ ผี ลต่อคุณในระยะยาว ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะลงมือท�ำอะไรควร
ถามตัวเองก่อนว่า “กิจกรรมหรือโครงการไหนทีถ่ า้ ฉันท�ำได้ดแี ละท�ำได้ทนั จะมีผลกระทบในด้านบวกต่อชีวติ ของฉัน”
5. ฝึกวิธี ABCDE อย่างต่อเนือ่ ง : ก่อนเริม่ ลงมือท�ำงานตามรายการ จงใช้เวลาครูห่ นึง่ ในการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของงาน โดยให้งาน “A” คือ งานที่ส�ำคัญที่สุดของคุณ งาน B, C, D, E คืองานที่ส�ำคัญรองลงมา
6. เน้นที่หัวใจของงาน : ถามตัวเองว่า “ท�ำไมองค์กรถึงจ้างฉัน” นั่นคือการรู้ว่าหัวใจส�ำคัญของงานคุณคือ
อะไรและตั้งใจท�ำให้ดีที่สุด
7. เชือ่ ฟังกฎแห่งประสิทธิภาพโดยความจ�ำเป็น : คุณไม่มเี วลาพอทีจ่ ะท�ำทุกอย่าง แต่มเี วลาเสมอทีจ่ ะท�ำสิง่
ที่ส�ำคัญที่สุด
8. เตรียมพร้อมอย่างรอบคอบก่อนเริ่มลงมือ : การเตรียมการล่วงหน้าที่เหมาะสมเป็นการป้องกันความล้ม
เหลวของงาน
9. ท�ำการบ้านของคุณ : จงให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะยิ่งคุณรอบรู้และช�ำนาญในงาน
ที่เป็นหัวใจส�ำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท�ำงานนั้นให้แล้วเสร็จได้เร็วขึ้นเท่านั้น
10. ใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นอ�ำนาจสู่ความส�ำเร็จ : พิจารณาให้ชัดเจนว่าคุณถนัดหรือมีพรสวรรค์ในงาน
อะไรหรือท�ำงานอะไรได้ดี แล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนั้น ๆ อย่างเต็มที่
11. มองหาตัวเหนี่ยวรั้งมิให้ท�ำงานที่ส�ำคัญของคุณ : พิจารณาคอขวดหรือจุดสกัดทั้ง ภายในหรือภายนอก
ที่เป็นตัวกีดขวางในการบรรลุเป้าหมายส�ำคัญที่สุดของคุณ และตั้งอกตั้งใจท�ำให้มันบรรเทาเบาบางลง
12. เดินตามถังน�ำ้ มันทีละใบ : คุณสามารถท�ำงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และสลับซับซ้อนมากทีส่ ดุ ให้ลลุ ว่ งได้ถา้ คุณท�ำ
มันทีละขั้นตอน
13. สร้างแรงกดดันให้กบั ตัวเอง : จงสมมติวา่ คุณต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นเวลาหนึง่ เดือนและจงท�ำงาน
ให้เหมือนกับว่า คุณต้องท�ำงานส�ำคัญทั้งหมดของคุณให้แล้วเสร็จก่อนออกเดินทาง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

73

14. เพิ่มอ�ำนาจส่วนตัวของคุณให้สูงสุด : พิจารณาว่าช่วงเวลาไหนที่คุณมีพลังกายและพลังความคิดสูงที่สุด
ในแต่ละวัน แล้วท�ำงานที่ส�ำคัญที่สุดของคุณในช่วงเวลานั้น
15. กระตุน้ ตัวเองให้ลงมือท�ำ : จงเป็นเชียร์ลดี เดอร์ให้กบั ตัวคุณเอง มองหาแต่สงิ่ ดี ๆ ในทุกสถานการณ์ มอง
โลกในแง่ดีและสร้างสรรค์อยู่เสมอแม้ในขณะที่มีปัญหา
16. ฝึกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งในทางสร้างสรรค์ : เนื่องจากคุณไม่สามารถท�ำทุกอย่างได้ จึงต้องเรียนรู้ท่ีจะ
ผัดผ่อนงาน ที่มีค่าต�่ำ  ออกไปก่อน เพื่อจะได้มีเวลาพอในการท�ำสิ่งที่ส�ำคัญจริง ๆ
17. ท�ำงานที่ยากที่สุดก่อน : เริ่มต้นแต่ละวันด้วยงานที่ยากที่สุดก่อน และจงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะท�ำมัน
จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
18. แล่และหั่นงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ : แบ่งงานใหญ่ที่ซับซ้อนลงเป็นงานย่อยๆ แล้วเริ่มลงมือท�ำ  ทีละชิ้น
19. สร้างเวลาชิ้นโต : แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาใหญ่ ๆ ที่จะสามารถทุ่มเทสมาธิเป็นเวลานาน ๆ ให้
กับงานที่ส�ำคัญที่สุด
20. สร้างส�ำนึกแห่งความเร่งรีบ : สร้างนิสยั เสือปืนไวในงาน โดยท�ำตัวให้ได้ชอื่ ว่าเป็นคนทีท่ ำ� งานทุกอย่างได้
เร็วและท�ำได้ดี
21. ท�ำงานทุกอย่างทีละอย่าง : จัดล�ำดับความส�ำคัญให้ชดั เจน เริม่ ต้นท�ำงานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก่อนทันที แล้วท�ำ
ไม่หยุด จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ 100 %
หากท่านผูอ้ า่ นใดน�ำวิธเี หล่านีไ้ ปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เชือ่ เหลือเกินว่า ค�ำว่า “ไม่มเี วลา” จะ
ต้องเลือนหายไปจากพจนานุกรมของท่านอย่างแน่นอนทั้ งหมดนีค้ อื เคล็ดลับทีแ่ ท้จริงสูก่ ารท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน้ จงตัดสินใจทีจ่ ะฝึกหัดหลักการเหล่านีท้ กุ ๆ วันจนกว่ามันจะกลายเป็นนิสยั ทีต่ ดิ ตัวคุณ ถ้าคุณ
ติดนิสยั การบริหารเหล่านีจ้ นมันกลายเป็นบุคลิกทีถ่ าวรอย่างหนึง่ ของคุณแล้วละก็ อนาคตของคุณจะต้องกว้างไกลไร้ขดี
จ�ำกัดอย่างแน่นอน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.tueymeaw.com/eat-that-frog-book
http://www.yimtamphan.com
https://www.novabizz.com
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สอนลูกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(Teaching Children about Environment Conservation)

สอนลูกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(Teaching Children about Environment Conservation)
สอนลูกเรือ่ งอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Teaching Children about Environment Conservation) หมายถึงการ
จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้สงิ่ ต่างๆทีอ่ ยูร่ อบๆตัวของคนเราอย่างฉลาด และพัฒนาสิง่ แวดล้อมทัง้
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น สัตว์ พืช อากาศ ภูเขา ฯลฯ สิง่ เหล่านีจ้ ะมีอทิ ธิพลและส่งผลก
ระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา เพราะการด�ำรงชีวิตของคนต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อ
เนือ่ งไปถึงอนาคต แต่เมือ่ คนเราใช้สงิ่ แวดล้อมกันมากขึน้ ประกอบกับความเป็นอยูข่ องคนเรามีเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก
แต่กลับให้โทษต่อสิง่ แวดล้อม จึงเป็นปัญหาทีค่ นในสังคมได้มาศึกษาหาทางใช้สงิ่ แวดล้อมอย่างฉลาดและต้องพัฒนาสิง่
แวดล้อมให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมประโยชน์แก่มนุษย์ตลอดไปเรียกว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการให้ความรู้
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเน้นการปฏิบัติร่วมกันทั้งสังคมโดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

การสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส�ำคัญอย่างไร

การสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญดังนี้
- อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเป็นการใช้สงิ่ แวดล้อมอย่างฉลาดและพัฒนาสิง่ แวดล้อม น�ำ 
้ และอากาศให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่
ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ตลอดไป
- สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนเรา กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมอยู่รอบ ๆ ตัวเรา มี
ทัง้ สิง่ ทีม่ ชี วี ติ คือ คน พืช สัตว์ และสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ เช่น ดิน หิน ทราย แร่ธาตุ ฯลฯคนเราต้องใช้สงิ่ แวดล้อมเพือ่ การด�ำรง
ชีวิต ใช้กินเป็นอาหาร ใช้เป็นยารักษาโรค ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
- สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นแล้วมีจ�ำนวนจ�ำกัด หากคนเราไม่รู้จักการอนุรักษ์ สิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไป คนรุ่นต่อไปก็
จะมีชีวิตอยู่อย่างล�ำบาก
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การสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร
ดังนี้

การสอนเรือ่ งอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม น�ำ 
้ อากาศมีประโยชน์ตอ่ เด็กคือเด็กได้รบั การพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์

