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EDITOR’S TALKบ.ก.ทักทาย

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจำาดีเอสไอไตรสาร ฉบับที่ 4/2562
คำ�ถ�ม : ทรัพย์สินท�งปัญญ�หม�ยถึงอะไร ?

ส่งลุ้นร�งวัลได้ที่ : กรมสวบสวนคดีพิเศษ ส่วนประช�สัมพันธ์

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล 

จะได้รางวัลเป็น 
ทรัมไดรฟ์

จำานวน 20 รางวัล

 วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 เป็นฉบับสุดท้าย

ของปงีบประมาณนีแ้ลว้นะคะ เวลาผา่นไปอย่างรวดเร็ว ความเปลีย่นแปลงเกิดข้ึนมากมายหลายอยา่ง 

แต่การทำางานของพวกเราชาวดีเอสไอ ยังเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะ

 ดเีอสไอไตรสารฉบบันี ้มเีรือ่งราวทีน่า่สนใจมากมาย อาทเิชน่ แนวทางการพฒันาการดำาเนนิคดี

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การประสานความร่วมมือในการ

ปฏบิติังานปอ้งกันและปราบปรามการกระทำาความผดิเกีย่วกับคดพีเิศษ พ.ศ. 2562 ระหวา่งสำานกังาน 

ก.ล.ต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล 

ในรอบปงีบประมาณ 2562 ศูนยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม กรมสอบสวน

คดพีเิศษ ไดร้บัมอบหมายจากรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาหนีน้อกระบบ ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 

4 ตุลาคม 2559 เรื่องการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 

ใน 5 มติ ิโดยเนน้การช่วยเหลือลูกหนีแ้ละประชาชนทีไ่ม่ไดร้บัความเปน็ธรรมดว้ยการบรูณาการหนว่ยงาน 

ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม เน้นการทำางานด้วยมาตรการเชิงรุก ลงพื้นที่สืบสวน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อนำาผู้กระทำาความผิดมารับโทษ  

พรอ้มกบัการนำานวัตกรรมสือ่การเรียนรู้ “THE CHOICE เกมทางเลือกทางรอด” ขยายผลการดำาเนนิการ

ตามมาตรการปอ้งกนั ซึง่เปน็การแกไ้ขปญัหาอยา่งยัง่ยนื รายละเอยีดเพิม่เตมิและเรือ่งราวทีน่า่สนใจอืน่ ๆ   

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมา

ได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

กองบรรณาธกิารยนิดทีีจ่ะรบัขอ้เสนอแนะจากท่านเพือ่นำาไปปรับปรุงการจดัทำาวารสาร DSI ไตรสาร 

ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ
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เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมรับบริจ�คโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล 

แด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 10 โครงก�ร “ดีเอสไอ เทิดไท้พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษ� 67 พรรษ� 28 กรกฎ�คม 2562”

ดีเอสไอ ร่วมกิจกรรมบริจ�คโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ณ กระทรวงยุติธรรม

 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

และพนัตำารวจโท ปกรณ ์สชุวีกลุ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พรอ้มดว้ยขา้ราชการและเจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มบรจิาคโลหติ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  

โดยไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จงัหวดันนทบรุ ีนำาแพทย์ พยาบาล และอุปกรณร์บับรจิาคโลหติ มาใหบ้รกิาร ณ หอ้งรบัรอง  

ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำานวน 149 คน และสามารถรับบริจาคโลหิตได้จำานวนทั้งสิ้น 110 ยูนิต

 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ 

เจา้หน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมกจิกรรมบรจิาคโลหติ ภายใตช้ือ่ “โครงการบรจิาคโลหติ เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโลหิต ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม  ตลอดจน 

เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีใ่นสงักดักระทรวงยุตธิรรม ไดเ้ปน็สว่นหนึง่ในการรว่มทำาความดี โดยมี ศาสตราจารยพ์เิศษ วศิษิฎ ์วศิษิฎส์รอรรถ  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีมห�มงคลเจริญพระพุทธมนต์ถว�ยพระร�ชกุศล

และถว�ยพระพรชัยมงคลเนื่องในโอก�สมห�มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษ�

ดีเอสไอ ร่วมพิธีถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

มอบหมายให ้พันตำารวจโท ปกรณ ์ 

สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวน 

คดพิีเศษ รว่มพธิมีหามงคลบำาเพญ็ 

พระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำานวน 191 รูป  

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหามงคล  ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร  

พันตำารวจโท ปกรณ์  สชุวีกลุ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ พรอ้มดว้ยขา้ราชการและเจ้าหนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร 

และข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์

ปฏิญาณ พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำาถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ บริเวณโถงกลาง หน้าศูนย์บริการร่วม กระทรวง

ยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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DSI จัดพิธีถว�ยร�ชสักก�ระ ถว�ยพระพรชัยมงคล และถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณ

เพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

DSI ร่วมพิธีว�งพ�นพุ่มถว�ยร�ชสักก�ระเนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน 

ในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พรอ้มกราบบงัคมทลูถวายพระพรชยัมงคล และถวายสตัยป์ฏญิาณฯ โดยม ีพนัตำารวจโท กรวชัร์  

ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมท้ังร่วมลงนามถวายพระพร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท กรวัชร์  

ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำาปีพุทธศักราช 2562 โดยมี พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน 

ในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
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พิธีถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำ�ปี 2562

เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และลงน�มถว�ยพระพร

 วนัอาทติยท์ี ่28 กรกฎาคม 2562 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ  วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ นายไตรยฤทธิ ์ เตมหวิงศ ์ นายมณฑล แกว้เกา่  

และพนัตำารวจโท ปกรณ ์ สุชีวกลุ รองอธบิดีกรมสอบสวนคดพิีเศษ นำาคณะขา้ราชการ และเจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มพิธถีวายสตัยป์ฏญิาณ  

เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำาปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และลงนามถวายพระพร  

ณ พระบรมมหาราชวัง

ผู้บริห�รและข้�ร�ชก�รกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีจุดเทียนถว�ยพระพรไชยมงคล

เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ประจำ�ปี พุทธศักร�ช 2562

 วันอาทิตย์ท่ี 28 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์   

เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ

และจุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธี และกล่าวนำา

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำาปีพุทธศักราช 2562  ณ ท้องสนามหลวง
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w
DSI ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถว�ยพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง

 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ 

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหาร

กระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ดีเอสไอ ร่วมง�นบำ�เพ็ญกุศลทักษิณ�นุประท�นและว�งพวงม�ล� เนื่องในง�น “วันรพี”

 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  พันตำารวจโท มนตรี บุณยโยธิน 

ผู้อำานวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมงานบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในงาน “วันรพี” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา 

ถนนพระราชดำาเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปี

ดีเอสไอ จัดกิจกรรมจิตอ�ส� 904 “หลักสูตรประจำ�” รุ่นที่3/62

“เป็นเบ้� เป็น แม่พิมพ์” แก่พนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ 

DSI ร่วมลงน�มถว�ยพระพรฯ เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง ประจำ�ปีพุทธศักร�ช 2562

