




      

วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 9 ฉบับท่ี 4 เดือนกรกฎาคม -

กันยายน 2560 มาพบกันเป ็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ          

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ท�าหน้าที่อ�านวย        

ความยตุธิรรมให้กบัประชาชนและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาต ิดงัทีป่ระจกัษ์ต่อสายตา

สาธารณชนผ่านผลงานเป็นจ�านวนมาก อาทิ การอ�านวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์       

ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 โดยปัจจัยหนึ่ง      

ทีอ่ยูเ่บ้ืองหลังความส�าเร็จของการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ คอื การท�างาน

ร่วมกบัภาคประชาชนในลกัษณะเครอืข่าย ซึง่ท�าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัอาชญากรรมคดพีเิศษในชมุชนของตนเอง 

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้ ติดตามอ่านได้ภายในเล่มค่ะ  

  หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่ง      

มาได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม อาคาร      

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210           

กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อน�าไปปรับปรุงการจัดท�าวารสาร DSI ไตรสาร           

ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

       

         กองบรรณาธิการ
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128 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210
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ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ 
กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ

ดีเอสไอแจ้งเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ดีเอสไอ ร่วมยินดีเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป ก้าวเข้าสู่ปีที่ 47

 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมหิธร กลั่นนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน     
คดีพิเศษ และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
ร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายสกัการะพระอนุสาวรย์ีจอมพลสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 38 ปี 
บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) ณ อาคารส�านกังานใหญ่ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรงุเทพมหานคร

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

 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล      
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สัมภาษณ์      
ในรายการ เวทีชาวบ้าน เพื่อแจ้งการเตือนภัยแก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊ง    
คอลเซ็นเตอร์ ออกอากาศเวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ASTV
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ผูบ้รหิารดเีอสไอ ประชุมเตรยีมความพร้อมในสภาวะวกิฤต

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ NBT ครบรอบ 29 ปี

 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี      
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง         
ในสภาวะวกิฤต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมคีณะผูบ้รหิารจากส�านกัต่าง ๆ 
เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท้ังน้ี การประชมุ 
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด�าเนินการก�าหนดโครงสร้าง และการจัดท�า     
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและ
รวดเร็วทันตามเวลา

 เม่ือวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 
อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์        
ผู้บัญชาการส�านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ      
เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 
29 ปี แห่งการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณนันทวัน    
อ�าไพวร ผู ้อ�านวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์         
แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ผู้เสียหายสหกรณ์ยูเนี่ยนร้องคัดค้านการปลดอายัดทรัพย์ฯ
 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มผู้เสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    
เข้าร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือคัดค้านกรณีท่ีประธานกรรมการ
ด�าเนนิการผูบ้รหิารแผน ในนามคณะกรรมการผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการสหกรณ์เครดติ
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปลดอายัดทรัพย์เพื่อขาย     
ทอดตลาด โดยมี พันต�ารวจตรี วรณัน ศรีล�้า รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ       
เป็นผู ้รับหนังสือร้องเรียนเพ่ือคัดค้านกรณีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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DSI จับมือหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ และองค์การต�ารวจสากล (INTERPOL)
สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

 ระหว่างวนัที ่15 - 21 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ทรงศกัด์ิ รักศกัด์ิสกลุ รองอธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ 
พร้อมด้วย พันต�ารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด และ       
พนัต�ารวจโทหญงิ เสาวลกัษณ์ โยเหลา  พนักงานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพิเศษ ศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์เดนิทาง
ไปเข้าร่วมประชุมกับ Mr. Cem KOLCU หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต�ารวจประสานงานของหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(Trafficking in Human Being) และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่อต้านการค้ามนษุย์ของแผนก Vulnerable Communities 
ส�านกัเลขาธกิารองค์การต�ารวจสากล (INTERPOL) ณ เมอืงลียง สาธารณรัฐฝร่ังเศส ระหว่างวนัที ่15 - 21 กรกฎาคม 
2560 ตามค�าเชิญของแผนก Organized and Emerging Crime Sub-Directorated (OEC - VCO) ส�านกัเลขาธกิาร
องค์การต�ารวจสากล

 การประชุมดงักล่าวมวัีตถุประสงค์เพือ่หารือแลกเปลีย่นข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์การค้ามนษุย์ของประเทศไทย
และส�านกัเลขาธกิารองค์การต�ารวจสากล ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค รวมทัง้เป็นการสร้างเครอืข่ายการท�างาน
ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ตลอดจนเป็นการริเริ่มแสวงหาและวางแนวทาง
การท�างานในลักษณะเครือข่ายระหว่างศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษและองค์การต�ารวจสากล       
ซึ่งในชั้นต้นนี้ส�านักเลขาธิการองค์การต�ารวจสากลได้เข้าใจและทราบถึงบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายที่ส�าคัญของ    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเห็นชอบท่ีจะประสานการท�างานกับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ        
โดยผ่านทางส�านกังานกลางแห่งชาตติ�ารวจสากลประเทศไทย (NCB - Bangkok) นอกจากนีย้งัได้หารือถงึการเสรมิสร้าง     
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ อาทิ การอบรมเสริมสร้างความรู้ การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ (Expert Committee on Human Trafficking) รวมถึงแนวทาง        
การท�างานด้านคดีที่สามารถติดต่อประสานกันระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปราบปรามอาชญากรรมค้ามนุษย์ข้ามชาติ
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คณะเจ้าหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินการทางวินัย
และการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2560

 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธบิดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ�านวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาชั้นความลับและการบริหารจัดการข้อมูลที่พึงระวัง โดยมี พันต�ารวจตรี 
วรณนั ศรลี�า้ ผูอ้�านวยการศนูย์บริหารคดีพิเศษ เป็นผู้บรรยายสรุป ณ ห้องประชมุ 1 
ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม       
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินการทางวินัยและการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ ได้เชิญคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนหลายส่วนราชการ อาทิเช่น ส�านักงานศาลยุติธรรม 
ส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส�านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ในภาครัฐ เข้าร่วมประชมุคณะอนกุรรมการฯ ครัง้ที ่2/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 8 กระทรวงยตุธิรรม เพ่ือตรวจสอบ 
กลัน่กรอง และแสวงหาข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้น รวมถงึตดิตามการด�าเนนิคดกีบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัมใิห้เกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์ 
เพื่อรายงานเสนอคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์พิจารณาต่อไป

 ศาสตราจารย์พเิศษ วศิษิฏ์ฯ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากรฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณทีีม่เีจ้าหน้าทีข่องรฐัเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์ โดยเนือ้หาของ
การประชุม ได้มีการรายงานผลการด�าเนินการทางวินัยและทางอาญา รวมทั้งมาตรการการฟอกเงินกับเจ้าหน้าที่รัฐ       
ที่เกิดขึ้นในหลายคดีอย่างใกล้ชิด เช่น คดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ยังมีมติให้
ด�าเนนิการทางวนิยักบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ปซือ้บรกิารทางเพศกบัเด็กซ่ึงเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ในทกุคดอีกีด้วย 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการติดตามการด�าเนินการ  
ทางวินัยและการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมขึ้นครั้งนี้
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นักศกึษาคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎ์ธานี เข้าศกึษาดูงานกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ดีเอสไอ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 เมือ่วนัองัคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจตร ีสรุยิา สงิหกมล รองอธบิดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์   
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ในโครงการดเีอสไอ เทดิไท้บรมกษตัรย์ิเอกองค์ขตัตยิะมหาวชริาลงกรณ เฉลมิพระชนม 
พรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี น�าแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต มาให้
บริการ ณ ห้องรับรอง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ทัง้สิน้ 182 คน และสามารถรบับริจาคโลหติได้จ�านวนทัง้ส้ิน 122 คน ได้ปรมิาณโลหิต 
54,900 มิลลิลิตร ซึ่งถือเป็นจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. พันต�ารวจเอก ไพสิฐ    
วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ 
ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ให้การต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา      
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี จ�านวน 34 คน เข้าศึกษาดูงาน
และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ โดยมี นายณัฐวุธ     
นิติวรยุทธ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช�านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
บริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คณะผู้พิพากษา และนักศึกษาฝึกงานศาลล้มละลายกลาง เข้าศึกษาดูงานดีเอสไอ

 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่20 กรกฎาคม 2560 กรมสอบสวนคดีพเิศษ 
ให้การต้อนรบัคณะผูพ้พิากษาและนกัศกึษาฝึกงานศาลล้มละลายกลาง 
จ�านวน 40 คน เข้าศกึษาดูงานและรบัฟังการบรรยายเกีย่วกบับทบาท
หน้าทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษและการด�าเนนิคดพีเิศษ เพือ่น�าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการท�างานในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ดีเอสไอจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
 เม่ือวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์      
ในการพฒันาองค์การตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
โดยมี นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ พันต�ารวจเอก
ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดี ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ/คณะ
ท�างานพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (Working Team) กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
และบุคลากรผู้เก่ียวข้อง ในการนี้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และน�าแนวคิดในการด�าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบท่ีดี (Best Practices)      
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560        
ณ โรงแรมทเีค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 60 คน

ดีเอสไอร่วมกับหน่วยงานของรัฐปราบปรามธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 เมือ่ระหว่างวนัที ่20 - 22 มถินุายน 2560 ส�านกัคดีความมัน่คง กรมสอบสวน
คดพีเิศษ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจ กรมการท่องเท่ียว 
กรมการจัดหางาน ส�านักงานสรรพกรจังหวัดเชียงราย และต�ารวจท่องเท่ียวเชียงราย 
บูรณาการป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ด้วยการสุ่มตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์และ
โปรแกรมท่องเท่ียว และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกมิติ การประกอบธุรกิจจะใช้
คนไทยเป็นตวัแทนอ�าพราง หรอืนอมนิ ี ซ่ึงเป็นธรุกจิต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจน�าเท่ียว และจ�าหน่ายพืชผลทางการเกษตร โดยการแฝงและอ�าพรางการ        
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและให้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย    
โดยใช้มาตรการเชิงรุก ตรวจสอบบริษัทฯ ท่องเที่ยวที่น�านักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม
ภายในวัดร่องขุ่น พร้อมท้ังตรวจสอบบริษัท จินเชี่ยง อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ากัด      
และห้างหุ้นส่วนพญาเม็งราย จ�ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจจ�าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อยับยั้งมิให้มีการกระท�าความผิดกฎหมายหลายฉบับ อีกทั้งสามารถให้บริษัท          
ที่จดทะเบียนน�าส่งภาษีอากรเข้ารัฐอย่างสมเหตุสมผล ส่งผลให้ผู้เป็นตัวแทนเข้า       
ถอืหุน้แทน ไม่กล้าเป็นตัวแทนอ�าพราง จึงท�าให้การบรูณาการร่วมกนัของส่วนราชการ
ในภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน      
ในการแก้ไข ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการร่วมปฏิบัติงานให้เกิด      
ความเรียบร้อยและได้ผลในการปฏิบัติต่อไปด้วย
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ดีเอสไอ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง

พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 เมื่อวันพุธท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวาย
ในพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี      
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ “DJOP Table-tennis for Change 2017”
 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี        
กรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจโท วชิติ อุปละ ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน
คดพีเิศษ เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมเป็นเกยีรตใินโครงการส่งเสรมิและพฒันา
ทักษะกฬีาเทเบิลเทนนสิ ส�าหรบัเดก็และเยาวชน กรมพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2560 “DJOP table-tennis for Change 2017” โดยม ีศาสตราจารย์
พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี     
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย
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�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล      
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดีเอสไอ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 เมื่อวันศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์       
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู ้บริหารกระทรวงยุติธรรม     
พร้อมด้วย พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
คณะผู ้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
กระทรวงยตุธิรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา     
ณ พระบรมมหาราชวัง

 

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับ Bangkok Post ครบรอบ 71 ปี
 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจตรี ยุทธนา แพรด�า   

ผูบ้ญัชาการส�านกัคดภีาษอีากร เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดง

ความยนิดีและมอบแจกนัดอกไม้ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 71 ปี หนงัสือพิมพ์

บางกอกโพสต์ โดยมี คุณอุเมส ปานเดย์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอก

โพสต์ เป็นผูร้บัมอบ ณ ส�านกังานหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ ถนน ณ ระนอง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจตรี สุริยา สิงหกมล รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธี

ท�าบญุตกับาตรถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร และถวายพระพรชยัมงคลถวายพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
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  เมื่อวันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร     
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ชุดติดตามสถานการณ์
เคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ติดตามสถานการณ์กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน          
ราชอาณาจกัร น�าโดย พลโท ภูมพิพิฒัน์ ฉวพีฒัน์ ผูอ้�านวยการศนูย์ติดตามสถานการณ์ 
เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และ
เครื่องมือสื่อสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิม
ประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานของชดุตดิตามสถานการณ์เคลือ่นทีเ่รว็และการรายงานข้อมลู
และภาพเหตกุารณ์ต่าง ๆ ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพเิศษ

คณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เข้าศึกษาดูงานอากาศยานไร้คนขับ/เครื่องมือสื่อสาร 
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI สนธิก�าลังร่วมกับ ทหารกองพล ร.5 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง สภ.สะเดา
ทลายเครือข่ายแก๊ง Call Center หลอกโอนเงิน

 
 ได้มกีลุม่ผูก้ระท�าผดิโดยใช้โทรศพัท์ผ่านทางระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ (VoIP) ติดต่อกบัประชาชนผู้เสยีหาย
โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), ปปง., ป.ป.ส., เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยใช้อุบายหลอกลวง
เหยื่อผู้เสียหายว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งผู้เสียหายจะต้องถูกอายัดบัญชีเงินในธนาคาร
ทั้งหมด เพื่อโอนมาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยท�าการตรวจสอบ โดยจะให้ผู้เสียหายไปถอนเงินสดและมาฝากเงินสด
เข้าตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) เท่านั้น มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจ�านวนมาก
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายให้ความส�าคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม    
ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรุนแรง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มอบหมายให้ส�านักคดี
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิก�าลังร่วมกับทหารชุด ฉก.ร.5 
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีต�ารวจภูธร ด�าเนินการสืบสวนจนทราบว่า กลุ่มผู้กระท�าผิดดังกล่าวเคลื่อนไหว       
อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเชื่อมโยงกับคนร้ายในภาคอื่น ๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พันต�ารวจโท 
วชิยั สวุรรณประเสรฐิ ผูบั้ญชาการส�านักคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ ได้สนธิก�าลังกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จนสามารถ
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวมาเลเซีย จ�านวน 1 คน ขณะก�าลังกดเงินสดออกจากตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
ได้ทีบ่รเิวณหน้าร้านสะดวกซ้ือ ต�าบลด่านนอก อ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และขยายผลควบคุมตวัผูต้้องสงสยัเป็นชาย
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนได้อีก 1 คน และจากการซักถามเบื้องต้นจากผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมได้ทราบว่ามีบุคคลอื่นที่เป็น
ชาวมาเลเซยีและชาวไทยเกีย่วข้องร่วมขบวนการอกีมาก ซึง่อาศยัอยูใ่นประเทศมาเลเซยีและในประเทศไทยบรเิวณเขต
อ�าเภอสะเดา หรือผ่านเข้าออกท้ังสองประเทศ ซ่ึงการด�าเนินการคร้ังนี้ได้ของกลางจ�านวน 41 รายการ เช่น เงินสด
จ�านวน 497,100 บาท พร้อมสมดุบญัชธีนาคาร จ�านวน 6 เล่ม, บตัรกดเงนิสด (ATM) จ�านวน 8 ใบ, โทรศพัท์มือถอื
จ�านวน 4 เครื่อง และซิมการ์ดโทรศัพท์มือถืออีกหลาย 10 อัน
 ในการปฏบัิตกิารครัง้นี ้กรมสอบสวนคดพิีเศษขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทีร่่วมบรูณาการจนประสบผลส�าเรจ็ 
ทัง้หน่วยงานของทหาร ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง ต�ารวจท้องที ่สถาบันการเงนิ บริษทัไปรษณย์ีไทย จ�ากดั เครอืข่าย
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โทรคมนาคม และขอประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานสอบสวนท้องทีเ่กดิเหตุทีเ่คยรับเร่ืองไว้ด�าเนนิคดี ประสานขอข้อมูลกับ
ส�านกัคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศได้ และขอย�า้เตอืนประชาชนว่า หากมบีคุคลอ้างเป็นเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ 
เจ้าหน้าท่ีไปรษณย์ี หรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ ให้ท่านโอนเงินหรือถอนเงิน แม้หมายเลขโทรศพัท์ทีป่รากฏจะเป็นหมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ จริง ก็อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือสอบถามไปยัง    
หน่วยงานนั้นโดยทันที นอกจากน้ียังฝากเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่นหากบัญชีนั้นถูกน�าไปใช้           
ในการกระท�าความผิดเจ้าของบัญชีจะต้องถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายด้วย

 ตามท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษได้ด�าเนนิการปราบปรามขบวนการน�ารถยนต์เข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากร และส�าแดงราคาต�่ากว่าความเป็นจริง รวมท้ัง
ขบวนการท�ารถจดประกอบผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการกับ        
กรมศุลกากรโดยนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวเป็นที่สนใจของสาธารณชน ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้มีการเข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญาเมื่อวันที่ 18 และ 24 พฤษภาคม 2560 
และสามารถอายดัรถยนต์สมรรถนะสงู (SUPER CAR) ไว้เพือ่ตรวจสอบจ�านวน 160 คนั 
โดยเป็นรถยนต์หลายยี่ห้อ อาทิเช่น ลัมโบร์กินี, โรสลอยด์, แมคคาเรน, โลตัส เป็นต้น 
รวมทั้งมีการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ือง
ทางอาญา พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการประสานข้อมูลกับทางการประเทศ
ต้นทางของรถยนต์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับราคาซ้ือขายที่แท้จริงเพ่ือประกอบการสืบสวน
สอบสวน และขอให้กรมศลุกากรประเมนิราคารถยนต์เบือ้งต้น ตามเอกสารหลักฐานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกรมศุลกากรได้จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดภาษีอากรขาด       
กลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว จ�านวน 32 คัน พบว่ามีมูลค่าภาษีอากรขาด      
รวมประมาณ 673 ล้านบาท ซึง่มกีารประชาสมัพนัธ์ผลการด�าเนนิการมาเป็นล�าดบัแล้วนัน้

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศ 
แถลงความคืบหน้า กรณีการปราบปรามการน�าเข้ารถยนต์ที่ลักลอบน�าเข้า
และหลีกเลี่ยงการช�าระภาษีศุลกากร ท�ารัฐเสียหายกว่า 1,800 ล้านบาท
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 ล่าสุด กรมศุลกากรได้จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดภาษีอากรขาดกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมเติม
จ�านวน 92 คัน พบว่ามีมูลค่าภาษีอากรขาด รวมประมาณ 1,165 ล้านบาท รวมมูลค่าภาษีอากรขาดทั้งสิ้น 1,838 
ล้านบาท ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนได้รับกรณีของรถยนต์สมรรถนะสูง (SUPER CAR) เป็นคดีพิเศษแล้ว จ�านวน 
43 คดี และในส่วนของผู้ครอบครองรถยนต์ได้เชิญมารับรถยนต์กลับไปดูแลรักษาจ�านวน 59 คัน โดยให้ท�าสัญญา
ประกันไว้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และได้เรียกกลุ่มผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วจ�านวน 3 กลุ่มบริษัท       
ผู้ต้องหารวมจ�านวน 16 คน ซึ่งจะต้องด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าผิดต่อไป

 นอกจากกรณีดงักล่าว กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ด�าเนินการสบืสวน กรณกีรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจพบว่า
มรีถยนต์น่ังทีใ่ช้แล้วเพือ่ใช้เฉพาะตวัทีน่�าเข้ามาจากประเทศญีปุ่น่จ�านวน 20 คนัทีก่รมการค้าต่างประเทศได้อนญุาตให้
น�าเข้าและออกหนงัสอืแจ้งการอนญุาตให้น�าเข้าแล้วโดยพบว่ารถดงักล่าวไม่เคยมกีารจดทะเบยีนในประเทศญีปุ่น่ และ
พบว่ามีการออกใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์ทีถ่กูต้องตามกฎหมายญีปุ่น่ให้แก่ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้น�าเข้าเพยีง 2 ราย จาก 20 ราย 
เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 18 ราย ไม่เคยมีประวัติการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ให้แต่อย่างใด จากกรณีดังกล่าว        
น�าไปสู่การสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเอกสารท่ีผู้ขออนุญาตน�ารถยนต์ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวที่น�าเข้ามาจากสหราช
อาณาจักร (กรณีคนไทย) ท่ีกรมการค้าต่างประเทศได้อนุญาตให้น�าเข้าและออกหนังสือแจ้งการอนุญาตให้น�าเข้าแล้ว 
พบว่ามผีูน้�าเอกสารปลอมมาใช้แสดงประกอบการขออนญุาตน�ารถยนต์นัง่ทีใ่ช้แล้วจากสหราชอาณาจกัรจ�านวน 1 ราย 
จาก 32 ราย และปรากฏว่าการด�าเนินการขออนุญาตน�าเข้ารถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนั้น         
มีผูข้ออนุญาตจ�านวน 15 รายท่ีได้มอบอ�านาจให้บุคคลคนเดียวกันด�าเนนิการขออนญุาตในเรือ่งดังกล่าว ซ่ึงการกระท�า
ลกัษณะน้ีหากเป็นการด�าเนนิการทีฝ่่าฝืนกฎหมายย่อมก่อให้เกดิผลเสยีหายต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ เนือ่งจาก
เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมการน�าเข้าสินค้ารถยนต์ที่ใช้แล้วของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ป้องกัน
ปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ภายในประเทศ โดยการยื่นค�าขออนุญาตและ         
ได้ไปซึ่งใบอนุญาต/หนังสือแจ้งการอนุญาตให้น�าเข้า ที่จะต้องปราบปรามจับกุม

 จากการตรวจเอกสารย้อนหลังยังพบข้อเท็จจริงว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรมการค้า       
ต่างประเทศได้อนุญาตให้น�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพือ่ใช้เฉพาะตวัรวมจ�านวน 815 คนั การน�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วได้มกีารควบคมุ
การน�าเข้าตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ควบคมุการน�าเข้ารถใช้แล้ว ซึง่มหีลกัเกณฑ์การน�าเข้าโดยไม่อนญุาตให้น�าเข้า
รถยนต์ใช้แล้วทุกชนิด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้น�ารถยนต์ท่ีใช้แล้วเข้ามา    
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ก�าหนดไว้ให้น�าเข้าได้ การกระท�าดังกล่าวอาจเป็นการกระท�าในลักษณะเป็นขบวนการ 
และอาจเป็นการสวมสิทธิน�าเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้น�ามาจ�าหน่ายในประเทศเชิงพาณิชย์ 
โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีประสงค์ให้สทิธใินการน�าเข้ารถยนต์ส�าหรบัผูอ้ยูใ่นต่างประเทศทีม่คีณุสมบตัิ
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดสามารถน�ารถยนต์เข้ามาใช้เพ่ือเป็นการส่วนตัวได้ ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้มีกลุ่มบุคคลอาศัยช่องทาง
ดังกล่าวนีป้ระกอบธรุกิจอนัเป็นการหลกีเลีย่งมาตรการการควบคมุการน�าเข้าสินค้ารถยนต์ทีใ่ช้แล้วของกระทรวงพาณชิย์ 
หลีกเลี่ยงข้อห้ามหรือข้อจ�ากัดตามท่ีกรมศุลกากรก�าหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีมีการน�าเข้าที่ได้
รบัอนุญาต (Authorized Dealer) ได้รบัความเสยีหาย และอาจส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ในประเทศได้    
อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากรการน�าเข้ารถยนต์ของภาครัฐ
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  พฤติการณ์และการกระท�าของเรื่องนี้ ในเบื้องต้นมีมูลเป็นความผิดฐานหลีกเล่ียงข้อห้าม ข้อจ�ากัด ในการ      
น�าเข้าหรอืส่งออก อันอาจเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 มาตรา 27 ทว ิและมาตรา 99 
ประกอบกับพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16 และมาตรา 17 และพระราชบัญญัติ         
การส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึงสนิค้า พ.ศ. 2522 และความผดิฐานใช้หรอือ้างเอกสารอนัเกดิจาก 
การปลอมเอกสาร ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามมาตรา 264 ประกอบมาตรา 268 
และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีข้างต้น เป็นการด�าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิรรมทีม่นีโยบายให้กรมสอบสวนคดพีเิศษด�าเนนิการเชงิรกุในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกลุ่มขบวนการกระท�าผิดเกี่ยวกับการลักลอบน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
และหลกีเล่ียงภาษศีลุกากร อนัส่งผลกระทบต่อการจดัเกบ็รายได้ของรฐั และสร้างความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล     
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น�าเจ้าหน้าท่ีส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและ    
สิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่     
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เข้าร่วมกับยุติธรรมจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการ
ป้องกนัการบกุรกุทีดิ่นของรฐัด้วยระบบแม่ข่ายแผนทีผ่่านอนิเตอร์เนต็ (DSI MAP) 
และ DSI MAP EXTEND ให้กบัข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ยตุธิรรม
จังหวัดนครนายก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ ์พืช กรมป่าไม้  
กรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ และภาคประชาชน ยุติธรรมชุมชน        
มผู้ีเข้าร่วมโครงการ รวม 98 คน ถอืเป็นจงัหวดัที ่54 ทีไ่ด้มกีารจดัอบรมดงักล่าว 
โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน     
ในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ส�านักกิจการต่างประเทศและ          
คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และส�านักปฏิบัติการพิเศษ ส่งข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมฝึกบริหาร
วกิฤตกิารณ์ระดบัชาต ิประจ�าปี 2560 (Crisis Management Exercise : C-MEX 17) ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
ในห้วงเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย          
ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครการฝึกบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ เป็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่รองรับ

ดีเอสไอ จัดอบรม DSI MAP และ DSI MAP EXTEND 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครนายก

DSI ร่วมฝึก C-MEX 2017 โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
กองบัญชาการกองทัพไทย
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DSI ร่วมแสดงความยินดีกับทีนิวส์ ครบรอบ 10 ปี

สมาชิกสหกรณ์เครดิตคลองจั่น ยื่นหนังสือเรียกร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คืนทรัพย์ท่ีอายัดไว้ อ้างค�าพิพากษาศาลแพ่ง

กรอบยทุธศาตร์ชาต ิระยะ 20 ปี ซึง่เป็นการให้ทกุภาคส่วนได้เข้ามาร่วมผนกึก�าลงัร่วมกันในลกัษณะประชารฐั เพ่ือ
สร้างระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาตทิีพ่ร้อมรบัมอืกบัภยัคกุคามอย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากแนวโน้มสถานการณ์
ภยัในปัจจุบนัมีการเปลีย่นแปลงไปมากตามกระแสโลกาภิวตัน์ ดงันัน้การเตรยีมความพร้อมของทกุภาคส่วนให้พร้อม
รับมือกับภัยต่าง ๆ จึงถือเป็นเรื่องท่ีส�าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้หน่วยงานได้ร่วมกันฝึกทดสอบกระบวนการวางแผน      
และการน�าแผนของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเตรยีมพร้อมของประเทศไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัชาต ิส�าหรบัการฝึก
ในปีนี้เป็นการจ�าลองสถานการณ์ป้องกันเหตุรุนแรงบน “รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย   
ฝ่ายความม่ันคงของรฐับาลเพือ่เตรยีมรบัมอืสถานการณ์ก่อการร้าย  โดยมกีารทดสอบการเตรยีมพร้อมกลไกต่อต้าน
การก่อการร้าย ซึง่จดัให้มกีารซ้อมแผนเตรยีมพร้อม ณ บริษทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพจ�ากดั (มหาชน) โดยผล
การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เม่ือวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี      
กรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจตร ีวรณนั ศรลี�า้ ผูอ้�านวยการศนูย์
บรหิารคดพีเิศษและรองโฆษกกรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นผูแ้ทนร่วมแสดงความยนิดี 
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งส�านักข่าวทีนิวส์ ในโอกาสนี้ได้ร่วมสมทบทุน    
เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภัยในจงัหวดัสกลนครด้วย โดยม ีคณุชชัรนิทร์ สรุพฒัน์     
รองกรรมการผูอ้�านวยการอาวโุส กลุม่งาน (Content 1 deep - SMS1) เป็นผู้รับมอบ 
ณ ส�านักข่าวทีนิวส์ ถนนประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี

 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ประมาณ 100 คน ได้ยื่นหนังสือต่อ
กรมสอบสวนคดพิีเศษ ขอให้พจิารณาคนืทรพัย์สนิทีไ่ด้ยดึไว้ในคดีเกีย่วกบัสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ คนืให้กบั
สหกรณ์ฯ โดยอ้างค�าพิพากษาศาลแพ่ง เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ท่ีให้จ�าเลยคือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร 
อดตีประธานสหกรณ์ ชดใช้เงนิดงักล่าวแก่สหกรณ์ฯ เป็นเงนิกว่า 3,800 ล้านบาท กรณดีงักล่าว อธบิดกีรมสอบสวน
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คดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันต�ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดี  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายขจรศกัด์ิ พุทธานภุาพ อยัการพิเศษฝ่ายสอบสวน 3       
พนัต�ารวจโท บรรฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บญัชาการส�านกัคดีอาญาพิเศษ 2 พันต�ารวจตรี 
วรณัน ศรีล�้า ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวน
คดพีเิศษ ได้เข้าร่วมประชมุกับตวัแทนผูร้้อง จ�านวน 11 คน ทีห้่องประชุม 1 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยประชุมร่วมกันกว่า 2 ชั่วโมง สรุปผลการประชุม
ได้ความว่าคณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ จะจ�าแนกทรพัย์ทัง้ 300 รายการ 
ของนายศุภชัยฯ ที่ได้อายัดไว้แล้วด�าเนินการเป็น 2 ประเด็นดังนี้
 1. ทรัพย์ใดเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน พนักงาน
สอบสวนคดีพเิศษจะยดึไว้เป็นของกลาง และขอให้ส�านกังาน ปปง. พจิารณา
ใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมี
กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ไปด�าเนินการต่อทรัพย์ภายใต้กฎหมาย   
ดงักล่าว เพือ่ให้สามารถเยยีวยาผูเ้สยีหายได้อย่างรวดเร็ว กว่าการทีต้่องรอผล
คดีอาญาถึงที่สุด
 2. ทรัพย์ส่วนใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่ด�าเนินการอยู่ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะพิจารณามีค�าสั่งถอนอายัด หลังจากนั้น       
การจัดการเก่ียวกับทรัพย์ดังกล่าว ก็จะเป็นไปตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง    
ซึ่งอาจเป็นกรณีใช้ค�าพิพากษาศาลแพ่งเข้าด�าเนินการก็ได้
 ทั้งนี้ พันต�ารวจโท กรวัชร์ ฯ จะนัดประชุมคณะพนักงานสอบสวน 
เพื่อพิจารณาด�าเนินการในประเด็นทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้