- เด็กจะมีความรูเ้ รือ่ งการรักษาทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นต่อชีวติ การให้ความรูแ้ ก่เด็กควบคูก่ บั การฝึกนิสยั ทีด่ จี ะช่วย
ให้เด็กรู้และเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ไม่ยาก ข้อความรู้ที่เลือกให้เหมาะกับวัยของเด็ก เช่น เมื่อเราหิว
เรากระ หายน�ำ้ ในยามเหนือ่ ยและร้อน หนูจงึ ดืม่ น�ำ 
้ หนูจะรูส้ กึ สบายสดชืน่ มีกำ� ลังหรือแรงวิง่ เล่นได้อกี นัน่ คือประโยชน์
ของน�ำ 
้ และหากเรามีนำ�้ กินเช่นนีท้ กุ ครัง้ เราก็มคี วามสุข เช่นเดียวกับการทีเ่ รามีอากาศหายใจ เราจะรูส้ กึ สบาย ทดลอง
ดูว่าเมื่อเราปิดจมูก เราจะรู้สึกไม่สบาย ดังนั้นการที่เราขาดน�้ำและอากาศ เราจะเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ เมื่อเด็ก
สังเกตตนเองแล้ว ให้เด็กสังเกตสัตว์และพืชเมื่อขาดน�้ำจะเป็นอย่างไร
- เด็กจะเกิดความส�ำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การอบรมสัง่ สอนจะช่วยพัฒนาจิตใจ
ของเด็กให้เป็นอ่อนโยน รู้จักอยู่ร่วมและรักผู้อื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อม รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกี่ยวข้องกัน พึ่งพากัน
และกัน เพราะสิ่งต่างๆทั้งคน พืช สัตว์ต่างมีคุณค่าในตัวเอง เมื่อน�ำมาเกื้อกูลกันจะท�ำให้อยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่าง
เป็นสุข
- เด็กจะรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ซึ่งมีผลให้สิ่งแวดล้อมจะมีปริมาณเพียงพอและคงคุณภาพอย่างดีไว้
ส�ำหรับคน พืช สัตว์ได้ใช้ด�ำรงชีวิต
- การอบรมสัง่ สอนเด็กให้รจู้ กั ใช้สงิ่ แวดล้อม จะเป็นประโยชน์ตอ่ สิง่ มีชวี ติ คือ คน พืช สัตว์ และได้ใช้สงิ่ เหล่า
นี้สืบต่อไป
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พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ลูกที่บ้านได้จากกิจกรรมดังนี้
- เมื่อครอบครัวออกไปซื้ออาหารและสิ่งของที่จ�ำเป็น ให้เด็กมีส่วนร่วมจัดถุงบรรจุสิ่งของเป็นถุงผ้าหรือถุงลด
โลกร้อน เรียกชื่อถุงและบอกคุณค่าของถุงชนิดนี้ให้เด็กได้ยินบ่อยๆ เป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเลือกใช้สิ่งของ
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม และเมื่อพ่อแม่ซื้อของ หากจัดการกับค่าใช้จ่ายได้ควรซื้อของครั้งละมากๆเพื่อลดวัสดุที่ใช้ส�ำหรับ
บรรจุหีบห่อบางโอกาสที่ซื้ออาหารสด เลือกใช้วัสดุธรรมชาติห่ออาหารบ้าง เช่น ขนมสดทั้งหลายใช้ใบตองใบมะพร้าว
ห่อหรือท�ำเป็นกระทง เพราะใบไม้สลายได้ แตกต่างจากถุงพลาสติกและกล่องโฟม
- ครอบครัวร้องเพลงหรือเปิดเทปบันทึกเพลงเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้ลกู ฟัง และเกิดทัศนคติทดี่ ที จี่ ะ
รักสิ่งเหล่านั้น คือ รักป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพันธุ์ที่หายาก รักษาอากาศและน�้ำ
- มีข้อตกลงกับลูกให้ช่วยปิดก๊อกน�้ำ  ไม่ปล่อยให้ไหลทิ้งโดยไม่จ�ำเป็น เพื่อประหยัดน�้ำ
- ชวนลูกเดินหรือขีจ่ กั รยานในระยะทางใกล้ๆแทนการนัง่ รถยนต์ทตี่ อ้ งใช้นำ�้ มันและเกิดควันรถ ท�ำลายอากาศดี
- ให้ลกู มีสว่ นร่วมปลูกต้นไม้ในบ้านทัง้ ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ประเภทล้มลุก และไม้ยนื ต้น (หากบ้านใดมีบริเวณ
บ้านกว้างเพียงพอทีจ่ ะปลูกไม้ยนื ต้นได้ ให้ลกู เป็นเจ้าของดูแล และสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ การปลูกต้นไม้วา่ เป็นการทดแทน
ที่เราหายใจออกเป็นอากาศเสียไว้ เราก็สร้างอากาศดีทดแทนด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีอายุยืน ทดลองใช้อายุลูกเป็นหลัก
คิด เช่นลูกอายุ 5 ขวบ ให้ลูกดูแลต้นไม้ จนถึง 10 ขวบ เขาจะได้เห็นความเจริญของต้นไม้และได้ประโยชน์จากไม้
ยืนต้น (ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย) ปลูกต้นไม้ประเภทคลุมดินให้หน้าดินดี
- ในวันส�ำคัญของลูกหรือคนในครอบครัวตลอดจนวันส�ำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ครอบครัวก�ำ 
หนดท�ำกิจกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ให้เขาได้ไปขยายพันธุต์ ามธรรม
ชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันเข้าพรรษา แสดงความชืน่ ชมประเพณีทแี่ สดงถึงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวด
ล้อมโดยการร่วมปฏิบตั ใิ นประเพณีนนั้ เช่น ประเพณีลอยกระทง หรือท�ำบุญท�ำทาน รักและเมตตาสิ่งมีชีวิตในวันพระ
- ในบริเวณบ้านควรมีพื้นที่สนามหญ้าสีเขียวให้เด็กเล่นมากกว่าที่เทคอนกรีต เพราะการสร้างสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติให้เด็กสัมผัสด้วยตนเองดีกว่าค�ำพูดค�ำอธิบายมากมาย ตลอดจนสอนให้ลูกได้เล่นการละเล่นไทยบ้าง เพราะ
จะใช้วสั ดุจากธรรมชาติเล่นหรือรูจ้ กั ธรรมชาติมากขึน้ เช่น ใช้กาบหมากลากเล่น เล่นปาราว (ใช้ลกู ยางวางบนรางไม้ไผ่
แล้วยืนปาให้เมล็ดตกจากรางนั้น)
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- ทดลองท�ำปุ๋ยน�้ำชีวภาพจากการหมักเศษผลไม้ ใบไม้ ให้ลูกช่วยท�ำด้วยการหยิบ เศษผลไม้ ใบไม้ น�้ำ  กาก
น�้ำตาล ส่งให้ หลังจากหมักอย่างน้อย 3 เดือน ให้น�ำมาผสมกับน�้ำ  และช่วยน�ำไปรดต้นไม้ที่เพาะปลูกไว้ นอกจากนี้
เมื่อครอบครัวท�ำความสะอาดห้องน�้ำบริเวณโถส้วม ให้ใช้น�้ำหมักชีวภาพนี้แทนผงซักฟอก
- น�ำลูกไปเทีย่ วทีแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ พาท่องล�ำธารตืน้ ๆ เดินทีห่ าดทรายชายทะเล หยิบจับก้อนกรวด ก้อนหิน
น�ำไปดูทอ้ งไร่ทอ้ งนา จับดินเหนียว ดูแมลง เห็นต้นไม้ เด็กจะได้สมั ผัสถึงความสะอาดของน�ำ 
้ อากาศ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่
สุขภาพ คือรู้สึกสบาย มีความสนุก เด็กจะค่อยๆซึมซับความรักสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
- จัดสิง่ แวดล้อมรอบบ้านให้นา่ อยู่ คือ สะอาด ทีบ่ า้ นมีทกี่ ำ� จัดขยะอย่างเหมาะสม ไม่ทงิ้ ขยะปฏิกลู ของตนเอง
และสัตว์ลงในแม่น�้ำล�ำคลอง
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม น�ำ 
้ อากาศ ในครอบครัวเป็นสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั เิ ป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นและเลียนแบบ และ
การที่เด็กมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น�้ำ  และอากาศ จะสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี
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8 ข้อคิด

ในการเป็นหัวหน้างาน - ผู้น�ำที่ดี

8 ข้อคิด ในการเป็นหัวหน้างาน - ผู้น�ำที่ดี
ปัญหาโลกแตกของโลกแห่งการท�ำงานทุกวันนี้ ปัญหาใหญ่คอื เรือ่ ง ระหว่างเจ้านายและลูกน้อง สารพัดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในองค์กร โยงไปโยงมาสุดท้ายก็ปม ลูกน้องที่เคารพ และเจ้านายที่น่ารักนี่แหละ ปัญหาซับซ้อนพอๆ กับชีวิต
ครอบครัว ซึง่ เป็นเรือ่ งปวดหัวพอๆ หรือยิง่ กว่าปัญหาจากการท�ำงานซะอีก โดยเฉพาะเอเชียสไตล์นเี้ ราเจอเรือ่ ง ความ
อาวุโส เรื่องความเกรงใจ เรื่องมารยาทสารพัด ท�ำเอาการท�ำงานกร่อย ในเมื่อเราเปลี่ยนคนอื่นยาก ก็เปลี่ยนเรา ลอง
ปรับทัศนคติเพื่อเป้าหมายงานที่ส�ำเร็จร่วมกัน

เจ้านายในฐานะคนทีเ่ ป็นผูน้ ำ� มักถูกเพ่งเล็งถึงการท�ำงานมากกว่าปกติ เพราะถูกคาดหวังจะให้เป็นผูค้ นชีท้ างทีด่ ี
เป็นที่ปรึกษาและเสาหลักที่ยึดเหนี่ยวได้ ซึ่ง 100 ทั้ง 100 เจ้านายก็อยากเป็นเจ้านายที่ดีให้ลูกน้องรักกันทั้งนั้นแหละ
แต่เป็นเรือ่ งธรรมดาของโลกมนุษย์ ไม่สามารถท�ำให้ทกุ คนถูกใจได้และทัศนคตินนั้ เปลีย่ นไปได้ยาก แต่กค็ รับยังไงก็ตอ้ ง
ท�ำงานร่วมกันลองมาดูว่า เจ้านายถ้าอยากเป็นเจ้านายที่น่ารักต้องเด่นในเรื่องอะไรบ้างส่วนลูกน้องก็ลองเอาข้อเหล่านี้
มาดู จะได้ปรับการท�ำงานร่วมกัน ไม่มใี คร Perfect ทัง้ เจ้านายและตัวลูกน้องเอง 8 ข้อคิด ในการเป็นหัวหน้างาน ผูน้ ำ�
ที่ดี