 วนัพธุที ่7 สงิหาคม 2562  นางสาวพรพมิล วรดลิก ทีป่รกึษากจิกรรมพเิศษสำานกังานมลูนธิชัิยพัฒนา ให้เกยีรตเิปน็วทิยากรบรรยายหวัขอ้ ศาสตร์

พระราชาจากปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การพัฒนาท่ียัง่ยนื ตอ่มาระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ร้อยตำารวจเอก ทนิวฒุ ิสลีะพัฒน ์ผูอ้ำานวยการ 

ส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 1 และคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำา” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า  

เป็น แมพ่มิพ์” ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากรบรรยายหวัขอ้ ศาสตรพ์ระราชาจากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ตอ่) ในโครงการฝกึอบรมหลกัสูตร “สอบสวน

คดีพิเศษ” รุ่นที่ 10 โครงการดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำานวน 42 คน โดยจะดำาเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที ่

 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องไมดาส 2 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  พันตำารวจโท  

ปกรณ์  สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นำาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ 

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานวางแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำาปีพุทธศักราช 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ เทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 12 สิงห�คม 2562 ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปล� 

และกิจกรรมศึกษ�เรียนรู้กิจก�รภ�ยในศูนย์ตุ๊กต�ช�ววัง บ้�นบ�งเสด็จ

 วันพฤหัสบดีท่ี 14 สิงหาคม 2562 พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  

เทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้กิจการภายในศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 

บ้านบางเสด็จ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตำาบลบางเสด็จ อำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ  

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมไทย 

แบบโบราณของไทย ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็น 

การสร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่นำ้าซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในนำ้าเจ้าพระยา  

ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

DSI ร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้�งป่� สร้�งคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ณ จังหวัดชลบุรี

 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล  

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ เขา้รว่มกจิกรรม “ยตุธิรรม สรา้งปา่ สรา้งคน  

เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสมหามงคล พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ภายใตโ้ครงการเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช

วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 

ในพิธีเปิด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  

ผูช่้วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยตุธิรรม คณะผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม หวัหนา้สว่นราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม รวมทัง้ เรอืโท ศตวรรษ  

อนันตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ณ เรือนจำากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institution of 
Justice – TIJ) หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency – NCA) สหราชอาณาจักร ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy  
and Good Governance - CPG) แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ ECPAT ประเทศไทย  
และมูลนิธิ A21 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ: มาตรฐานจริยธรรมด้านสิทธิเด็กและการวิเคราะห์จิตวิทยา (Child Rights Ethical Standards  
and Psychological Analysis for Law Enforcement Training) ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล ถนนพระราม 1  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมต่อเด็ก เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมด้านสิทธิเด็ก  
และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ผลกระทบทางจิตท่ีเกิดขึ้นกับผู้เสียหาย 
ที่เป็นเด็ก รวมถึงผลกระทบทางจิตที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเอง
 ผูเ้ขา้รว่มการอบรมประกอบดว้ย เจ้าหนา้ทีสื่บสวนและนกัจิตวทิยาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรมตอ่เดก็ อาท ิ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) กองบังคับการปราบปราม 
การกระทำาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำาจากประเทศไทยและต่างประเทศมาให้ความรู ้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม อาทิ สำานักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI), สำานักงานสืบสวนความม่ันคงมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (HSI),  
โรงเรียนนายร้อยตำารวจเนเธอร์แลนด์, นักจิตวิทยาจากมูลนิธิ A21 ฯลฯ
 การฝึกอบรมนี้ นอกจากเป็นการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมด้านสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานในระดับสากล  
ยังถือเป็นการริเร่ิมการศึกษาเชิงจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ท้ังในมุมมองของผู้กระทำาความผิด ผู้เสียหายท่ีเป็นเด็ก  
รวมถงึผลกระทบทางจติวทิยาทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูป้ฏบัิตงิานโดยตรง ซ่ึงเปน็โอกาสอันดีของผูเ้ขา้รว่มการอบรมทีจ่ะศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ประสบการณร์ะหวา่งกนั และยงัสามารถรว่มกนัเสนอแนวคดิเพือ่พฒันามาตรฐานการปฏบิตัเิพือ่ให้เปน็ไปตามสทิธเิดก็ แนวคดิในการบรหิาร
จัดการผู้กระทำาความผิด และพัฒนาแนวปฏิบัติและสวัสดิการต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อลดผลกระทบทางจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

DSI จับมือกับ TIJ สหร�ชอ�ณ�จักรและภ�คเอกชน

จัดก�รฝึกอบรมเพื่อยกระดับม�ตรฐ�นจริยธรรมด้�นสิทธิเด็ก
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DSI นำ�ร่อง จัดอบรมสัมมน� ก�รใช้เครื่องมือโปรแกรมวิเคร�ะห์ก�รกระทำ�คว�มผิด

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2542 ณ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

ดีเอสไอ จัดโครงก�รสร้�งเครือข่�ยบูรณ�ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม

ด้�นสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่ ประจำ�ปี 2562

 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท กรวัชร์  

ปานประภากร รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เปน็ประธานในพธิเีปิดการอบรมสมัมนา การใชเ้ครือ่งมอืโปรแกรมวเิคราะหก์ารกระทำาความผดิ  

ตามพระราชบัญญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 ณ โรงแรมวงัใต ้จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึง่มีหนว่ยงานเขา้รว่มการอบรมสมัมนา  

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 สถานีตำารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตำารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ สถานีตำารวจภูธรพุนพิน 

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีความมั่นคง ได้เร่ิมจัดทำาโครงการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การกระทำาความผิด  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยดำาเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลบูรณาการ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน  

คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมสรรพากร และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งศึกษา รวบรวมข้อมูล และนำามากำาหนด

รูปแบบและลักษณะโครงสร้างของโปรแกรม และดำาเนินการพัฒนาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนที่มีประโยชน์ และช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางสุวิมล สายสุวรรณ ผู้อำานวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรม ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี 

เชิงพื้นที่สมัยใหม่ ประจำาปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อำาเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้บูรณาการ 

ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หน่วยป้องกันรักษาป่า สต.2 (ทุ่งหว้า) อุทยานธรณีสตูล กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหาญ และชมรมสื่อมวลชน

จังหวัดสตูล ซ่ึงมีสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสตูล จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการสัมมนา  

รวมจำานวน 93 คน

 โครงการดังกลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายบูรณาการกับหน่วยงานรัฐและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เครื่อง

มือเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

สร้างมาตรฐานในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพ่ือพัฒนาพยานหลักฐาน 

ท่ีไดจ้ากการใชร้ะบบเทคโนโลยเีชงิพืน้ทีส่มยัใหม ่และระบบภมูสิารสนเทศมาเป็นพยานหลกัฐานการพิจารณาคดใีนชัน้สอบสวนและชัน้ศาลได้
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ดีเอสไอ จัดโครงก�รสร้�งเครือข่�ยบูรณ�ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม

ด้�นสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่ ประจำ�ปี 2562 (ต่อ)

ก�รประชุมทวิภ�คีระหว่�งกรมสอบสวนคดีพิเศษและร�ชอ�ณ�จักรโมร็อกโก

“คว�มร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในก�รสืบสวนสอบสวนคดีก�รค้�มนุษย์”