  เมือ่วนัจนัทร์ที ่7 สงิหาคม 2560 พนัต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมอืง อธบิดี    
กรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ นายธงชยั สมบติัจิราภรณ์ รองผู้บัญชาการ
ส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงาน “วันรพี” เพื่อระลึกถึง     
พระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดา
แห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้า
อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

DSI ร่วมระลึก ถึง พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในงาน “วันรพี 2560”
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  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด�าเนินการปราบปรามขบวนการกระท�าผิด         
ในลกัษณะดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุ เมือ่วนัพุธท่ี 9 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก 
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันต�ารวจโท ประวุธ       
วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจโท มนตรี บุณยโยธิน           
ผู้บัญชาการส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ร้อยต�ารวจเอก ปิยะ รักสกุล 
รองผูบ้ญัชาการส�านกัคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม และเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวน
คดีพิเศษ สนธิก�าลังร่วมกับจังหวัดชลบุรี กองร้อยรักษาความสงบอ�าเภอบางละมุง กองพันทหารราบที่ 1        
กรมทหารราบท่ี 21 รกัษาพระองค์  (ร.21 พนั1 รอ.) มณฑลทหารบกที ่14 (มทบ.14) ตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดั
ชลบุร ีสถานตี�ารวจท่องเทีย่ว 4 กองก�ากบัการ 2 ส�านกังานสาธารณสุขจังหวดัชลบรีุ รวมถงึได้รับการสนบัสนนุ
นักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อเป็นล่ามแปลภาษา ได้น�าหมายจับและหมายค้นเข้าจับกุม
และตรวจค้นสถานประกอบการต้องสงสัย ตามที่อดีตประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกนางแอ่น 
(ประเทศไทย) ร้องเรียนว่ามีการจ�าหน่ายรังนกปลอมให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์จากประเทศจีน มายัง     
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินการ 

 การกระท�าของผู้กระท�าผิดดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย ท�าให้ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง อีกทั้งจากการให้ข้อมูลของ
อดตีประธานสมาคมผูป้ระกอบการธรุกจิรงันกนางแอ่น (ประเทศไทย) พบว่าการลักลอบจ�าหน่ายรงันกปลอมให้
กบันกัท่องเทีย่วชาวจนี ได้ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูป้ระกอบธรุกจิรงันกแท้เป็นอย่างมาก โดยมลูค่าความเสยีหาย
ของธุรกิจรังนกทั้งระบบในประเทศไทย เสียหายมากกว่า 4,000 ล้านบาท/ปี อันกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ     
หรือการคลังของประเทศ และหากสืบสวนสอบสวนขยายผลมีหลักฐานพบว่า การจ�าหน่ายอาหารปลอมให้แก่        
นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ มีการแบ่งหน้าที่กันท�าโดยผู้ประกอบการ ผู้น�าเที่ยวหรือบริษัททัวร์ โดยการก�าหนด
ตารางการซ้ือขายสนิค้าเอาไว้ล่วงหน้า แบ่งปัน ผลก�าไร มกีารวางแผนหลอกลวงนกัท่องเทีย่วต้ังแต่ประเทศต้นทาง      
จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอีกด้วย การกระท�าดังกล่าวจึงสมควรที่จะต้องด�าเนินการทางกฎหมาย        
อย่างเฉียบขาด เพื่อเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป

DSI ร่วมกับจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม
สถานประกอบการจ�าหน่ายอาหารปลอมประเภทรังนก หลอกลวงนักท่องเที่ยว
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DSI จับกุมผู้ต้องหาค้ามนุษย์รายใหญ่ 
หลอกลวงหญิงโมร็อกโกบังคับค้าประเวณีย่านสุขุมวิท

  ตามท่ี รัฐบาลมนีโยบายและให้ความส�าคัญในการป้องกนัและปราบปรามปัญหาการค้ามนษุย์ โดยมุง่หวงั
ให้ประเทศไทยได้รบัการยกระดบัเป็นประเทศทีม่คีวามก้าวหน้าและมคีวามชดัเจนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ 
ซึง่เป็นปัญหาทีท่ัว่โลกให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นปัญหาทีม่กีารกระท�าละเมดิต่อสทิธแิละเสรภีาพ
ของความเป็นมนุษย์ และสร้างความเหลื่อมล�้าต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสังคมและ
ระบบเศรษฐกจิอย่างมหาศาล กรมสอบสวนคดพีเิศษจึงได้ด�าเนนิการปราบปรามปัญหาการค้ามนษุย์อย่างต่อเนือ่ง

 จากกรณีท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษได้รบัข้อมลูจากหน่วยงานระหว่างประเทศ และมลูนิธพิทิกัษ์สตร ี(AAT) 
ว่า มีหญงิชาวโมรอ็กโกขอความช่วยเหลอื เนือ่งจากถกูหลอกลวงมาบงัคับค้าประเวณ ีมกีารท�าร้ายร่างกายอย่าง
ทารุณ และยึดหนังสือเดินทางไว้ พร้อมทั้งมีการถ่ายคลิปไว้แบล็คเมล์ข่มขู่เพื่อให้ค้าประเวณี ณ สถานบันเทิง     
ซึง่ตัง้อยูท่ีโ่รงแรมซีนทิ ซอยนานาเหนอื แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร โดยท่ีผ่านมา ศนูย์ต่อต้าน
การค้ามนษุย์ โดย พนัต�ารวจโท คมวิชช์ พฒันรัฐ ผูอ้�านวยการศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
ได้ท�าการสบืสวนสอบสวนขยายผลจนพบว่ามผีูก้ระท�าความผิดเป็นชาวซูดาน สญัชาตอิอสเตรเลยี, ชาวซเีรยี และ
ชาวโมรอ็กโก ร่วมกบัคนไทยกระท�าความผดิ อกีทัง้ พบว่าย่านการค้าบรเิวณสขุมุวทิมกีารเปิดสถานบรกิารลกัลอบ
ค้าประเวณใีห้กบักลุม่ชาวตะวนัออกเป็นจ�านวนมาก กระทัง่ต่อมา ศาลอาญาได้อนมุติัหมายจับผู้ต้องหา จ�านวน 
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 เอ่ียมสารี 
อายุ 45 ปี และหญิงชาวโมร็อกโกอีกจ�านวน 1 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุม

 ต่อมาเมือ่วันท่ี 8 สงิหาคม 2560 กรมสอบสวนคดพีเิศษ และศนูย์รกัษาความปลอดภยั กองบัญชาการ
กองทพัไทย ได้รบัการประสานงานจาก พนัต�ารวจเอก วรวฒัน์ อมรววิฒัน์ รองผูบ้งัคบัการกองบงัคับการต�ารวจ
สนัตบิาล 2 แจ้งว่าได้ท�าการจบักมุ นายไมเคลิ เพิร์ล อาย ุ45 ปี ชาวซูดาน สัญชาติออสเตรเลีย ซ่ึง พันต�ารวจเอก 
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันต�ารวจเอก ทรงศักด์ิ รักศักดิ์สกุล           
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสานงานเข้าร่วมจับกุม นายไมเคิล เพิร์ล ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      
ขณะก�าลังจะขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ และในวันเดียวกัน ชุดจับกุมสามารถจับกุม      
นายจาร์สิน วาคีย์ หรือ ก็อตซาน อายุ 36 ปีผู้ต้องหาส�าคัญอีกรายได้ส�าเร็จ และได้น�าตัวผู้ต้องหาทั้งสองราย
กลับมาควบคมุเพือ่ท�าการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหา โดยได้พาตวัผูต้้องหารายดงักล่าวไปน�าตรวจค้นท่ีห้องพกั
ในโรงแรมซีนิท พบของกลางที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อีกหลายรายการ

 ล่าสุด ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560) ผู้ต้องหาชาวไทยจ�านวน 2 ราย ได้แก่ นายฉลาด 
หรือ ชัยรัตน์ นราจนัทร์ อาย ุ62 ปี และนายอารย์ี หรอื ชยากร เอีย่มสาร ีอาย ุ45 ปี ได้เดนิทางมามอบตวักับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะน�าตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันนี้ 
โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาจะหลบหนี 
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ทั้งน้ี จะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติดังกล่าว พร้อมท้ังหาแนวทาง    
ในการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงหญิงชาวต่างชาติมาบังคับค้าประเวณีในประเทศไทยต่อไป 

 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า กรณีปัญหาการค้ามนุษย์ เป็น
นโยบายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความส�าคัญ โดยได้สั่งการให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลด�าเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังหมด โดยหากพบว่ามีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 
จะให้ด�าเนินการอย่างเด็ดขาด

 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 
ท�าการสืบสวนกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้เสียหายจ�านวนมากว่าถูกหลอกลวงโดยการประกาศ
โฆษณาชักชวน (ผ่านทางสือ่โซเซีย่ลมเีดยี ต่าง ๆ อาท ิแอปพลิเคชนัไลน์ หรือ เฟซบุก๊) ให้ร่วมลงทนุซ้ือแพ็คเกจ
คอร์สสัมมนา (หลักสูตรความรู้ทางการเงินฯ) กับ บริษัท “เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จ�ากัด” และ 
“บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จ�ากัด” โดยมีนายภูดิศ กิตติธราดิลก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ ซึ่งอ้างว่าจะน�าเงิน

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 
อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจโท อานนท์ อนุทรจัินทร์ 
รองผู้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ร่วมแสดงความยนิดแีละบรจิาคเงนิสมทบทนุเพือ่กจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งกรมการขนส่งทางบก 76 ปี โดยมี      
นายสนทิ พรหมวงษ์ อธิบดกีรมการขนส่งทางบก เป็นผูร้บัมอบ ณ กรมการ
ขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ในโอกาสครบรอบ 76 ปี

DSI รับคดี บริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จ�ากัด เป็นคดีพิเศษ
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ลงทุนของผู้เสียหายไปลงทุนในตลาด Forex (การซื้อขายเงินตรา) โดยตกลงจะจ่ายผลตอบแทนการลงทุน      
ในอตัราร้อยละ 7 ต่อสปัดาห์ เป็นเวลา 52 สปัดาห์ (1 ปี) จากการสบืสวนพบว่าระหว่างเดอืนสงิหาคม 2558 
- กนัยายน 2559 บริษทัฯ ดงักล่าว โดยนายภดูศิ กติตธิราดลิก ได้ชกัชวนผูเ้สยีหายให้ร่วมลงทนุใน 5 แพค็เกจ 
และหากผู้ลงทุนคนใดสามารถแนะน�าบุคคลอื่นให้มาร่วมลงทุนด้วยก็จะได้รับเงินตอบแทนค่าแนะน�าตามล�าดับ
ช้ัน 20 ช้ันลกึ (รายละเอยีดปรากฏด้านหลงั) ปรากฏว่าได้มผีูเ้สยีหายจ�านวนมาก (ณ ขณะนีม้จี�านวนประมาณ 
4,000 คน) หลงเชือ่และโอนเงนิร่วมลงทนุ ซ่ึงในช่วงแรกๆ ผู้เสียหายกไ็ด้รับผลตอบแทนตามทีก่�าหนด แต่ภายหลงั
พบว่าผู ้เสียหายเริ่มไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลง จนกระทั่งที่สุด บริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งได้เช่าอาคาร          
ฟอรัม่ ทาวเวอร์ (ชัน้ 3 และ 34) ถนนรชัดาภเิษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ เป็นทีต่ัง้ส�านกังานนัน้ได้ปิด
กิจการลง และนายภูดิศ กิตติธราดิลก ก็ได้หลบหนีไป ท�าให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายประมาณ 2,000    
ล้านบาท อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้อนุมัติให้รับกรณีดังกล่าวไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 112/2560    
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 ทั้งนี้ ได้มีผู้เสียหายส่วนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจนครบาลห้วยขวาง 
และพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานและขออนมุตัศิาลอาญา ออกหมายจบั นายภดูศิ กติตธิราดลิก 
ไว้ ต่อมาวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 เวลา 18.17 น. นายภูดิศ กิตติธราดิลก ได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 
จงึถกูจบักมุตวัได้ท่ีสนามบินดอนเมอืง น�าส่งพนกังานสอบสวน สถานตี�ารวจนครบาลห้วยขวาง รบัตัวไว้ด�าเนนิคดี 
ซึ่งกรณีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดต่อประสานพนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจนครบาล ห้วยขวาง      
เพื่อขอรับโอนส�านวนการสอบสวนมาสอบสวนเป็นคดีพิเศษต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีเททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล
พระพุทธรูปประจ�าพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมพธิเีททองหล่อพระสัมพทุธโคดม สิริกต์ิิบรมราชนีินาถ
จตุราสตีวิรรษมงคล พระพทุธรูปประจ�าพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 จัดโดย ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี      
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
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ดีเอสไอถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

อธิบดีดีเอสไอขอบคุณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในความร่วมมือการรับตัวผู้ร้ายข้ามแดน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
12 สิงหาคม 2560

 

 

 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นประธานในพธีิถวายเครือ่งราชสกัการะและ

ถวายราชสดดีุเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 

สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ    

มอบโล่และของที่ระลึกแก่ นายกิตติพงษ์ กิตติขจร และเจ้าหน้าที่       

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือขอบคุณส�าหรับความร่วมมือในกรณี     

การรับตัวผู ้ร ้ายข้ามแดนจากสหรัฐอเมริกากลับมายังประเทศไทย      

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

 เมือ่วนัเสาร์ที ่12 สงิหาคม 2560 นายสวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
พร้อมด้วยพนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 
ในสงักัดกระทรวงยุตธิรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้า
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ดีเอสไอ แสดงความยินดี ไปรษณีย์ไทย ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 15

 

 

 

สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร 12 สงิหาคม 2560 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
85 พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 เมือ่วนัเสาร์ที ่12 สงิหาคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา        
12 สิงหาคม 2560 ในนามกระทรวงยุติธรรม และเพ่ือเป็นการถวายความจงรัก
ภักดีต่อพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติ รวมทั้งประชาชนชาวไทย ณ บริเวณ
มณฑลพิธีพระลานพระราชวังดุสิต

 เมื่อวันอังคารท่ี 15 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจโท บรรณฑูรย์ ฉิมกรา 
ผู ้บัญชาการส�านักคดีอาญาพิเศษ 2 เป็นผู ้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ       
ร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุศริริาชมลูนธิ ิเพือ่สร้างอาคารนวมินทรบพติร 84 พรรษา 
โรงพยาบาลศิริราช “ให้ = รักษา พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” และ
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีท่ี 15 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
โดยมี นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ�ากัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ�ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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DSI ร่วมหลายหน่วยงาน ประชุมและตรวจสอบพื้นที่ กรณีปัญหาการบุกรุก
ยึดถือ ครอบครองที่ราชพัสดุ จังหวัดกาญจนบุรี

ดีเอสไอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแนวทาง/
มาตรการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

 
 ตามท่ีรฐับาลภายใต้การน�าของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี มนีโยบายในการรกัษาความ
มัน่คงของฐานทรพัยากร และการสร้างสมดลุระหว่างการอนรุกัษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื โดยให้ความส�าคญั
ในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดย
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ก�าชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงาน         
ตามนโยบายและข้อสัง่การของรฐับาลอย่างเคร่งครดั และด�าเนนิการเชิงรุกในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยให้เร่งด�าเนินการป้องกันและปราบปราม     
อย่างเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนและต่อเนือ่ง นัน้ ล่าสดุ เมือ่วันพธุที ่16 สงิหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันต�ารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ       
เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี     
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอด่านมะขามเตีย้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลจรเข้เผอืก โครงการชลประทานกาญจนบรุี 
และหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง ร่วมประชมุพจิารณาปัญหา การบุกรกุยดึถอืครอบครองท่ีราชพสัดุ และร่วมกนัแสดง
ความคดิเหน็แนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนป้องกนัการบกุรุกในระยะยาว พร้อมลงตรวจสอบพ้ืนทีเ่พ่ือด�าเนนิการ
ในส่วนที่ เกี่ยวข ้องเน่ืองจากเรื่องดังกล ่าวส ่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ วิ ถีชีวิตชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การด�าเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าและที่ดินของรัฐทุกประเภทถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญ
ของรัฐบาลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถือเป็นภารกิจส�าคัญท่ีจะต้องทวงคืนผืนแผ่นดิน       
ดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของรัฐและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป

 เมือ่วนัพธุที ่16 สงิหาคม 2560 พนัต�ารวจเอก ทรงศักดิ ์รกัศกัดิส์กลุ 

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นประธานในพธีิเปิดการประชมุเชงิปฏบิติั

การเพือ่จดัท�าแนวทาง/มาตรการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์การ กรมสอบสวน

คดพีเิศษ ณ ห้องประชมุบบี ี201 ชัน้ 1 โรงแรมแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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DSI รวบผู้ต้องหาค้ามนุษย์ชาวเกาหลีใต้
หลอกลวงหญิงไทยไปบังคับค้าประเวณีที่สาธารณรัฐเกาหลี

 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยตุธิรรม และศาสตราจารย์พิเศษ วศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม มนีโยบายและให้ความ

ส�าคัญในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้ส่ังการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลด�าเนิน

คดกีบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้หมด เพือ่มุง่หวงัให้ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศท่ีมคีวามก้าวหน้าและมคีวาม

ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัญหา

ทีม่กีารกระท�าละเมดิต่อสทิธแิละเสรีภาพของความเป็นมนษุย์ และสร้างความเหล่ือมล�า้ต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ด�าเนินการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้รบัข้อมลูจากองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ว่ามหีญงิไทยถกูหลอกลวงไปบังคับ

ค้าประเวณ ีณ สาธารณรฐัเกาหล ีโดยหลอกลวงว่าจะพาไปท�างานนวดแผนไทย แต่เมือ่เดนิทางไปถงึสาธารณรฐั

เกาหลีกลับมีการบังคับให้ค้าประเวณีอย่างทารุณ รวมทั้งยึดหนังสือเดินทาง และกักขังโดยมีบุคคลคอยควบคุม

อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ต�ารวจสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าไปช่วยเหลือ    

ผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวเกาหลี จ�านวน 8 ราย พร้อมด�าเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ พันต�ารวจเอก 

ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และ พันต�ารวจเอก ทรงศกัด์ิ รักศักด์ิสกลุ รองอธบิดีกรมสอบสวน

คดพิีเศษ ในฐานะท่ีก�ากับดแูลศนูย์ต่อต้านการค้ามนษุย์ ตระหนกัถงึกรณปัีญหาการค้ามนษุย์ซึง่เป็นนโยบายทีร่ฐับาล

ให้ความส�าคญัเป็นอยา่งยิง่ จึงไดส้ั่งการให้ศนูยต์อ่ตา้นการคา้มนษุย์ ด�าเนินการในกรณีนี้อย่างเด็ดขาด จนน�าไป

สู่การขออนุมัติเป็นคดีพิเศษ (คดีพิเศษท่ี 41/2560) โดย พันต�ารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านคดกีารค้ามนษุย์และคดยีาเสพตดิ หวัหน้าคณะพนกังานสอบสวน ได้สัง่การให้คณะพนกังานสอบสวน

ท�าการสบืสวนสอบสวน รวมท้ังประสานงานสถานทตูสาธารณรฐัเกาหลปีระจ�าประเทศไทย พร้อมกนันีไ้ด้เดนิทาง

ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส�านักงานต�ารวจ      

แห่งชาตแิละส�านกังานอยัการ ประจ�าสาธารณรฐัเกาหลจึีงทราบว่าในคดดีงักล่าวมกีารกระท�าในลกัษณะขบวนการ

อาชญากรรม ซึง่จากการสบืสวนสอบสวนของคณะพนกังานสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว น�าไปสู่การออกหมายจบั

ผู้ต้องหา จ�านวน 2 ราย สัญชาติไทย 1 ราย และสัญชาติเกาหลี จ�านวน 1 ราย
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ดีเอสไอ จัดสัมมนาวิชาการและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด ครบรอบ 13 ปี

ดีเอสไอ ส่งส�านวนทุจริตเบิกจ่ายการท่าเรือให้ ป.ป.ช.
มูลค่าความเสียหายประมาณ 3,000 - 3,500 ล้านบาท

 เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 ทีห่อประชมุเบญจรตัน์อาคารนวมนิทร

ราชินี พันต�ารวจตรี สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ      

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี

สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017) 

โดยได้รบัความร่วมมอืจากคณาจารย์ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

กระบวนการยตุธิรรมและบงัคบัใช้กฎหมายต่าง ๆ กลุม่อาจารย์ นกัวจิยั และ

นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ ตลอดจน

หน่วยงานสนับสนุน และให้ทุนการด�าเนินงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ โดยเป็นเวที

ส�าหรับการพบปะพูดคุย และเปล่ียนประสบการณ์ และองค์ความรู้ร่วมกัน 

เพื่อมุ่งสู่การยกระดับงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริง

 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตรี อรรคริน ลัทธศักด์ิศิริ 
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพเิศษ ส�านกัคดีความมัน่คง เป็นผู้แทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องใน
โอกาสครบรอบการก่อตัง้ บริษทั ธนารกัษ์พัฒนาสนิทรพัย์ จ�ากดั 13 ปี โดยมี 
นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายนโยบายและกลยุทธ์ 
เป็นผูร้บัมอบ ณ ห้อง 211 ศนูย์ประชมุวายภุกษ์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 พันเอก พินิจ ตั้งสกุล ผู้บัญชาการส�านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางไปส่งส�านวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 
4/2557 พร้อมเอกสารหลกัฐานจ�านวน 102 กล่อง แก่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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ดีเอสไอเดินเครื่อง สัญจรพบน้อง ๆ  นักศึกษา ในโครงการ 
“DSI Campus Tour #Season 1” ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

DSI ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ยธ.
ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น�าบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดชัยภูมิ

จากการที่ได้สอบสวนพบว่า พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกัน
สนบัสนนุการทจุรติเบิกจ่ายเงนิค่าล่วงเวลาของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย 
โดยเป็นการทุจริตในต�าแหน่งหน้าท่ี ซึ่งมีผู้ร่วมกระท�าผิดด�ารงต�าแหน่ง     
ผู้อ�านวยการกอง จ�านวน 9 คน ผู้อ�านวยการส�านัก จ�านวน 1 คน และ    
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ จ�านวน 1 คน จึงขอส่งส�านวนการสอบสวนเพื่อขอให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาและ
ด�าเนินการต่อไป โดยมี นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา ผู้ช่วยเลขาธิการ   
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้รับหนังสือ

 เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวน
คดีพิเศษ เดินเคร่ืองสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมเผย
แพร่บทบาท ภารกิจ อ�านาจหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้ชื่อ “DSI 
Campus Tour #Season 1” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
ภารกิจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขั้นตอนการเข้ารับบริการจาก     
กรมสอบสวน คดีพิเศษ สร้างการรับรู้เกีย่วกบัการกระท�าความผิดในลกัษณะ 
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา
ด้านกฎหมาย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคดิเหน็จากประสบการณ์ทีพ่บเหน็ 
แก่นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่
จงัหวดัชยัภมู ิณ โรงแรมสยามรเิวอร์รสีอร์ทอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชัยภมู ิโดยประเดน็ปัญหา
ในพืน้ทีท่ีพ่บมากทีส่ดุ คอื ปัญหาหนีน้อกระบบ และการบกุรกุทีป่่า/ทีส่าธารณะ ในการนี้ 
พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจโท       
เชน กาญจนาปัจจ์ ผูบ้ญัชาการส�านกัคดพีเิศษภาค นายนคิม สวุรรณรุ่งเรือง ผูบ้ญัชาการ
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ นายประมุข วิจารณ์ปรีชา ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการ   
คดพีเิศษภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และนางอุมาพร แพรประเสรฐิ พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ
ช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน ศนธ.ยธ. เข้าร่วมประชุม
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กระทรวงยุติธรรม น�าโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านน�าบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 6

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ
 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ พันต�ารวจเอก ทรงศักดิ์      
รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 
สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต�าบล
คลองไผ่ อ�าเภอสค้ิีว จงัหวดันครราชสมีา ซึง่เป็นเรอืนจ�าทีแ่ตกต่างจากรปูแบบเดิมทีเ่คยพบเหน็เป็นก�าแพงสงูทบึ 
แต่ส�าหรบัทีน่ี่มีเพียงรัว้ตาข่ายล้อมรอบ ควบคมุโดยอาศยัเทคโนโลย ีโดยการตดิตัง้โทรทศัน์วงจรปิดกว่า 200 ตวั 
เรอืนจ�าแห่งนีม้กีารเปลีย่นแปลงทัศนคตจิากเดมิทีมุ่ง่เน้นแต่การควบคมุผูก้ระท�าความผดิ เพ่ือการลงโทษอย่างเดยีว 
เป็นการเพิ่มคุณค่ามุ่งเน้นเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดให้กลับตัวเป็นคนดี โดยหวังว่าหากพวกเขาเหล่านั้น        
ได้พ้นโทษออกไป ก็จะไม่เป็นส่วนเกนิของสงัคม ท้ังยงัเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรม
หลาย ๆ อย่าง เช่น การปลูกพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

 เม่ือวันจันทร์ท่ี 21 สิงหาคม 2560 ทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรม   
เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยแพร่บทบาท ภารกิจ อ�านาจหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ     
ภายใต้โครงการ “DSI Campus Tour #Season 1” เพือ่ให้ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาท ภารกจิ หน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการกระท�าความผิดในลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการป้องกัน   
ไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม ตลอดจนให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคดิเหน็จากนสิิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจ�านวนมาก

ดีเอสไอ จัดเต็มสัญจรพบน้อง ๆ  นิสิตจุฬา ในโครงการ “DSI Campus Tour #Season 1
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ผลงานการอ�านวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์
ดีเอสไอได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2560

หทยัรตัน์ นาคศลิป์1 
อังศุมาลิน บุญแช่ม2

	 ชาวเลราไวย์เป็นชนพื้นเมืองผู้บุกเบิกที่ดินบริเวณหาดเลราไวย์	จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยกลายเป็น

ผูบ้กุรกุจากค�าสัง่ศาลจงัหวัดภเูกต็จากกรณทีีน่ายทนุฟ้องขบัไล่ด้วยโฉนดทีด่นิ	กระดาษเพยีงใบเดยีว	ซึง่มีอทิธิพลเหนอื

การครอบครองและอาศัยของชาวเลราไวย์	2,000	กว่าชีวิต	ใน	247	ครัวเรือน	ที่อาศัยกันอย่างหนาแน่น

บนเนื้อที่ประมาณ	19	ไร่	ซึ่งพวกเขาอ้างว่าได้อยู่อาศัยและท�ามาหากินในพื้นที่พิพาทต่อเนื่องมากว่า	7	ชั่วอายุคน	

มีการตั้งบ้านเรือน	มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	แต่บ้านของบรรพบุรุษของพวกเขาก�าลังจะถูก

ร้ือถอน	ชาวเลราไวย์จึงตกอยู่ในสถานภาพท้อแท้	หมดหวัง	 เจ็บปวดกับชะตากรรมท่ีกระหน�่าซ�้าจนต้ังตัวไม่ติด	ความ

ยากจนทีมี่อยูแ่ล้วกท็วเีพิม่ขึน้	ผูค้นล้มป่วยลงเหมอืนใบไม้ร่วง	เดก็	สตรขีาดหวัหน้าครอบครวัมาดแูล	ความหายนะก�าลงั

จะเกิดขึ้นทั้งชุมชน

	 ต่อมามีหน่วยงานรฐัเข้าไปช่วยเหลอื	กลบัปรากฏว่ามกีารน�าข้อมลูไปเปิดเผย	จนท�าให้ชาวเลราไวย์ต้องถกูฟ้อง

ร้องด�าเนินคดีนับร้อยคน	สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส	ชาวเลราไวย์จึงปักใจเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ฝ่าย

นายทุน	ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเลราไวย์กับเจ้าหน้าที่รัฐจึงถูกปิดตาย	จนท�าให้	 ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากหน่วย

งานอื่น	ชาวเลราไวย์ต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาโดยล�าพัง

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องแก้ไขโดยกระบวนการยุติธรรม	เพราะเป็นแนวทางเดียวท่ีจะยุติปัญหาด้วยสันติวิธีและ

เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์	และยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต	ได้ร่วมกับกรมศิลปากร	สถาบันวิจัยเพื่อสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้

เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านอ่านแปลวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ	มูลนิธิชุมชนไท	รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ	ที่

ต้องอาศัยความร่วมมือจาก	ชาวเลราไวย์ในพื้นที่ด้วย	

	 ดงันัน้	เมือ่ชาวเลราไวย์ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าท่ีรฐั	หน่วยงานของรฐัจงึต้องทลายก�าแพงความไม่ไว้วางใจของชาวเล

ราไวย์ออก	โดยการใช้เครอืข่ายภาคประชาชนเพือ่ท�าความเข้าใจกับชาวเลราไวย์	จนสามารถสร้างความไว้ใจให้กบัชาวเล

ราไวย์ได้	จนน�ามาสู่จุดเริ่มต้นของการวางแผนในการรวบรวมพยานหลักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์	 โบราณคดี	

ประวัตศิาสตร์	และตามหลกักฎหมายและน�าพยานหลกัฐานต่าง	ๆ	เข้าสูก่ารพจิารณาของศาลไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทาง

อากาศย้อนอดีต,	 โครงกระดูกที่ขุดค้นพบที่พื้นที่พิพาท	ซึ่งตรวจ	DNA	แล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนใน

ลักษณะเครือญาติโดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่ท�าการขุดค้น,	ทะเบียนนักเรียนเล่มแรกของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์	 ท่ีพบ

รายชื่อชาวเลราไวย์เข้ามาศึกษาก่อนปี	2497	(ก่อนออก	ส.ค.1)	 ซ่ึงพบว่ายังมีชีวิตอยู่บางส่วน	และพยานหลักฐานอื่น	

ๆ	ซึ่งได้น�าพยานหลักฐานดังกล่าวเสนอต่อศาลจังหวัดภูเก็ต	เพื่อให้ศาลได้พิจารณาอย่างรอบด้าน	

1	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	ช�านาญการ	ส่วนประชาสัมพันธ์	 	ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
2	นักประชาสัมพันธ์	ส่วนประชาสัมพันธ์	 	ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม



	 จนกระท่ังในวันท่ี	13	ธนัวาคม	2559	และวนัท่ี	31	มกราคม	2560	และวนัที	่31	มนีาคม	2560	ศาลจังหวดั

ภูเก็ตได้ยกฟ้องคดีที่นายทุนฟ้องขับไล่ชาวเลราไวย์ออกจากที่ดินพิพาท	ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวม	7	คดี	 เนื่องจากมี

พิรุธควรสงสัยหลายอย่างในหลักฐาน	ส.ค.1	และใบไต่สวนในการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท	กล่าวคือ	มีการเพิ่มเติม

ข้อความ	บันทึกข้อความอันเป็นเท็จ	และไม่กรอกข้อความท่ีส�าคัญว่ามีชาวเลอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีมาก่อนการออกโฉนด	

ท�าให้ศาลสงสยัว่าผูท้ีม่ช่ืีอในโฉนดทีด่นิเป็นผูท้ีม่สิีทธใินทีดิ่นหรือไม่	 เมือ่มเีหตุอนัควรสงสัย	ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง	จงึ

ถือเป็นชัยชนะที่สร้างความสุขให้กับชาวเลราไวย	์ชีวิตใหม่ก�าลังจะเร่ิมข้ึน	ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ	ก�าลังจะ

เข้ามาเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสิทธิและเสรีภาพเทียบเท่ากับประชาชนคนไทยทั่วไป

	 ความส�าเร็จคร้ังนี้เป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์การอ�านวยความยุติธรรม	ลดความเหล่ือมล�้าของกระทรวง

ยุติธรรม	ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความส�าคัญและถือเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม

ในกระบวนการยตุธิรรมต่อไป	โดยผลงานการอ�านวยความยตุธิรรมเชงิรกุแก่ชาวเลราไวย์นี	้ยงัส่งผลให้กรมสอบสวนคดี

พเิศษได้รบัรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ด้านการพัฒนาการบริการ	ระดับดี	จากส�านกังานคณะ

กรรมการพฒันาระบบราชการ	ชือ่ผลงาน	“การอ�านวยความยติุธรรมเชงิรุกแก่ชาวเลราไวย์”	 ซ่ึงจะมพิีธรัีบรางวัลฯ	ใน

วนัที	่11	กันยายน	2560	ณ	โรงแรมเดอะ	เบอร์เคลีย์	โฮเตล็	ประตนู�า้	ทัง้นี	้การมอบรางวัลบรกิารภาครฐัแห่งชาต	ิ มี

วตัถปุระสงค์เพือ่เชดิชเูกยีรต	ิและสร้างขวญัก�าลังใจในการปฏบิติังานให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ละหน่วยงานทีม่คีวามโดดเด่นใน

การพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ	รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้น

ให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งมั่น	ตั้งใจในการท�าหน้าที่ให้ดีขึ้น	 ซ่ึงผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดง

ให้เหน็ถงึประสทิธภิาพการให้บรกิารของภาครัฐทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากประชาชนในระดบัประเทศแล้ว	ยงัเป็นทีย่อมรับ

ในระดับนานาชาติด้วย	

	 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ด้านการพัฒนาการบริการ	ระดับดี	ถือเป็นหนึ่งในความ

ภาคภมูใิจของกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ท่ีมุง่เน้นการให้บรกิารประชาชนอย่างมปีระสิทธภิาพ	สะดวก	รวดเรว็	และโปร่งใส	

และในอนาคต	กรมสอบสวนคดพิีเศษจะมุง่มัน่พฒันาระบบการให้บรกิารและระบบการบรหิารของหน่วยงานให้ดยีิง่ขึน้

ต่อไป	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

	 ชาวเลราไวย์ได้เรยีนรู้ในบทเรียนท่ีอาจต้องเขยีนในประวตัศิาสตร์หน้าหนึง่ของพวกเขาว่า	การรกุรานของนายทุน

ด้วยกระดาษเพยีงแผ่นเดียวสร้างความเดอืดร้อนให้กบัพวกเขาทัง้ชมุชน	เรยีนรูบ้ทเรยีนในการต่อสู้เคยีงบ่าเคียงไหล่กับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เรียนรู้ในพลังความสามัคคีของชุมชน	และเกิดความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม	สิ่ง

ส�าคัญคือการเข้าใจค�าว่าศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์เป็นคร้ังแรก	ชาวเลราไวย์กว่า	2,000	ชวีติ	ชวีติทีเ่หลอือยูเ่ป่ียมไป

ด้วยพลังใจ	ที่สังคมให้โอกาสและยอมรับชนพื้นเมืองอย่างพวกเขา

 



	 ชาวเลรุ่นบรรพบุรุษอพยพมาจากหลายแหล่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยท�ากินกับทะเลและป่าบนบกสืบต่อกัน

มาหลายชั่วอายุคน	งานวิจัยหลายแหล่งสรุปได้ว่าชาวเลอยู่ในเกาะภูเก็ตมากว่า	300	ปี

	 แต่ด้วยสภาพของเมืองภูเก็ตที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจนเป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นน�าของโลกใน

ปัจจุบนั	ท�าให้ทีด่นิและทรพัยากรการท่องเทีย่วเช่นหาดทราย	ชายทะเล	เกาะแก่ง	ปะการัง	ตลอดจนภเูขา	น�า้ตก	ป่า

ชายเลนมีมูลค่าและราคาเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว	ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาซ้ือครอบครอง

เป็นเจ้าของทรพัย์สนิเพือ่ท�าธุรกจิ	จงึเกดิการแก่งแย่งการครอบครองเป็นเจ้าของทรพัยากรเหล่านีกั้บชมุชนทีค่รอบครอง

อยู่เดิมอย่างรุนแรง	ชาวเล	จึงถูกจ�ากัดสิทธิและโอกาสในการครอบครองที่ดินอยู่อาศัย	ตลอดจนที่ท�ามาท�ากินในทะเล	

อันน�าไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย	

	 จุดเปลี่ยนส�าคัญ	ของการตรวจสอบเรื่องการเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของชาวเลย์กลุ่มนี้	 เกิดขึ้นจากการตรวจ

สอบของกรมสอบสวนคดพีเิศษเมือ่	 ปี	2557	ซึง่ใช้วธิกีารขดุเอาซากกระดูกไปตรวจสอบอายไุข	โดยพันต�ารวจโท	ประ

วุธ	วงศ์สีนิล	ผู้บัญชาการส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	(ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนั้น)	ระบุถึงการตรวจพิสูจน์

ดเีอน็เอกระดกูบรรพบรุษุชาวเลทีข่ดุพบบรเิวณชมุชนชาวเลทีห่าดราไวย์	อ.เมอืง	จ.ภเูกต็	เพือ่น�าไปเป็นหลกัฐานยนืยนั

ความยาวนานของชมุชนชาวเลหาดราไวย์ว่า	เมือ่น�าดเีอน็เอจากกระดูกทีพ่บไปเปรียบเทียบกบัคนเฒ่าคนแก่ในหมูบ้่าน	

ผลออกมาพบว่ามีดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับคนเฒ่าคนแก่กลุ่มหนึ่งในชุมชน	ดังนี้ย่อมมีความสัมพันธ์กับลูกหลานชาวเลอีก

เป็นจ�านวนมาก	ส่วนการพิสูจน์หลักฐานทางโบราณคดีพบว่า	ชิ้นส่วนกระดูกมีอายุไม่ต�่ากว่า	60	ปี	นอกจากนี้ได้พบ

หลักฐานเครื่องเซ่นไว้ตามพิธีกรรมของชาวเล	เช่น	 เปลือกหอยสวยงาม	 ซ่ีงปกติไม่ได้พบหอยเหล่านี้ในบริเวณนี้	ทั้ง

สอดคล้องกบัพธิกีรรมฝังศพของชาวเลทีม่กัน�าเปลอืกหอยฝังรวมกับศพ	 ด้วยความเชือ่ว่าดวงวญิาณของบรรพบรุษุชาวเล

มีความผูกพันธ์หรือมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับท้องทะเลโดยหลักฐานส�าคัญท่ีดีเอสไอค้นพบขณะนี้มีอย่างน้อย	4	ชิ้น	มีทั้ง

พยานเอกสาร	พยานวตัถ	ุพยานบคุคล	และผลการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอ	 ซ่ึงบ่งชีว่้าชาวเลได้อาศยัอยูใ่นบริเวณหาดราไวย์

มานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

 	 จากการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาในอดตีพบว่า	เกาะภเูก็ตประกอบด้วยชุมชนหลายเชือ้ชาติ	ภาษา	มาพบกนั

บนเกาะภูเก็ต	ด้วยการแสวงโชคและด้วยการค้าทางทะเล	ผสมกลมกลืนกันจนเกิดเป็นสายเลือดใหม่	ชาวภูเก็ตในยุค

ถอยหลงัไปเมือ่กว่า	100	ปีก่อนจงึมชีนชาตปิะปนกนัอยูห่ลายเผ่าพันธุ	์ โดยเฉพาะกลุ่มชาวเลซ่ึงเป็นกลุ่มแรกๆ	ทีม่าตัง้

ถิน่ฐานอยูท่ีภ่เูกต็	ท�าให้ภเูกต็มขีนบธรรมเนยีมประเพณต่ีางๆ	 ท่ีหลากหลาย	ท้ังการแต่งงาน	การเกดิ	การตาย	การแต่ง

กาย	และการก่อสร้างบ้านเรอืนทีอ่าศยัฯ	อนัมรีปูแบบผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมและศลิปกรรมหลายเชือ้ชาตอิย่าง

ซับซ้อน	และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

ชาวเลราไวย์ กลุ่มชนเก่าแก่คู่เกาะภูเก็ต 
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 	 ส�าหรบัชมุชนในพืน้ทีศ่กึษา	มหีลกัฐานเก่าแก่ทีย่นืยนัความเป็นชมุชนดัง้เดมิว่ามชีาวอรุกัลาโว้ยอยูม่าก่อน	เช่น	

หลักฐานทะเบียนบ้านที่ระบุปีเกิดชาวเล	พ.ศ.	2445	บัตรประชาชนปี	พ.ศ.	2477	และ	2479	หลุมฝังศพของหัวหน้า

เผ่า	ป่าช้า	ต้นมะพร้าวเก่าแก่	วัดสว่างอารมณ์	และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

	 นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ผู้น�าและสาแหรกตระกูลของคนในชุมชนพบว่า	สามารถโยงใยย้อนกลับไปได้ถึง	

7	ชั่วอายุคน	ซึ่งหลายคนยังมีหลุมฝังศพอยู่ที่สุสาน	ยิ่งแสดงยืนยันให้เห็นว่าชุมชนได้อยู่สืบต่อกันมานานนับร้อยปีจริง

และยงัมหีลกัฐานการใช้ท่ีดนิท�ากนิ	เช่นต้นมะพร้าวอายเุกอืบร้อยปีและยงัมอียูใ่ห้เหน็ในปัจจุบนั	รวมทัง้ชายหาดซึง่เป็น

ทีจ่อดเรอืของชาวเลทีใ่ช้หากนิในทะเล	และจากหลกัฐานวดิทีศัน์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เสดจ็

พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรท่ีหาดราไวย	์ในปี	พ.ศ.	2502	แสดงให้เห็นบ้านเรือนของชาวเลประมาณ	40	หลังคา

เรือน	ปลูกอยู่ใกล้เคียงกัน	และมีสภาพเก่าแก่	แสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนที่มีอยู่มานานก่อนหน้าที่จะมีผู้อ้างสิทธิ์

แจ้งครอบครอง	(ส.ค.1)	ว่า	สภาพท่ีดินนั้นเป็นสวนมะพร้าว	เมื่อปี	พ.ศ.	2497	ยิ่งกว่านั้นยังมีหลักฐานอื่นประกอบที่

ส�าคญั	เช่นทะเบยีนนกัเรียนของชาวเลในชมุชนทีศ่กึษาวิจยัหลายคนเช่นนายถวลิ	และนายสน	ซึง่อายกุว่า	60	ปีก็เคย

เรยีนทีน่ี	่มใีบมรณบัตร	และยงัมโีบสถ์ครสิต์	นกิายโปรเตสแตนต์ซ่ึงก่อต้ังโดยนกับวชชาวออสเตรเลยีสองสามภีรรยาชือ่

เดวิดและโดลีน	โอเก้น	ซึ่งมาเผยแพร่ศาสนาตามชุมชนต่างๆ	ที่เป็นมอแกนและอุรักลาโว้ยตั้งแต่ราวปี	พ.ศ.	2500	จน

สามารถพูดภาษาอุรักลาโว้ยได้	และได้สร้างโบสถ์ในปี	พ.ศ.	2542	ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
•	ส�านักข่าวทีนิวส์

•	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

•	www.manager.co.th

•	https://hilight.kapook.com/view/148596

•	ส�านักข่าวชายขอบ

•	ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
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DSI ผุดเครื่องฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ์ SIMULATOR
พัฒนาความช�านาญการใช้อาวุธแม่นย�า – ปลอดภัย 

ร้อยต�ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี  1 

ความเป็นมาของเครื่องฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ์ SIMULATOR
	 กรมสอบสวนคดพีเิศษมแีนวคิดทีจ่ะจัดท�าเคร่ืองฝึกยงิปืนจ�าลองสถานการณ์	SIMULATOR	ต้ังแต่ปี	2556	โดย

มีนโยบายทีจ่ะฝึกยทุธวธิใีนการใช้อาวธุปืนให้กบัเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ	นอกเหนอืจากการฝึกด้วยการใช้อาวธุ

ปืนจริง	ซึ่งที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้เช่าสถานที่ต่างๆ	เพื่อจัดฝึกความพร้อมในกรณีดังกล่าว	แต่พบว่ามีค่าใช้

จ่ายสูง	และเกิดความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีระหว่างการฝึกใช้อาวุธ	ดังนั้น	การจัดท�าเคร่ืองฝึกยิงปืน

จ�าลองสถานการณ์	SIMULATOR	จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกบุคคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งผลการ

ทดสอบประสทิธภิาพของการฝึก	พบว่าได้มผีลลพัธ์ทีด่เีกนิคาดหมายและมกีารส่งมอบเครือ่งฝึกยงิปืนจ�าลองสถานการณ์	

SIMULATOR	เมือ่วนัที	่12	มกราคม	2560	โดยอยูใ่นความรบัผดิชอบของกองปฏบิตักิารพเิศษ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ

	 เครื่องฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ์	simulator	ใช้ส�าหรับการฝึกยิงอาวุธปืน	และอบรมทางด้านยุทธวิธี	 ให้แก่

เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ให้มทีกัษะในการยงิปืนเพือ่ต่อสูป้้องกนัตนเองจากการต่อสูข้ดัขวางใน

การปฏิบตักิารตรวจค้นจบักมุผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมาย	และเพือ่ให้ผูไ้ด้รบัการฝึกมคีวามสามารถ	ความช�านาญใน

การใช้อาวุธประจ�ากายในสถานการณ์จ�าลองต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็วแม่นย�าและมีความปลอดภัย

ประโยชน์ของเครื่องฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ ์simulator
	 1.	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ไม่ต้องจัดหาเช่าสถานที่	 เพื่อท�าการฝึกบุคคลากร

	 2.	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

	 3.	ลดงบประมาณในการใช้กระสนุส�าหรับฝึก	เนือ่งจากเครือ่งฝึกยงิปืนจ�าลองสถานการณ์	simulator	ใช้อาวธุ

ปืนที่บรรจุลมหรือแก๊สแทนการใช้กระสุนจริง

	 4.	ลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียให้กับข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่	และบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานใน

การใช้อาวุธปืน

	 5.	สามารถจดัรปูแบบของการฝึกให้มคีวามเสมอืนจริงและมคีวามหลากหลายของฉากจ�าลองทีม่จี�านวนประมาณ	

50	-	60	ฉาก
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คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
	 1.	ชุดคอมพิวเตอร์	สามารถสร้างภาพเพื่อฉายให้ปรากฏบนจอรับภาพเท่าขนาดคนเสมือนจริง	และ	 เป็น

เหตุการณ์ต่อเนือ่งเช่นเดยีวกบัภาพยนต์	มคีวามเรว็เท่ากบัเหตุการณ์จรงิ	สามารถตอบสนองและประเมนิเหตุการณ์ตาม

ความต้องการของหน่วยการฝึก	ท�างานด้วยระบบดจิติอล	อปุกรณ์การท�างานหลักสามารถท�างานได้จากหน่วยเกบ็ข้อมลู	

(Hard	Disk)	ของชุดคอมพิวเตอร์

	 2.	ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถถ่ายเหตุการณ์ย้อนหลังสถานการณ์	 เพื่อดูซ�้าใหม่ได้	และมีระบบย้อน

สถานการณ์ใหม่แบบช้า

	 3.	สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์	หรือปรากฏการณ์ยิงบนจอภาพของอาวุธปืนพกสั้นและปืนเล็กยาว

	 4.	มีชุดเครื่องฉายภาพเพื่อให้ภาพจากคอมพิวเตอร์ไปปรากฏแสดงบนจอภาพได้ชัดเจน

	 5.	จอรับภาพในห้องฝึกมีขนาดไม่น้อยกว่า	7	x	12	ฟุต	

	 6.	มชีดุค�าสัง่หรอืโปรแกม	(Software)	สามารถสร้างสถานการณ์แบบภาพยนตร์	 (Scenarios)	ทีใ่ช้ส�าหรบัการ

ฝึกและสามารถถ่ายท�าฉากต่างๆ	ให้สอดคล้องกบัสิง่แวดล้อมจริง	ตามภมูปิระเทศท่ีต้องการฝึกรองรับสถานการณ์ท่ีอาจ

เกิดขึ้นในอนาคตได้

	 7.	มอีปุกรณ์เครือ่งเสยีงทีใ่ห้ระดับเสยีงมาตรฐานสมจริงกบัสิง่แวดล้อมจริง	และสามารถปรับเพ่ิม	–	ลดระดบั

เสียงได้	จ�านวน	1	ชุด	พร้อมชุดหูฟังไร้สาย	จ�านวน	12	ชุด

	 8.	สถานีการฝึกสามารถรองรับการฝึกได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า	4	คน

	 9.	โปรแกรมสามารถพจิารณาการยงิโดนเป้าบคุคลในจดุต่างๆ	ของร่างกายได้	เช่นศรีษะ	ล�าตวั	หน้าอก	หวัใจ	

ช่องท้อง	แขน	ขา	และหากยิงถูกอาวุธที่เป้าถืออยู่ก็สามารถพิจารณาการยิงและแสดงผลได้ด้วยความพิวเตอร์

	 10.	โปรแกรมสามารถแสดงภาพระยะจากผู้ยิงถึงเป้าได้ตั้งแต่ระยะ	3	เมตร	ถึง	25	เมตร	
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งบประมาณ
 งบประมาณจ�านวน	7,000,000	บาท	(เจ็ดล้านบาทถ้วน)

	 เครื่องฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ์	SIMULATOR	ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความทันสมัย	และมีการพัฒนา

ให้มีความเสมือนจริงมากกว่าของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	อีกทั้งมีการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน

ส่วนของส�านักปฏิบัติการพิเศษให้มีความช�านาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าว	และน�ามาพัฒนาฝึกสอนให้กับข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มีทักษะ	ความรู้	ความช�านาญในการใช้อาวุธปืนต่อไปในอนาคต

	 กองปฏิบัติการพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้จัดอบรมฝึกยุทธวิธีในการใช้อาวุธปืนให้กับข้าราชการและเจ้า

หน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยใช้เครื่องฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ์	SIMULATOR	จ�านวน	200	คน	และแบ่งการ

ฝึกเป็น	10	กลุม่	กลุม่ละ	20	คน	ใช้เวลาในการฝึกทัง้หมด	10	สัปดาห์	 ซ่ึงภายหลังจากการอบรมเสร็จส้ิน	ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องท�าการทดสอบการใช้อาวุธปืนในส่วนของการยิงโดยใช้เป้าธรรมดา	 โดยการ

จ�าลองสถานการณ์จริง	 โดยมุ่งหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผ่านการทดสอบดังกล่าวน�า

ทักษะ	ความรู้	ความช�านาญไปปรับใช้กับการใช้อาวุธปืนในสนามจริงได้	ทั้งนี้	กองปฏิบัติการพิเศษ	กรมสอบสวนคดี

พเิศษ	จะมกีารจดัอบรมฝึกยทุธวธิใีนการใช้อาวธุปืนให้กบัข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ	โดยใช้เครือ่ง

ฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ์	SIMULATOR	อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรมเครื่องฝึกยิงปืนจ�าลอง

สถานการณ์	SIMULATOR	ให้มีความเสมือนจริงและทันสมัยต่อไป	และในอนาคต	หากสถาบันพัฒนาการสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษ	เขตหนองจอก	ก่อตั้งแล้วเสร็จ	อาจมีแผนขยายการฝึกใช้เครื่องฝึกยิงปืนจ�าลองสถานการณ์	SIMU-

LATOR	ไปยงัพืน้ทีด่ังกล่าวด้วย	และอาจมกีารพฒันาและเพิม่เติมในสว่นของสถานที่การฝกึ	และการขยายฉากในสว่น

ของด้านซ้ายและด้านขวา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสมือนจริงในการฝึกอบรม
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การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสนับสนุน

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ



การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันที่ก�าลังก้าวสู่สังคมโลก	 ไร้พรมแดน

อย่างรวดเรว็	ทีเ่ป็นผลมาจากการพฒันาและหลอมรวมเทคโนโลย	ี (Converging	Technologies)	สาขาต่างๆ	เข้าด้วย

กัน	เป็นตัวขับเคลื่อนหลักท่ีส�าคัญ	ท�าให้องค์กรต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนของแต่ละประเทศ	ต่างต้องเร่งปรับตัวให้

เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ

	 ทั้งนี้	 ในด้านอาชญากรรมก็เช่นเดียวกัน	มีการปรับตัวโดยมีรูปแบบและวิธีการกระท�าความผิดที่ซับซ้อน	ผู้

กระท�าความผิดเป็นผู้มีความรู้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ	รวมทั้งด�าเนินการในลักษณะของเครือข่ายอาชญากรรม

ข้ามชาติ	 เพื่อรองรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมลักษณะดังกล่าว	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ถูกจัดตั้งขึ้น	และ

มีการตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.2547	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	โดย	พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี

พิเศษ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	โดยมีเจตนารมณ์ให้มี	“บุคลากร”	ที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 (พนักงานสอบสวนคดี

พเิศษ	และเจ้าหน้าท่ีคดพีเิศษ)	พร้อมท้ัง	“กระบวนงาน”	ทีเ่ป็นวิธกีารสบืสวนและสอบสวนเป็นพิเศษ	เพือ่ปฏบิตัหิน้าที่

ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การท�าให้บรรลตุามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว	ส่ิงส�าคญัทีจ่ะพัฒนา	“บคุลากร”	ทีเ่ป็นพนกังานสอบสวน

คดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	คือ	“องค์ความรู้”	ส่วนส่ิงท่ีจะขับเคล่ือน	”กระบวน

งาน”	หรอืวธิกีารสบืสวนและสอบสวนคดพีเิศษ	ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	คอื	“นวตักรรม”	โดยองค์ประกอบทัง้	4	

ประการ	อนัได้แก่	องค์ความรู	้บคุลากร	กระบวนงาน	และนวัตกรรม	จะต้องสอดประสานเชือ่มโยงกนัอย่างเป็นระบบ

	 ทีผ่่านมาในอดตีองค์กรทัว่ไปส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบั	4	องค์ประกอบ	ในลักษณะเป็นการคดัเลือกบุคลากร

ที่มีความรู้จากระบบการศึกษาหรือประสบการณ์ท�างานในองค์กรที่ท�างานคล้ายหรือเหมือนกัน	ร่วมกับการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากรให้สามารถท�างานตามกระบวนงานที่มีอยู ่ขององค์กรได้	 โดยในส่วนของนวัตกรรมซ่ึงต้องอาศัย

กระบวนการวิจัยและพัฒนานั้น	ไม่ค่อยให้ความส�าคัญ	เพราะถือว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผล

ตอบแทนได้ในระยะสั้น	จึงมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า

	 แต่ในปัจจบัุน	จะเหน็ได้ว่าองค์กรท่ีแข่งขันและสามารถด�าเนนิอยูไ่ด้ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลง	ของโลก

ดังกล่าวกล่าวข้างต้น	จ�าเป็นต้องอาศัยการสร้าง	“องค์ความรู้”	จนเกิดเป็น	“นวัตกรรม”	ที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ	

เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืขบัเคลือ่นองค์กรในเชงิรกุ	ดงัจะเหน็ตวัอย่างประเทศหรอืองค์กร	ทีป่ระสบความส�าเรจ็	เช่น	ประเทศ

เกาหลีใต้	Apple	Google	Facebook	SCG	(เครือซิเมนต์ไทย)	ปตท.	 (PTT)	ฯลฯ	ดังนั้น	การสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรม	จึงกลายเป็นความจ�าเป็นขององค์กรในปัจจุบันที่ต้องการประสิทธิภาพการท�างานอย่างยั่งยืน	ซ่ึงการสร้าง	

“องค์ความรู้”	ขององค์กรจะเป็นฐานพลัง	ท�าให้เกิดการพัฒนา	“บุคลากร”	ท�าให้เกิดการปรับปรุง	“กระบวนงาน”	

และน�าไปสู่การสร้าง	“นวัตกรรม”	ในที่สุด

	 นวัตกรรม	เป็นการสร้างสิ่งใหม่	 (Novelty)	ที่ต้องมีการน�าไปใช้งาน	 (Adoption)	และก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิง

มูลค่า	 (Outcome)	 เพื่อรองรับเหตุการณ์ส�าคัญท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและเพ่ิมประสิทธิภาพในระยะยาว	โดยในการ

พฒันานวตักรรมนัน้จะต้องมทีศิทางและแบบแผนทีช่ดัเจน	ทัง้นี	้สามารถจ�าแนกนวตักรรมเป็น	4	ประเภทหลกั	ได้แก่	