1. สื่อสารเป็น มีทักษะการสื่อสาร

ท�ำงานร่วมกัน ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจเห็นภาพที่ตรงกัน หลายครั้งเจ้านายโมโหลูกน้องที่ท�ำงาน
มาออกมาไม่ดี ปัญหาส่วนใหญ่กม็ าจากการสือ่ สาร การสือ่ สารทีไ่ ม่ครบถ้วน อยากได้งานแบบไหน คาดหวังอะไร จ�ำนวน
เท่าไหร่ ต้องการอะไรที่ส�ำคัญบ้าง นอกจากเรื่องการสื่อสารที่เข้าใจ ก็ต้องเสริมด้วยเทคนิคศิลปะในการสื่อสารด้วย
สามารถท�ำเรือ่ งยากให้เข้าใจง่าย จริงๆ แล้วการสือ่ สารเป็นทักษะส�ำคัญของการเป็นผูน้ ำ� ด้วยเช่นกัน หลายครัง้ หัวหน้า
ต้องเป็นตัวแทนของทีมในการน�ำเสนอหรือขายงานการสื่อสาร Presentation จ�ำเป็นอย่างยิ่ง เจ้านายที่สามารถขาย
งาน พรีเซ็นได้เก่งนัน่ ถือได้วา่ คุณเลือกผูน้ ำ� ทีด่ ี แต่กต็ อ้ งบอกนะครับว่าเจ้านายก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่อาจมีความสามารถ
บางอย่างที่โดดเด่นและหาทดแทนได้ยากเป็นได้ที่เก่งบางอย่างและไม่เก่งบางอย่างสมบูรณ์

2. พูดค�ำว่า ทีม มากกว่าตัวเอง ให้เครดิต ทีมงานไม่ได้เก็บเครดิตไว้ทตี่ วั เองคนเดียว

งานที่ส�ำเร็จไม่มีทางที่จะส�ำเร็จได้เพียงแค่คนๆ เดียวจ�ำเป็นต้องมีคนคอยสนับสนุน และอาศัยความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละคนเข้ามาช่วยให้งานไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นหมายถึงทุกคนมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จร่วมกัน เพราะฉะนั้น
เจ้านายที่เอาความส�ำเร็จเป็นของตัวเองนั่นก�ำลังท�ำลายความเป็นทีมเวิร์คอย่างช้าๆ และลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหมด
ก�ำลังใจไปเรือ่ ยๆ จากการบัน่ ทอนเล็กๆ น้อยๆ นีไ้ ปเรือ่ ยๆ ครับ ลองสังเกตุเจ้านายทีด่ เี วลาพรีเซ็นหรือพูดในงานจ�ำให้
เครดิตทีม ทีมนั่น ทีมนี่อยู่เสมอ นั่นเป็นการให้เกียรติในการท�ำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมครับ
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3. มีความน่าเชื่อถือ ในค�ำพูด การกระท�ำ

หัวหน้าวาจาต้องศักสิทธิ์ เมื่อพูดแล้วก็ควรท�ำตามอย่างที่พูด ไม่ต้องอธิบายขยายความเยอะนะครับ ใครเจอ
เจ้านายที่พูดอย่างท�ำอย่าง รับปากอย่างได้อีกอย่าง เจอแบบนี้เสมอๆ คงไม่มีใครอยากท�ำงานด้วยเพราะความน่าเชื่อ
ถือไม่มี

4. มีความนอบน้อม

แม้ว่าจะไม่ตายตัวว่าผู้น�ำที่ดีต้องอ่อนน้อมไปซะหมด แต่ส�ำหรับการเป็นผู้น�ำในวัฒนธรรมของความเป็นคน
เอเชีย ผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นใหญ่แล้วมีความนอบน้อมนัน้ จะได้รบั ความชืน่ ชมมากกว่าผูน้ ำ� ทีย่ งิ่ สูงยิง่ หยิง่ ทนง ต่างกับทางตะวันตก
ที่ดูที่ความสามารถมาก่อนลักษณะนิสัย ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้น�ำเป็นตัวบ่งบอกความคิดในการมีคุณธรรมและ
ความไม่หยิง่ ทนงเข้ากับคนได้งา่ ย แน่นอนว่าคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ มีอโี ก้ มีในทุกๆ คน ความนอบน้อมนัน้ บ่งบอก
ว่าอีโก้เจ้านายคนนั้นถึงจะมีแต่ไม่สูงปรี้ดจนน่ากังวล

5. มีความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นเป็นคุณสมบัติของคุณที่ประสบความส�ำเร็จ เจ้านายหลายคนนั้นล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นในอาชีพ
การงานของตนเองกันทัง้ นัน้ นะครับ แต่ความมุง่ มัน่ นัน้ ต้องรวมกับความมัน่ คงและสม�ำ่ เสมอ การเป็นเจ้านายต้องมุง่ มัน่
มีไฟในสิ่งที่ตัวเองท�ำอย่างตลอดรอดฝั่ง เกิดมีเจ้านายที่อดีตเคยมุ่งมั่นลูกน้องจะฝากความหวังได้อย่างไรกันว่ามั้ย จะ
เป็นผูน้ ำ� ต้องเป็นคนทีค่ อยส่งต่อความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานให้กบั ทีมถ้าไฟมอดตัง้ แต่หวั หน้าอย่าหวังว่าทีมจะมีไฟเลยครับ