 นอกจากนีย้งัเป็นการดำาเนนิการตามนโยบาย RoadMap ของกระทรวงยตุธิรรม ประจำาป ี2560 ตามยทุธศาสตรก์ระทรวงยตุธิรรม  

ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) โดยให้สอดคลอ้งกับยทุธศาสตรท่ี์ 3 คอื การอำานวยความยตุธิรรม เพือ่ให้ประชาชนเขา้ถงึความยตุธิรรม  

และเขา้ถงึบรกิารดา้นนติวิทิยาศาตรไ์ด้งา่ย สะดวก รวดเรว็ และยงัสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล Thailand 4.0 ทีมุ่่งมัน่ใหก้ารบรกิาร 

ของภาครัฐ นอกจากการนำานวัตกรรมมาใช้ในการบริการแล้วยังต้องทำาเรื่องของมาตรฐานเข้ามาเพ่ือให้เป็น Value Service  

ทีม่กีารรบัรองการตรวจสอบ เพือ่ใหม้คีวามนา่เชือ่ถอืและมีประสทิธภิาพในการสบืสวนสอบสวนคดพิีเศษ  ทัง้นีเ้ครอืข่ายภาคประชาชน

ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งยังให้ความร่วมมือในการนำาลงพื้นที่สำารวจป่าดงดิบอีกด้วย

 

 ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 กระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้ พันตำารวจตรี อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ ผู้อำานวยการ 

ส่วนคดีการค้ามนุษย์ 3 กองคดีการค้ามนุษย์ และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 

การค้ามนุษย์ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานของราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และความเป็นไปได้ในการจัดทำาบันทึก

ข้อตกลงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับราชอาณาจักรโมร็อกโก ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าพบ Khalid  

ZEROUALI Wali, Director of Migration and Border Surveillance ผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์แห่งราชอาณาจักร

โมร็อกโก มีหน้าที่กำากับดูแลเรื่องของการอพยพย้ายถิ่น และเฝ้าระวังดูแลแนวชายแดน เพ่ือหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์  

และช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างกองคดีการค้ามนุษย์และหน่วยงานของราชอาณาจักรโมร็อกโก
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 วนัองัคารที ่9 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจโท กรวัชร ์ปานประภากร  รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ เปน็ประธานเปดิโครงการแนวทาง

การพัฒนาการดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำาความผิด

แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเป็นระบบ ณ โรงแรมเอ็ม พัทยา ซอยนาเกลือ 25 อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการฯ ได้แก่ สภ.เมืองพัทยา สภ.หนองปรือ สภ.บางละมุง สภ.นาจอมเทียน สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี สรรพากรพื้นที่

ชลบุรี 3 พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตำารวจภูธรจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 2 

 พันตำารวจโท กรวัชร์ กล่าวว่า การเปิดเสรีด้านการลงทุนซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกับประชาคมอาเซียนทำาให้ชาวต่างชาติเข้ามา 

ลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมีธุรกิจแฝงหรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ อาศัยช่องว่าง 

ของกฎหมายเขา้มาดำาเนนิธรุกจิในประเทศไทย ดงันัน้เพือ่เปน็การปอังกนัธรุกจิของคนไทยทีย่งัไมพ่รอ้มแขง่ขนั และกอ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น 

การค้ากันอย่างเป็นธรรมระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ รัฐไทยจึงตราพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ข้ึน  

เพื่อใช้เป็นกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยมีบทนิยามคำาว่า “คนต่างด้าว” และใช้หลักการที่ว่า 

หา้มคนตา่งดา้วประกอบธรุกจิตามบญัชทีา้ยกฎหมาย เวน้แตไ่ด้รบัอนุญาตจากอธบิดกีรมพัฒนาธรุกจิการคา้กอ่น แตต่อ้งยอมรบัวา่นกัลงทุน

ต่างประเทศที่กำาลังคิดจะมาลงทุนในประเทศไทยย่อมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เพราะต้องถูกแยกเป็นคนต่างด้าว มาตรฐานการทำาธุรกิจ 

ต่าง ๆ  อาจไม่เหมือนคนไทย จึงเกิดความพยายามทำาให้บริษัทเป็น “นิติบุคคลไทยไม่แท้ หรือหาตัวแทนเชิด” โดยจะเห็นว่ามีความพยายาม

ตั้งบริษัทโดยใช้คนไทยเป็น “นอมินี” เข้าถือหุ้นแทนคนต่างชาติเกิดขึ้นเป็นจำานวนมากกรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ตั้งคณะทำางานขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัญหาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  

และหาวิธีการไม่ให้เกิดปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวของคนต่างชาติ ปี พ.ศ. 2560 โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กรมการปกครอง กรมสรรพากร และสำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง (สำานกังานตำารวจแห่งชาต)ิ พฒันาการดำาเนนิคดตีามกฎหมายวา่ดว้ย

การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว โดยการออกแบบและสร้างนวตักรรมเคร่ืองมอืโปรแกรมวเิคราะหก์ารกระทำาความผดิตามพระราชบัญญัติ 

การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 เปน็การพัฒนาการสบืสวนสอบสวน โดยใชเ้ทคโนโลยมีาเปน็เครือ่งมอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานคด ี 

โดยโปรแกรมแสดงผลเป็นภาพในลักษณะเป็นเส้นเวลา (Timeline) ทำาให้เห็นพฤติการณ์แห่งการกระทำาความผิดสามารถนำาไปวางแผน

การปฏิบัติงานคดีได้ง่าย มีการประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และมีมาตรฐาน ที่สำาคัญสามารถทำางานบนระบบ 

ของโปรแกรมไดท้กุสถานทีท่ีม่สีญัญาณอนิเทอรเ์นต็ ทำาใหก้ารสรปุสำานวนคดทีำาได้เรว็ขึน้เปน็อยา่งมาก และสามารถลงโทษผูก้ระทำาความผดิ 

ได้อย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้การกระทำาความผิดฝ่าฝืน พระราชบัญญัติดังกล่าวของคนต่างชาติลดลงไปด้วย

DSI ชูโปรแกรมวิเคร�ะห์ก�รกระทำ�คว�มผิด นอมินีต่�งช�ติ นำ�ร่อง 4 เมืองใหญ่
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รองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจสหพันธ์ออสเตรเลียฝ่�ยปฏิบัติก�ร

เข้�เยี่ยมค�รวะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระชับคว�มร่วมมือทุกมิติ

DSI ร่วมประชุมหัวหน้�หน่วยง�นภ�คี Taskforce Storm เพื่อร่วมกันต่อต้�นย�เสพติดและ

อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ

 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนีล แกกัน (Mr. Neil Gaughan) รองผู้บัญชาการตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย 

ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Commissioner Operations, Australian Federal Police (AFP)) เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เข้าร่วมในการหารือด้วย โดยทั้งสองฝ่ายยินด ี

ทีค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งหนว่ยงานมพีลวตัทีเ่ดน่ชัดในทกุมติิ ท้ังความร่วมมือทางคดีและวิชาการ และต่างตระหนกัถงึความจำาเปน็ในการพฒันา

ความร่วมมือเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบันต่อไป อาทิ ความร่วมมือด้านข่าวกรอง และความร่วมมือ