(1)	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 (2)	นวัตกรรมกระบวนการ	(3)	นวัตกรรมการตลาด	และ	(4)	นวัตกรรมองค์กร
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	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ	อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ	และพร้อมรองรับกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ	
ที่จะเกิดขึ้น	จึงได้ก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลัง	 ให้มีส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ	ท�าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ
ดังกล่าว	ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสังกัดกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
	 การด�าเนนิงานวจิยัและพฒันาเครือ่งมอือปุกรณ์สนบัสนนุการปฏบิติังานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นส่วนทีเ่สรมิ
จากการจดัหาผลติภณัฑ์ทีม่กีารจดัจ�าหน่าย	โดยมุง่เน้นให้เกิดนวตักรรมเทคโนโลยกีารสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะ	
กล่าวคอืเป็นอปุกรณ์เครือ่งมอืเฉพาะด้านท่ีเช่ือมโยงและท�างานร่วมกนัได้ส�าหรบัการแสวงหาข้อเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน	
ตลอดจนการพสูิจน์ความผิดและระบผุูก้ระท�าความผดิ	อกีทัง้ยงัมมีคีวามน่าเช่ือถอืและรบัฟังได้ในชัน้ศาล
	 การวิจัยและพัฒนาดังกล่าว	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเองทั้งหมด	เนื่องจากข้อ
จ�ากัดด้านงบประมาณ	ในการสร้างห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการวิจัยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลายต่างๆ	
ประกอบกับข้อจ�ากัดด้านจ�านวนบุคลากร	และการด�าเนินงานต้องใช้ความรู้ความสามารถในระดับสูงและหลากหลาย
สาขา	จงึจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานวชิาการและสถาบนัการศกึษาต่างๆ	ทีม่อียูจ่�านวนมาก	และหลาก
หลายสาขา	ซึง่นอกจากจะแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้แล้ว	ยงัสามารถพฒันาเคร่ืองมอือปุกรณ์ทีไ่ม่มใีนท้องตลาด	ตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว	
	 ดังนั้น	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	จนถึงปัจจุบัน	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จึงได้แสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันน�าของประเทศ	จ�านวน	6	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร	ีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	มหาวทิยาลยัมหดิล	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	โดยใช้การจัดงานสัมมนาวิชาการและประกวด
ผลงานเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาดังกล่าว	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
	 1)	เพื่อแสวงหารวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
	 2)	เพื่อส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
	 3)	 เพื่อจัดท�าทะเบียน	 (directory)	และสร้างเครือข่ายนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
	 ทั้งนี้	ที่ผ่านได้ด�าเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและประกวดผลงานมาแล้ว	จ�านวน	5	ครั้ง	 โดยแต่ละครั้งจะ
มีสถาบันการศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมกับกรมสอบสวนคดพิเศษเป็นเจ้าภาพจัดงาน	ซึ่งแต่ละปี
ได้มีการพัฒนารูปแบบการประกวดผลงานเพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อไป	ดังนี้
	 คร้ังที	่1	จัดขึน้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี เป็นเจ้าภาพร่วม	โดย
การประกวดผลงานเป็นแบบเชิงแนวคิด	 (Concept)	 ในลักษณะของบทคัดย่อ	 (Abstract)	และน�าเสนอแบบบรรยาย	
(Oral	Presentation)	มีผลงานเข้าร่วมการประกวด	รวมจ�านวน	8	ผลงาน
	 ครั้งที่	2	จัดขึ้นในปีงบประมาณ	พ.ศ.2557	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เป็นเจ้า
ภาพร่วม	โดยการประกวดผลงานยังคงเป็นแบบเชิงแนวคิด	 (Concept)	แต่ปรับเป็นลักษณะข้อเสนอขนาดสั้น	 (Short	
Proposal)	และน�าเสนอแบบโปสเตอร์	 (Poster	Presentation)	มผีลงานเข้าร่วมการประกวด	รวมจ�านวน	26	ผลงาน
	 ครั้งที่	3	จัดขึ้นในปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นเจ้าภาพร่วม	โดยการประกวดผลงานยัง
คงเป็นแบบเชิงแนวคดิ	(Concept)	ในลกัษณะข้อเสนอขนาดสัน้	 (Short	Proposal)	แต่ปรบัให้มกีารคดัเลอืกผลงานที่
มีคุณภาพให้น�าเสนอแบบบรรยาย	 (Oral	Presentation)	จ�านวน	9	ผลงาน	ส่วนท่ีเหลือให้น�าเสนอแบบโปสเตอร์	
(Poster	Presentation)	จ�านวน	29	ผลงาน
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	 คร้ังที	่4	จดัขึน้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	ม	ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	เป็นเจ้าภาพร่วม	โดยการประกวดผล
งานยังคงเป็นแบบเชิงแนวคิด	 (Concept)	ในลักษณะข้อเสนอขนาดสั้น	 (Short	Proposal)	แต่ปรับให้มีการแยกการ
ส่งข้อเสนอโดยผู้ส่งระบุประเภทการน�าเสนอต้ังแต่ต้น	พร้อมก�าหนดหัวข้อหลักการประกวด	ได้แก่Image	enhance-
ment,	Biometrics	และ	Crowdsourcing	โดยผลงานทีน่�าเสนอแบบบรรยาย	(Oral	Presentation)	มจี�านวน	6	ผล
งาน	และผลงานที่น�าเสนอแบบโปสเตอร์	 (Poster	Presentation)	มีจ�านวน	10	ผลงาน
	 ครั้งที่	5	จัดขึ้นในปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	มี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 เป็นเจ้า
ภาพร่วม	โดยการประกวดได้ปรับเป็นการพัฒนาชิ้นงาน	ในลักษณะซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 (Software)	ภายใต้หัวข้อ	
“การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analytics)”	โดยทุกผลงานน�าเสนอทั้งรูปแบบบรรยาย	(Oral	Presentation)	และแบบ
โปสเตอร์	 (Poster	Presentation)	มีผลงานเข้าร่วมการประกวด	รวมจ�านวน	8	ผลงาน
	 ผลจากการด�าเนินงานสัมมนาวิชาการและประกวดผลงานทั้ง	5	ครั้ง	 ดังกล่าว	ท�าให้เกิดการต่อยอดขยายผล
เป็นความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส�าคัญ	ได้แก่
	 1)	อปุกรณ์บนัทกึภาพและวดีโีอ	ร่วมกบั	มหาวทิยาลัยมหดิล	ใช้ส�าหรับเฝ้าดูเหตุการณ์โดยส่งข้อมลู	ภาพวดีโีอ
แบบไร้สาย	ผ่าน	3G/4G	หรือ	Wi-Fi	 ไปแสดงยังผู้ใช้งานผ่าน	Web	Application	และบันทึกจัดเก็บ	ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างการรับ-ส่ง	รวมทั้งสามารถควบคุมการ
ท�างานอปุกรณ์ได้ในระยะไกล	เช่น	การหมนุ	(Pan-Tilt)	การขยายภาพ	(Zoom)	ปรบัความละเอยีดภาพ	(Resolution)	
หรือบันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในภาพ	(Motion	Detection)	
	 2)	อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบอินเทอร์เน็ต	ร่วมกับ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เป็น
อปุกรณ์ทีอ่อกแบบเป็นชิน้ส่วน	(Module)	ทีส่ามารถดดัแปลงความสามารถอปุกรณ์ให้เข้ากบัภารกจิได้อย่างหลากหลาย	
รองรับการเฝ้าดูเหตุการณ์และบันทึกข้อมูล	ภาพวีดีโอ	 (Video)	 เสียง	 (Sound)	และพิกัดต�าแหน่ง	 (GPS)	ผ่านเครือ
ข่าย	3G/4G	หรือ	Wi-Fi	รวมทั้งสามารถใช้ติดตัวผู้ปฏิบัติงาน	ส�าหรับให้ผู้ควบคุมทราบพิกัดต�าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน	
และเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว	ได้หลายตัวพร้อมกัน
	 3)	ระบบจัดเกบ็หลกัฐานและเชือ่มโยงการท�างานอปุกรณ์พิเศษ	 ร่วมกับ	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ใช้ส�าหรบั
จดัเก็บหลกัฐาน	ภาพ	(Image)	เสยีง	(Audio)	และวดีโีอ	(Video)	ทีไ่ด้จากอปุกรณ์พเิศษ	โดยมกีารรกัษาความน่าเช่ือ
ของหลกัฐาน	ตามหลกัการรกัษาห่วงโซ่ของพยานหลกัฐาน	(Chain	of	Custody)	เพือ่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในช้ันศาล
	 4)	อุปกรณ์	USB	Flash	Drive	ส�าหรับจัดเก็บพยานหลักฐานดิจิทัล	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ใช้ส�าหรับ
เก็บรวบรวมหลกัฐานดิจทัิลทีถ่กูเก็บอยูใ่นหน่วยความจ�า	RAM	เช่น	ข้อมลูผูใ้ช้งาน	ข้อมลูของโปรแกรมทีถ่กูเปิดใช้งาน	
ข้อมูลการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ	บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสงสัยที่ถูกใช้ในการก
ระท�าความผิด	เพื่อน�าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยงการกระท�าความผิดหรือผู้กระท�าความผิดต่อไป
	 5)	อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบลายมอืชือ่หรอืลายเซน็เบือ้งต้น	 ร่วมกบั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี	
ใช้ส�าหรับเปรียบเทยีบความคล้ายคลงึระหว่างลายเซน็ต้องสงสยักบัลายเซน็ต้นฉบบั	โดยใช้หลกัการของการประมวลผล
ภาพ	(Image	Processing)	เป็นกรอบแนวคดิการพฒันา	การท�างานเป็นการค�านวณเชงิคณิตศาสตร์เพือ่ดึงคุณลกัษณะ
ของลายเซ็นมาเปรียบเทียบหาค่าเปอร์เซ็นความเหมือน	โดยมีความสามารถในการสกัดตราประทับออกจากลายเซ็นที่
ต้องการใช้ในการตรวจสอบ
	 การวจิยัพฒันาเครือ่งมอือุปกรณ์ดงักล่าวอยูใ่นระยะเริม่ต้น	ซ่ึงอยูใ่นระดับต้นแบบ	(Prototype)	จงึจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการทดลองใช้งานควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและเปิดรับความคิดเห็นในการ
ใช้งานจากผู้ปฏิบัติเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ส�าหรับน�ามาใช้งานจริงต่อไป	
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	 นอกจากน้ี	การวจิยัพฒันาเครือ่งมอือุปกรณ์ดงักล่าว	จ�าเป็นต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลมุลกัษณะภารกจิการ

ปฏบิตังิานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ซึง่ปัจจบุนั	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้จัดท�าแผนทีน่�าทาง	(Roadmap)	การพัฒนา

อุปกรณ์พิเศษ	ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	ในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.2560-2564	 ซ่ึงได้ก�าหนดรายการ

และเทคโนโลยีที่จ�าเป็น	พร้อมทั้งแผนงานโครงการรองรับการพัฒนา	ตลอดจนก�าหนดโครงสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	และรูปแบบวิธีการเพื่อให้ได้เทคโนโลยีมาใช้งาน	ซึ่งต้องมีการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการพัฒนา	

“องค์ความรู้”	“บุคลากร”	และ”กระบวนงาน”	ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นต่อไป
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แบบอัตโนมัติ.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยมหิดล.

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ.	(2560.)	ค�าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ที่	812/2560	เรื่อง	ก�าหนดหน่วยงานภายในของส่วน

ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	2560.	

	 กรมสอบสวนคดีพเิศษ.	(2560.)	รายงานฉบบัท่ี	3	(รายงานฉบับสมบูรณ์)	โครงการพฒันาต้นแบบ	อปุกรณ์ตรวจพสิจูน์

ลายมือเขียนหรือลายเซ็นแบบอัตโนมัติ.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ.	(2560.)	รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดตั้งหน่วยดัดแปลง	หน่วยงานติดตั้ง	และหน่วยซ่อม

บ�ารุงเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ.	กรุงเทพฯ	:	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

	 กรมสอบสวนคดีพเิศษ.	(2560.)	รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการจดัท�าแผนทีน่�าทาง	(Roadmap)	การพฒันาเทคโนโลยี

อุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ.	กรุงเทพฯ	 :	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง.	

	 กรมสอบสวนคดีพเิศษ.	(2560.)	รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการระบบพฒันาการจดัเกบ็หลกัฐานและเช่ือมโยงการท�างาน

อุปกรณ์พิเศษ	(ระยะที่	1)	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

	 ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิส�านกันายกรฐัมนตร.ี	 (2559.)	แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่สิบสอง	พ.ศ.	2560-2564.	 [ออนไลน์].	 เข้าถึงได้จาก	 :	http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=6422	(วันที่ค้นข้อมูล	 :	30	สิงหาคม	2560).

	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี.	 (2560.)	เอกสารประกอบการ

ประชุมประจ�าปี	2560	ของ	สศช.	 เรื่อง	“ขับเคลื่อนแผนฯ	12	สู่อนาคตประเทศไทย”	 [ออนไลน์].	 เข้าถึงได้จาก	 :	http://

www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/bookgroup2.pdf	(วันที่ค้นข้อมูล	 :	30	สิงหาคม	2560).

	 VIJAY	KUMAR.	(2558.)	101	Design	Methods	:	คูม่อืสร้างนวตักรรมให้เกิดขึน้จริงในองค์กร.	แปลโดย	สจัจะ	จรสั

รุ่งรวีวร	และจุติพงศ์	ภูสุมาศ.	นนทบุรี:	 ไอดีซีฯ.
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เครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ :  
เบื้องหลังความส�าเร็จในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ
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	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรม	มี

ภารกิจในการป้องกัน	ปราบปราม	และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคง	โดยด�าเนิน

การเฝ้าระวัง	สืบสวน	สอบสวนหาข้อเท็จจริงและด�าเนินคดีเพื่อปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ	ป้องกัน	ปราบปราม

ขบวนการทจุรติและสร้างผลกระทบให้กบัองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	ตามพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพเิศษ	พ.ศ.	

2547

	 ตามยทุธศาสตร์กรมสอบสวนคดพิีเศษ	พ.ศ.	2560	–	2564	ประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่2	พฒันากลไกในการป้องกัน

การกระท�าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความส�าคัญเรื่องการให้เครือข่ายทั้งภาครัฐ	

ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และเครือข่ายต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม	ทั้งนี้	 เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ปราบปรามการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ	โดยแนวทางการพัฒนาคือการเพิ่ม

ประสทิธภิาพเครือข่ายโดยเผยแพร่ความรูด้้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องและเป็นภารกิจของกรมสอบสวนคดีพเิศษ	การมส่ีวน

ร่วมเป็นปัจจยัส�าคญัอนัเนือ่งมาจากเครอืข่ายภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนทีอ่าสาเข้ามาเป็นสมาชกิเครอืข่ายฯ	

ต้องมกีารพฒันาศกัยภาพในการเฝ้าระวงัอาชญากรรมคดีพิเศษ	ดังนัน้เมือ่สมาชกิเครือข่ายฯ	ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ

แล้วจะสามารถท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้

	 ฉะนั้น	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านมีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเห็นควรมอบรางวัลให้กับเครือข่ายการท�างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีให้ความร่วมมือที่ดี

กบักรมสอบสวนคดพีเิศษเสมอมา	เพือ่เป็นการยกย่องเชดิช	ูสร้างขวญัก�าลงัใจ	และความเชือ่มัน่ให้กับเครอืข่ายต้นแบบ

ดเีอสไอทีด่ว่ีาผูท้ีท่�าความดย่ีอมมผีูเ้หน็คณุค่าของความด	ีและทีส่�าคญัอย่างยิง่เพ่ือกระตุ้นให้เครอืข่ายมคีวามรูส้กึตืน่ตวั	

เชื่อมั่นศรัทธาในการประพฤติดี	และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษของตน	

อนัจะส่งผลให้เกดิการป้องกนัและป้องปราบปัญหาอาชญากรรมให้ลดน้อยลง	ตลอดจน	เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมบทบาท

ของภาคประชาชน	และภาคีทางสังคมอื่นๆ	ให้ตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม	โดยในปีนี้	จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอจากทุกภาคส่วน	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	

2560	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

	 เครอืข่ายหน่วยงาน	/	บคุคลทีไ่ด้รบัรางวลัเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	แยกออก

เป็น	4	ประเภท	ได้แก่	เครอืข่ายภาครฐั	เครอืข่ายภาคเอกชน	เครือข่ายภาคประชาชน	และเครือข่ายระหว่างประเทศ	ดงันี้

เครือข่ายภาครัฐ
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายภาครัฐที่มีการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีเสมอมา	

ประกอบด้วย

1) กรมการปกครอง     
 ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 กรมการปกครองให้ความสนับสนุนระบบงานทะเบียนราษฎรและเชื่อมโยง
ข้อมลูทะเบยีนราษฏร	ข้อมลูทะเบยีนบ้าน	เพือ่สนบัสนนุการสบืสวนสอบสวน	ตลอด
จนการสนับสนุนการแฝงตัวต่างๆ	ท�าให้สามารถน�าผู้กระท�าความผิดมาลงโทษตาม
กฎหมายได้	
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3) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

2) กรมการขนส่งทางบก
ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 กรมการขนส่งทางบก	เข้าร่วมด�าเนินงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	2547	 (บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ	 	 	 คดีพิเศษ	ระหว่าง	กรม
สอบสวนคดีพิเศษ	กับ	กรมการขนส่งทางบก	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2548)	โดย
ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนสืบสวนสอบสวน	ได้แก่	ข้อมูล
ทะเบยีนพาหนะ,	ข้อมลูรถขนส่ง,	 ข้อมลูใบอนญุาต,	ข้อมลูใบอนญุาตประจ�ารถ	และ
ข้อมูลอ่ืนๆ	ผลงานล่าสุดอาทิ	 	คดีรถยนต์ที่หลีกเลี่ยงภาษีน�าเข้า	รวมถึงสามารถยึด
รถยนต์ที่ถูกขโมยจากต่างประเทศ	เพื่อมาจ�าหน่ายในประเทศไทยได้

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 -	บันทึกความเข้าใจ	“ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ”
	 -	บันทกึข้อตกลงความร่วมมอื	“โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือจัดท�าระบบฐาน
ข้อมูลเชิงพืน้ที	่รหสัเปิดบนเครอืข่ายแผนทีเ่พือ่กระบวนการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ	
(DSI	MAP	EXTENDED)”
	 -	 ร่วมกนัวจัิยและพัฒนา	“โครงการน�าระบบตรวจการณ์เป้าหมายทางทะเล
และอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ”
	 -	อบรมหลกัสตูรนกับนิควบคมุอากาศยานไร้คนขบั	ให้กบัเจ้าหน้าทีข่องกรม
สอบสวนคดีพิเศษ

4) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

 มีการประชุมและประสานงานในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา	การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต	ิ
และการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญา	การท�าประมงผดิกฎหมาย	หรอืงานอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ	และ	
ศนูย์ประสานการปฏบัิตท่ีิ	3	กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรมปีระสทิธภิาพโดดเด่นเป็นทีป่ระจักษ์	



เครือข่ายภาคเอกชน
	 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายภาคเอกชนที่มีการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด้วยดีเสมอมา	ประกอบด้วย
1) งานสนับสนุนธุรกรรมสาขา ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ให้การสนบัสนนุข้อมลูธรุกรรมลูกค้า	ตามค�าขอของหน่วยงานทีม่อี�านาจ
ตามกฎหมาย,	ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านข้อมูลธุรกรรมลูกค้า	และ
เป็นวิทยากรพิเศษให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ผลการท�างานรว่มกบักรมสอบสวนคดีพิเศษทีโ่ดดเดน่เป็นทีป่ระจักษ์
	 -	เข้าร่วมประชุมสมัมนาเกีย่วกบัการจดัท�าคูม่อืวธิกีารตรวจสอบ
รายการเดนิบญัช	ีและตดิตามร่องรอยทางการเงนิ
	 -	สนับสนุนข้อมูลการท�าธุรกรรมทางการเงินในคดีต่าง	ๆ	ที่ถูก
ต้องและรวดเร็ว	 เช่น	คดีวัดพระธรรมกาย	คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น	คดียูฟัน	เป็นต้น

5) นางสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 -	พธิกีรด�าเนินรายการ	ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารบูรณาการและพฒันา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกรมสอบสวนคดีพเิศษและหน่วยงานอืน่	“มติิ
ความเป็นมืออาชีพของกรมสอบสวนคดีพิเศษ”	เม่ือวันท่ี	28	มีนาคม	2558	ณ	
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
	 -	 วิทยากรบรรยายในกิจกรรมการสร้างวิทยากรเผยแพร่ความรู ้
อาชญากรรมคดพิีเศษ	เมือ่วนัที	่15	-	17	พฤษภาคม	2560	ณ	อาคารรฐัประศาสน
ภักดี	 (ศูนย์ราชการ)	

2) นางสาวธวลัรตัน์ สุภาพจนัทร์ เจ้าหน้าทีก่�ากบัและควบคมุ สายประสานการร้องเรยีนและการเปิดเผย
ข้อมูลกับหน่วยงานทางการ ก�ากับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
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3) ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

5) Stella Maris Seafarers Center (ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสเตลลามารีส)

4) มูลนธิ ิFCF-NVADER

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามค�าสั่งต่าง	ๆ	ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

	 มบีทบาทในการช่วยสบืสวนหาข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการค้ามนษุย์ใน
รปูแบบขอทาน	ให้กับศูนย์ต่อต้านการค้ามนษุย์	และร่วมหาข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์เกีย่วกับการค้าประเวณขีองชาวต่างชาตใินประเทศไทย	

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

	 ส่งต่อข้อมลูคดปีระมงในภาคใต้	การสบืสวนช่วยเหลือผูเ้สยีหาย

ในกรณต่ีาง	ๆ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2554	-	ปัจจบุนั

เครือข่ายภาคประชาชน
	 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้พจิารณาคดัเลอืกเครอืข่ายภาคประชาชนทีม่กีารท�างานร่วมกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ
ด้วยดีเสมอมา	ประกอบด้วย

1) นายพลศิร โนจา ผูอ้�านวยการศนูย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถกูล่วงละเมิด

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

	 -	การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	และการปกป้อง			

มนษุยชน	
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ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กร	หน่วยงานและภาค
ประชาชน	7	จังหวัดภาคใต้ตอนบน	และเป็นประธานเครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้	 โดยท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายและสมาชิก
เครอืข่ายศนูย์ปฏบิติัการคดีพิเศษภาคใต้	ซ่ึงเป็นผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ
ป่าพรคุนัธลุ	ีซึง่มเีนือ้ทีป่ระมาณ	397	ไร่	ถกูนายทนุผูม้อีทิธพิลและชาว
บ้านบางส่วนบุกรุก	จนสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าพรุคันธุลีได้ส�าเร็จ	

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กร	หน่วยงานและภาค
ประชาชน	7	จังหวัดภาคใต้ตอนบน	และเป็นประธานเครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้	 โดยท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายและสมาชิก
เครอืข่ายศนูย์ปฏบิติัการคดีพิเศษภาคใต้	ซ่ึงเป็นผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ
ป่าพรคุนัธลุ	ีซึง่มเีนือ้ทีป่ระมาณ	397	ไร่	ถกูนายทนุผูม้อีทิธพิลและชาว
บ้านบางส่วนบุกรุก	จนสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าพรุคันธุลีได้ส�าเร็จ	

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 -	ร่วมสร้างศูนย์รับเรื่องราวข่าวสารและอาชญากรรมคดีพิเศษ
ของจังหวัดน่าน
	 -	เป็นแกนน�าเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ
	 -	กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชกิเครือข่ายด้านเทคนคิการ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ	โครงการการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายดีเอสไอในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษปี	2558

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 -	โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายในการเฝ้าระวังอาชญากรรม
คดีพิเศษ	ในปี	2558	
	 -	 เป็นแกนน�าเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

2) นายบญุทว ีศรปีาน

4) นายหนจูร พดุผา

5) นายนนัทปรชีา ค�าทอง  

3) นางสาววจ ีมลูหงษ์
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ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 -	กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชกิเครือข่ายด้านเทคนคิการ
เก็บรวบรวม	พยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ	 โครงการพัฒนา
ศกัยภาพเครอืข่ายดเีอสไอในการป้องกนัอาชญากรรมคดพีเิศษ	ปี	2558
	 -	เป็นแกนน�าเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 ให้ความร่วมมอืทางวิชาการแก่	กรมสอบสวนคดีพเิศษ	เป็นอย่าง
ดีเสมอมา	โดยเฉพาะการเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ	 เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ส�านักกิจการต่างประเทศและคดี
อาชญากรรมระหว่างประเทศ	

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 -	ตรวจสอบการฉ้อโกงของกลุม่ออมทรพัย์ในต�าบล	ซึง่เป็นมูลค่า
ความเสยีหายหลายล้านบาทและการกระท�าผิดกฎหมายของโรงโม่หนิใน
ต�าบลทุ่งระยะเมื่อ	3	ปีที่ผ่านมา
	 -	 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกด้านเทคนิคการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ	โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายดีเอสไอในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษปี	2558
	 -		 เป็นแกนน�าเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 ประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ	 ในการ
อ�านวยความสะดวกและติดต่อประสานงานในการประชุมหารือด้าน
ทวิภาคี	และพหุภาคี/การเยี่ยมดูงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในต่าง
ประเทศ

7) นางสธุดิา โกญจนาท

  2) Mr. FREDERICK  NIXON : Program Director สถาบัน ILEA - Bangkok

6) นายมาโนช  ยังช�านาญ

1) กลุม่งานความม่ันคงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เครือข่ายระหว่างประเทศ 
	 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้พจิารณาคัดเลือกเครือข่ายระหว่างประเทศทีม่กีารท�างานร่วมกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ
ด้วยดีเสมอมา	ประกอบด้วย
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ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 เป็นผูป้ระสานงานการประชมุระดบัภมูภิาค	ในเรือ่งอาชญากรรม
ข้ามชาติ	และให้ข้อมลูบคุคล	กลุ่มบคุคล	ท�าเป็นขบวนการอาชญากรรมที่
ส�าคญั	รวมทัง้ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบั	Interpol

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
	 ท�าร่วมกันกับ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เข้าช่วยเหลือคนพม่าใน
เรอื	7	คน	ในจังหวดัประจวบครีีขันธ์	และร่วมกบักรมสอบสวนคดีพิเศษ	
ช่วยเหลือแรงงานซึ่งถูกบังคับท�างานในโรงงานมะพร้าว

3) พลต.ต.ดร. อภชิาต ิสรุบิญุญา ผูบ้งัคบัการกองการต่างประเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และหัวหน้า
ต�ารวจสากลประเทศไทย

5) นายตี ๋ เจ้าหน้าประจ�าสถานทูตเมยีนมา

ผลการท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
						 เป็นหน่วยประสานงานกลางของส�านกัต�ารวจประเทศเนเธอร์แลนด์
ประจ�าประเทศไทยกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย

4) ส�านกังานผูป้ระสานต�ารวจประเทศเนเธอร์แลนด์ (Dutch National Police Liaison office)

1.	เป็นเครือข่ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างน้อย	3	ปี	อย่างต่อเนื่อง

2.	 เข้าร่วมกับกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษและ/หรือให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อ					

			กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

3.	มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง

4.	แสดงออกถึงความเสียสละ	ปกป้อง	พิทักษ์สังคมด้วยความกล้าหาญ	โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย	

			หรืออุทิศตนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพื่อช่วยเหลือสังคม

5.	บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน	ส่วนรวม	และสังคม

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปข้อเปรียบเทียบ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์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

นายวสวตั ชวลติธ�ารง1

	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี	24	
พฤษภาคม	2560	หรือ	120	วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	โดยมีสาระส�าคัญหลายประการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	หรือที่เรา	ๆ	ท่าน	ๆ	
เรียกกันติดปากว่า	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์	หรือ	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์ฉบับแรก	จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจ
กับบุคคลทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง	เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน	และเพื่อมิให้เกิดการกระท�าที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักเรียน	
นสิติ	นักศึกษา	ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์	และพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	
พ.ศ.	2560	หรือพ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์ฉบับที่สองนี้	 เป็นความผิดต่อรัฐ	อันเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้	 ดังนั้น					
การรูแ้ละเข้าใจกฎหมายนีจ้งึป็นเกราะป้องกนัต่อตวัเองมใิห้ตกเป็นเหยือ่ในโลกออนไลน์	และป้องกนัไม่ให้ตวัเองตกเป็น
ผู้ต้องหาจากการกระท�าความผิด
	 ในบทความนี้	ผู้เขียนขอเปรียบเทียบตัวบทในบางมาตราท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในหมวด	1	ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	 เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ	ดังนี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
  หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  มาตรา 5	ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
  มาตรา 6	ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้อื่นจัดท�าขึ้นเป็นการเฉพาะ	ถ้า
น�ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
  มาตรา 7	ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
  มาตรา 8	ผู้ใดกระท�าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้
ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ของผูอ่ื้นท่ีอยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร์และข้อมลูคอมพวิเตอร์น้ันมไิด้มไีว้เพือ่ประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
  มาตรา 9	ผู้ใดท�าให้เสียหาย	ท�าลาย	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	ซึ่ง
ข้อมูลคอมพวิเตอร์ของผูอ้ืน่โดยมชิอบ	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปีหรือปรับไม่เกนิหนึง่แสนบาท	หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั
  มาตรา 10	ผู้ใดกระท�าด้วยประการใดโดยมิชอบ	เพื่อให้การท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน
ถูกระงับ	ชะลอ	ขัดขวาง	หรือรบกวนจนไม่สามารถท�างานตามปกติได้	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
  มาตรา 11	ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว	อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข	ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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	 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือด
ร้อนร�าคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้ง
ความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	สองแสนบาท	ให้รัฐมนตรีออกประกาศก�า
หนดลกัษณะและวิธกีารส่ง	รวมท้ังลกัษณะและปรมิาณของข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ซ่ึงไม่เป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้รับและลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับ
ได้โดยง่าย
 อธิบาย
	 เนื่องจากเดิมมาตรา	11	 ไม่สามารถด�าเนินคดีกับผู้ใดได้	ด้วยเหตุที่ผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน	มิได	้“ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา”	เพราะมีความประสงค์ที่จะขายสินค้าหรือโฆษณา	จึงไม่มี
ความจ�าเป็นท่ีผู้ส่งจะปกปิดหรือปลอมแปลงที่มา	ขายอะไร	โดยใครก็บอกกันตรง	ๆ	แต่จากวันนี้ไปหากผู้ใดส่งข้อมูล
คอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์	 โดยไม่เปิดโอกาสให้ผูร้บัสามารถบอกเลกิหรอื	แจ้งความประสงค์	 เพือ่ปฏเิสธ
การตอบรับได้โดยง่าย	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	200,000	บาท	เช่น	การส่ง	E-mail	 ไปขายของหรือฝากร้าน	โดย
ผู้รับไม่สามารถบอกปฏิเสธได้ง่าย	มีความผิดและมีโทษปรับ	200,000	บาท
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	 	 	 	 	 	มาตรา	12	ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา	9	
หรือมาตรา	10
	 	 	 	 	 	 (1)	ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน	ไม่ว่า
ความเสยีหายนัน้จะเกิดขึน้ในทนัทหีรอืในภายหลังและไม่
ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
สิบปี	และปรับไม่เกินสองแสนบาท
		 	 	 	 	 (2)	 เป็นการกระท�าโดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่
เกีย่วกบัการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัของประเทศ	ความ
ปลอดภัยสาธารณะ	ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ	หรือการบริการสาธารณะ	หรือเป็นการกระท�า
ต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึง
สิบห้าปี	และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
	 	 	 	 	 	ถ้าการกระท�าความผิดตาม	 (2)	 เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

	 	 	 	 	 	มาตรา	12	ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา	5	
มาตรา	6	มาตรา	7	มาตรา	8	หรอืมาตรา	11	เป็นการก
ระท�าต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืระบบคอมพวิเตอร์ท่ีเกีย่ว
กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	ความ
ปลอดภัยสาธารณะ	ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรอืโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ	
ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
						ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นเหตใุห้เกดิ
ความเสียหายต ่อข ้อมูลคอมพิว เตอร ์หรือระบบ
คอมพวิเตอร์ดังกล่าว	ต้องระวางโทษจ�าคกุต้ังแต่หนึง่ปีถงึ
สิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
		 	 	 	 	ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา	9	หรือมาตรา	
10	 เป็นการกระท�าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท
						 ถ้าการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสาม
โดยมิได้มีเจตนาฆ่า	แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความ
ตาย	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
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	 	 	 	 	มาตรา	12/1	ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา	9	
หรือมาตรา	10	เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปีและ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท
					ถ้าการกระท�าความผดิตามมาตรา	9	หรอืมาตรา	10	
โดยมิได้มีเจตนาฆ่า	แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความ
ตาย	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