6. สนับสนุนลูกน้อง

เจ้านายทีด่ ตี อ้ งสนับสนุนให้ลกู น้องเจริญก้าวหน้า ในหน้าทีก่ ารงานไม่ใช่ให้พวกเขาอยูก่ บั ทีไ่ ม่มอี นาคต นัน่ เป็น
หน้าที่ของเจ้านายที่ดี เพราะการท�ำงานต้องเติบโตไปในอนาคตไม่มีใครที่ท�ำงานแล้วพายเรืออยู่ที่เดิมเจ้านายต้องท�ำ
หน้าทีใ่ นการสนับสนุนเป็นหางเสือในการพายเรือให้พนักงานมุง่ ไปในเส้นทีถ่ กู เป้าหมายทีว่ างไว้อย่าปล่อยให้พายเรือวน
ไปวนมาไม่ไปไหนซักที การสนับสนุนลูกน้องดูได้จากการรับฟังความคิด ปล่อยให้ได้ลองผิดลองถูกมอบอ�ำนาจการตัดสิน
ใจและเรียนรู้ และเฝ้ามองอย่างระวังเพราะแน่นอนว่างานนัน้ ปล่อยให้เสียหายเลยไม่ได้ตอ้ งคอยเฝ้าระวังเป็นทีมสนับสนุน
อยู่แต่ไม่ทิ้งไปเลย ลูกน้องจะได้มีหางเสือรู้ว่าทิศทางอนาคตของเค้านั้นต้องพายเรือไปยังไงทางไหน

7. ยุติธรรม

ตามมาจากข้อสนับสนุนเจ้านายทีด่ ตี อ้ งมีความยุตธิ รรมไม่ลำ� เอียงเข้าข้างใครเป็นพิเศษแน่นอนว่าเป็นคนต้องมี
ชอบมากชอบน้อยอยู่แล้ว แต่ต้องมีพื้นฐานความถูกต้องยุติธรรมไว้ด้วย ลูกน้องที่รักท�ำงานไม่ดีก็ต้องว่าไปตามเนื้องาน
สนับสนุนตามความสามารถทีแ่ สดงออกมา ลูกน้องทีร่ กั น้อยกว่าก็ตอ้ งให้การสนับสนุนเท่าเทียม ไม่มใี ครอยากอยูก่ บั เจ้า
นายที่ไม่มีคุณธรรมหรอกครับ
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8. อยู่เป็นผู้น�ำเสมอเมื่อมีปัญหา

เจ้านายจะเป็นเจ้านายนั้นต้องเป็นที่พึ่งของผู้น้อยติดตามได้ งานที่ราบรื่นประสบความส�ำเร็จเป็นบอกถึง การ
พิสจู น์ความรูค้ วามสามารถของเจ้านายได้ครับ แต่ถา้ เจ้านายทีส่ ามารถหาทางออกของปัญหาแก้ไขปัญหาได้นนั้ เป็นการ
แสดงความรูค้ วามสามารถทีซ่ อื้ ใจลูกน้องได้มากกว่า เมือ่ ยามทีม่ ปี ญ
ั หาเสมือนเป็นโอกาสทีไ่ ด้แสดงความรูค้ วามสามารถ
ในกระบวนการคิดและแสดงถึงประสบการณ์ ตรรกอะไรได้มากมายกว่า เจ้านายทีด่ ไี ม่ทงิ้ ปล่อยให้ทมี ลูกน้องแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตัวเอง จะคอยอยู่แก้ไขปัญหาจนกว่าจะลุล่วง เจ้านายที่ดี ก็ต้องมีลูกน้องสนับสนุน ลูกน้องที่ดีต้องมีเจ้านาย
สนับสนุนเหมือนกัน :) เรียบเรียงรวบรวมจากประสบการณ์และค�ำบอกเล่า  

“การเป็นหัวหน้าเราต้องรู้จัก การก้ม และการเงย คือ ต้องเงย เพื่อมองเป้าหมาย
ต้องก้มเพื่อมองสิ่งที่ท�ำมาแล้วในอดีต และมองสิ่งที่ก�ำลังท�ำในปัจจุบัน”

ค�ำคมของการเป็นผู้น�ำ
Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.
ก่อนคุณจะเป็นผูน้ ำ� ได้นนั้ เป็นเรือ่ งของการพาตัวเองให้เติบโตและประสบความส�ำเร็จ แต่เมือ่ ไหร่เป็นผูน้ ำ� แล้ว
นั้นเป็นเรื่องของการช่วยให้ผู้อื่นได้เติบโตและประสบความส�ำเร็จ
—Jack Welch
A great person attracts great people and knows how to hold them together.
บุคคลทีย่ อดเยีย่ มจะสามารถดึงดูดคนทีย่ อดเยีย่ มด้วยกันและรูว้ า่ ต้องท�ำอย่างไรให้พวกคนทีย่ อดเยีย่ มเหล่านัน้
ท�ำงานร่วมกันได้
—Johann Wolfgang Von Goethe
People buy into the leader before they buy into the vision.  
ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบในความเป็นผู้น�ำก่อนที่จะชื่นชอบในวิสัยทัศน์ซะอีก
— John Maxwell
เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.digithun.com
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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Top 10

โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทย

เพราะชีวิตประจ�ำวันที่เปลี่ยนไป

โรคร้ายที่ทุกวันนี้มีเพิ่มมากขึ้นในสังคม เป็นเพราะพฤติกรรมเสี่ยง ที่คนในสังคมสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้น ซึ่ง 10
โรคร้ายที่เป็นโรคเสี่ยงตาย ของคนไทยในยุคปัจจุบันนี้ ล้วนแต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ผิดปกติไป จน
กลายเป็นปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ และเป็นภัยเงียบที่สามารถคร่าชีวิตคนไทยไปได้หลายล้านคน แม้ว่าโรคเหล่านี้จะ
มีชื่อเป็นที่รู้จัก และรักษาได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะประมาท เพราะอย่างน้อยการป้องกัน ก็ย่อมดีกว่ามารักษาในภายหลัง

1. มะเร็งร้ายครองอันดับ 1

ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใด มะเร็งล�ำไส้, มะเร็งมดลูก หรือมะเร็ง
เต้านม ก็ล้วนแล้วแต่คร่าชีวิตคนไทยมาแล้วนักต่อนัก สถิติการเป็น
มะเร็งของคนไทยนัน้ เพิม่ สูงขึน้ ถึง 70,000 คน และมีแนวโน้มจะสูงขึน้
เรื่ อ ย ๆ  มะเร็ ง ยั ง ครองแชมป์ ก ารเป็ น โรคที่ มี ค นเป็ น มากที่ สุ ด ใน
ประเทศ อันดับที่ 1 ถึง 5 ปีซ้อน และมีผู้เสียชีวิตไปด้วยโรคนี้ถึงปีละ
50,000 คนอีกด้วย โดยมะเร็งยอดฮิตทีพ่ บมากทีส่ ดุ โดยอันดับ 1 ของมะเร็งคือ มะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
และปอด ( อ้างอิงจากผลวิจัยปี 2546 ) ซึ่งโรคเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นโรคจากการใช้ชีวิตประจ�ำวันแบบผิด ๆ ของ
คนในยุคสมัยใหม่ โดยมีทงั้ การรักษาทางการแพทย์ การรักษาโดยวิถสี มุนไพร หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพแบบชีวจิต ก็
ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการรักษามะเร็ง ที่ล้วนแล้วแต่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษา และป้องกันการเป็นมะเร็งทั้งสิ้น

2. โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคยอดฮิตอีก 1 โรคทีค่ นไทยนิยมเป็นกันไม่แพ้มะเร็ง เพราะด้วยนิสยั การทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง, ไม่ยอมออก
ก�ำลังกาย, สูบบุหรี่จัด, ปล่อยตัวเองให้อ้วน, เป็นโดยพันธุกรรม และคร�่ำเคร่งอยู่กับงานตลอดทั้งวัน และยังเป็นอีก 1
โรคแทรกซ้อนของผู้ที่เป็นเบาหวาน สาเหตุของโรค เกิดจากการที่ไขมันไปจับ หรือเกาะผนังของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง
หัวใจ จนตีบและแคบลง ท�ำให้หลอดเลือดมีอาการอักเสบ ร่างกายจึงต้องส่งเม็ดเลือดขาวมาท�ำการซ่อมแซม ก็ยงิ่ ท�ำให้
เม็ดเลือดเหล่านี้ เข้าไปอุดตันทางเดินเลือด จนเลือดไม่อาจถูกส่งไปเลีย้ งหัวใจได้ ท�ำให้กล้ามเนือ้ หัวใจตายจากการขาด
เลือด ส่งผลให้หวั ใจยุดเต้นอย่างเฉียบพลัน และเสียชีวติ อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่อยากเป็นโรคนี้ หรือลดอาการของโรคลง ก็
ควรต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองซะใหม่ ทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นอาหารไขมันต�่ำ, ผักและผลไม้ พร้อม
ทั้งออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ แต่ถ้าใครมีปัญหาของโรคเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อท�ำการรักษา และรับค�ำ
แนะน�ำในการรักษาตัวเองที่ถูกต้อง

3. โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือโรคที่ร่างกายสร้างฮอร์โมน
อินซูลนิ มามาก จนท�ำให้ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
ร่างกายจึงไม่สามารถใช้นำ�้ ตาลได้อย่างเหมาะสม และตับ
อ่อนท�ำงานได้อย่างไม่เต็มที่ จนไม่สามารถน�ำน�ำ้ ตาลใน
เลือดไปใช้งานได้ หรือใช้งานได้น้อย จนท�ำให้น�้ำตาลค้างอยู่ในเลือดสูงเบาหวานแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เบาหวานชนิดที่
ภูมคิ มุ้ กันท�ำลายตัวเอง หรือทีเ่ รียกกันว่า โรคภูมติ า้ นทานตัวเอง หรือ ออโตอิมมูน (autoimmune) ส่วนอีกชนิดนึงคือ
เบาหวานทีย่ งั ไม่สามารถหาสาเหตุทแี่ น่ชดั ได้ แต่สว่ นใหญ่จะเป็นมาจากพันธุกรรม และเป็นเบาหวานชนิดทีค่ นเป็นมากทีส่ ดุ
ผูท้ เี่ ป็นเบาหวานในเบือ้ งต้น จะมีอาการปัสสาวะบ่อย และมีสเี ข้มซึง่ ถ้าปล่อยไว้สกั พัก จะมีมดมาตอมทีป่ สั สาวะ มีอาการ
อ่อนเพลีย เหนือ่ ยง่าย, ดืม่ น�ำ้ เยอะ หิวน�ำ้ บ่อย, เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ, เป็นแผลแล้วหายยาก เป็น
แผลง่าย และเกิดอาการชาตามมือ ตามเท้า หรือส่วนอืน่ ๆ ของร่างกายได้งา่ ยและถีข่ นึ้ การรักษา มีทงั้ การฉีดอินซูลนิ
เข้าไป เพือ่ กระตุน้ ให้ตบั อ่อนสร้างอินซูลนิ และการดูแลชีวติ ทีต่ อ้ งควบคุมอาหารทีม่ ไี ขมัน และน�ำ้ ตาลสูง, ออกก�ำลังกาย
อย่างสม�ำ่ เสมอ, ควรเช็คน�ำ้ ตาลในเลือดทุกวัน, งดอาหารเค็ม และพบแพทย์ตามนัดเสมอ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
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4. โรคความดันโลหิตสูง

หรือโรคภาวะความดันโลหิตสูง โดยมีความดันสูงถึง 140/90
มิลลิเมตร – ปรอท ขึ้นไป โดยที่ความดันของคนปกติจะอยู่ที่ 90 –
119/60 – 79 มิลลิเมตร – ปรอท ความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น 2
ชนิด ชนิดแบบทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ (Essential hypertension) ว่าเกิดขึน้
ได้อย่างไร พบได้สงู ถึง 90 – 95% ของผูป้ ว่ ยโรคนี้ เชือ่ ว่าน่าจะเกิดจาก
หลายปัจจัยร่วมกันของเอ็นไซม์ ฮอร์โมน และต่อมต่าง ๆ ทีต่ อ้ งควบคุม
ความดันในร่างกาย ท�ำงานไม่สอดคล้องกัน หรือผิดปกติไป ไม่กอ็ าจจะเกิดจากพันธุกรรม, เชือ้ ชาติ, การทานอาหารที่
มีรสเค็ม และสมดุลของเกลือแร่ แคลเซียมท�ำงานไม่สมดุลกัน ชนิดแบบทราบสาเหตุ (Secondary hypertension)
พบแค่ 5 – 10% ของผูป้ ว่ ย เกิดจากโรคต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อหลอดเลือด ต่อหัวใจ และสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ที่
พบบ่อยคือ โรคไตเรือ้ รังจากการติดสุรา, เนือ้ งอกทีต่ อ่ มหมวกไต และเนือ้ งอกในสมอง นอกจากนี้ ผูท้ เ่ี ป็นโรคเบาหวาน,
โรคอ้วน หรือแม้แต่การทายาสเตียรอยด์บางชนิด ก็สามารถท�ำให้เป็นโรคนี้เช่นกัน ถ้ามีอาการมึนหัว, วิงเวียนศีรษะ,
สับสน, เจ็บหน้าอก, ใจสั่น เหงื่ออกมาก และปวดศีรษะมาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะนั่นอาจเป็นอาการเริ่มต้น
ของโรคความดันโลหิตสูงได้ ควรจ�ำกัดแป้ง น�้ำตาล ไขมัน และอาหารเค็ม, ออกก�ำลังกาย, ลดความเครียดลง, ไม่สูบ
บุหรี่ เลิกสุรา, และรีบพบแพทย์ทันที่เมื่อมีอาการ