ระหวา่งหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายระดบัภมูภิาค (Regional Law Enforcement Cooperation) ในป ีพ.ศ. 2559 DSI และ AFP ไดร้ว่มลงนาม 

ในเอกสารความตกลงที่สำาคัญระหว่างกัน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และข้อตกลงการจัดตั้ง

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมด้านปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce STORM) ทั้งนี้ AFP เป็นหน่วยงานบังคับ 

ใช้กฎหมายของออสเตรเลียที่มีสำานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาร่วม 40 ปี และมีความร่วมมือกับ DSI มาตั้งแต่ที่ DSI เริ่มก่อตั้งขึ้น  

และเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันจะพัฒนาไปด้วยดีสืบไป

 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และพันตำารวจเอก อคัรพล บณุโยปษัฎมัภ ์ผูอ้ำานวยการกองกจิการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ

เข้าประชมุผู้บริหารหนว่ยงานภาคีของหนว่ยปฏบัิตกิารเฉพาะกจิดา้นปราบปรามยาเสพตดิและอาชญากรรมขา้มชาต ิ(หนว่ยปฎบัิตกิารสตอรม์  

หรือ Taskforce Storm) ซึ่งได้จัดต้ังมาตั้งแต่ปี 2559 โดย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ลงนามข้อตกลงจัดตั้งฯ ร่วมกับ 

ผูบ้รหิารอกี 4 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) สำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

(ปปง.) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และสำานักงานตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police – AFP) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยและออสเตรเลีย ในการสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
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DSI จัดกิจกรรมเครือข่�ยภ�คประช�ชนร่วมป้องกันก�รเกิดอ�ชญ�กรรมค้�มนุษย์

 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่าย

ภาคประชาชนเพือ่การปอ้งกันและปราบปรามคดคีวามผดิฐานคา้มนษุยด์า้นแรงงาน โดยกจิกรรมในครัง้นี ้กองคดกีารคา้มนษุย ์ไดบ้รูณาการ 

ร่วมกับส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 การจดักจิกรรมในครัง้นีเ้ปน็การดำาเนนิกจิกรรมภายใตโ้ครงการการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง กรณีการกระทำาความผดิ 

ฐานค้ามนุษย์ (TIPNET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และกระบวนการ

สืบสวนสอบสวน การตรวจที่เกิดเหตุ และการรักษาที่เกิดเหตในเบ้ืองต้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังน้ี คือ เครือข่าย

แรงงานพม่าที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เครือข่ายทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเป็น 

เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการทำางาน  การประสานความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ การรายงานการข่าว เพื่อเฝ้าระวัง

อาชญากรรมในพื้นที่ร่วมกัน  ตลอดจนการบูรณาการทำางานในด้านการสนับสนุนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  และสร้างช่องทาง 

การติดต่อส่ือสารให้ข้อมูลด้านการข่าว โดยเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แรงงาน (lpn) ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่อยู่ใน กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ก�รประชุมทวิภ�คีระหว่�งกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำ�รวจแห่งส�ธ�รณรัฐ

แห่งสหภ�พเมียนม�เพื่อต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ข้�มช�ติ

 ตามที่ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้กองคดีการค้ามนุษย์ดำาเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ (TIPNET) กิจกรรมที่ 4 “การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวน

คดีพิเศษและตำารวจแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2562  

ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 

การดำาเนินงาน รวมถึงแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการปราบรามขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
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 พันตำารวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อำานวยการ 

กองคดีการค้ามนุษย์ และคณะเจ้าหน้าที่ คดีการค้ามนุษย์ 

ประชุมหารือร่วมกับ และพลจัตวามิน ตู (Pol.Brig.Gen.

Myint Htoo) และคณะเจ้าหน้าที่ตำารวจแห่งสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงาน

ต่อเนื่องจากการประชุมทวิภาคีครั้งที่ 19 การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลการดำาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ แนวทาง 

และการประสานงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน (NGOs) 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ รวมถึงระดมความเห็นเพื่อแสวงหากรอบ 

ความร่วมมือในการดำาเนินคดีกับขบวนการนายหน้า 

ค้ามนุษย์ข้ามชาติ

 นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำารวจแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” ครั้งที่ 21 ซึ่งทางตำารวจแห่งสาธารณรัฐเมียนมา จะเป็นเจ้าภาพการประชุม อีกด้วย

แกนนำ�และสม�ชิกเครือข่�ย DSI ร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนก�รมีส่วนร่วม

 วันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 นายมณฑล  แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสรุปบทเรียน  

และรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน โดยมีแกนนำาและสมาชิกเครือดีเอสไอภาคประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการ

มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ  และตัวแทนสมาชิกเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน ได้นำาเสนอแนวทางการขับเคลื่อน 

วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเชิงรุก ณ โรงแรมทีเค พาเลชแอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ก�รประชุมทวิภ�คีระหว่�งกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำ�รวจแห่งส�ธ�รณรัฐ

แห่งสหภ�พเมียนม�เพื่อต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ข้�มช�ติ (ต่อ)
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปี

DSI ร่วมง�นทำ�ล�ยของกล�งคดีละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ปี 2562

ดีเอสไอ ร่วมง�นรำ�ลึกถึงบิลลี่ และร่วมเสวน� ก�รฆ�ตกรรมอำ�พร�งศพบิลลี่ 

ใครรับผิดชอบ! ที่ ม.รังสิต

 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562  พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมณฑล  แก้วเก่า  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำารวจโท นิรุติ พัฒนรัฐ  รองผู้อำานวยการกองคดีทรัยพย์สินทางปัญญา และข้าราชการกรมสอบสวน 

คดพีเิศษ รว่มงานทำาลายของกลางคดลีะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทีค่ดถึีงทีส่ดุแลว้ จดัโดย กรมทรพัยส์นิทางปญัญา  โดยม ีนายจุรนิทร ์ ลกัษณวศิษิฏ ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี  ณ ลานเอนกประสงค์กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 

กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ จัดงานรำาลึกถึงบิลลี่ 

และเสวนาวิชาการ เรื่อง การฆาตกรรมอำาพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่  บุคคลใดต้องรับผิดชอบ โดยมี พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  นายชนม์สวัสดิ์ ประศาสน์ครุการ นักสืบสวนสอบสวนชำานาญการพิเศษ กองปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 2 (ป.ป.ท.)  นายแสงชัย  รัตนเสรีวงษ์  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษย์ และนางสาวสัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการ 

นักนิติศาสตร์สากล ร่วมเสวนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 6-200 ตึก 6 อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีดีเอสไอ ภ�ค 5 ฝึกทบทวนก�รใช้อ�วุธปืนเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น

 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5  ได้จัดการฝึกทบทวนการยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง ในการฝึก

ทบทวนการใช้อาวุธปืนแก่ข้าราชการและพนักงานราชการ (ฝึกภาคทฤษฎีและภาคสนาม) ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้อาวุธปืนให้มีความชำานาญ 

สามารถชว่ยชวีติตนเอง  เพือ่นรว่มงาน และผูอ้ืน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในสภาพพืน้ทีท่ีเ่ปน็เสน้ทางการลำาเลยีงของยาเสพตดิ และการกระทำา 

ความผิดกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงผู้มีอิทธิพล ซุ้มมือปืน จึงมีความจำาเป็นท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้อาวุธประจำากาย การฝึกยิงปืน 