 อธิบาย
	 การเข้าถึงระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์	การเปล่ียนหน้าเวบไซต์	การแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ท่ีเกี่ยวกับการ
รกัษาความปลอดภัยของประเทศ	ความปลอดภยัของสาธารณะ	ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ	หรือโครงสร้าง
พืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ	ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่	1	ปีถงึ	15	ปี	และปรบัตัง้แต่	20,000	บาทถงึ	400,000	
บาท	ทัง้นี	้ โทษจ�าคกุและโทษปรบัขึน้อยูก่บัพฤตกิารณ์ของการกระท�าความผิด	และหากท�าให้ผู้อืน่ถงึแก่ความตายโดย
ไม่เจตนา	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	20	ปี	และปรับไม่เกิน	400,000	บาท
	 การโจมตรีะบบคอมพิวเตอร์ภาครฐั	การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ	แล้วมผีลกระทบในวงกว้างและกระทบ
ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด	ต้องได้รับการระวางโทษตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขใหม่ฉบับนี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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										มาตรา	๑๔	ผูใ้ดกระท�าความผดิทีร่ะบุไว้ดงัต่อ
ไปนี	้ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่
แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือข้อมูล
คอมพวิเตอร์อนัเป็นเท็จ	โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสยี
หายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพวิเตอร์อนัเป็นเท็จ	โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสยี
หายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่น
ตระหนกแก่ประชาชน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพวิเตอร์ใดๆ	อนัเป็นความผิดเกีย่วกบัความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)	น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร ์ใดๆ	 ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
													(๕)	เผยแพร่หรอืส่งต่อซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	
หรือ	(๔)

										มาตรา	๑๔	ผูใ้ดกระท�าความผดิทีร่ะบไุว้ดงัต่อ
ไปนี้ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	โดยทุจริต	หรือโดยหลอกลวง	น�าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือข้อมูล
คอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็	โดยประการทีน่่าจะเกิดความเสยี
หายแก่ประชาชน	อันมิใช่การกระท�าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็	โดยประการทีน่่าจะเกิดความเสยี
หายต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ	ความ
ปลอดภัยสาธารณะ	ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ	 หรือโครงสร ้างพ้ืนฐานอันเป ็นประโยชน์
สาธารณะของประเทศ	หรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนก
แก่ประชาชน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใด	ๆ	อันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)	น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร ์ใด	 ๆ	 ที่มี ลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
													(๕)	เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	
หรือ	(๔)
										 ถ้าการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่	 (๑)	มิได้
กระท�าต่อประชาชน	แต่เป็นการกระท�าต่อบคุคลใดบคุคล
หนึ่ง	 ผู้กระท�า	 ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดงักล่าวต้องระวางโทษจ�าคกุ	ไม่เกนิสามปีหรอืปรบัไม่เกนิ
หกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และให้เป็นความผิดอัน
ยอมความได้

 อธิบาย
	 มาตรา	14	ที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้	 เป็นการท�าตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ	 เพราะจะได้ไม่มี
การน�าความมผดิต่อส่วนตวั	หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	อนัเป็นความผิดอนัยอมความ
ได้	มาด�าเนนิคดอีาญาทีย่อมความไม่ได้ใน	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ	จากปริมาณคดีความผิดฐานหมิน่ประมาทจ�านวนมาก
ทีถ่กูด�าเนินคดใีนความผดิตาม	พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ	ฉบบัเดมิ	ได้ลดปริมาณลงมาก	และเจ้าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายจะ
ได้ด�าเนินการในส่วนทีเ่ป็นความผดิเกีย่วกบัการน�าข้อเทจ็ทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ	ความมัน่คง	และเรือ่งลามก
อนาจาร	อันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายคอมพิวเตอร์

 อธิบาย
	 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	15	เป็นการเพิ่มความชัดเจนต่อความรับผิดของผู้ให้บริการในฐานะผู้สนับสนุนการก
ระท�าความผิดตามมาตรา	14
	 ในส่วนความผิดหมวด	2	พนักงานเจ้าหน้าที่	อีกทั้ง	ข้อกังวลเรื่อง	Single	Gateway	และการปิดกั้นเว็บไซต์
ต่างๆ	ผู้เขียนจะน�ามาอธิบายขยายความในบทความครั้งหน้า	ขอบคุณครับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

										มาตรา	๑๕	ผูใ้ห้บรกิารผูใ้ดจงใจสนบัสนนุหรอื
ยนิยอมให้มกีารกระท�าความผดิตามมาตรา	๑๔	ในระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุมของตน	ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระท�าความผิดตามมาตรา	๑๔

	 	 	 	 	 	 	 	 มาตรา	๑๕	 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ	
ยินยอม	หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท�าความผิดตาม
มาตรา	๑๔	ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุม
ของตน	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกบัผู้กระท�าความผดิตาม
มาตรา	๑๔
	 	 	 	 	 	 	 	 ให้รัฐมนตรีออกประกาศก�าหนดขั้นตอนการ					
แจ้งเตือน	 การระงับการท�าให้แพร่หลายของข้อมูล
คอมพิวเตอร์และการน�าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์
	 							 ถ้าผูใ้ห้บรกิารพสิจูน์ได้ว่าตนได้ปฏบิตัติามประกาศ
ของรฐัมนตรท่ีีออกตามวรรคสอง	ผูน้ัน้ไม่ต้องรบัโทษ
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การคุ้มครองพยาน
คดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย



	 ในปีพ.ศ.2559	ประเทศไทยได้เข้าสู ่ประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการซึง่เป้าหมายร่วมกนัประการหนึง่ใน
การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน	 คือ	การเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งด้านความร่วมมอืระหว่างกนัในทกุด้าน	และการ
รวมตัวกันยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทาง
สังคมและเศรษฐกิจหลายประการต่อประเทศสมาชิกอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้รวมถึงการทวีความรุนแรงและความซับซ้อน
ของปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์	
ส�าหรับประเทศไทยได้ก�าหนดให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังนับตั้ง
แต่ปีพ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	เพราะถอืว่าการค้ามนษุย์เป็นการ
ท�าลายซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	และเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่
กล่าวมานัน้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมและภารกิจคุ ้มครองพยานของประเทศสมาชิก
อาเซียนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับบทบาท
โครงสร้างองค์กรและการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
กระบวนการยุติธรรมภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนที่มีมิติ
ด้านความหลากหลายและความยากล�าบากในการแสวงหา
พยานหลักฐานเพ่ือน�ามาพิสูจน์ความจริงในการพิจารณาคดี
ทางอาญา
	 จากเหตุผลดังกล่าว	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยส�านักงานคุ้มครองพยาน	 ได้จัดโครงการการคุ้มครอง
พยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน	 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของประเทศไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียนมีทักษะเชิงยุทธวิธีในการปฏิบัติ
งานคุม้ครองพยานในคดีค้ามนุษย์	โดยเป็นการเสริมสร้างเครือ
ข่ายการคุม้ครองพยานระหว่างกนัในภมูภิาคอาเซยีนอนัจะน�า
ไปสู ่การพัฒนาการคุ ้ มครองพยานในคดีอาญาให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และได้เชิญพันต�ารวจโท	คมวิชช	์
พัฒนรัฐ	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 ช�านาญการพิเศษ	
ปฏิบัติหน้าที่	 รองผู้อ�านวยการกองคดีค้ามนุษย์เป็นวิทยากร	
ในเวทีเสวนาหัวข้อ	 การคุ ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทย	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2560	ณ	โรงเรียนนาย
ร้อยต�ารวจ	 ต�าบลสามพราน	อ�าเภอสามพราน	 จังหวัด
นครปฐม	
		 ในโอกาสน้ี	 ดีเอสไอไตรสารจึงน�าสาระส�าคัญของ
การบรรยายในโครงการดงักล่าว	มาน�าเสนอให้ผูส้นใจ	ได้รบั
ทราบและเข้าใจถึง

การคุ้มครองพยาน
คดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย
	 การคุ้มครองพยานมีความส�าคัญต่อการด�าเนินคดี
เป ็นอย ่างยิ่ง	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พทุธศกัราช	2540	ก�าหนดให้บคุคล	ซึง่เป็นพยานในคดอีาญา	
มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง	การปฏิบัติที่เหมาะสม	และค่า
ตอบแทนท่ีจ�าเป็นและสมควรจากรัฐ	และต่อมาได้ตราพระ
ราชบญัญติั	คุม้ครองพยานในคดอีาญาพ.ศ.2546		มีผลบังคับ
ใช้	 เมื่อวันที่	18		ธันวาคม	2546เพื่อให้เป็นกฎหมาย	กลาง	
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกระเบียบแนวทางปฏิบัติในการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา	 ซ่ึงที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์เป็นที่
พอใจ	โดยเฉพาะคดีค้ามนุษย์	 ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	
15	มีนาคม	2559	ก�าหนดให้กระทรวงยุติธรรม	ร่วมกับ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด�าเนินการคุ้มครองพยานคดีค้า
มนษุย์	กอรปกบัประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซยีนอย่าง
เป็นทางการ	ซึ่งเป้าหมายร่วมกันประการหนึ่งในการรวมตัว
ของประเทศในกลุ ่มอาเซียน	 คือ	 การเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งด้านความร่วมมอืระหว่างกนัในทุกด้าน	และการรวม
ตัวกนัยงัส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคม	
และเศรษฐกจิหลายประการต่อประเทศสมาชกิอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้	รวมถึงการทวคีวามรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหา
อาชญากรรม	 โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์	 การ
เปลีย่นแปลงและปัญหาทีก่ล่าวมานัน้	ได้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการด�าเนนิกระบวนการยตุธิรรมและภารกจิคุ้มครองพยาน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกัน

	 ประเทศไทยได้ก�าหนดให้การป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์	 เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่ง
ด่วนและจริงจัง	 โดยรัฐบาลในปัจจุบันได้มีเจตนารมณ์ที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศให้ลดลง
อย่างจริงจัง	 โดยเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการท�างาน
การต่อต้านการค้ามนุษย์	 เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการ
ค้ามนษุย์และสามารถปฏบิติัตามมาตรฐานขัน้ต�า่ของกฎหมาย
ป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน	2000	
(Trafficking	Victims	Protection	Act	of	2000:	TVPA)

พ.ต.ท.คมวิชช์ พฒันรัฐ1 

1	พนกังานสอบสวนคดีพเิศษ	ช�านาญการพเิศษ		ปฏบิตัหิน้าทีร่องผูอ้�านวยการกองคดค้ีามนษุย์	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	กระทรวงยตุธิรรม
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	 ส่วนส�าคัญในการด�าเนนิคดค้ีามนษุย์	คอื	การน�าผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์มาเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	เป็น
พยานในคด	ีตัง้แต่การคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์เบือ้งต้น	ชัน้พนักงานสอบสวน	ชัน้พนักงานอยัการ	จนถึงช้ันศาล	
แต่ทีผ่่านมายงัมข้ีอบกพร่อง	ข้อจ�ากัด	และผูท้ีเ่ก่ียวข้องในการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์บางท่านยงัขาดความรู้	ทกัษะ	
ในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์	 เพราะผู้เสียหายเหล่านี้	มีปัญหานานาประการที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเปราะ
บางมากกว่าการคุม้ครองพยานในคดอีาญาโดยทัว่ไป	ด้วยเหตุทีว่่าพยานในคดีค้ามนษุย์จะเป็นผู้เสียหายในคดีทีถ่กูกระท�า
ในหลายรปูแบบ	ถกูล่วงละเมดิทางเพศ	ถกูท�าร้ายร่างกายและจติใจอย่างรนุแรง	มคีวามกดดนัหวาดกลัว	และหากต้อง
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานเป็นระยะเวลานานจะยิ่งท�าให้การด�าเนินการคุ้มครองพยานเป็นไปอย่างยากยิ่ง	ส่งผล
ให้พยานประเภทดังกล่าวมีความไม่มั่นคงทั้งทางจิตใจ	อารมณ์และสติปัญญา	 เมื่อเทียบกับพยานประเภทอื่น	ๆ	และ
เป็นเหตใุห้คดคีวามผดิฐานค้ามนษุย์หลายคด	ี ไม่สามารถน�าตวัผูก้ระท�าความผดิมาลงโทษได้	ทัง้ทีพ่ยานเหล่านีรู้เ้หน็ข้อ
เท็จจริงต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี	

	 พยานผูเ้สยีหายในคดค้ีามนษุย์จงึมลีกัษณะเฉพาะพเิศษ	และมกัจะตกเป็นเป้าหมายในการข่มขูจ่ากกลุม่ผูต้้องหา
และมคีวามเสีย่งหลายประการ	ซึง่จ�าเป็นต้องมมีาตรการการคุม้ครองทีพ่เิศษตามไปด้วย		 โดยปัญหาทีพ่บในการคุม้ครอง
พยานในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น	มาจากหลายสาเหตุ	และจากประสบการณ์การท�างานด้านการปราบปรามคดีค้า
มนุษย์ของผู้เขียนมากกว่า	 	7	ปี	พบว่า	การคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์มีสภาพปัญหา	และมีความเปราะบางหลัก	ๆ	
อยู่	7	ประการคือ

	 1.พยานในคดีค้ามนุษย์มักไม่ไว้วางใจผู้อื่น	 ซ่ึงเป็นผลมาจากที่ผ่านมาตนเองเคยไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่น	จนเป็นเหตุ
ให้ถกูขบวนการนายหน้าหลอกลวง	น�ามา	บงัคบั	กกัขัง	ข่มขู	่ท�าร้ายทัง้ทางร่างกายและจติใจอย่างรนุแรง	จงึเกดิความ
เข็ดขยาดและไม่เชื่อใจผู้อื่นอีกต่อไป	

	 2.	พยานในคดีค้ามนุษย์หวาดกลัว	ไม่เช่ือใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ	อันสืบเนื่องมาจาก	นายหน้าและเจ้าของกิจการ
มักพูดให้ผู้เสียหายเหล่านี้ฟังอยู่เสมอว่า	ตนมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หากพยายามหลบหนีจะถูกเจ้าหน้าที่
ของรฐัจบักุมตวัส่งตวัคืนมาอีก	หรอืไม่มใีครจะจบักมุ	ด�าเนนิคดกัีบตนได้	หรือผูเ้สยีหายมีความฝังใจทีม่มีาแต่เดมิว่า	เจ้า
หน้าที่ของรัฐมักไม่เป็นธรรมกับคนยากจน	สิ่งเหล่านี้ท�าให้	พยานมีอคติ	และเกิดความรู้สึกเกลียดชังเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กรณี	พยานที่มีความเป็นอยู่อย่างยากจน	จึงลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมายังประเทศอื่น	 เพื่อหาชีวิต
ทีด่กีว่าในประเทศปลายทาง	และคดิว่าตนเองก�าลงักระท�าผิดกฎหมายอยู	่แม้ถูกกระท�าอย่างไรกย็อมทน	ดีกว่าถูกส่งตวั
กลับไปยังประเทศของตนแล้วตนและครอบครัวก็ยังอดอยากล�าบากอยู่เช่นเดิม	

	 3.	พยานในคดีค้ามนุษย์	ซึ่งเป็นเหยื่อจากการถูกใช้แรงงานส่วนใหญ่	 เป็นผู้ติดสารเสพติด	เช่น	 สุรา	หรือ	ยา
เสพติด	โดยอาจจะเสพติดก่อนและขณะท่ีเข้าสู่วังวนของการค้ามนุษย	์โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการเสพ	เพราะมี
ความเชื่อผิด	ๆ	ว่า	การดื่มสุราหรือสารเสพติด	จะช่วยให้ลืมความทุกข์ระทมภายในจิตใจได้	นอกจากนี้	พยานบางคน
มคีวามเชือ่โดยส่วนตวัว่า	การดืม่สรุา	คอื	วธิกีารหาความสุขท่ีง่าย	รวดเร็วท่ีสุด	และราคาถูก	และเมือ่ด่ืมสุราเข้าไปแล้ว	
ก็เปลี่ยนนิสัยกลายไปเป็นคนที่กร้าวร้าว	หลงลืม	ควบคุมตัวเองไม่ได้	จึงยากในการคุ้มครองพยานเหล่านี้	จนบางครั้งก็
เกิดอาการเมาสุราอาละวาดท�าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ได้	

	 4.	พยานในคดีค้ามนุษย์	มักจะมีความรู้สึกคิดถึงบ้านอย่างรุนแรง	และต้องการกลับบ้านของตนเอง	เพราะมี
ความรู้สึกว่า	การได้กลับไปหาความรัก	ความอบอุ่นจากครอบครัวภายหลังที่ต้องตกระก�าล�าบากมานาน	เป็นสิ่งที่เขา
ต้องการมากกว่าสิง่อืน่ใด	แม้จะจงูใจด้วยวธิกีารใด	ๆ	กต็าม	เพ่ือให้อยูเ่ป็นพยานในคดีทีต่นเองเป็นผู้เสียหาย	นอกจาก
นี้	พยานผู้เสียหาย	ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวจะมีความกังวลว่า	ขณะที่ตนเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานและเป็นพยาน
ในคดนีัน้	ครอบครวัของพวกเขาทีอ่ยูใ่นประเทศต้นทาง	อาจจะได้รบัความเดือดร้อน	อนัตราย	จากกลุม่นายหน้าทีรู่จ้กั
ครอบครัวของผู้เสียหายดี																																																																																																																																							
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	 5.	บางกรณีผู้เสียหายกับนายหน้าในคดีค้ามนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน	(Stockholm	syndrome)	ใน
ลกัษณะอาการทางจติของเชลยทีต่กหลมุรกัผูก้ระท�าผดิ	ซึง่อาจมสีาเหตมุาจากปมชวีติในวยัเยาว์ของพยานทีเ่ป็นบุคคล
ขาดความรักความอบอุ่น	หรือ	 เติบโตท่ามกลางครอบครัวที่แตกแยก	 เม่ือได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนร้ายในสถานที่อันจ�ากัด
ระยะเวลาหนึง่	ท�าให้เกดิความรูส้กึผกูพนัระหว่างกนั	ก่อเกดิความเหน็อกเหน็ใจ	สงสาร	จนในทีสุ่ดอาจเหน็ผดิเป็นชอบ
ไปกับคนร้าย	กลายเป็นพวกเดียวกัน	
	 จดุแรกเริม่ของ	Stockholm	syndrome	เกดิขึน้จากคดปีล้นธนาคารทีเ่มอืงสตอกโฮล์ม	ประเทศสวเีดน	ตัง้แต่
ปี	คศ.	1973	ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีคนร้ายจับเจ้าหน้าที่ธนาคารประมาณ	4	-	5	คน	ไว้เป็นตัวประกัน	เป็นระยะ
เวลายาวนานเกือบ	5	วัน	แต่ในขณะที่ต�ารวจจะบุกเข้าไปจับกุมคนร้าย	 ตัวประกันท้ังหมดกลับปกป้องคนร้ายอย่าง
จริงจัง	แม้กระท่ังตอนข้ึนศาลก็ยังให้การเข้าข้างคนร้าย	นอกจากนี้ยังมีตัวประกันบางคนถึงขั้นแต่งงานกับคนร้ายด้วย	
ถ้าจะเปรียบเทียบกับละครน�้าเน่าในหลาย	ๆ	เรื่องที่พระเอก	คือ	คนร้ายซ่ึงจับตัวนางเอกไปกักขัง	ทรมาน	ใช้ชีวิตตก
ระก�าล�าบากในช่วงเวลาหนึ่ง	แต่แทนท่ีนางเอกจะแจ้งความด�าเนินคดีกับพระเอกให้สมกับความผิดที่กระท�า	นางเอก
กลับเห็นอกเห็นใจ	และลงเอยกันด้วยดีกับพระเอก	หากอธิบายในแง่ของหลักจิตวิทยา	เราเรียกอาการใจอ่อนของตัว
ประกันดังที่กล่าวมาแล้วก็คืออาการของโรค	Stockholm	syndrome	นั่นเอง	
	 มีหลายกรณีที่พยานผู้เสียหายจากการค้าประเวณี	จะเชื่อค�าหลอกลวง	ปลอบประโลมของผู้คุมซ่องโสเภณีที่
หลอกลวงว่ารกัตนจรงิ	จงึยอมตามทีผู่ค้มุซ่องโสเภณเีหล่านีต้้องการ	แม้กระทัง่ค้าประเวณ	ีโดยหวงัทีจ่ะได้เงนิไปอยูกิ่น
ด้วยกันในอนาคต	นอกจากน้ียังเกิดกับผู้ชายซึ่งเป็นเพศท่ีสาม	ซึ่งครอบครัวไม่ยอมรับ	รังเกียจ	ท�าให้ขาดความรักและ
ความเช่ือมัน่ในตนเอง	เมือ่มาพบกระเทยรุน่พีท่ี่ให้การเลีย้งด	ูคุม้ครอง	กเ็กดิความรกั	เคารพและยอมขายตวัตามความ
ต้องการของกระเทยรุน่พี	่ซึง่ในเรือ่งการบ�าบดัรกัษาอาการ	Stockholm	syndrome	ดงักล่าว	เป็นไปได้ยาก	และต้อง
อาศัยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

	 6.	พยานผู้เสียหายส่วนใหญ่	 เป็นคนบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในตนเองต�่า	 (low	self	exteem)	กล่าวคือ								
มีความภูมิใจในตนเองน้อยมาก	ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง	โดยมักแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ	เช่น	กลัวการ
เข้าสังคมไม่กล้าพูด	ไม่กล้าคุย	ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น	วิตกกังวลง่าย	รู้สึกว่าตนเองไม่ดี	 ไม่มีคุณค่า	กลัวไม่เป็นที่
ยอมรบั	กลวัไม่กลมกลนื	กลวัเสยีความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่	เพราะน�าคณุค่าของตนเองไปผกูกับความรกัและการยอมรบัจาก
คนอืน่	หรอืบางคนก็เกดิจากการขาดการเคารพนบัถอืตนเอง	ไม่รูว่้าตนเองต้องการหรอืปรารถนาอะไร	หรอื	อาจแกล้ง
เฉไฉ	ไม่กล้าเผชิญปัญหา	หลบเลี่ยงปัญหาไปมา	เพราะคิดว่าไม่มีหนทางที่จะน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ	และ
พยานผู้เสียหายบางรายอาจตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับคนอื่นไปเลยก็มี	 ผู้เขียนขอหยิบยกกรณีศึกษา	โดยมีพยานผู้เสียหาย
รายหนึง่ถกูนายหน้าหลอกลวงจากสถานรีถไฟหัวล�าโพง	แล้วมกีารส่งต่อกนัโดยกลุ่มนายหน้าเพ่ือไปบงัคบัใช้แรงงานใน
เรอืประมงทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี	ภายหลงัจากทีก่รมสอบสวนคดพิีเศษได้ประสานงานความร่วมมอืจากหน่วยงานต่าง	ๆ	
ทัง้ภาครฐั	และ	NGOs	ช่วยเหลอืพยานผูเ้สยีหายกลับมาได้	แต่ผูเ้สยีหายคนนี	้มปัีญหาทางจติ	ต้องเผชิญกับความหวาด
กลัวว่าจะถูกฆ่าปิดปากหรือถูกนายหน้าและนายจ้างที่ถูกด�าเนินคดี	จะกลับมาแก้แค้นอยู่ตลอดเวลา

	 เมือ่ถงึขัน้ตอนการเบกิพยานในชัน้ศาล	พยานผู้เสียหายเพียงแค่เผชญิหน้ากบัผู้ต้องหา	ญาติ	และทนายจ�าเลย	
ทีม่องตนด้วยสายตาเคียดแค้นเท่านัน้	พยานผูเ้สยีหายจงึเกดิความหวาดกลวัและหลบหนไีม่ยอมไปเป็นพยานในช้ันศาล	
และต่อมาได้ถูกศาลออกหมายจับเพื่อให้น�าตัวกลับไปเบิกความเป็นพยาน	และเมื่อกลับเข้าสู่กระบวนการเบิกพยาน	ก็
ให้การไม่เป็นประโยชน์	ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ท�าให้ศาลไม่เชื่อในค�าให้การของพยานผู้เสียหาย	และน�าไปสู่การยกฟ้อง
ในที่สุด
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	 7.	พยานผู้เสียหายซึ่งอยู่ในสถานที่คุ้มครองพยานเป็นเวลานานเกิดความเบื่อหน่าย	 จึงคิดว่า	การเข้าไปอยู่ใน
ขัน้ตอนของกระบวนการคุม้ครองพยานกข็าดอสิรภาพ	ไม่ต่างไปจากการถกูคุมขงัในคกุ	หรอืทีเ่คยถกูควบคมุโดยกลุม่ผู้
ค้ามนษุย์เช่นเดมิ	รวมทัง้การเข้าไปอยูใ่นขัน้ตอนของการคุม้ครองพยานเป็นการเสียเวลา	และเสียประโยชน์อนัเนือ่งมา
จากเป็นผู้ที่มีความขัดสนเรื่องเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	จึงคิดว่า	การรอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องใช้เวลานาน	ไม่คุ้ม
ค่า	จนเกิดความรู้สึกต่อต้าน	และไม่อยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในที่สุด

	 จากสภาพปัญหาการคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ที่มีความเปราะบาง	ยากล�าบากกว่าการคุ้มครองพยาน	ในคดี
อื่น	ๆ	จึงขอน�าเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ดังนี้
 1. ด้านเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองพยาน 
	 ควรมคีวามตระหนกัรู	้มทีกัษะต่าง	ๆ	ทีจ่�าเป็น	อาท	ิด้านจิตวทิยา	เข้าใจ	เข้าถงึผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ที่
จะต้องเข้าไปคุ้มครองเป็นอย่างดี	นอกเหนือจากยุทธวิธีและระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	อีกท้ังควรให้ความ
คุ้มครองดูแลพยานเหล่านี้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งข้ึน	เพื่อปกป้องมิให้ผู้กระท�าผิดใช้อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมข่มขู่ผู้
เสยีหายหรือชักจูงหรอืบงัคบัให้พยานผูเ้สยีหายกลบัเข้าสูก่ระบวนการค้ามนษุย์	ซึง่หลกัการนีไ้ด้ถกูก�าหนดไว้ในพระราช
บัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.2546
 2. ด้านตัวพยานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
						 	 ก่อนและระหว่างการเข้ารับการคุ้มครองพยาน	ควรมีการทดสอบ	ประเมินและการบ�าบัดฟื้นฟูทางจิตใจและ
ร่างกายให้กบัพยานผูเ้สยีหายเหล่านีอ้ย่างละเอยีด	รอบคอบ	เพือ่แก้ไขและป้องกนัปัญหาดังทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	โดยยดึถือ
เอาผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง	เพ่ือจะได้เข้าใจถูกต้องตรงกันในการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ได้ก�าหนดไว้ในมาตรการด้านการด�าเนินคดีอันมาจากข้อเสนอของ	กระทรวงการต่างประเทศ	
สหรัฐอเมริกา	ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย	ประจ�าปี	2560	(TIP	Report	2017)
 3. ด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการเยียวยาชดเชยจากรัฐ
	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัท่ีเกีย่วข้อง	มหีน้าท่ีช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์	ตามมาตรา	34		และ	35	แห่ง	พระ
ราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.2551	และแก้ไขเพ่ิมเตมิ	จะต้องเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนชดเชย
ความเสยีหายทีไ่ด้รับจากการกระท�าของขบวนการค้ามนษุย์ให้กับพยานผูเ้สยีหาย	ทัง้นีเ้พราะผูเ้สยีหายเหล่านี	้ ไม่ว่าจะ
เป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ	ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินการเรียกร้องสิทธิของตนท่ีสูญเสียไป
ได้	เพราะไม่มีความรูด้้านกฎหมายและไม่มทีนุทรพัย์เพยีงพอทีจ่ะเรยีกร้องสทิธทิางศาลหรอืต่อเจ้าพนกังานเพือ่ให้ได้ค่า
เสียหายตามที่กฎหมายก�าหนด	ด้วยเหตุนี้การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายเพื่อให้ได้ชดเชยสิทธิดังกล่าว	จึงเป็น
มาตรการที่ท�าให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยตามที่กฎหมายไทยก�าหนดซึ่งโดยทั่วไป	หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งในการฟ้องคดีต่อศาล	รวมทั้งการเรียกร้องค่าจ้างค่าแรงงานค้างจ่าย	หรือ	ค่าเสียหายจากเจ้า
พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด
 4. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศต้นทาง
	 ในกรณีพยานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 เป็นคนต่างด้าว	สมควรที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและก�าหนด
แนวทางการท�างานร่วมกัน	ดังเช่นที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	จัดท�าโครงการการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์
อาเซียนน้ีขึ้นมา		 เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองพยานผู้เสียหายและครอบครัวที่อยู่ในประเทศต้นทาง	การส่งพยานผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์	กลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย	ไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ�้าอีก	รวมทั้งด�าเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าใน
ประเทศต้นทางด้วย	เพื่อให้พยานผู้เสียหายคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการด�าเนินคดีจนเสร็จสิ้น	และ
ขจัดต้นตอของปัญหามิให้หลอกลวงคนอื่นๆ	มาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีก
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 5. การใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆในการคุ้มครองพยานในชั้นศาล
	 จากกรณีศึกษาที่พยานหวาดกลัวจ�าเลย	จนหลบหนีไม่ยอมเป็นพยานในชั้นศาลนั้น	พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ	ควรมกีารหารอืกนัก่อนการน�าพยานเหล่านีข้ึน้เบกิความ	โดยใช้ข้อกฎหมายต่างๆ	เป็นแนวทางทีท่�าให้
พยานไม่ต้องเผชญิหน้ากบัจ�าเลยในการขึน้เบกิความในชัน้ศาล	โดยมกีฎหมายและข้อบงัคบั	และค�าแนะน�าของประธาน
ศาลฎีกา	เพื่อน�ามาใช้ในการคุ้มครองพยานในชั้นศาล	ดังนี้
	 	 	 		5.1	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	172	วรรคสอง		“ในการสืบพยาน	เมือ่ได้พิเคราะห์
ถึงเพศ	อายุ	ฐานะ	สุขภาพอนามัย	ภาวะแห่งจิตของพยาน	หรือความเกรงกลัวท่ีพยานมีต่อจ�าเลยแล้ว	จะด�าเนินการ
โดยไม่ให้พยานเผชญิหน้าโดยตรงกบัจ�าเลยก็ได้	 ซ่ึงอาจกระท�าโดยการใช้โทรทศัน์วงจรปิด	สือ่อเิลก็ทรอนกิส์	หรอืวธิอ่ืีน
ตามทีก่�าหนดในข้อบงัคบัของประธานศาลฎกีา	และจะให้สอบถามผ่านนกัจิตวทิยา	นกัสังคมสงเคราะห์	หรือบุคคลอืน่
ที่พยานไว้วางใจด้วยก็ได้”
	 			5.2	ข้อบงัคบัของประธานศาลฎีกา	ว่าด้วยการสบืพยานคดอีาญาโดยไม่ให้พยานเผชญิหน้าโดยตรงกับจ�าเลย	
พ.ศ.2556	(เป็นข้อบังคับที่ออกตาม	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	172)
	 	 ข้อ	3	ในการสบืพยาน	ถ้าศาลเหน็สมควร	หรอื	พยานหรอื	คูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ร้องขอ	โดยมีเหตผุล
อนัสมควรซึง่เมือ่พเิคราะห์ถึงเพศ	อาย	ุฐานะ	สขุภาพ	อนามยั	ภาวะแห่งจติของพยาน	หรอืความเกรงกลวัทีพ่ยานมต่ีอ
จ�าเลยแล้วเป็นท่ีเกรงว่าพยานไม่อาจเบิกความได้	หรือไม่กล้วเบิกความตามความเป็นจริง	ศาลจะด�าเนินการโดยไม่ให้
พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�าเลยก็ได้
	 	 ข้อ	4	ในวันสืบพยาน	ให้องค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความรวมทั้งทนายความท�าการสืบพยานภายใน
ห้องพิจารณาของศาลโดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านโทรทัศน์วงจรปิด	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือวิธีอื่นระหว่างห้อง
พจิารณาคดกัีบสถานทีท่ีจ่ดัให้พยานเบิกความอย่างเหมาะสมภายในบริเวณศาลในเวลาเดยีวกนัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สิน้
การสืบพยาน
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	 	 ข้อ	5	ศาลพงึระมดัระวังไม่ให้พยานเผชญิหน้ากบัจ�าเลยทัง้ก่อน	ในระหว่าง	และหลังจากทีพ่ยานเบิก
ความแล้ว	โดยศาลอาจก�าหนดทางเดนิหรอืเวลานดัทีจ่ะให้พยานและจ�าเลยมาหรือกลับออกไปจากศาลในทางเดินหรือเวลา
ทีแ่ตกต่างกนั	ศาลควรจดัให้มทีีพ่กัส�าหรบัพยานในระหว่างรอเข้าเบกิความ	รวมทัง้ภายหลงัเข้าเบกิความแล้ว	
	 				5.3	ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการด�าเนินคดีค้ามนุษย์	พ.ศ.2559
	 	 ข้อ	8	การสืบพยานก่อนฟ้องคดี	การไต่สวนมูลฟ้อง	หรือ	การพิจารณาคดีในกรณีท่ีศาลอนุญาต	ให้
พยานเบิกความที่ศาลอื่น	หรือ	สถานท่ีท�าการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่น	 โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพ	และ
เสยีงในลกัษณะการประชมุทางจอภาพ	ให้น�าข้อบังคบัของประธานศาลฎกีาว่าด้วยการสบืพยานในลกัษณะ	การประชุม
ทางจอภาพ	พ.ศ.	2556	มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
	 	 	 		5.4	ค�าแนะน�าประธานศาลฎกีา	เรือ่งแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551
	 	 ข้อ	6	ศาลพงึให้มกีารสบืพยานโดยไม่ให้พยานเผชญิหน้ากับจ�าเลย	หรอื	ซักถามพยาน	ผ่านนกัจติวทิยา	
หรือนักสังคมสงเคราะห์	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	และข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบ
พยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�าเลย	พ.ศ.2556	และให้ด�าเนินการตามระเบียบราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน	พ.ศ.2548
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ภารกิจเดินสายจัดกิจกรรม 
“DSI Campus Tour” #Season 1 

เพื่อเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด
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ภารกิจเดินสายจัดกิจกรรม “DSI Campus Tour” #Season 1 
เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด

นนท์นที โตเขียว1 

	 จากแผนยทุธศาสตร์ประชาสมัพนัธ์	สูก่จิกรรม/โครงการ	เพ่ือสนองตอบความคาดหวงั	และความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 	เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม	ปี	พ.ศ.2559	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้จัด

โครงการ	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา	วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์

กระทรวงยตุธิรรม	และแผนประชาสมัพนัธ์แห่งชาต	ิ	เพือ่เป็นแนวทางในการท�างานร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ		เป็นข้อมลู

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ	และเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการประชาสัมพันธ์	 	เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร	จนเกิดแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์	ระยะ	5	ปี	ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(พ.ศ.