5. วัณโรคที่มากับอากาศ

โรคปอดอักเสบ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเดียวกัน  ซึ่ง
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า มายโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลสิส (Mycobacterium tuberculosis) ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มสูงขึ้นถึงปีละ
70% ในปี 2549 ตรวจพบผู้ป่วยวัณโรค 58,639 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 15 – 44 ปี โรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง และสามารถติดต่อสู่คนอื่นได้ง่าย
โดยเฉพาะจากสารคัดหลั่งต่าง ๆ ที่ออกจากร่างกาย และผู้ที่เป็นนั้นมักจะ
ทรุดลงได้เร็วถ้ามีการสูบุหรี่, ดืมเครื่องดื่มแอลกฮอล์จัด หรือในผู้ที่เป็นโรค
ร้ายก็จะมี วัณโรคเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ๆ อาการของผู้ที่เป็นวัณโรคจะไอแห้ง ติดต่อกันเกิน 3 สัปดาห์ และมี
เลือดปนออกมาด้วย นอกจากนี้ ในบางรายอาจมีอาการอ่อนเพลีย หรือไข้ร่วมด้วย แต่ผู้ที่เป็นระยะแรก ๆ มักจะไม่
ค่อยแสดงอาการมากนัก เบื่ออาหาร น�้ำหนักลดมาก, แน่นและเจ็บหน้าอกทุกครั้งที่ไอ ถ้าต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคนี้
ก็ให้จัดสถานที่ให้โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่คลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง และในคนที่เป็นก็ควรไปรับยา
จากแพทย์อย่างสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านไปที่ที่มีคนเยอะ เพื่อลดการติดเชื้อ และการแพร่เชื้อสู่คนอื่น
ในการรักษา ระยะแรกผู้ป่วยต้องไปรับยาอย่างสม�่ำเสมอติดต่อกัน 6 เดือน อาการก็จะดีขึ้นจนอาจหายป่วยได้ แต่ถ้า
ไม่รับยาตามนัด จะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา และต้องทานยาใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น และใช้เวลาถึง 18 เดือนในการรักษา
เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะไปรับการรักษา ตั้งแต่ต้นที่ตรวจพบ และทานยาตลอดจนอาการดีขึ้น
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6. โรคปอดเรื้อรัง

โรคปอดเรือ้ รังสามารถกลายเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ทีเ่ กิด
จากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในชั้นเยื่อบุ และชั้น
ใต้เยื่อบุมากขึ้น ต่อมผลิตเมือกที่อยู่ใต้ชั้นเยื่อบุจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
และผลิตเมือกเข้าสู่หลอดลม จนท�ำให้เซลล์ที่ท�ำหน้าที่กวัดกวาด
สิ่งสกปรกโดนเมือกเคลือบ แล้วน�ำพาเอาเมือกจากจุดอื่น ๆ เข้า
สู่หลอดลมอย่างล้นหลาม และถุงลมก็จะถูกท�ำลายจนหายไป
สาเหตุหลัก เกิดจากการสูบบุหรี่, การหายใจเอาละอองสารเคมี
เข้าไปนาน ๆ จนเกิดการสะสม, มลภาวะในอากาศ และโรคทางพันธุกรรมบางชนิด ก็ท�ำให้เกิดโรคนี้ได้ แต่โดยส่วน
ใหญ่แล้วมักจะมาจากผู้ที่สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่จะเข้าไปท�ำลายเนื้อปอด และหลอดลม ซึ่งในยุคปัจจุบัน
คนนิยมสูบบุหรี่กันเยอะขึ้น และเป็นโรคนี้กันมากขึ้นไปด้วย มีอาการหน้าอกบวมปูด, เหนื่อยง่าย แค่เดินก็เหนื่อยได้,
หายใจมีเสียง ถ้ารักษาหรือดูแลตัวเองไม่ดี ก็อาจจะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจนเสียชีวติ ควรดูแลตัวเอง ด้วยการงดสูบ
บุหรี่เพื่อตัวเองและคนในบ้าน, หลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษต่าง ๆ จากมลภาวะรอบข้างก็ด้วย, และควรไปพบแพทย์
ทันที เมื่อมีอาการผิดปกติของการหายใจ

7. โรคภูมิแพ้

ภูมแิ พ้ทมี่ หี ลากหลายชนิด สาเหตุมาจากอาการแพ้ตอ่ สารต่าง ๆ แม้กระทัง่ อากาศและอาหาร ทีท่ ำ� ให้เกิดการ
อักเสบเรือ้ รังต่อเยือ่ บุตา่ ง ๆ ในร่างกาย ซึง่ อาจเกิดจากพันธุกรรม และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา มีหลากหลายอาการ
เพราะอาการแพ้อาจเกิดแทบจะทุกส่วนของร่างกาย ทั้งการจาม, หายใจล�ำบากในเวลากลางคืน ภูมแิ พ้อากาศ อาการ
ผื่นคันขึ้นตามร่างกายเมื่อทานอาหารที่ร่างกายไม่ชิน ภูมิแพ้ผิวหนัง อาการปวดท้องรุนแรง, ขับถ่ายผิดปกติ ภูมิแพ้ใน
ระบบทางเดินอาหาร ภูมิแพ้แบบผสม ส่วนใหญ่อาการจะเกิดเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เพราะในปัจจุบันไม่
ว่าจะอาหาร หรืออากาศก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนด้วยกันทั้งนั้น คนที่เป็นโรคนี้จึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
ในเบื้องต้นควรดูแลตัวเองโดยการนอนหลับ และตื่นให้เป็นเวลา, ออกก�ำลังกาย, รับประทานอาหารที่สดใหม่เสมอ,
ที่นอน หมอน และผ้าห่มต้องซักให้สะอาดอยู่ตลอด, หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดอาการ เช่น อาหารทะเล, ขนมปัง,
นมวัว เป็นต้น และเมือ่ มีอาการให้หายาต้าน “ฮีสตามีน” เช่น คลอเฟนนิรามิน ก็จะแก้อาการเบือ้ ต้นได้ แต่ถา้ อาการ
หนักขึ้นก็ให้หยุดยา แล้วพบแพทย์ทันที