ในสถานการณต่์าง ๆ  และใหม้คีวามรูเ้ก่ียวกับการประกอบ การถอดอาวธุปนื การแกไ้ขปญัหาเม่ือเกดิปญัหาตา่ง ๆ  และใชง้านอาวธุประจำากาย

ปืนยาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนสนามยิงปืน จากกองพันพัฒนาที่ 3 อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเรืออากาศเอก ชัยธัช  มารังค์ พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ อดีตครูฝึกคอมมานโดทหารอากาศ เป็นผู้ให้ความรู้ และ เรืออากาศตรี กิตติคม คงสมโภชน์ พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ เป็นผู้ช่วยครูฝึก ซึ่งมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พนักงานราชการ ของศูนย์ปฏิบัติการ 

คดีพิเศษศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 เข้าร่วมการฝึกดังกล่าว

ภารกิจทั่วไป

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปี

 

โครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง และก�รสอบข้อเท็จจริง

คว�มรับผิดท�งละเมิดให้กับข้�ร�ชก�รของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562

 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการดำาเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผดิทางละเมดิให้กับขา้ราชการของกรมสอบสวนคดพิีเศษ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเบสทเ์วสเทริน์พลสั แวนดา้แกรนด ์แจง้วฒันะ กรงุเทพมหานคร 

โดยในครัง้นีม้ขีา้ราชการซึง่เปน็คณะกรรมการวนิยัประจำากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ารบัการฝึกอบรม จำานวน 50 ทา่น ซ่ึงจดัข้ึนระหว่างวันที ่25 – 28  

มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะและวิธีปฏิบัติในการดำาเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีแนวคิด ทัศนคติ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นธรรม และตระหนักในบทบาทหน้าที่และสำานึกใน

จริยธรรมของผู้เป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำ�กัด ครบรอบ 48 ปี

  วันจันทรท์ี ่1 กรกฏาคม 2562 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท สุกิจ จ้อยสำาเภา และพันตำารวจโท  

เฉลิมชนม์ อุณหเสรี รองผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เป็นผู้แทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาส 

ครบรอบการก่อตั้ง บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำากัด 48 ปี โดยมี คุณมารุต  

อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร และ

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำากัด 

เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำากัด ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีดีเอสไอ รับก�รตรวจประเมินร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน  2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  

นายมณฑล แก้วเก่า  รองอธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดพิีเศษ และเจา้หนา้ทีผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง รว่มรบัการตรวจ 

ประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำาปี พ.ศ. 2562 หมวด 4 การวิเคราะห์ผลการผลดำาเนินงาน 

ขององค์การและการจัดการเรียนรู้ โดยมี รองศาสตราจารย์  รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม นางอุไรวรรณ โชติกกำาธร นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล 

และนางสาวดารัตน์ บริพันธกุล คณะผู้ตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน ก.พ.ร. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกรมสอบสวน

คดีพิเศษได้แสดงผลงานและนำาเสนอผลงานโดดเด่น และประสบความสำาเร็จ จากกระบวนการวิเคราะห์ผลการผลดำาเนินงานขององค์การ 

และการจัดการเรียนรู้ ผ่านวิสัยทัศน์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอาทิ หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ การใช้เทคโนโลย ี

สมัยใหม่ในการสืบสวนสอบสวน  (DSI Map อากาศยานไร้คนขับ)  ระบบปฏิบัติการ และการจัดการเรียบรู้

DSI ร่วมออกบูธ นิทรรศก�รง�น THAILAND SOCIAL EXPO 2019

 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2019  

ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562  

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย ์หนว่ยงานภาคเีครอืขา่ยดา้นสงัคม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม จากประเทศไทยและประเทศอาเซียน  

เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคม ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย



ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

21กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำ�กัด ครบรอบ 48 ปี

 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท พเยาว์ ทองเสน 

ผูอ้ำานวยการกองคดีทรพัยส์นิทางปญัญา เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดีพเิศษ  

ร่วมแสดงความยนิดีและมอบเงินสมทบทนุมูลนธิธิรรมรักษ์ (วดัพระบาทนำา้พ)ุ  

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องใน 

วันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ปีที่ 31  

โดยมี นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีคณะผู้บริห�รดีเอสไอ ให้ก�รต้อนรับและร่วมประชุมรับนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น

ของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม

 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ศาลพระพรหม 

ด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญานมุนี ห้องพระ ชั้น 2 และพระพุทธรูป ภายในห้องทำางาน ชั้น 9  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร

กระทรวงยุติธรรม เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม

โดยพร้อมเพรียง  รวมทั้ง พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร   

นายมณฑล  แก้วเก่า และพันตำารวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ในการนี้ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ได้รายงานบทบาท ภารกิจ อำานาจหน้าที่ของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ทั้งด้านการปราบปรามอาชญากรรม

คดีพิเศษ และการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งการขับเคลื่อนงาน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 

ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
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DSI รับร�งวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 ส�ข� Emerging Technology

 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จัดงานประกาศรางวัล 

โครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award 2019) ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4  

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

เป็นประธานเปิดงาน

 ในการนี้ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Emerging  

Technology จากโครงการ “DSI วานหน่อย ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) สำาหรับให้บริการประชาชน” ซึ่งเป็นระบบนำาร่อง 

ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการให้บริการข้อมูลและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในรูปแบบ

ของระบบสนทนาแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ภายใต้การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

และความมั่นคง ซึ่งพัฒนาโดยกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่จากส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ  

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ยังได้ร่วมออกบูธเพื่อนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  พร้อมสาธิตการใช้งานให้กับผู้ร่วมงานด้วย

DSI ฝึกอบรมหลักสูตร “พนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ” รุ่นที่ 10

 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562  พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก

อบรมหลักสูตร “พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ” รุ่นที่ 10 ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “สอบสวนคดีพิเศษ”  รุ่นที่ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้า

รับการอบรม จำานวน 42 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม - 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องไมดาส 2 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีจนท.ดีเอสไอ รับร�งวัลจ�กสม�คมนักข่�วอ�ชญ�กรรมฯ

 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ร้อยตำารวจเอก  

เขมชาติ ประกายมณี รองผู้อำานวยการกองกิจการระหว่างประเทศและ 

คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับมอบรางวัล 

สุดยอดเกียรติยศตำารวจไทย ประจำาปี 2561 จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรม

แห่งประเทศไทย ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 ทัง้นี ้การมอบรางวลัดงักล่าวถอืปฏิบตัสิบืเนือ่งกนัมา เพือ่ยกยอ่งเปน็ขวญักำาลงัใจ 

แก่นายตำารวจ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชน 

ที่สนับสนุนด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีDSI จัดกิจกรรมโครงก�รโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดธ�ตุทอง

           วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะทำางานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  

เพือ่ดำาเนนิกจิกรรม ตามแผนการดำาเนนิโครงการโรงเรยีนยติุธรรมอปุถมัภ ์(ในความรบัผดิชอบของกรมสอบสวนคดพีเิศษ) โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโรงเรียนในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การให้ความรู้  