2560	–	2564)	ขึ้น	

	 การประชมุเพือ่จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว	ได้น�าความคิดเหน็ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของกรม

สอบสวนคดพีเิศษ		อาทิ	สือ่มวลชน	นสิิต	นกัศกึษา	บคุคลในอาชีพต่าง	ๆ	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีข่องกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	มาหลอมรวมกนั		เพือ่หาข้อสรปุทีส่ามารถขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์ให้ประสบความส�าเรจ็ตาม

เป้าหมายได้	 	 เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ด�าเนินการและตอบสนองตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และ

เป็นประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ		ส�าหรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรม

สอบสวนคดีพิเศษ	สามารถสรุปได้พอสังเขป	คือ	ความต้องการรู้บทบาท	หน้าที่	กรอบอ�านาจหน้าที่ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษได้อย่างชัดเจน		ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก		

ความต้องการเรียนรู้ข่าวสาร	เพื่อรู้แนวนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ต้องการให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษเป็นอิสระจากการเมือง	ตลอดจนต้องการเห็นกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภาพลักษณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ	

และเป็นมิตรกับประชาชน	โดยได้น�ามาจดัท�าเป็นแผนยทุธศาสตร์	ทีป่ระกอบด้วย	ยทุธศาสตร์พฒันาการสือ่สารภายใน

องค์กร	ยุทธศาสตร์การบริหารงานข่าว	ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข่าวสารการบริการเชิงรุก	ยุทธศาสตร์สร้างเอกลักษณ์

องค์กร	และยุทธศาสตร์สื่อมวลชนสัมพันธ์	และยังจ�าแนกออกเป็น	6	วัตถุประสงค์การสื่อสาร	ที่ได้บรรจุโครงการและ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	เพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	สามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร	์

ตัวชี้วัด	สู่การปฏิบัติ	สามารถน�ากรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

	 โครงการสร้างภาพลกัษณ์	กรมสอบสวนคดพิีเศษ	ในกจิกรรม	DSI	Campus	Tour	เกดิข้ึนจากการระดมความ

คดิเหน็	ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ซึง่เป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีอยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์การเผยแพร่ข่าวสารการบริการ

เชิงรุก	เพื่อเป็นการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์	ให้สามารถครอบคลุมในทุกมิติการประชาสัมพันธ์	โดยได้ค�านึง

ถงึการใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า	แต่สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้มากทีส่ดุ	โดยเฉพาะอย่างยิง่นสิติ	นกัศกึษา	ซึง่เป็น

หน่ึงในผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ทีเ่ป็นขมุพลังทางด้านสติปัญญา	ความคดิ	และก�าลังส�าคญัในการ

ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต	จึงเป็นเป้าหมายแรกในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้	ความเข้าใจถึงภารกิจ	อ�านาจ

หน้าที่	ตลอดจนความรู้ด้านการเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในหลายรูปแบบ
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	 การจดักิจกรรมนทิรรศการ	และการเดินสายเพือ่แสดงผลงาน	เป็นการประชาสมัพนัธ์รปูแบบหนึง่ทีส่ามารถน�า

เสนอผลงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายทีน่สิิต	นกัศกึษาได้อย่างชดัเจน	โดยนสิิต	นกัศกึษา		จะมี

การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียนประสบการณ์ทีเ่คยพบเจอร่วมกนั	สามารถส่ือสารกบัหน่วยงานได้โดยตรง	ท�าให้

สามารถสร้างความเข้าใจเนื้อหากฎหมายที่เป็นนามธรรมได้	 	อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถส่ือสาร	กับนิสิต	

นกัศกึษา	เพือ่น�าไปสูก่ารใช้สือ่นวตักรรมเทคโนโลย	ีหรอืสือ่โซเชยีลเนต็เวร์ิคอืน่	ๆ	ของกรมสอบสวนคดีพเิศษได้	ส่งผลให้

เกดิความเข้าใจในภารกิจ	หน้าที	่ขัน้ตอนการขอรับบริการต่างๆ	และยงัเพ่ิมความรู้เกีย่วกบัรูปแบบคดีต่าง	ๆ	ทีเ่กิดขึน้	

ท�าให้เกิดความศรัทธาเช่ือมั่น	และพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้	นอกจาก

นี้	ยังท�าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภาพลักษณ์ท่ีดีในการสายตาของนิสิต	นักศึกษา	อาจารย์	บุคลากรในสถานศึกษาท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมฯ	ทั้งนี้	 ได้จัดกิจกรรม	“DSI	Campus	Tour”	#Season	1	เป็นโครงการน�าร่อง	ใน	3	มหาวิทยาลัย	

ได้แก่	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า	พระนครเหนอื		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์		

ทัง้นี	้ เพือ่เป็นการประเมนิผลตอบรบั	และน�าข้อมลูไปปรบัปรงุ	การจดังานในครัง้ต่อไป		คณะผูจ้ดักจิกรรม	ได้สมัภาษณ์

นิสิต	นักศึกษา	และอาจารย์	 เกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้	

	 น้องกติคิณุ	นกัศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระนครเหนอื	กล่าวว่า	“ตอนแรกยงั

ไม่เข้าใจว่าดีเอสไอมาท�าอะไรที่มหาวิทยาลัย	แต่พอเข้ามาดูซุ้มนิทรรศการ	และการตอบปัญหาด้านกฎหมาย	ก็ได้รับ

ความรู้ว่าดีเอสไอ	มีหน้าท่ีท่ีแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจอย่างไร		ส�าหรับตนแล้วถ้าน�าวิชาวิศวกรรมศาสตร์	มาใช้ให้

เป็นประโยชน์ในการสบืสวนสอบสวน	น่าจะเป็นการสนบัสนนุเคร่ืองมอื	หรือนวตักรรมใหม่	ๆ	ทีส่ามารถมาช่วยในการ

สืบสวนสอบสวนได้”

	 น้องเดยีร์		สาวน้อยจากภาควชิาสือ่สารมวลชน	คณะนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กล่าวกบัเจ้าหน้าท่ี				

กรมสอบสวนคดีพเิศษว่า	“วชิานิเทศศาสตร์จะเป็นส่วนหนึง่ท่ีสามารถจะปรบัภาพลกัษณ์องค์กร	และสามารถตอบโจทย์

การเข้าถึงประชาชน	หากเจ้าหน้าท่ีของดีเอสไอ	 ใช้หลักนิเทศศาสตร์ในการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป	 	 เรียนรู้ว่า

ประชาชนอยากได้อะไรจากดีเอสไอ		ใช้วิชาการสื่อสารเพื่อควบคุมข้อมูลที่จะสื่อออกไปได้อย่างตรงจุด		การใช้

	 หลักนิเทศศาสตร์เพื่อเป็นการประนีประนอมกับตัวเหย่ือ	หรือตัวผู้ต้องหาก็เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเจ้าหน้าที่ของ

ดีเอสไอค่ะ”	

	 ด้าน	น้องฐาปกร	หนุ่มหล่อจากคณะเศรษฐศาสตร์	 	กล่าวว่า	“โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าดีเอสไอนี่เท่มากๆ	จบ

แล้วก็อยากท�างานท่ีดีเอสไอ	วันน้ีดีใจและตื่นเต้นมากท่ีดีเอสไอ	ได้มาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย	จากที่ได้อ่านแผ่นพับ

ภารกิจของดีเอสไอในเบื้องต้นจากซุ้มนิทรรศการแล้ว	สามารถบอกได้ในฐานะที่เรียนเศรษฐศาสตร์ว่า	เศรษฐศาสตร์

สามารถท�างานให้ดีเอสไอเก่ียวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงิน	จุดสังเกตพฤติกรรมการฟอกเงินของนักธุรกิจหรือ							

ผู้มีอิทธิพลต่าง	ๆ	ได้”	
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	 น้องกรกนก	สาวสวยจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		กล่าวว่า	“ตนเองรู้จักดีเอสไอจากข่าวทาง

สื่อมวลชนต่าง	ๆ	 	รู้ว่าดีเอสไอท�าคดีใหญ่ๆ	หลายๆประเภท	ที่เป็นคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนเท่าน้ัน	 	 เมื่อดีเอสไอมาจัด

กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัรูส้กึว่าดมีาก	โดยคนทัว่ไปจะคดิว่าดเีอสไอเป็นองค์กรท่ีเข้าถงึยาก	แต่วนันีน้กัศกึษาทีน่ีร่บัรูแ้ล้ว

ว่า	ดีเอสไอมีภารกิจอะไรบ้าง	และต่อไปอยากให้ดีเอสไอท�าสารคดี	หรือภาพยนตร์ที่สามารถส่ือให้ประชาชนได้รับรู้ว่า

ดีเอสไอท�าอะไรบ้าง		เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือประชาชนได้รู้สึกว่าดีเอสไอเข้าถึงได้ไม่ยาก”

	 ส่วน	น้องพรรณอร	นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	กล่าวว่า	“มีความประทับใจที่มีโอกาสได้รับการบรรยายพิเศษ	

วทิยากรบรรยายได้น่าสนใจ	มคีวามต่อเน่ือง	และน่าตดิตาม	แม้ว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยจีะเป็นภัยใกล้ตวัทีเ่ข้าใจ

ยาก	แต่วทิยากรสามารถบรรยายได้เหน็ภาพ	และต่อจากนีตั้วเองจะต้องไตร่ตรอง	คดิให้รอบคอบก่อนให้ข้อมลูส่วนตวั	

ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค		รวมถึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและรู้ให้ทันภัยจากเทคโนโลยี”																					

	 ทางด้าน	รศ.ดร.รุง่นภา		พติรปรชีา		รองคณบดีคณะนเิทศศาสตร์	กล่าวว่า	ต้องขอขอบคณุท่ีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ	 เข้ามาจัดกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ท�าให้นิสิตได้มีความรู้	 ความเข้าใจในภารกิจ	และความรู้ด้าน

กฎหมายเพิม่ขึน้	 	โดยเฉพาะนสิติคณะนเิทศศาสตร์	ทีอ่าจจะไม่ค่อยสนใจเรือ่งกฎหมาย	กส็ามารถเปิดโลกทศัน์	และมี

มุมมองด้านเนื้อหาของกฎหมายเพิ่มข้ึน		เมื่อนิสิตนิเทศศาสตร์เข้าใจในเนื้อหาแล้ว		นิสิตก็จะสามารถสื่อสารกับสังคม

ได้อย่างชัดเจน		เรามองว่างานของกรมสอบสวนคดพีเิศษมเียอะมาก	ช่วยแก้ไขปัญหาสงัคม	ปัญหาอาชญากรรมต่าง	ๆ		

ท�าให้ประชาชนมีความสขุ		ซึง่เป็นตวัเอย่างทีด่ท่ีีให้นกันเิทศศาสตร์ได้ตระหนกัในการท�างานเพือ่ประชาชน	และมแีนวคิด

ที่จะสื่อสารกับประชาชนในหลากหลายรูปแบบ		อยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จัดกิจกรรมแบบน้ีอย่างต่อเนื่อง	เพื่อ

ให้นิสิต	นักศึกษา	ได้เข้าถึงเนื้อหาในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้อย่างครบถ้วน

	 ปิดฉาก	Season1	กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด	ซ่ึงนับเป็นนิมิตหมายท่ีดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในโอกาส

ทีไ่ด้จดักจิกรรม	DSI	Campus	Tour	#Season1	เพื่อเผยแพร่บทบาท	ภารกิจขององคก์ร	ไปสู่กลุม่นสิิต	นกัศกึษา	ที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มีพลังและมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ที่พวกเขาได้รับไปสู่

เพื่อน	คนใกล้ชิด	และสู่สังคมต่อไป		 ...พบกันใหม่ในSeason2	ด้วยความภูมิใจ...
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DSI เตือนภัย 
ระวังรังนกเก๊ ท�ามาจากยางไม้ภารกิจ



DSI เตือนภัย ระวังรังนกเก๊ ท�ามาจากยางไม้ภารกิจ
หทัยรัตน์ นาคศิลป์1 
อังศุมาลิน บุญแช่ม2 

 นกนางแอ่นเป็นสัตว์ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 เนื่องจาก	สามารถเก็บรังที่สร้างจากน�้าลายมารับประทาน

ได้	หรือ	ที่เรียกในช่ือผลิตภัณฑ์	“รังนก”	โดยมีความเชื่อว่า	การรับประทานรังนกนางแอ่นที่สร้างมาจากน�้าลายจะมี

สรรพคุณเป็นยาบ�ารุงก�าลัง	และรักษาโรค

	 จากการศึกษาประวตัศิาสตร์	 ค้นพบว่า	รงันกถกูเกบ็น�ามารับประทาน	และมกีารค้าขาย	มาตัง้แต่สมยัราชวงศ์

ถังของประเทศจีน	(ค.ศ.	618	–	907)	 เมื่อพ่อค้าชาวจีนได้น�ารังนกจากเกาะชวา	หรือ	ประเทศอินโดนีเชียในปัจจุบัน	

เข้าไปถวายองค์จักรพรรดิ	ซึ่งมีความเชื่อว่า	 เป็นอาหารท่ีหายาก	และมีคุณค่าต่อพระพลานามัย	รวมถึงช่วยให้มีพระ

ชนมายุยืนยาว

	 ในสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายได้ปรากฏว่ามีแพทย์เขียนใบสั่งยาโดยมีรังนกเป็นส่วนผสมเชื่อว่ารังนกสามารถ

รักษาโรคทางเดินหายใจ	ช่วยบ�ารุงสุขภาพเด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงได้ดี	ส่วนในประเทศไทย	ได้มีคนรู้จักน�ารังนกมาบริ

โภคกันมาเป็นเวลานานแล้ว	 โดยปรากฏหลักฐานว่า	มีการน�ารังนกมาปรุงเป็นอาหารคาวหรือใส่ในแกงบางชนิดซ่ึงถือ

เป็นอาหารบ�ารุงก�าลัง	 เช่น	แกงสิบสอง

		 หลงัจากนัน้เป็นต้นมา	รงันกนางแอ่น	และอาหารทีท่�าจากรงันกนางแอ่นได้เป็นทีย่อมรบั	และนยิมรบัประทาน

อย่างมากจากชาวจนี	เพราะถือว่า	รงันก	ถือเป็นเครือ่งเสวยอย่างหนึง่ทีอ่งค์จกัรพรรดทิรงเสวย	เป็นอาหารเสรมิสขุภาพ	

หรือบ�ารุงร่างกายชนิดหน่ึงท่ีนิยมแพร่หลายในหมู่ชาวจีน	และกลุ่มคนที่มีฐานะท่ัวไป	โดยในอดีตนั้นรังนกนางแอ่น	ได้

รับการยกย่องว่าเป็นอาหารบ�ารุงชั้นยอดของฮ่องเต้	ตลอดจนกลุ่มชนชั้นสูง	กิโลกรัมละเป็นหลักแสนขึ้นไป	รังนก

นางแอ่นจงึสามารถยนืยงความเป็นของขวญัอนัเลือ่งช่ือลอืชา	และมรีาคาสงูหาได้ยาก	จนได้รบัฉายาว่า	“เพชรน�า้ดีแห่ง

ทะเลตะวันออก”

	 จากความนิยมรับประทานรังนกอย่างมากของชาวจีน	และชาวเอเชีย	และช่วงต่อมาที่มีการพัฒนาเป็น

อุตสาหกรรมผลิตรังนกจนเป็นที่รู้จัก	และนิยมรับประทานกันมากขึ้น	ท�าให้รังนกธรรมชาติ	หรือ	รังนกที่อยู่ในถ�้า	มี

ราคาสูงประมาณ	100,000	-150,000	บาท	/	กิโลกรัม	ขณะท่ีราคารังนกที่สร้างรังภายในอาคารบ้านเรือน	จะอยู่ที	่

45,000	–	50,000	บาท	/	กิโลกรัม	

	 นกนางแอ่นในเมืองไทยมีหลายชนิด	แบ่งออกเป็นรังนกที่กินรังได้และกินรังไม่ได้	รังนกที่กินรังได้ยังแบ่งออก

เป็น	2	ชนิด	ได้แก่รังนกธรรมชาติ	และรังนกบ้าน	หรือที่เรียกทั่วไปว่ารังนกคอนโดที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายใน

หลายจังหวัด	พบส่วนใหญ่ในภาคใต้	ส่วนรังนกตามธรรมชาตินั้น	จะอาศัยอยู่ในถ�้าตามเกาะในทะเลภาคใต้	 เริ่มจาก	

ด้านอ่าวไทยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดชุมพร	จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 ไปจนถึงจังหวัดพัทลุง	ส่วนทางด้านทะเล

อนัดามนั	เริม่ตัง้แต่	จงัหวดัพงังาทีม่อีาณาเขตตดิกบัเกาะของประเทศพม่า	ลงไปจงัหวดักระบี	่จงัหวดัตรงั	เรือ่ยไปจนถงึ

จังหวัดสตูลที่ติดเขตแดนมาเลเซีย	ตามล�าดับ

สรรพคุณรังนกนางแอ่น

1	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	ช�านาญการ	ส่วนประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม
2	นักประชาสัมพันธ์	ส่วนประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	
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	 รงันกนางแอ่น	หรอืมกัเรยีกสัน้ๆว่า	รงันก	ถอืเป็นผลติภณัฑ์อาหารเสรมิทีก่�าลงัได้รบัความนยิม	 เพราะรงันกมี

สารอาหารมากมาย	โดยเฉพาะโปรตนีทีป่ระกอบด้วยกรดอะมโินหลายชนดิ	ท�าให้รังนกมีส่วนช่วยบ�ารงุร่างกาย	สายตา	

ผิวพรรณ	เป็นยาบ�ารุงก�าลังส�าหรับเด็ก	ผู้ป่วยระยะพักฟื้นคนชรา	หรือสตรีหลังคลอดบุตร

	 เม่ือความต้องการทางตลาดสงู	จงึมคีนคดิทีจ่ะท�ารงันกปลอมขึน้มาเพือ่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค	โดยรงันกปลอมนัน้	

ผลติขึน้มาจาก	ยางของต้นไม้ยนืต้น	Sterculia	urens	มถีิน่ก�าเนดิในประเทศอนิเดยี	เรยีกว่า	ยางคารายา	ซึง่มลีกัษณะ

เป็นสีขาว	เหลือง	อมชมพู	 ไปจนถึงสีน�้าตาลเข้ม	 	มีกลิ่นคล้ายน�้าส้มสายชู	และมีคุณสมบัติดูดซับน�้าและพองตัว	ไม่

ละลายน�้า	จนท�าให้ดูลักษณะคล้ายกับรังนกมาก	จนไม่สามารถแยกออกได้ด้วยตาเปล่า	 ซ่ึงยางคารายานี้	จะใช้เป็น

วตัถดุบิในการอุตสาหกรรม	สิง่ทอ	หรอือตุสาหกรรมกระดาษ	และอืน่ๆ	และราคาไม่แพงมาก	และจากการแพร่ระบาด

อย่างหนักของรังนกปลอม	ท�าให้ราคารังนกคอนโดตกต�่าลงมา	เหลือเพียง	10,000	บาท/	กิโลกรัม	ซึ่งท�าให้เกิดความ

เสียหายและส่งผลกระทบต่อธุรกิจรังนกในประเทศเป็นอย่างมาก

	 ในปี	2559	อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น	(ประเทศไทย)	 (ขอปกปิดชื่อ)	ได้มาร้องทุกข์ต่อ

กรมสอบสวนคดีพิเศษว่ามีผู้ประกอบการหลายรายน�าวัสดุมาเลียนแบบเป็นรังนกจ�าหน่ายให้กับชาวจีนที่นิยมบริโภค

ตามเมืองท่องเที่ยวต่าง	ๆ	และขอให้ด�าเนินการตรวจสอบและปราบปรามด้วย

กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

พเิศษ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความผดิซึง่ส่งผลกระทบและสร้างความเสยีหายให้กบัประชาชนผูบ้รโิภคกรมสอบสวนคดพีเิศษ

จึงได้ด�าเนินการปราบปรามขบวนการกระท�าผิดในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	ล่าสุด	 เมื่อวันที่	9	 สิงหาคม	2560	

กรมสอบสวนคดพีเิศษได้สนธกิ�าลงัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	น�าหมายจับและหมายค้นเข้าจับกมุและตรวจค้นสถาน

ประกอบการต้องสงสยั	ตามทีอ่ดตีประธานสมาคมผู้ประกอบการธรุกจิรังนกนางแอ่น	 (ประเทศไทย)	 ร้องเรียนว่ามีการ

จ�าหน่ายรงันกปลอมให้แก่นกัท่องเทีย่วซ่ึงเป็นกรุป๊ทวัร์จากประเทศจนี	มายงักรมสอบสวนคดพีเิศษเพือ่ด�าเนนิการ	รวม

เป็นคดีพิเศษ	9	เรื่อง	

	 จากการส่งสายลบัท�าการล่อซือ้ตวัอย่างอาหารร้านเป้าหมาย	จ�านวน	3	คร้ัง	และน�าส่งตรวจเอกลักษณ์กบักรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์	พบว่า	สิ่งที่ผู้ประกอบการเรียกว่า	รังนกและน�ามาบรรจุในลูกมะพร้าวอ่อน	ไม่มีลักษณะใกล้

เคียงกับ	 Infrared	Spectrum	ของรังนกนางแอ่น	แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับยางไม้	ที่เรียกว่าคารายากัม	ที่มีลักษณะ

คล้ายวุ้น	โดยท�ารูปร่างข้ึนมาให้ดูคล้ายรังนกท่ีมักมีขนอ่อนของนกปะปนอยู่ด้วย	ด้วยการน�ากัมไปต้มจนได้ก้อนคล้าย

กับรังนกออกมา	ซึ่งจะได้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้โดยพฤติการณ์ของผู้

ประกอบการจะน�ายางไม้มาต้มประมาณ	1	คนื	ให้มลีกัษณะคล้ายรงันก	ก่อนทีจ่ะปรงุและบรรจใุนลกูมะพร้าว	จ�าหน่าย

ให้กับกรุ๊ปทัวร์ในราคาคนละ	3,000	บาท	แต่หลังจากนั้นทางผู้ประกอบการจะแอบคืนเงินจ�านวน	2,600	บาท	ให้กับ

หวัหน้าทัวร์	โดยทางร้านจะได้เงินจากการจ�าหน่ายเพียง	400	บาท	ท�าให้สนันษิฐานได้ว่าอาจจะเป็นรงันกปลอมเพราะ

มีราคาต�่า
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 ชุดปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่	และได้ด�าเนินการเก็บพยานหลักฐานเพื่อน�าไป

ใช้ในการขยายผลต่อไป	ทัง้นี	้พฤตกิารณ์ในการประกอบธรุกจิของผูป้ระกอบการมคีวามผดิฐานผลติอาหารปลอม,	ฐาน

จ�าหน่ายอาหารปลอม	ตามมาตรา	25	(2)	ประกอบมาตรา	27	(2)	ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หกเดือนถึงสิบปี	และ

ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	รวมทั้งฐานปลอมปน

อาหารเพือ่จ�าหน่ายหรอืเสนอขายบคุคลเสพย์	ตามมาตรา	236	ประมวลกฎหมายอาญา	และหากสบืสวนสอบสวนขยาย

ผลแล้วมีหลักฐานพบว่า	การจ�าหน่ายอาหารปลอมให้แก่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิมกีารแบ่งหน้าทีก่นัท�าโดยผูป้ระกอบ

การ	ผู้น�าเที่ยวหรือบริษัททัวร์	 โดยการก�าหนดตารางการซ้ือขายสินค้าเอาไว้ล่วงหน้า	แบ่งปัน	ผลก�าไร	มีการวางแผน

หลอกลวงนักท่องเที่ยวตั้งแต่ประเทศต้นทาง	จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอีกด้วย

	 แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์มาแล้วว่า	ยางคารายา	ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย	แต่ก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย

เช่นกัน	ดังนั้นการน�ายาง	คารายา	มาหลอกขายว่าเป็นรังนกนั้นจึงเป็นการท�าร้ายสุขภาพจิตของผู้ที่ถูกหลอก	ท�าให้ไม่

ได้รับประโยชน์จากสารอาหารในรังนกท่ีแท้จริง	นับเป็นการหลอกลวงเพื่อหาผลก�าไร	จึงมีความผิดตามกฎหมาย		ใน

การสังเกตว่าเป็นรังนกแท้หรือไม่ได้มีผู้แนะน�าไว้ว่าให้สังเกตโดยการใช้แว่นขยายถ้าเป็นรังนกแท้	จะต้องมีขนละเอียด

ของนกติดอยู่บ้าง	แม้ว่ารังนกจะถูกท�าความสะอาดมาแค่ไหน	แต่นกจะต้องใช้เวลาท้ังวันในการสร้างรังและขลุกอยู่ใน

รงั	ดงันัน้ย่อมมเีศษขนละเอยีดของนกตดิอยู	่แต่เพือ่ความแน่ใจผู้บริโภคสามารถส่งตัวอย่างมาตรวจทีก่รมวทิยาศาสตร์

บรกิารได้	แต่มค่ีาใช้จ่ายในการตรวจ	1,500	บาทต่อครัง้	 ซ่ึงเหมาะกบัคนท่ีซ้ือเป็นจ�านวนมากเพือ่น�าไปแปรรปู	หรอืน�า

ไปจ�าหน่ายต่อ

	 การกระท�าของผูก้ระท�าผดิดงักล่าว	นอกจากจะเป็นการเอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภคแล้ว	ยงัส่งผลกระทบต่อภาพ

ลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย	ท�าให้ได้รับความเสียหาย	 เสียชื่อเสียง	อีกทั้งจากการให้ข้อมูลของอดีตประธาน

สมาคมผู้ประกอบการธรุกจิรงันกนางแอ่น	(ประเทศไทย)	พบว่าการลกัลอบจ�าหน่ายรงันกปลอมให้กบันักท่องเทีย่วชาว

จนี	ได้ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อผูป้ระกอบธรุกจิรงันกแท้เป็นอย่างมาก	โดยมลูค่าความเสยีหายของธรุกจิรงันกทัง้ระบบ

ในประเทศไทย	เสียหายมากกว่า	4,000	ล้านบาท/ปี	อันกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ	การกระ