8. โรคระบบประสาทจิตเวช

เพราะชีวติ ทีย่ งั คงต้องดิน้ รนเพือ่ ให้ชวี ติ รอด การท�ำงานจึงมีความกดดัน และความเครียดค่อนข้างสูง จึงท�ำให้
ผู้ที่เป็นโรคระบบจิตเวช มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ยังรวมประเภทของคนที่ทานยาลดความอ้วน, ยาระงับประสาท
หรือผู้ที่เป็นมาโดยก�ำเนิด คนที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับคนปกติ ท�ำให้มองไม่ค่อยออกว่าใครเป็น แต่อาจ
ท�ำอะไรทีร่ า้ ยแรงขึน้ เมือ่ เกิดการกดดัน หรือรับเอาความเครียดมาก ๆ ในบางรายก็เกิดจาการขาดยาทีไ่ ด้รบั เป็นประจ�ำ 
ผูป้ ว่ ยสามารถอยูร่ ว่ มกับคนปกติได้ เพียงแต่อาจจะต้องได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยคนในบ้าน, ลดความเครียดลงโดย
การพูดคุย ปรับทุกข์กบั คนใกล้ชดิ , ถ้ารูส้ กึ กดดันให้เอาตัวเองออกจากสถานการณ์นนั้ โดยทันที และในรายทีม่ อี าการผิด
แปลกจนถึงขั้นอาละวาด ให้เรียกศูนย์ช่วยเหลือเพื่อมารับตัวไปพบแพทย์ และวินิจฉัยอาการกันต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

87

9. โรคระบบกล้ามเนื้อ

เส้นเอ็นอักเสบ ไม่วา่ จะเกิดจากการก้มดูโทรศัพท์, การท�ำงานหน้าจอคอม หรือการเล่นกีฬา และจะปวดรุนแรง
มากขึน้ เมือ่ มีการถูกกระตุน้ ถ้าในคนปกติไม่มอี าการปวด แต่คนทีเ่ ป็นจะปวด และเมือ่ เกิดอาการปวดจริงจัง ก็จะปวด
มากกว่าคนปกติถงึ 2 เท่า เมือ่ เป็นแล้วอาการเริม่ หนักขึน้ ก็จะพ่วงเอาสารพัดโรคทางจิตมาด้วย คือ โรคซึมเศร้า, วิตก
กังวล, นอนไม่หลับ และอ่อนเพลีย ผูท้ เี่ ป็นสังเกตได้งา่ ย ๆ คือ จะมีอาการบวมตามข้อมือ ข้อเท้า, ไวต่อเสียงและแสง,
ปวดศีรษะมากในช่วงเช้า, ปัสสาวะบ่อย, ปวดท้องเรื้อรัง และท้องเสียง่าย ติดต่อกันเป็นเวลานาน 3 เดือน และถ้ามี
อาการปวดหัวรุนแรงขึ้นก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที แนวทางในดูแลตัวเอง คือ งดเล่นโทรศัพท์ และจ้องจอคอมสักพัก
พร้อมทั้งลดความเครียดจากงานลง ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก�ำลังกายเพื่อบริหารจุดที่ปวดแบบเบา ๆ และ
พยายามนอนให้ตรงเวลาเสมอ

10. โรคอ้วน

โรคอ้วนก็เป็นอีกโรคทีค่ นไทยนิยมเป็นกันมาก เพราะด้วยการบริโภคทีง่ า่ ยขึน้ และการท�ำงาน หรือใช้ชวี ติ แบบ
คนสมัยใหม่ที่ต้องท�ำงานตลอดเวลา จนไม่ได้ให้ความสนใจต่อการออกก�ำลังกาย หรือในรายที่เป็นโดยก�ำเนิด เพราะ
ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้นอ้ ยกว่าคนปกติ และอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิดอีกด้วย โรคอ้วนนีย้ งั เป็นสาเหตุ
ต้น ๆ ของโรคเบาหวาน, ความดัน, ภาวะหยุดหายใจเฉียบพลัน และอีกหลาย ๆ โรคร้าย เมือ่ มีนำ�้ หนักทีเ่ กินกว่าความ
สูงค่อนข้างมาก ล�ำตัวเริม่ หนา และมีอาการหายใจล�ำบาก นัน่ คือสัญญาณว่าควรทีจ่ ะต้อง เริม่ ลดความอ้วนแบบจริงจัง
ก่อนที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนอันตรายอื่น ๆ ตามมา ควรที่จะลดน�้ำหนักให้ได้ 10% ภายใน 6 เดือน เพื่อไม่ให้อันตราย
และหักโหมไป ตัวเลขนี้จึงถือว่าเหมาะสมแก่คนที่ต้องการลด, ดูแลอาหารการกินที่ต้องเพิ่มอาหารไขมันต�่ำ  ลดอาหาร
ไขมันสูง เพิ่มผักและผลไม้, ลดการใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่, ลดความเครียด แล้วหันมาออกก�ำลังกายให้บ่อยขึ้น และ
ในรายที่มีอาการอ้วนมากเกินไป จนไม่สารถลดได้เอง แพทย์ก็อาจวินิจฉัยเพื่อท�ำการผ่าตัด ลดกระเพาะอาหารลงได้
ภัยเงียบทีซ่ อ่ นตัว อยูใ่ นการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีผ่ ดิ เพีย้ นไป อย่าได้ละเลยหรือคิดว่ายังมาไม่ถงึ เพราะเราสามารถ
เป็นได้ทกุ เมือ่ ทีเ่ ราไม่ดแู ลตัวเองให้ดี และไม่ใส่ใจในสุขภาพ, อาหารการกิน หรือแม้แต่การเป็นอยู่ ทีต่ อ้ งสะอาดและถูก
หลัก เพราะถ้าเราใส่ใจก็จะสามารถลดความเสีย่ งต่อ 10 โรคนี้ เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นแบบอย่างแก่ผทู้ กี่ ำ� ลังเป็น หรือเป็นแล้ว
ให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ในคนที่เป็นแล้ว ก็ควรดูแลรักษาตัวเองให้ดี และหมั่นพบแพทย์อยู่ตลอดด้วยเช่นกัน
อ้างอิง : http://www.thailovehealth.com/disease/health-3927.html
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