ท�าดังกล่าวจึงสมควรท่ีจะต้องด�าเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด	 เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ชาติไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
•	ส�านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

•	http://pasusat.com

•	https://www.naturalnestthailand.com/

content/2135
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“Eat That Frog” : 
 กินกบตัวนั้นซะ



“Eat That Frog” : กินกบตัวนั้นซะ

	 ระหว่างวนัท่ี	20	–	21	สงิหาคม	2560	นายสวุพันธ์	ตนัยวุรรธนะ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมได้น�าคณะ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	พบปะประชาชนในโครงการ	ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน	น�าบริการรัฐสู่ประชาชน	คร้ังท่ี	6	ประจ�า

ปีงบประมาณ		พ.ศ.	2560	ณ	ต�าบลตลาดร้าง	อ�าเภอบ้านเขว้า	จังหวัดชัยภูมิ	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ได้ให้แนวคิดแก่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการด�าเนินงานริเริ่มสร้างสรรตามนโยบายของรัฐบาล	 Innovation	

Base	ตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	โดยใช้แนวคดิ	“Eat	That	Frog”	หรอื	กนิกบตวันัน้ซะ	กล่าวคอื	เลอืกงาน	Agen-

da	ส�าคัญที่สุด	ท�าสิ่งที่จะท�าให้นโยบายประสบความส�าเร็จ	ที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก

	 กองบรรณาธิการวารสารดีเอสไอไตรสาร	จึงขอใช้โอกาสนี้	หาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด	“Eat	That	Frog”	มา

ฝากท่านผู้อ่าน	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้	และก้าวไปสู่ความส�าเร็จ	ด้วยการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงไปด้วยกันค่ะ

	 ค�าว่า	“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	มีฉบับท่ีแปลเป็นไทยโดย	วรรธนา	วงษ์ฉัตร		ซึ่งกล่าวถึงวิธีการบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุด	และวิธีการ

ท่ีจะท�าให้ท�างานให้เสร็จ	โดยใช้	“กบ”	เป็นตัวสื่อถึงงานส�าคัญท่ียาก	 ท่ีเรามักไม่อยากท�ากัน	แต่การกินกบตัวนั้นเป็น

สิ่งแรกในเช้าของแต่ละวันน้ันเหมือนเป็นการก้าวผ่านสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดของวันไปแล้ว	เราก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่

จะเกิดขึ้นต่อไป	แถมยังมีพลัง	ความภูมิใจในการใช้ชีวิตด้วย

	 หนงัสอืเร่ือง	“กนิกบตวันัน้ซะ”	มเีนือ้หาเกีย่วกับการใช้เวลาอย่างไรให้คุม้ค่าทีส่ดุ	 เพราะคนเราไม่มเีวลา	พอท่ี

จะท�าทกุอย่างได้ในเวลาเดยีวกนั	จงึจ�าเป็นต้องเรียนรู	้วธิกีารบรหิารเวลา	จากคนทีป่ระสบความส�าเรจ็	เขาจะไม่พยายาม

ท�าทกุสิง่	แต่จะมุง่ความสนใจ	ไปยงังานทีส่�าคญัท่ีสดุก่อน	และท�ามนัเป็นอันดบัแรก	Brian	Tracy	สอนให้เรากนิกบตัว

ที่น่าเกลียดที่สุด	ก็คือกบตัวท่ีใหญ่ท่ีสุด	ยากท่ีสุด	และส�าคัญที่สุด	อันดับแรกของการเลือกกบคือการดูที่เป้าหมายของ

เราก่อนว่า	 เรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างไร	เพื่อที่จะเลือกท�าแต่สิ่งที่จะท�าให้เราประสบความส�าเร็จ

	 “กินกบตัวนั้นซะ”	เป็นการอุปมาให้เห็นภาพว่าหากสิ่งแรกที่คุณจะท�าในแต่ละเช้า	คือ	การกินกบเป็นๆ	ตัว

หนึ่งซึ่งมันคงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของวันนั้นแล้ว	แต่ถ้าเรารีบกินมันเสีย	อย่างน้อยก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่า	 เราจะ

สามารถผ่านพ้นวันนั้นไปได้ด้วยดี	 เพราะคงไม่มีอะไรเลวร้ายมากไปกว่านี้อีกแล้ว	เปรียบเหมือนกับ	การรีบจัดการงาน

ที่ท้าทายที่สุด	ในแต่ละวันของเราเอง	 ท่ีพวกเรามักจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากและผัดวันประกันพรุ่งไปท�าวันอื่น	โดยลืมนึก

ไปว่า	บางทีสิ่งนั้นอาจมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตของตัวเราเอง

	 สิ่งส�าคัญที่หนังสือเล่มนี้	ย�้าอยู่เสมอไม่ใช่ให้ยึดเพียงหลักการ	แต่เป็นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด	เพื่อ

จัดระเบียบ	และหาวิธีที่จะลงเอยกับงานที่ส�าคัญยิ่งเหล่านี้	 เพื่อให้ไม่เพียงท�างานได้เร็วขึ้น	แต่ได้ท�างานที่ใช่เลยอีกด้วย
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	 หากคุณเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง	 เป็นคนที่ยุ่งอยู่ตลอด	หรือเป็นคนที่ก�าลังเผชิญกับค�าถามที่ว่า	

“ท�าไมท�างานมากมาย แต่ได้ผลลัพธ์แค่นิดเดียว?” 

เป็นไปได้ไหมว่าเราก�าลังให้ความส�าคัญกับงานที่ไม่ได้ส�าคัญเลย ? 

เป็นไปได้ไหมว่าเราท�างานโดยไม่ได้วางแผน ?

	 ลองน�าเอาวิธีท้ัง	21	ของ	Brian	Tracy	ไปปรับใช้ในการเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง	ซึ่งเราจ�าเป็นต้องทบทวน

หลักการนี้เป็นประจ�า	จนกว่ามันจะฝังลึกในความคิด	และการกระท�าของตัวเราเอง

 1. จดัโต๊ะ :	 ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจว่ากบตวัไหนเป็น	“กบ”	ของคณุและลงมอืกนิมนั	คณุต้องตดัสนิใจให้ชัดเจนว่า

ส่ิงไหนคือสิง่ทีค่ณุต้องการเอาชนะ	หลงัจากตดัสนิใจได้แล้วอย่าลมืจดบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยจดัล�าดบัความ

ส�าคัญก่อนหลัง	ก�าหนดเส้นตายในการท�าสิ่งนั้นให้ส�าเร็จ	และลงมือท�าตามแผนนั้นทันที

 2. วางแผนทกุวนัไว้ล่วงหน้า :	เชือ่หรือไม่ว่าทุก	1	นาทีท่ีคณุใช้ในการวางแผนจะช่วยให้ประหยดัเวลาได้มาก

ถึง	10	นาทีในการลงมือปฏิบัติ	และขณะที่คุณท�างานตามรายการท่ีได้วางแผนไว้	คุณจะรู้สึกว่าท�างานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเรื่อยๆ	และจะมีแรงบันดาลใจ	ให้ท�างานมากขึ้นไปอีก

 3. ใช้กฎ 80/20 กบัทกุอย่าง :	บางครัง้งานในส่วน	20	%	นัน้	อาจเป็นงานทีม่คีณุค่ามากกว่างานอีก	80	%	

ที่เหลือรวมกัน	ดังนั้นจึงควรเลือกท�างานมีผลต่อชีวิตและอาชีพการงานของคุณและให้เวลากับงานที่มีค่าต�่าน้อยลง

 4. พจิารณาถงึผลทีจ่ะตามมา :	งานทีส่�าคญัคอืงานทีม่ผีลต่อคณุในระยะยาว	ดงันัน้ก่อนทีจ่ะลงมอืท�าอะไรควร

ถามตวัเองก่อนว่า	“กจิกรรมหรอืโครงการไหนทีถ้่าฉันท�าได้ดีและท�าได้ทันจะมผีลกระทบในด้านบวกต่อชวีติของฉัน”

 5. ฝึกวธิ ีABCDE อย่างต่อเนือ่ง :	 ก่อนเร่ิมลงมอืท�างานตามรายการ	จงใช้เวลาครู่หนึง่ในการจัดล�าดบัความ

ส�าคัญของงาน	โดยให้งาน	“A”	คือ	งานที่ส�าคัญที่สุดของคุณ	งาน	B,	C,	D,	E	คืองานที่ส�าคัญรองลงมา

 6. เน้นที่หัวใจของงาน :	ถามตัวเองว่า	“ท�าไมองค์กรถึงจ้างฉัน”	นั่นคือการรู้ว่าหัวใจส�าคัญของงานคุณคือ

อะไรและตั้งใจท�าให้ดีที่สุด

 7. เชือ่ฟังกฎแห่งประสทิธิภาพโดยความจ�าเป็น :	คณุไม่มเีวลาพอท่ีจะท�าทกุอย่าง	แต่มเีวลาเสมอท่ีจะท�าสิง่

ที่ส�าคัญที่สุด

 8. เตรียมพร้อมอย่างรอบคอบก่อนเริ่มลงมือ :	การเตรียมการล่วงหน้าที่เหมาะสมเป็นการป้องกันความล้ม

เหลวของงาน

 9. ท�าการบ้านของคุณ : จงให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	เพราะยิ่งคุณรอบรู้และช�านาญในงาน

ที่เป็นหัวใจส�าคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท�างานนั้นให้แล้วเสร็จได้เร็วขึ้นเท่านั้น

 10. ใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นอ�านาจสู่ความส�าเร็จ :	พิจารณาให้ชัดเจนว่าคุณถนัดหรือมีพรสวรรค์ในงาน

อะไรหรือท�างานอะไรได้ดี	แล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนั้น	ๆ	อย่างเต็มที่

 11. มองหาตัวเหนี่ยวรั้งมิให้ท�างานที่ส�าคัญของคุณ :	พิจารณาคอขวดหรือจุดสกัดทั้ง	ภายในหรือภายนอก

ที่เป็นตัวกีดขวางในการบรรลุเป้าหมายส�าคัญที่สุดของคุณ	และตั้งอกตั้งใจท�าให้มันบรรเทาเบาบางลง

 12. เดินตามถงัน�า้มนัทลีะใบ : คณุสามารถท�างานทีใ่หญ่ท่ีสดุและสลบัซับซ้อนมากทีส่ดุ	 ให้ลลุ่วงได้ถ้าคุณท�า

มันทีละขั้นตอน

 13. สร้างแรงกดดนัให้กบัตวัเอง : จงสมมตว่ิาคณุต้องเดินทางไปต่างจังหวดัเป็นเวลาหนึง่เดอืนและจงท�างาน

ให้เหมือนกับว่า	คุณต้องท�างานส�าคัญทั้งหมดของคุณให้แล้วเสร็จก่อนออกเดินทาง
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 14. เพิ่มอ�านาจส่วนตัวของคุณให้สูงสุด :	พิจารณาว่าช่วงเวลาไหนที่คุณมีพลังกายและพลังความคิดสูงที่สุด

ในแต่ละวัน	แล้วท�างานที่ส�าคัญที่สุดของคุณในช่วงเวลานั้น

 15. กระตุ้นตวัเองให้ลงมอืท�า :	จงเป็นเชยีร์ลดีเดอร์ให้กบัตวัคณุเอง	มองหาแต่สิง่ด	ีๆ	ในทกุสถานการณ์	มอง

โลกในแง่ดีและสร้างสรรค์อยู่เสมอแม้ในขณะที่มีปัญหา

 16. ฝึกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งในทางสร้างสรรค์ :	 เนื่องจากคุณไม่สามารถท�าทุกอย่างได้	จึงต้องเรียนรู้ที่จะ

ผัดผ่อนงาน	ที่มีค่าต�่า	ออกไปก่อน	เพื่อจะได้มีเวลาพอในการท�าสิ่งที่ส�าคัญจริง	ๆ

 17. ท�างานที่ยากที่สุดก่อน :	 เริ่มต้นแต่ละวันด้วยงานที่ยากที่สุดก่อน	และจงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะท�ามัน

จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

 18. แล่และหั่นงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ :	แบ่งงานใหญ่ที่ซับซ้อนลงเป็นงานย่อยๆ	แล้วเริ่มลงมือท�า	ทีละชิ้น

 19. สร้างเวลาชิ้นโต :	แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาใหญ่	ๆ	ที่จะสามารถทุ่มเทสมาธิเป็นเวลานาน	ๆ	ให้

กับงานที่ส�าคัญที่สุด

 20. สร้างส�านกึแห่งความเร่งรบี :	สร้างนสิยัเสอืปืนไวในงาน	โดยท�าตวัให้ได้ชือ่ว่าเป็นคนทีท่�างานทกุอย่างได้

เร็วและท�าได้ดี

 21. ท�างานทกุอย่างทลีะอย่าง :	จดัล�าดบัความส�าคญัให้ชดัเจน	เริม่ต้นท�างานทีส่�าคญัทีส่ดุก่อนทนัท	ีแล้วท�า

ไม่หยุด	จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์	100	%

	 หากท่านผูอ่้านใดน�าวธิเีหล่านีไ้ปประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพแล้ว	เชือ่เหลือเกนิว่า	ค�าว่า	“ไม่มเีวลา”	จะ

ต้องเลอืนหายไปจากพจนานกุรมของท่านอย่างแน่นอนทั	้งหมดนีค้อืเคลด็ลบัทีแ่ท้จรงิสูก่ารท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลสงูสดุ	ดงันัน้	จงตดัสนิใจท่ีจะฝึกหดัหลกัการเหล่านีท้กุ	ๆ	วนัจนกว่ามนัจะกลายเป็นนสิยัทีติ่ดตัวคณุ	ถ้าคณุ

ตดินสิยัการบรหิารเหล่านีจ้นมนักลายเป็นบุคลกิทีถ่าวรอย่างหนึง่ของคณุแล้วละก	็อนาคตของคณุจะต้องกว้างไกลไร้ขดี

จ�ากัดอย่างแน่นอน

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) 

	 สอนลกูเรือ่งอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	(Teaching	Children	about	Environment	Conservation)	หมายถงึการ

จดักจิกรรมให้เดก็ปฐมวยัได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการใช้สิง่ต่างๆทีอ่ยูร่อบๆตวัของคนเราอย่างฉลาด	และพฒันาส่ิงแวดล้อมท้ัง

สิง่ทีมี่ชีวติและไม่มีชีวติจบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้	 เช่น	สตัว์	พชื	อากาศ	ภเูขา	ฯลฯ	สิง่เหล่านีจ้ะมีอทิธพิลและส่งผลก

ระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา	 เพราะการด�ารงชีวิตของคนต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อ

เนือ่งไปถึงอนาคต	แต่เมือ่คนเราใช้สิง่แวดล้อมกนัมากขึน้	ประกอบกับความเป็นอยูข่องคนเรามเีครือ่งอ�านวยความสะดวก	

แต่กลบัให้โทษต่อสิง่แวดล้อม	จงึเป็นปัญหาทีค่นในสงัคมได้มาศกึษาหาทางใช้สิง่แวดล้อมอย่างฉลาดและต้องพฒันาสิง่

แวดล้อมให้มีคุณภาพ	เพื่อสร้างเสริมประโยชน์แก่มนุษย์ตลอดไปเรียกว่า	การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยวิธีการให้ความรู้	

ปลูกฝังทัศนคติที่ดี	และเน้นการปฏิบัติร่วมกันทั้งสังคมโดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

การสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส�าคัญอย่างไร
	 การสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญดังนี้

	 -	อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นการใช้สิง่แวดล้อมอย่างฉลาดและพฒันาสิง่แวดล้อม	น�า้	และอากาศให้มคีณุภาพเพือ่

ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ตลอดไป

	 -	สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนเรา	กล่าวคือ	สิ่งแวดล้อมอยู่รอบ	ๆ	ตัวเรา	มี

ทัง้สิง่ทีมี่ชีวิตคือ	คน	พชื	สตัว์	และสิง่ทีไ่ม่มชีวีติเช่น	ดนิ	หนิ	ทราย	แร่ธาต	ุฯลฯคนเราต้องใช้สิง่แวดล้อมเพือ่การด�ารง

ชีวิต	ใช้กินเป็นอาหาร	ใช้เป็นยารักษาโรค	ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	และใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม

		 -	สิ่งแวดล้อมเกิดข้ึนแล้วมีจ�านวนจ�ากัด	หากคนเราไม่รู้จักการอนุรักษ์	สิ่งเหล่าน้ันก็จะหมดไป	คนรุ่นต่อไปก็

จะมีชีวิตอยู่อย่างล�าบาก	
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การสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร
	 การสอนเรือ่งอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม	น�า้	อากาศมปีระโยชน์ต่อเด็กคอืเดก็ได้รบัการพฒันาคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์

ดังนี้

	 -	 เดก็จะมคีวามรูเ้รือ่งการรกัษาทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อชวีติ	การให้ความรูแ้ก่เดก็ควบคูก่บัการฝึกนสิยัท่ีดจีะช่วย

ให้เด็กรู้และเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ไม่ยาก	ข้อความรู้ที่เลือกให้เหมาะกับวัยของเด็ก	เช่น	เมื่อเราหิว	

เรากระ	หายน�า้ในยามเหนือ่ยและร้อน	หนจึูงดืม่น�า้	หนจูะรู้สึกสบายสดชืน่	มกี�าลังหรือแรงวิง่เล่นได้อกี	นัน่คอืประโยชน์

ของน�า้	และหากเรามนี�า้กนิเช่นนีท้กุครัง้เราก็มคีวามสขุ	เช่นเดยีวกบัการทีเ่รามอีากาศหายใจ	เราจะรูส้กึสบาย	ทดลอง

ดูว่าเมื่อเราปิดจมูก	เราจะรู้สึกไม่สบาย	ดังน้ันการที่เราขาดน�้าและอากาศ	เราจะเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้	 เมื่อเด็ก

สังเกตตนเองแล้ว	ให้เด็กสังเกตสัตว์และพืชเมื่อขาดน�้าจะเป็นอย่างไร

	 -	เดก็จะเกดิความส�านกึและตระหนกัถงึคณุค่าของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	การอบรมสัง่สอนจะช่วยพฒันาจติใจ

ของเด็กให้เป็นอ่อนโยน	รู้จักอยู่ร่วมและรักผู้อื่น	รวมท้ังส่ิงแวดล้อม	รู้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนี้เกี่ยวข้องกัน	พึ่งพากัน

และกัน	เพราะสิ่งต่างๆท้ังคน	พืช	สัตว์ต่างมีคุณค่าในตัวเอง	 เมื่อน�ามาเกื้อกูลกันจะท�าให้อยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่าง

เป็นสุข

	 -	 เด็กจะรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี	 ซึ่งมีผลให้สิ่งแวดล้อมจะมีปริมาณเพียงพอและคงคุณภาพอย่างดีไว้

ส�าหรับคน	พืช	สัตว์ได้ใช้ด�ารงชีวิต

	 -	การอบรมสัง่สอนเดก็ให้รูจ้กัใช้สิง่แวดล้อม	จะเป็นประโยชน์ต่อสิง่มชีวีติ	คอื	คน	พชื	สตัว์	และได้ใช้ส่ิงเหล่า

นี้สืบต่อไป
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พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
	 พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ลูกที่บ้านได้จากกิจกรรมดังนี้
	 -	 เม่ือครอบครัวออกไปซื้ออาหารและสิ่งของที่จ�าเป็น	ให้เด็กมีส่วนร่วมจัดถุงบรรจุส่ิงของเป็นถุงผ้าหรือถุงลด
โลกร้อน	เรียกช่ือถุงและบอกคุณค่าของถุงชนิดนี้ให้เด็กได้ยินบ่อยๆ	เป็นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีของการเลือกใช้ส่ิงของ
ท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม	และเมื่อพ่อแม่ซื้อของ	หากจัดการกับค่าใช้จ่ายได้ควรซื้อของครั้งละมากๆเพื่อลดวัสดุที่ใช้ส�าหรับ
บรรจุหีบห่อบางโอกาสท่ีซื้ออาหารสด	เลือกใช้วัสดุธรรมชาติห่ออาหารบ้าง	 เช่น	ขนมสดทั้งหลายใช้ใบตองใบมะพร้าว
ห่อหรือท�าเป็นกระทง	เพราะใบไม้สลายได้	แตกต่างจากถุงพลาสติกและกล่องโฟม
	 -	ครอบครวัร้องเพลงหรอืเปิดเทปบันทึกเพลงเกีย่วกับการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้ลกูฟัง	และเกดิทศันคติทีดี่ทีจ่ะ
รักสิ่งเหล่านั้น	คือ	รักป่าไม้	สัตว์ป่า	พืชพันธุ์ที่หายาก	รักษาอากาศและน�้า
	 -	มีข้อตกลงกับลูกให้ช่วยปิดก๊อกน�้า	ไม่ปล่อยให้ไหลทิ้งโดยไม่จ�าเป็น	เพื่อประหยัดน�้า
	 -	ชวนลกูเดนิหรือขีจ่กัรยานในระยะทางใกล้ๆแทนการนัง่รถยนต์ทีต้่องใช้น�า้มันและเกดิควนัรถ	ท�าลายอากาศดี
	 -	ให้ลกูมส่ีวนร่วมปลกูต้นไม้ในบ้านท้ังต้นไม้ดอก	ไม้ประดับ	ประเภทล้มลกุ	และไม้ยนืต้น	(หากบ้านใดมบีรเิวณ
บ้านกว้างเพยีงพอทีจ่ะปลกูไม้ยนืต้นได้	ให้ลกูเป็นเจ้าของดูแล	และสร้างทศันคติทีดี่ต่อการปลกูต้นไม้ว่าเป็นการทดแทน
ท่ีเราหายใจออกเป็นอากาศเสียไว้	 เราก็สร้างอากาศดีทดแทนด้วยการปลูกต้นไม้ท่ีมีอายุยืน	ทดลองใช้อายุลูกเป็นหลัก
คิด	 เช่นลูกอายุ	5	ขวบ	ให้ลูกดูแลต้นไม้	จนถึง	10	ขวบ	เขาจะได้เห็นความเจริญของต้นไม้และได้ประโยชน์จากไม้
ยืนต้น	(ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย)	ปลูกต้นไม้ประเภทคลุมดินให้หน้าดินดี
	 -	ในวนัส�าคัญของลกูหรอืคนในครอบครวัตลอดจนวนัส�าคญัของชาติ	ศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	ให้ครอบครวัก�า	
หนดท�ากจิกรรมทีส่มัพนัธ์กบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม	เช่น	ปล่อยนก	ปล่อยปลา	ปล่อยเต่า	ให้เขาได้ไปขยายพันธุต์ามธรรม	
ชาต	ิกจิกรรมปลกูต้นไม้	ในวันพ่อ	วันแม่	วันเดก็	วนัเข้าพรรษา	แสดงความชืน่ชมประเพณทีีแ่สดงถงึการอนรุกัษ์สิง่แวด	
ล้อมโดยการร่วมปฏบิตัใินประเพณนีัน้	เช่น	ประเพณลีอยกระทง	หรือท�าบุญท�าทาน	รักและเมตตาสิ่งมีชีวิตในวันพระ
	 -	 ในบริเวณบ้านควรมีพื้นที่สนามหญ้าสีเขียวให้เด็กเล่นมากกว่าท่ีเทคอนกรีต	 เพราะการสร้างสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติให้เด็กสัมผัสด้วยตนเองดีกว่าค�าพูดค�าอธิบายมากมาย	ตลอดจนสอนให้ลูกได้เล่นการละเล่นไทยบ้าง	 เพราะ
จะใช้วสัดจุากธรรมชาตเิล่นหรอืรูจ้กัธรรมชาตมิากขึน้	เช่น	ใช้กาบหมากลากเล่น	เล่นปาราว	(ใช้ลูกยางวางบนรางไม้ไผ่
แล้วยืนปาให้เมล็ดตกจากรางนั้น)
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	 -	ทดลองท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพจากการหมักเศษผลไม้	 ใบไม้	 ให้ลูกช่วยท�าด้วยการหยิบ	 เศษผลไม้	 ใบไม้	น�้า	กาก
น�้าตาล	ส่งให้	หลังจากหมักอย่างน้อย	3	เดือน	ให้น�ามาผสมกับน�้า	และช่วยน�าไปรดต้นไม้ที่เพาะปลูกไว้	นอกจากนี้	
เมื่อครอบครัวท�าความสะอาดห้องน�้าบริเวณโถส้วม	ให้ใช้น�้าหมักชีวภาพนี้แทนผงซักฟอก
	 -	น�าลกูไปเท่ียวท่ีแหล่งน�า้ธรรมชาติ	พาท่องล�าธารต้ืนๆ	เดินท่ีหาดทรายชายทะเล	หยบิจับก้อนกรวด	ก้อนหนิ	
น�าไปดทู้องไร่ท้องนา	จบัดินเหนียว	ดแูมลง	เหน็ต้นไม้	 เดก็จะได้สมัผสัถงึความสะอาดของน�า้	อากาศ	ทีม่ปีระโยชน์ต่อ
สุขภาพ	คือรู้สึกสบาย	มีความสนุก	เด็กจะค่อยๆซึมซับความรักสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
	 -	 จัดสิง่แวดล้อมรอบบ้านให้น่าอยู	่คอื	สะอาด	ทีบ้่านมทีีก่�าจดัขยะอย่างเหมาะสม	ไม่ทิง้ขยะปฏกิลูของตนเอง
และสัตว์ลงในแม่น�้าล�าคลอง
	 การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม	น�า้	อากาศ	ในครอบครัวเป็นส่ิงทีค่วรปฏบิตัเิป็นตวัอย่างให้เดก็เหน็และเลยีนแบบ	และ
การที่เด็กมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	น�้า	และอากาศ	จะสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี
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8 ข้อคิด ในการเป็นหัวหน้างาน - ผู้น�าที่ดี
	 ปัญหาโลกแตกของโลกแห่งการท�างานทกุวนันี	้ ปัญหาใหญ่คอืเรือ่ง	ระหว่างเจ้านายและลกูน้อง	สารพดัปัญหา

ที่เกิดขึ้นในองค์กร	โยงไปโยงมาสุดท้ายก็ปม	ลูกน้องที่เคารพ	และเจ้านายที่น่ารักนี่แหละ	ปัญหาซับซ้อนพอๆ	กับชีวิต

ครอบครวั	ซึง่เป็นเรือ่งปวดหวัพอๆ	หรอืยิง่กว่าปัญหาจากการท�างานซะอกี	โดยเฉพาะเอเชยีสไตล์นีเ้ราเจอเรือ่ง	ความ

อาวุโส	เรื่องความเกรงใจ	เรื่องมารยาทสารพัด	ท�าเอาการท�างานกร่อย	ในเมื่อเราเปลี่ยนคนอ่ืนยาก	ก็เปลี่ยนเรา	ลอง

ปรับทัศนคติเพื่อเป้าหมายงานที่ส�าเร็จร่วมกัน

	 เจ้านายในฐานะคนท่ีเป็นผูน้�ามกัถูกเพ่งเลง็ถงึการท�างานมากกว่าปกต	ิเพราะถกูคาดหวงัจะให้เป็นผูค้นชีท้างทีด่	ี

เป็นท่ีปรึกษาและเสาหลักท่ียึดเหน่ียวได้	ซึ่ง	100	ทั้ง	100	เจ้านายก็อยากเป็นเจ้านายที่ดีให้ลูกน้องรักกันท้ังนั้นแหละ	

แต่เป็นเรือ่งธรรมดาของโลกมนษุย์	ไม่สามารถท�าให้ทกุคนถกูใจได้และทศันคตนิัน้เปลีย่นไปได้ยาก	แต่กค็รบัยงัไงก็ต้อง

ท�างานร่วมกันลองมาดูว่า	 เจ้านายถ้าอยากเป็นเจ้านายที่น่ารักต้องเด่นในเร่ืองอะไรบ้างส่วนลูกน้องก็ลองเอาข้อเหล่านี้

มาดู	จะได้ปรบัการท�างานร่วมกนั	ไม่มใีคร	Perfect	ทัง้เจ้านายและตวัลกูน้องเอง	8	ข้อคดิ	ในการเป็นหวัหน้างาน	ผูน้�า

ที่ดี

 1. สื่อสารเป็น มีทักษะการสื่อสาร
	 ท�างานร่วมกัน	ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน	เข้าใจเห็นภาพที่ตรงกัน	หลายครั้งเจ้านายโมโหลูกน้องที่ท�างาน

มาออกมาไม่ด	ีปัญหาส่วนใหญ่กม็าจากการสือ่สาร	การสือ่สารทีไ่ม่ครบถ้วน	อยากได้งานแบบไหน	คาดหวงัอะไร	จ�านวน

เท่าไหร่	ต้องการอะไรที่ส�าคัญบ้าง	นอกจากเร่ืองการส่ือสารท่ีเข้าใจ	ก็ต้องเสริมด้วยเทคนิคศิลปะในการส่ือสารด้วย	

สามารถท�าเรือ่งยากให้เข้าใจง่าย	จรงิๆ	แล้วการสือ่สารเป็นทกัษะส�าคญัของการเป็นผูน้�าด้วยเช่นกนั	หลายครัง้หวัหน้า

ต้องเป็นตัวแทนของทีมในการน�าเสนอหรือขายงานการสื่อสาร	Presentation	จ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เจ้านายที่สามารถขาย

งาน	พรเีซน็ได้เก่งนัน่ถือได้ว่าคณุเลอืกผูน้�าท่ีด	ีแต่กต้็องบอกนะครบัว่าเจ้านายกไ็ม่ได้เก่งทกุอย่างแต่อาจมีความสามารถ

บางอย่างที่โดดเด่นและหาทดแทนได้ยากเป็นได้ที่เก่งบางอย่างและไม่เก่งบางอย่างสมบูรณ์

 2. พดูค�าว่า ทมี มากกว่าตวัเอง ให้เครดิต ทมีงานไม่ได้เกบ็เครดติไว้ทีต่วัเองคนเดยีว
	 งานที่ส�าเร็จไม่มีทางที่จะส�าเร็จได้เพียงแค่คนๆ	 เดียวจ�าเป็นต้องมีคนคอยสนับสนุน	และอาศัยความเชี่ยวชาญ

ของแต่ละคนเข้ามาช่วยให้งานไปยังเป้าหมายที่ต้ังไว้	นั่นหมายถึงทุกคนมีส่วนร่วมในความส�าเร็จร่วมกัน	เพราะฉะนั้น

เจ้านายที่เอาความส�าเร็จเป็นของตัวเองน่ันก�าลังท�าลายความเป็นทีมเวิร์คอย่างช้าๆ	และลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหมด

ก�าลังใจไปเร่ือยๆ	จากการบัน่ทอนเลก็ๆ	น้อยๆ	นีไ้ปเรือ่ยๆ	ครบั	ลองสงัเกตเุจ้านายทีด่เีวลาพรเีซน็หรอืพดูในงานจ�าให้

เครดิตทีม	ทีมนั่น	ทีมนี่อยู่เสมอ	นั่นเป็นการให้เกียรติในการท�างานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมครับ
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 3. มีความน่าเชื่อถือ ในค�าพูด การกระท�า
	 หัวหน้าวาจาต้องศักสิทธิ์	 เมื่อพูดแล้วก็ควรท�าตามอย่างที่พูด	ไม่ต้องอธิบายขยายความเยอะนะครับ	ใครเจอ
เจ้านายที่พูดอย่างท�าอย่าง	รับปากอย่างได้อีกอย่าง	 เจอแบบนี้เสมอๆ	คงไม่มีใครอยากท�างานด้วยเพราะความน่าเชื่อ
ถือไม่มี

 4. มีความนอบน้อม
	 แม้ว่าจะไม่ตายตัวว่าผู้น�าท่ีดีต้องอ่อนน้อมไปซะหมด	แต่ส�าหรับการเป็นผู้น�าในวัฒนธรรมของความเป็นคน
เอเชยี	ผูน้�าทีเ่ป็นใหญ่แล้วมคีวามนอบน้อมนัน้จะได้รบัความชืน่ชมมากกว่าผูน้�าทีย่ิง่สงูยิง่หยิง่ทนง	ต่างกับทางตะวนัตก
ท่ีดูท่ีความสามารถมาก่อนลักษณะนิสัย	ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้น�าเป็นตัวบ่งบอกความคิดในการมีคุณธรรมและ
ความไม่หยิง่ทนงเข้ากบัคนได้ง่าย	แน่นอนว่าคนท่ีประสบความส�าเรจ็นัน้มอีโีก้	มใีนทกุๆ	คน	ความนอบน้อมนัน้บ่งบอก
ว่าอีโก้เจ้านายคนนั้นถึงจะมีแต่ไม่สูงปรี้ดจนน่ากังวล

 5. มีความมุ่งมั่น
	 ความมุ่งมั่นเป็นคุณสมบัติของคุณที่ประสบความส�าเร็จ	เจ้านายหลายคนนั้นล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นในอาชีพ
การงานของตนเองกันทัง้นัน้นะครบั	แต่ความมุง่มัน่นัน้ต้องรวมกบัความมัน่คงและสม�า่เสมอ	การเป็นเจ้านายต้องมุง่มัน่
มีไฟในสิ่งที่ตัวเองท�าอย่างตลอดรอดฝั่ง	 เกิดมีเจ้านายที่อดีตเคยมุ่งม่ันลูกน้องจะฝากความหวังได้อย่างไรกันว่าม้ัย	จะ
เป็นผูน้�าต้องเป็นคนทีค่อยส่งต่อความมุง่มัน่ในการท�างานให้กบัทมีถ้าไฟมอดตัง้แต่หวัหน้าอย่าหวงัว่าทมีจะมไีฟเลยครบั

 6. สนับสนุนลูกน้อง
	 เจ้านายทีด่ต้ีองสนบัสนนุให้ลกูน้องเจรญิก้าวหน้า	ในหน้าทีก่ารงานไม่ใช่ให้พวกเขาอยูก่บัทีไ่ม่มอีนาคต	นัน่เป็น
หน้าที่ของเจ้านายที่ดี	 เพราะการท�างานต้องเติบโตไปในอนาคตไม่มีใครที่ท�างานแล้วพายเรืออยู่ที่เดิมเจ้านายต้องท�า
หน้าทีใ่นการสนบัสนนุเป็นหางเสอืในการพายเรอืให้พนกังานมุง่ไปในเส้นทีถ่กูเป้าหมายทีว่างไว้อย่าปล่อยให้พายเรือวน
ไปวนมาไม่ไปไหนซกัท	ีการสนับสนุนลกูน้องดไูด้จากการรบัฟังความคดิ	ปล่อยให้ได้ลองผดิลองถกูมอบอ�านาจการตดัสนิ
ใจและเรยีนรู	้และเฝ้ามองอย่างระวังเพราะแน่นอนว่างานนัน้ปล่อยให้เสียหายเลยไม่ได้ต้องคอยเฝ้าระวังเป็นทมีสนับสนนุ
อยู่แต่ไม่ทิ้งไปเลย	ลูกน้องจะได้มีหางเสือรู้ว่าทิศทางอนาคตของเค้านั้นต้องพายเรือไปยังไงทางไหน

 7. ยุติธรรม
	 ตามมาจากข้อสนบัสนนุเจ้านายทีด่ต้ีองมคีวามยติุธรรมไม่ล�าเอยีงเข้าข้างใครเป็นพิเศษแน่นอนว่าเป็นคนต้องมี
ชอบมากชอบน้อยอยู่แล้ว	แต่ต้องมีพื้นฐานความถูกต้องยุติธรรมไว้ด้วย	ลูกน้องที่รักท�างานไม่ดีก็ต้องว่าไปตามเนื้องาน	
สนับสนนุตามความสามารถท่ีแสดงออกมา	ลกูน้องท่ีรกัน้อยกว่ากต้็องให้การสนบัสนุนเท่าเทยีม	ไม่มใีครอยากอยูก่บัเจ้า
นายที่ไม่มีคุณธรรมหรอกครับ
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 8. อยู่เป็นผู้น�าเสมอเมื่อมีปัญหา
	 เจ้านายจะเป็นเจ้านายน้ันต้องเป็นท่ีพึ่งของผู้น้อยติดตามได้	งานที่ราบร่ืนประสบความส�าเร็จเป็นบอกถึง	การ
พิสจูน์ความรูค้วามสามารถของเจ้านายได้ครบั	แต่ถ้าเจ้านายทีส่ามารถหาทางออกของปัญหาแก้ไขปัญหาได้นัน้เป็นการ
แสดงความรูค้วามสามารถท่ีซือ้ใจลกูน้องได้มากกว่า	เมือ่ยามทีม่ปัีญหาเสมอืนเป็นโอกาสทีไ่ด้แสดงความรูค้วามสามารถ
ในกระบวนการคดิและแสดงถงึประสบการณ์	ตรรกอะไรได้มากมายกว่า	เจ้านายทีด่ไีม่ทิง้ปล่อยให้ทมีลกูน้องแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตัวเอง	จะคอยอยู่แก้ไขปัญหาจนกว่าจะลุล่วง	 เจ้านายท่ีดี	ก็ต้องมีลูกน้องสนับสนุน	 ลูกน้องท่ีดีต้องมีเจ้านาย
สนับสนุนเหมือนกัน	 :)	 เรียบเรียงรวบรวมจากประสบการณ์และค�าบอกเล่า		

 “การเป็นหัวหน้าเราต้องรู้จัก การก้ม และการเงย คือ ต้องเงย เพื่อมองเป้าหมาย 

ต้องก้มเพื่อมองสิ่งที่ท�ามาแล้วในอดีต และมองสิ่งที่ก�าลังท�าในปัจจุบัน”

ค�าคมของการเป็นผู้น�า

Before	you	are	a	leader,	success	 is	all	about	growing	yourself.	When	you	become	a	lead-
er,	success	 is	all	about	growing	others.	
ก่อนคณุจะเป็นผูน้�าได้นัน้เป็นเร่ืองของการพาตัวเองให้เติบโตและประสบความส�าเร็จ	แต่เมือ่ไหร่เป็นผู้น�าแล้ว
นั้นเป็นเรื่องของการช่วยให้ผู้อื่นได้เติบโตและประสบความส�าเร็จ
—Jack	Welch

A	great	person	attracts	great	people	and	knows	how	to	hold	them	together.	
บคุคลทีย่อดเยีย่มจะสามารถดงึดดูคนทีย่อดเยีย่มด้วยกนัและรูว่้าต้องท�าอย่างไรให้พวกคนทีย่อดเยีย่มเหล่านัน้
ท�างานร่วมกันได้	
—Johann	Wolfgang	Von	Goethe

People	buy	 into	the	leader	before	they	buy	 into	the	vision.		
ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบในความเป็นผู้น�าก่อนที่จะชื่นชอบในวิสัยทัศน์ซะอีก	
—	John	Maxwell

เรียบเรียงข้อมูลจาก	http://www.digithun.com
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Top 10 
โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทย 
เพราะชีวิตประจ�าวันที่เปลี่ยนไป



3. โรคเบาหวาน
	 โรคเบาหวาน	คือโรคที่ร่างกายสร้างฮอร์โมน
อินซลูนิมามาก	จนท�าให้ระดบัน�า้ตาลในเลอืดสงูกว่าปกติ	
ร่างกายจงึไม่สามารถใช้น�า้ตาลได้อย่างเหมาะสม	และตบั
อ่อนท�างานได้อย่างไม่เตม็ท่ี	จนไม่สามารถน�าน�า้ตาลใน
เลือดไปใช้งานได้	หรือใช้งานได้น้อย	จนท�าให้น�้าตาลค้างอยู่ในเลือดสูงเบาหวานแบ่งเป็น	2	ชนิด	คือ	เบาหวานชนิดที่
ภมูคิุม้กนัท�าลายตวัเอง	หรอืท่ีเรยีกกนัว่า	โรคภมูต้ิานทานตัวเอง	หรอื	ออโตอมิมนู	(autoimmune)	ส่วนอกีชนดินงึคอื	
เบาหวานทีย่งัไม่สามารถหาสาเหตท่ีุแน่ชดัได้	แต่ส่วนใหญ่จะเป็นมาจากพนัธกุรรม	และเป็นเบาหวานชนดิทีค่นเป็นมากทีส่ดุ	
ผูท้ีเ่ป็นเบาหวานในเบ้ืองต้น	จะมอีาการปัสสาวะบ่อย	และมสีเีข้มซึง่ถ้าปล่อยไว้สกัพกั	จะมมีดมาตอมทีปั่สสาวะ	มีอาการ
อ่อนเพลีย	เหนือ่ยง่าย,	ดืม่น�า้เยอะ	หวิน�า้บ่อย,	เบือ่อาหาร	น�า้หนกัตวัลดลงโดยไม่ทราบสาเหต,ุ	เป็นแผลแล้วหายยาก	เป็น
แผลง่าย	และเกดิอาการชาตามมอื	ตามเท้า	หรอืส่วนอืน่	ๆ	ของร่างกายได้ง่ายและถีข่ึน้	การรกัษา	มทีัง้การฉีดอินซลิูน
เข้าไป	เพือ่กระตุน้ให้ตบัอ่อนสร้างอนิซลูนิ	และการดูแลชวีติ	ทีต้่องควบคมุอาหารทีม่ไีขมนั	และน�า้ตาลสงู,	ออกก�าลงักาย
อย่างสม�า่เสมอ,	ควรเชค็น�า้ตาลในเลอืดทุกวนั,	งดอาหารเคม็	และพบแพทย์ตามนัดเสมอ	

1. มะเร็งร้ายครองอันดับ 1 
	 ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใด	มะเร็งล�าไส้,	มะเร็งมดลูก	หรือมะเร็ง
เต้านม	ก็ล้วนแล้วแต่คร่าชีวิตคนไทยมาแล้วนักต่อนัก	สถิติการเป็น
มะเร็งของคนไทยนัน้เพ่ิมสูงขึน้ถงึ	70,000	คน	และมแีนวโน้มจะสงูขึน้
เรื่อย	ๆ	 	มะเร็งยังครองแชมป์การเป็นโรคที่มีคนเป็นมากที่สุดใน
ประเทศ	อันดับที่	1	ถึง	5	ปีซ้อน	และมีผู้เสียชีวิตไปด้วยโรคนี้ถึงปีละ	

50,000	คนอกีด้วย	โดยมะเรง็ยอดฮติทีพ่บมากทีส่ดุ	โดยอนัดบั	1	ของมะเรง็คอื	มะเรง็ตบั	รองลงมาคอืมะเรง็ล�าไส้ใหญ่
และปอด	(	อ้างอิงจากผลวิจัยปี	2546	)	ซึ่งโรคเหล่านี้	ล้วนแล้วแต่เป็นโรคจากการใช้ชีวิตประจ�าวันแบบผิด	ๆ	ของ
คนในยคุสมยัใหม่	โดยมทีัง้การรกัษาทางการแพทย์	การรักษาโดยวถิสีมนุไพร	หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพแบบชีวจติ	ก็
ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการรักษามะเร็ง	ที่ล้วนแล้วแต่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษา	และป้องกันการเป็นมะเร็งทั้งสิ้น	

2. โรคหลอดเลือดหัวใจ
	 โรคยอดฮติอกี	1	โรคทีค่นไทยนยิมเป็นกนัไม่แพ้มะเรง็	 เพราะด้วยนสิยัการทานอาหารทีม่ไีขมนัสงู,	 ไม่ยอมออก
ก�าลังกาย,	สูบบุหรี่จัด,	ปล่อยตัวเองให้อ้วน,	 เป็นโดยพันธุกรรม	และคร�่าเคร่งอยู่กับงานตลอดทั้งวัน	และยังเป็นอีก	1	
โรคแทรกซ้อนของผู้ท่ีเป็นเบาหวาน	สาเหตุของโรค	เกิดจากการที่ไขมันไปจับ	หรือเกาะผนังของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง
หวัใจ	จนตบีและแคบลง	ท�าให้หลอดเลือดมอีาการอกัเสบ	 ร่างกายจงึต้องส่งเมด็เลอืดขาวมาท�าการซ่อมแซม	กย็ิง่ท�าให้
เมด็เลอืดเหล่านี	้ เข้าไปอดุตันทางเดนิเลือด	จนเลอืดไม่อาจถกูส่งไปเลีย้งหวัใจได้	ท�าให้กล้ามเนือ้หวัใจตายจากการขาด
เลือด	ส่งผลให้หวัใจยดุเต้นอย่างเฉยีบพลนั	และเสยีชวีติอย่างรวดเรว็	ถ้าไม่อยากเป็นโรคนี	้หรือลดอาการของโรคลง	ก็
ควรต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองซะใหม่	ทานอาหารที่มีประโยชน์	 เน้นอาหารไขมันต�่า,	ผักและผลไม้	พร้อม
ทั้งออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	แต่ถ้าใครมีปัญหาของโรคเกิดขึ้นแล้ว	ก็ควรไปพบแพทย์เพ่ือท�าการรักษา	และรับค�า
แนะน�าในการรักษาตัวเองที่ถูกต้อง

	 โรคร้ายที่ทุกวันนี้มีเพิ่มมากขึ้นในสังคม	เป็นเพราะพฤติกรรมเสี่ยง	ที่คนในสังคมสร้างขึ้นมาเองทั้งส้ิน	ซึ่ง	10	
โรคร้ายท่ีเป็นโรคเส่ียงตาย	ของคนไทยในยุคปัจจุบันนี้	ล้วนแต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวันที่ผิดปกติไป	จน
กลายเป็นปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ	และเป็นภัยเงียบที่สามารถคร่าชีวิตคนไทยไปได้หลายล้านคน	แม้ว่าโรคเหล่านี้จะ
มีชื่อเป็นที่รู้จัก	และรักษาได้	แต่ก็ไม่ควรที่จะประมาท	เพราะอย่างน้อยการป้องกัน	ก็ย่อมดีกว่ามารักษาในภายหลัง
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5. วัณโรคที่มากับอากาศ
	 	 โรคปอดอักเสบ	เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเดียวกัน		ซึ่ง

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า	มายโคแบคทีเรียม	ทูเบอร์คูโลสิส	(Mycobac-

terium	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�้าหนักลดมาก,	แน่นและเจ็บหน้าอกทุกครั้งที่ไอ	ถ้าต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคนี้	

ก็ให้จัดสถานที่ให้โล่งโปร่ง	อากาศถ่ายเทสะดวก	ไม่คลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง	และในคนที่เป็นก็ควรไปรับยา

จากแพทย์อย่างสม�่าเสมอ	หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านไปที่ที่มีคนเยอะ	เพื่อลดการติดเชื้อ	และการแพร่เชื้อสู่คนอื่น	

ในการรักษา	ระยะแรกผู้ป่วยต้องไปรับยาอย่างสม�่าเสมอติดต่อกัน	6	เดือน	อาการก็จะดีขึ้นจนอาจหายป่วยได้	แต่ถ้า

ไม่รับยาตามนัด	จะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา	และต้องทานยาใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น	และใช้เวลาถึง	18	เดือนในการรักษา	

เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะไปรับการรักษา	ตั้งแต่ต้นที่ตรวจพบ	และทานยาตลอดจนอาการดีขึ้น

4. โรคความดันโลหิตสูง
	 หรือโรคภาวะความดันโลหิตสูง	โดยมีความดันสูงถึง	140/90	

มิลลิเมตร	–	ปรอท	ขึ้นไป	 โดยที่ความดันของคนปกติจะอยู่ท่ี	90	–	

119/60	–	79	 มิลลิเมตร	–	ปรอท	ความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น	2	

ชนดิ	ชนดิแบบทีไ่ม่ทราบสาเหต	ุ(Essential	hypertension)	ว่าเกดิข้ึน

ได้อย่างไร	พบได้สงูถงึ	90	–	95%	ของผูป่้วยโรคนี	้ เชือ่ว่าน่าจะเกดิจาก

หลายปัจจยัร่วมกนัของเอ็นไซม์	ฮอร์โมน	และต่อมต่าง	ๆ	ทีต้่องควบคมุ

ความดนัในร่างกาย	ท�างานไม่สอดคล้องกนั	หรอืผดิปกติไป	ไม่กอ็าจจะเกดิจากพันธกุรรม,	เชือ้ชาติ,	การทานอาหารที่

มีรสเค็ม	และสมดุลของเกลือแร่	แคลเซียมท�างานไม่สมดุลกัน	ชนิดแบบทราบสาเหตุ	 (Secondary	hypertension)	

พบแค่	5	–	10%	ของผูป่้วย	เกดิจากโรคต่าง	ๆ	ทีส่่งผลต่อหลอดเลือด	 ต่อหวัใจ	และสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย	ที่

พบบ่อยคอื	โรคไตเรือ้รงัจากการตดิสรุา,	เน้ืองอกท่ีต่อมหมวกไต	และเนือ้งอกในสมอง	นอกจากน้ี	ผูท้ีเ่ป็นโรคเบาหวาน,	

โรคอ้วน	หรือแม้แต่การทายาสเตียรอยด์บางชนิด	ก็สามารถท�าให้เป็นโรคนี้เช่นกัน	ถ้ามีอาการมึนหัว,	วิงเวียนศีรษะ,	

สับสน,	เจ็บหน้าอก,	ใจสั่น	เหงื่ออกมาก	และปวดศีรษะมาก	ให้รีบไปพบแพทย์ทันที	เพราะนั่นอาจเป็นอาการเร่ิมต้น	

ของโรคความดันโลหิตสูงได้	ควรจ�ากัดแป้ง	น�้าตาล	ไขมัน	และอาหารเค็ม,	ออกก�าลังกาย,	ลดความเครียดลง,	ไม่สูบ

บุหรี่	 เลิกสุรา,	และรีบพบแพทย์ทันที่เมื่อมีอาการ
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6. โรคปอดเรื้อรัง 
	 โรคปอดเรือ้รงัสามารถกลายเป็นโรคถงุลมโป่งพอง	ทีเ่กดิ
จากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่าง	ๆ	เข้ามาอยู่ในชั้นเยื่อบุ	และชั้น
ใต้เยื่อบุมากขึ้น	ต่อมผลิตเมือกที่อยู่ใต้ชั้นเยื่อบุจะมีขนาดใหญ่ข้ึน	
และผลิตเมือกเข้าสู่หลอดลม	จนท�าให้เซลล์ที่ท�าหน้าที่กวัดกวาด
สิ่งสกปรกโดนเมือกเคลือบ	แล้วน�าพาเอาเมือกจากจุดอื่น	ๆ	เข้า
สู ่หลอดลมอย่างล้นหลาม	และถุงลมก็จะถูกท�าลายจนหายไป	
สาเหตุหลัก	 เกิดจากการสูบบุหรี่,	การหายใจเอาละอองสารเคมี
เข้าไปนาน	ๆ	จนเกิดการสะสม,	มลภาวะในอากาศ	และโรคทางพันธุกรรมบางชนิด	ก็ท�าให้เกิดโรคนี้ได้	แต่โดยส่วน
ใหญ่แล้วมักจะมาจากผู้ที่สูบบุหรี่	 เพราะสารพิษในควันบุหรี่จะเข้าไปท�าลายเนื้อปอด	และหลอดลม	ซึ่งในยุคปัจจุบัน	
คนนิยมสูบบุหร่ีกันเยอะข้ึน	และเป็นโรคนี้กันมากขึ้นไปด้วย	มีอาการหน้าอกบวมปูด,	 เหนื่อยง่าย	แค่เดินก็เหนื่อยได้,	
หายใจมีเสยีง	ถ้ารกัษาหรอืดแูลตวัเองไม่ด	ีกอ็าจจะเกดิภาวะหายใจล้มเหลวจนเสยีชวีติ	ควรดแูลตวัเอง	ด้วยการงดสบู
บุหรี่เพื่อตัวเองและคนในบ้าน,	หลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษต่าง	ๆ	จากมลภาวะรอบข้างก็ด้วย,	และควรไปพบแพทย์
ทันที	 เมื่อมีอาการผิดปกติของการหายใจ	

7. โรคภูมิแพ้ 
	 ภูมิแพ้ทีม่หีลากหลายชนดิ	สาเหตมุาจากอาการแพ้ต่อสารต่าง	ๆ	แม้กระทัง่อากาศและอาหาร	ทีท่�าให้เกิดการ

อกัเสบเรือ้รงัต่อเยือ่บตุ่าง	ๆ	ในร่างกาย	ซึง่อาจเกดิจากพันธกุรรม	และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา	มหีลากหลายอาการ	

เพราะอาการแพ้อาจเกิดแทบจะทุกส่วนของรา่งกาย	ทั้งการจาม,	หายใจล�าบากในเวลากลางคืน	ภูมแิพ้อากาศ	อาการ

ผื่นคันขึ้นตามร่างกายเมื่อทานอาหารที่ร่างกายไม่ชิน	ภูมิแพ้ผิวหนัง	อาการปวดท้องรุนแรง,	ขับถ่ายผิดปกติ	ภูมิแพ้ใน

ระบบทางเดินอาหาร	ภูมิแพ้แบบผสม	ส่วนใหญ่อาการจะเกิดเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย	เพราะในปัจจุบันไม่

ว่าจะอาหาร	หรืออากาศก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนด้วยกันทั้งนั้น	คนที่เป็นโรคนี้จึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี	

ในเบื้องต้นควรดูแลตัวเองโดยการนอนหลับ	และต่ืนให้เป็นเวลา,	ออกก�าลังกาย,	 รับประทานอาหารท่ีสดใหม่เสมอ,	

ที่นอน	หมอน	และผ้าห่มต้องซักให้สะอาดอยู่ตลอด,	หลีกเล่ียงอาหารที่ก่อให้เกิดอาการ	เช่น	อาหารทะเล,	ขนมปัง,	

นมววั	เป็นต้น	และเมือ่มีอาการให้หายาต้าน	“ฮสีตามนี”	เช่น	คลอเฟนนริามนิ	กจ็ะแก้อาการเบือ้ต้นได้	แต่ถ้าอาการ

หนักขึ้นก็ให้หยุดยา	แล้วพบแพทย์ทันที

8. โรคระบบประสาทจิตเวช 
	 เพราะชวีติทีย่งัคงต้องดิน้รนเพือ่ให้ชวีติรอด	การท�างานจึงมคีวามกดดัน	และความเครียดค่อนข้างสูง	จงึท�าให้

ผู้ที่เป็นโรคระบบจิตเวช	มีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน	 ท้ังนี้ยังรวมประเภทของคนท่ีทานยาลดความอ้วน,	ยาระงับประสาท	

หรือผู้ที่เป็นมาโดยก�าเนิด	คนที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับคนปกติ	ท�าให้มองไม่ค่อยออกว่าใครเป็น	แต่อาจ

ท�าอะไรทีร้่ายแรงขึน้เมือ่เกดิการกดดนั	หรอืรบัเอาความเครยีดมาก	ๆ	ในบางรายกเ็กดิจาการขาดยาทีไ่ด้รบัเป็นประจ�า	

ผูป่้วยสามารถอยูร่่วมกบัคนปกตไิด้	เพยีงแต่อาจจะต้องได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชดิโดยคนในบ้าน,	ลดความเครยีดลงโดย

การพดูคยุ	ปรบัทุกข์กบัคนใกล้ชดิ,	ถ้ารูส้กึกดดันให้เอาตัวเองออกจากสถานการณ์นัน้โดยทันท	ีและในรายทีม่อีาการผดิ

แปลกจนถึงขั้นอาละวาด	ให้เรียกศูนย์ช่วยเหลือเพื่อมารับตัวไปพบแพทย์	และวินิจฉัยอาการกันต่อไป
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9. โรคระบบกล้ามเนื้อ 
	 เส้นเอน็อกัเสบ	ไม่ว่าจะเกดิจากการก้มดโูทรศพัท์,	การท�างานหน้าจอคอม	หรือการเล่นกฬีา	และจะปวดรุนแรง

มากขึน้เมือ่มกีารถกูกระตุน้	 ถ้าในคนปกตไิม่มอีาการปวด	แต่คนทีเ่ป็นจะปวด	และเมือ่เกดิอาการปวดจริงจัง	กจ็ะปวด

มากกว่าคนปกติถงึ	2	เท่า	เมือ่เป็นแล้วอาการเริม่หนกัขึน้	กจ็ะพ่วงเอาสารพดัโรคทางจติมาด้วย	คอื	โรคซึมเศร้า,	วติก

กงัวล,	นอนไม่หลบั	และอ่อนเพลยี	ผูท้ีเ่ป็นสงัเกตได้ง่าย	ๆ	คอื	จะมอีาการบวมตามข้อมอื	ข้อเท้า,	ไวต่อเสยีงและแสง,	

ปวดศีรษะมากในช่วงเช้า,	ปัสสาวะบ่อย,	ปวดท้องเรื้อรัง	และท้องเสียง่าย	ติดต่อกันเป็นเวลานาน	3	เดือน	และถ้ามี

อาการปวดหัวรุนแรงขึ้นก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที	แนวทางในดูแลตัวเอง	คือ	งดเล่นโทรศัพท์	และจ้องจอคอมสักพัก	

พร้อมทั้งลดความเครียดจากงานลง	ทานอาหารที่มีประโยชน์	ออกก�าลังกายเพ่ือบริหารจุดท่ีปวดแบบเบา	ๆ	และ

พยายามนอนให้ตรงเวลาเสมอ

10. โรคอ้วน 
	 โรคอ้วนกเ็ป็นอีกโรคท่ีคนไทยนิยมเป็นกนัมาก	เพราะด้วยการบริโภคทีง่่ายขึน้	และการท�างาน	หรอืใช้ชีวติแบบ

คนสมัยใหม่ที่ต้องท�างานตลอดเวลา	จนไม่ได้ให้ความสนใจต่อการออกก�าลังกาย	หรือในรายที่เป็นโดยก�าเนิด	เพราะ

ร่างกายเผาผลาญพลงังานได้น้อยกว่าคนปกต	ิและอาจจะเป็นผลข้างเคยีงจากยาบางชนดิอกีด้วย	โรคอ้วนนีย้งัเป็นสาเหตุ

ต้น	ๆ	ของโรคเบาหวาน,	ความดนั,	ภาวะหยดุหายใจเฉียบพลนั	และอกีหลาย	ๆ	โรคร้าย	เมือ่มนี�า้หนกัทีเ่กนิกว่าความ

สงูค่อนข้างมาก	ล�าตวัเริม่หนา	และมอีาการหายใจล�าบาก	นัน่คอืสญัญาณว่าควรทีจ่ะต้อง	เริม่ลดความอ้วนแบบจรงิจัง	

ก่อนที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนอันตรายอื่น	ๆ	ตามมา	ควรที่จะลดน�้าหนักให้ได้	10%	ภายใน	6	เดือน	เพื่อไม่ให้อันตราย

และหักโหมไป	ตัวเลขนี้จึงถือว่าเหมาะสมแก่คนที่ต้องการลด,	ดูแลอาหารการกินท่ีต้องเพ่ิมอาหารไขมันต�่า	ลดอาหาร

ไขมันสูง	 เพิ่มผักและผลไม้,	ลดการใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่,	ลดความเครียด	แล้วหันมาออกก�าลังกายให้บ่อยข้ึน	และ

ในรายที่มีอาการอ้วนมากเกินไป	จนไม่สารถลดได้เอง	แพทย์ก็อาจวินิจฉัยเพื่อท�าการผ่าตัด	ลดกระเพาะอาหารลงได้	

	 ภัยเงียบท่ีซ่อนตัว	อยูใ่นการใช้ชีวติประจ�าวนัทีผิ่ดเพ้ียนไป	อย่าได้ละเลยหรือคดิว่ายงัมาไม่ถึง	เพราะเราสามารถ

เป็นได้ทกุเม่ือทีเ่ราไม่ดแูลตวัเองให้ด	ีและไม่ใส่ใจในสขุภาพ,	อาหารการกนิ	หรอืแม้แต่การเป็นอยู	่ทีต้่องสะอาดและถกู

หลกั	เพราะถ้าเราใส่ใจกจ็ะสามารถลดความเสีย่งต่อ	10	โรคนี	้ เพือ่ทีจ่ะได้เป็นแบบอย่างแก่ผูท้ีก่�าลงัเป็น	หรอืเป็นแล้ว

ให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องต่อไป	ทั้งนี้ในคนที่เป็นแล้ว	ก็ควรดูแลรักษาตัวเองให้ดี	และหมั่นพบแพทย์อยู่ตลอดด้วยเช่นกัน

อ้างอิง	 :	http://www.thailovehealth.com/disease/health-3927.html
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