ในการทำาแผนทีท่ำามอื เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัสงัเกต และเฝา้ระวงัจดุเสีย่งตา่ง ๆ  เปน็การปอ้งกนัภยัอาชญากรรมทีอ่าจเกดิขึน้กบัตนเอง นอกจากน้ี  

ยังเป็นการสร้างจิตสำานึกและรักความยุติธรรม รู้กติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมี

การแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฐานการป้องกันตัว และฐานเกมทางเลือก-ทางรอด (The Choice)

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมง�น/จัดนิทรรศก�รผลง�นของกรมฯ

ในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อขับเคลื่อนสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดฯ

 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนสำานักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนางานยุติธรรมให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” ณ  โรงแรมรามาการ์เด้น

 ในโอกาสน้ี กรมสอบสวนคดพิีเศษ ไดร้ว่มจดันทิรรศการ การดำาเนนิงานและผลงานดา้นตา่งๆ ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ซึง่ไดร้บัความ

สนใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และยุติธรรมจังหวัด เป็นอย่างดียิ่ง
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีDSI ร่วมง�นก�รแข่งขันทักษะวิช�ชีพเด็กและเย�วชน ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2562

จัดโดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน

DSI ร่วมง�น “ร�ชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอก�ส”

 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจตรี สุทศธวรรศ  

อารีย์รัตนะนคร  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน  

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2562” (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition 2019) จัดโดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

โดยม ีศาสตราจารยพ์เิศษ วศิษิฎ ์ วิศษิฎส์รอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานในพิธีเปดิ  ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลั

พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ

ผลติภัณฑ์ราชทณัฑ์ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครัง้ที ่52) “ราชทัณฑ์

แก้ไข คนไทยให้โอกาส” โดยมี นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำากลาง

คลองเปรม

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.บ�งกอกโพสต์ ครบรอบ 73 ปี

 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ มอบหมายให้ นายสมบุญ ม้าหาญศึก ผู้อำานวยการกองกฎหมาย เป็นผู้แทน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยนิดีและมอบกระเช้าดอกไม ้เนือ่งในโอกาสครบรอบ

การก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 73 ปี โดยมี คุณอนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าว

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ถนน  

ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีDSI จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�นวัตกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สู่ก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 ต�มเกณฑ์ PMQA 4.0

 วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมณฑล  

แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0  ณ โรงแรมที เค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ  

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำาเนินการในการพัฒนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีDSI ร่วมง�นวันสถ�ปน�กรมก�รขนส่งท�งบก ครบ 78 ปี

       วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562  พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง   

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจโท วชัิย  สวุรรณประเสรฐิ  

ผู้อำานวยการสำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคให้แก่ “กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่ง 

ทางบก” เพื่อนำาไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล  เนื่องในวันคล้าย 

วนัสถาปนากรมการขนสง่ ครบรอบ 78 ป ี โดยม ีนายพีระพล ถาวรสภุเจรญิ  

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบ  ณ กรมการขนส่งทางบก  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด ครบรอบ 16 ปี

  วนัพธุที ่14 สิงหาคม 2562  พนัตำารวจเอก ไพสฐิ  วงศ์เมอืง  อธิบดกีรมสอบสวน 

คดีพิเศษ มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร  ผู้อำานวยการกองคดีธุรกิจ

การเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสมทบทุน 

ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เนื่องใน 

วันคล้ายวันครบรอบ 16 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด 

 โดยม ีนายกาหลง ทรพัยส์อาด รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่สายงานระบบปฏิบตักิาร 

และ นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจองค์กร  

เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีรมว.ยธ. ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบ�ยก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รสอบสวนคดีพิเศษ

 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์   เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมมอบ 

นโยบายการปฏบิตัริาชการและขอ้สัง่การสำาคัญตามนโยบายรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ และเยีย่มชมการแสดงผลการดำาเนนิงาน 

สำาคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทุกท่าน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1  

ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี ปปง.ครบรอบ 20 ปี

 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562  พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบด ี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจโท พเยาว์ ทองเสน ผูอ้ำานวยการ 

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาค 

เพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

ครบรอบ 20 ปี สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมี 

พลตำารวจตร ีปรชีา เจรญิสหายานนท ์รกัษาราชการแทนเลขาธกิาร สำานกังาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ สำานักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ นายกานต์ 

ดุลยฤทธ์ิ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ณ สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปี

DSI สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ โดย ผู้บัญช�ก�รศึกษ�

และสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (MOU)

ผู้ช่วย รมว.ยธ. และคณะ เข้�เยี่ยมชมระบบส�รสนเทศ ดีเอสไอ

 วนัจนัทรท์ี ่19 สงิหาคม 2562 กรมสอบสวนคดพีเิศษ โดย พันตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มือง อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ รว่มกบั สำานกังาน

ตำารวจแหง่ชาต ิโดย พลตำารวจโท อภริตั นยิมการ ผู้บญัชาการศึกษา แทน ผูบ้ญัชาการสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิและสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ 

โดย พันตำารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

ณ กองบญัชาการศึกษา สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร เพ่ือเป็นการประสานความรว่มมือ 

ทางวิชาการ ในการสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาวิจัย การเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

             วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับข้าราชการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศ ในการสืบสวนสอบสวนทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี วันสถ�ปน�ตำ�รวจท่องเที่ยวดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด ครบรอบ 16 ปี

 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท พัฒนะ  ศุกรสุต  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน

ให้แก่กองทุนสวัสดิการกองบัญชาการตำารวจท่องเที่ยว เพื่อจะนำาไปบริจาคให้กับมูลนิธิ 

โรงพยาบาลตำารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงพยาบาลสงฆ์ และจัดสวัสดิการ 

ให้กบับุคลากรกองบญัชาการตำารวจทอ่งเทีย่ว เนือ่งในวนัคลา้ยวนัสถาปนากองบญัชาการ

ตำารวจท่องเที่ยว โดยมี พลตำารวจโท ธีรพล คุปตานนท์  ผู้บัญชาการตำารวจท่องเที่ยว  

เป็นผู้รับมอบ  ณ กองบัญชาการตำารวจท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ
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แนวท�งก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินคดี

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจ

ของคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2542 

โดยใช้โปรแกรมวิเคร�ะห์

ก�รกระทำ�คว�มผิดแบบบูรณ�ก�ร

อย่�งมีส่วนร่วมเป็นระบบ 

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีDSI ร่วมแสดงคว�มยินดี จส.100 ครบรอบ 28 ปี

 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำารวจเอก ปยิะ รักสกลุ ผู้อำานวยการ 

กองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี

และมอบเงินสมทบทุน “โครงการบริจาครถเข็นผู้ป่วย วิลแชร์” เนื่องใน 

โอกาสครบรอบการก่อต้ังสถานีวิทยุ จส.100 28 ปี โดยมี คุณอัจฉรา  

บวัสมบรูณ ์ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการฝา่ยผลติรายการวิทยแุละโทรทศัน ์สถานวีทิย ุ

จส.100 เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุ จส.100 อาคารตึกไทย ถนนพระราม 4  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีผู้แทนจ�กกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้�ร่วมง�นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณ

จ�กเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมาย 

ให้ผูแ้ทนจากกองคดทีรัพยส์นิทางปญัญา เขา้ร่วมงานมอบโลเ่ชดิชเูกยีรตจิากผลงาน

ของกองคดทีรพัยส์นิทางปญัญา กรมสอบสวนคดพีเิศษ ทีไ่ดส้บืสวนจบักุมผูก้ระทำา

ความผิดในขบวนการลักลอบจำาหน่ายฟิลเลอร์ (Filler) และ โบท็อกซ์ (Botox) 

ละเมิดเครื่องหมายการค้ารายใหญ่ อีกทั้งให้ความสำาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตามนโยบายของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม อาทิเช่น ยาเสริมความงาม 

เครื่องสำาอาง อาหารเสริม ควบคู่กับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการบูรณาการการทำางานร่วมกับ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยดีตลอดมา 

 ในการนี ้พนัตำารวจโท พเยาว ์ทองเสน ผูอ้ำานวยการกองคดีทรัพยสิ์นทางปญัญา มอบหมายให ้พนัตำารวจโท นิรติุ พฒันรฐั รองผู้อำานวยการ 

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก นายแพทย์ธเรศ  

กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.ข่�วสด ก้�วเข้�สู่ปีที่ 29 และ อสมท ครบรอบ 67 ปีนิด้�โพล นำ�เสนอผลสำ�รวจคว�มเชื่อมั่นของส�ธ�รณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด การนำาเสนอ 

ผลการสำารวจความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่  

รองศาสตราจารย์ พันตำารวจโท ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  อาจารย์ประจำาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  

เป้าอารีย์  ผู้อำานวยการศูนย์สำารวจความคิดเห็นนิด้าโพล และทีมงาน “นิด้าโพล” ได้เผยผลสำารวจความเชื่อมั่นฯ และรับฟังความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการตอบคำาถามผู้เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ 

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 



แนวท�งก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินคดี

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจ

ของคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2542 

โดยใช้โปรแกรมวิเคร�ะห์

ก�รกระทำ�คว�มผิดแบบบูรณ�ก�ร

อย่�งมีส่วนร่วมเป็นระบบ 



แนวท�งก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินคดีต�มพระร�ชบัญญัติ

ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2542 

โดยใช้โปรแกรมวิเคร�ะห์ก�รกระทำ�คว�มผิด

แบบบูรณ�ก�รอย่�งมีส่วนร่วมเป็นระบบ 
นางสาวรัศมี  สีตลวรางค์ 1

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ, เลขานุการคณะทำางานโครงการแนวทางการ

พัฒนาการดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำาความผิด

แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเป็นระบบ

 การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในในทวีปเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ (ASEAN) รวม 10 ประเทศ คือ 

 1. บรไูน ดารสุซาลาม (Brunei Darussalam) 2. กมัพชูา 

(Cambodia) 3. อินโดนีเซีย (Indonesia) 4. สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (Laos) 5. มาเลเซยี (Malaysia)  

6. เมียนมา (Myanmar) 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)  

8. สิงคโปร์ (Singapore) 9. เวียดนาม (Vietnam) และ  

10. ประเทศไทย (Thailand) ภายใตช่ื้อ “ประชาคมอาเซียน” 

หรือ AC (ASEAN Community) เป็นองค์กรความร่วมมือ 

ระดับภูมิภาค โดยมีกฎกติการ่วมกันมากขึ้นภายใต้  

3 เสาหลัก ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community - AEC) ประชาคม

การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political - Security 

Community - APSC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 
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(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)  

ซึ่งการรวมตัวของกลุ่มประเทศดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจาก  

3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกัน

จัดตั้งสมาคมอาสา (Association of South East Asia) 

ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพือ่ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศในการสร้างความเจริญเติบโตทางการค้าและ 

ทางเศรษฐกจิ รวมท้ังการพฒันาทางสงัคมของประเทศสมาชิก 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตร่้วมกนั เปน็การเปิดกวา้ง 

ให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้ามาทำางาน 

หรือประกอบธุรกิจในประเทศอื่น ๆ  ในประชาคมอาเซียน

ได้อย่างเสรีเสมือนเป็นประเทศเดียวกัน 

 เมือ่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชกิในประชาคมอาเซียน 

จึงมีการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  

และเนื่องจากชาวต่างชาติมีความได้เปรียบเรื่องเงินทุน

จึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรอืบรกิารรปูแบบใหม่ๆ  เพิม่มากขึน้ ซึง่คนไทยยงัไมพ่รอ้ม 

ที่จะแข่งขัน จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรมของชาตอิยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เนือ่งจาก

เปน็การแยง่อาชพีและการงานของประชาชนในประเทศไทย 

ซึ่งมีเงินทุนน้อยกว่า และเพื่อทำาให้การแลกเปลี่ยนการค้า 

อย่างเป็นธรรมระหวา่งประชาชนในประเทศไทยกบัชาวต่างชาต ิ

ที่ต้องการมาลงทุน รัฐบาลไทยจึงตราพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยบังคับ

ใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อกำากับดูแลการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้เกิดความเป็นธรรม 

ในการเขา้มาประกอบธรุกจิของคนตา่งชาตใินราชอาณาจกัรไทย  

อันเป็นเจตนารมย์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมี 

บทนิยามคำาว่า “คนต่างด้าว” และมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข

เกี่ยวกับคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 

 จากการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ 

คนต่างด้าว ต้องยอมรับว่านักลงทุนต่างชาติที่จะเข้า

มาลงทุนในประเทศไทยย่อมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ  

เพราะมีความรู้สึกว่าพวกตนจะถูกแยกเป็นคนต่างด้าว 

มาตรฐานที่จะได้รับบริการจากรัฐบาลไทยเกี่ยวกับ 

การประกอบธรุกจิตา่ง ๆ  อาจไมเ่หมือนกบัประชาชนคนไทย 

จึงเกิดความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายใจนั้น

ดว้ยทำาการจดัตัง้บรษิทัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่อำานาจในการควบคมุ

กิจการ โดยมีพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ให้คนไทยเข้าถือ

หุ้นแทนคนตา่งชาตใินนติบิคุคลใด ๆ  เกิดเปน็ “นติบิคุคลไทย 

ไม่แท้” การมีคนไทยเป็น “ตัวแทนเชิด” (นอมินี)  

เข้าถือหุ้นลักษณะในนามเท่านั้น หรือการใช้คนไทยแทน 

คนต่างชาติแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือ 

การออกหุ้นบุริมสิทธิกำาหนดให้หุ้นที่คนต่างชาติถือครองได้

รับสิทธิ์มีอำานาจควบคุมมากกว่าคนไทย เป็นต้น พฤติการณ์

ดังกล่าวข้างต้นเป็นความพยายามของนักลงทุนต่างชาติ 

ท่ีเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องการหลีกเลี่ยง

กฎหมายที่จะมากำากับดูแลการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย ถือเป็นเจตนาของคนต่างชาต ิ

ทีต่อ้งการกระทำาการฝา่ฝนืบทบญัญตัแิหง่กฎหมายดงักลา่ว 

ซึง่ในปจัจบุนัมนีกัลงทนุตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาประกอบธรุกจิ 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น

 อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ตระหนกัถงึปญัหาดังกล่าว 

ประกอบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน้าที่ในการป้องกัน 

ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และการพัฒนาระบบงาน 

การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้แต่งตั้งคณะทำางาน

เพื่อจัดทำาโครงการแนวทางการพัฒนาการดำาเนินคดี 
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ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหก์ารกระทำาความผดิแบบ

บูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเป็นระบบ โดยมี พันตำารวจเอก 

ไพสฐิ วงศเ์มือง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นประธาน

โครงการฯ และนางสาวรศัม ีสีตลวรางค ์พนกังานสอบสวน

คดีพิเศษชำานาญการพิเศษ เป็นเลขานุการคณะทำางาน 

โครงการฯ ดำาเนินการศึกษาปัญหาการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายนี ้และทำาการพฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวน

คดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาประเทศโดยใช้ 

โมเดล Thailand 4.0 ในการขับเคล่ือนประเทศไทย  

โดยใหห้นว่ยงานของรฐันำาเทคโนโลยมาใช้ในการปฏบิตังิาน 

แบบสรา้งคณุคา่ มีการเพิม่มูลคา่และศกัยภาพในการบรกิาร 

ประชาชนผา่นการใชน้วตักรรมเทคโนโลย ีความคิดสรา้งสรรค ์ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงให้แนวคิดในการสร้าง 

กระบวนทัศน์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนา 

เครือ่งมอืสนบัสนนุการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวา่ดว้ย

การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว และใหมี้การแลกเปลีย่น 

องค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน 

ภาครฐัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งนวตักรรมเครือ่งมอืสนบัสนนุ

การสืบสวนสอบสวนท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมมูลค่า และเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนกรมสอบสวน

คดีพิเศษตามรูปแบบ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบาย 

ของรฐับาล โดยแบง่การดำาเนนิโครงการฯ ออกเปน็ 5 ระยะ  

ดังนี้       

 ระยะที่ 1 ดำาเนินการการศึกษาและรวบรวมแนวทาง

การดำาเนนิงานวิเคราะหข์อ้มูลการสบืสวนเกีย่วกบัหลกับญัช ี

แบบการชำาระภาษี งบการเงิน การจดทะเบียนนิติบุคคล 

ข้อมูลถิ่นที่พำานักและเหตุผลที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 

ในประเทศไทย ประสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องกฎหมายวา่

ดว้ยการประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว จดัประชมุหนว่ยงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมการปกครอง 

และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ สรปุข้อมลูการศกึษาเพือ่จัดเตรยีมวางระบบ 

การสรา้งนวตักรรม ลกัษณะ รปูแบบ โครงสรา้งของโปรแกรม 

การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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 ระยะที ่2 สรา้งนวัตกรรมโปรแกรมเครือ่งมอืสนบัสนนุ

การสืบสวนสอบสวน โดยการสังเคราะห์ผลการศึกษา

ภารกิจของหน่วยงานบูรณาการ วางแผนและวิเคราะห์

รูปแบบโปรแกรมร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร คือ 

ศูนย์สารสนเทศ เพื่อสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห ์

การกระทำาความผิดตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิ 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แบบบูรณาการอย่างมี 

สว่นร่วมข้ึนมาให้เปน็รปูธรรมสามารถใชง้านได ้และทดลอง

ใชเ้ครือ่งมือโปรแกรมวเิคราะห์การกระทำาความผดิดงักลา่ว 

 ระยะที ่3 จดัประชุม 4 หนว่ยงาน (กรมพฒันาธรุกจิการค้า  

กรมสรรพากร กรมการปกครอง และสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ) เพื่อนำาเสนอนวัตกรรมเครื่องมือสนับสนุน 

การสบืสวนสอบสวนโปรแกรมวเิคราะห์การกระทำาความผดิ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาสำาเร็จแล้ว  

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งดำาเนินการ 

จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำาความผิด  

ดังกลา่วใหพ้นกังานสอบสวนคดพีเิศษ/เจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมท้ังมอบ Username และ 

Password ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมให้สามารถใช้โปรแกรม 

ในการปฏิบัติงานคดีได้ 

 ระยะที ่4 จดัอบรมสมัมนาเผยแพรน่วตักรรมเคร่ืองมือ

โปรแกรมวเิคราะห์การกระทำาความผิดตามพระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้เป็นที่

รู้จักและบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดังกล่าว พร้อมท้ังมอบ Username และ Password 

หากผู้ที่เข้ารับการอบรมที่แสดงความประสงค์ต้องการ 

ใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงาน

 ระยะท่ี 5 ประเมินผลนวัตกรรมเครื่องมือโปรแกรม

วิเคราะห์การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

จึงได้เริ่มดำาเนินการตามแผนระยะที่ 1 โดยจัดการประชุม 

บรูณาการองคค์วามรูร้ว่มกบั 4 หนว่ยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง

กับองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ได้แก่  
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมสรรพากร 

และสำานักงานตำารวจแหง่ชาติ มกีารแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ 

เกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

ทีเ่ป็นพยานหลกัฐานของแตล่ะหน่วยงานท่ีมอียู่ ท่ีจะสามารถ 

นำามาเชื่อมต่อข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน 

การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และจากการศึกษาประกอบกับ 

องคค์วามรูท้ีไ่ด้จากการประชมุบรูณาการดงักลา่วนัน้ สง่ผลให ้

กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถออกแบบระบบวิเคราะห์ 

การกระทำาความผิดตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิ 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขึน้จำานวน 1 ระบบในปี พ.ศ. 2561  

พร้อมทั้งดำาเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

คดตีามกฏหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกิจของคนต่างดา้ว 

ให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 

ที่ปฏิบัติงานในกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ซึง่มอีำานาจหน้าทีป่ฏบิตังิานดา้นการปอ้งกนั การปราบปราม  

การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำาเนินคดี 

กบัผูก้ระทำาความผดิตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกิจ 

ของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 ซ่ึงลกัษณะการทำางานของโปรแกรม 

เปน็การทำางานแบบงา่ย ๆ  ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น โดยผูใ้ชโ้ปรแกรม 

ทำาการบันทึกรายละเอียดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

กบัองคป์ระกอบความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ

ธรุกจิของคนตา่งดา้วลงในโปรแกรม จากนัน้ระบบบนโปรแกรม 

จะทำาการประมวลผลข้อมลูอยา่งรวดเรว็ ครบถว้น ถกูตอ้ง  

มมีาตรฐาน และผูใ้ชโ้ปรแกรมฯ สามารถอปัโหลด (Upload)  

เอกสารพยานหลกัฐานในสำานวนคดลีงเก็บไวบ้นระบบของ 

โปรแกรมฯ ได้เสมือนว่าเมื่อผู้ปฏิบัติงานใช้โปรแกรมฯ 

ในการสืบสวนสอบสวนคดีใดคดีหนึ่ง ซึ่งจะสามารถเปิด

ดูพยานเอกสารทั้งหมดในสำานวนคดีที่อยู่ในรูปเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้อัปโหลดไว้ได้โดยไม่ต้องเดินทาง 

ไปดูเอกสารในสำานวนที่เก็บไว้ที่สำานักงาน โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ดังกล่าวทำางานผ่าน https://cai.dsi.go.th  

ผู้ใช้โปรแกรมจึงสามารถทำางานบนระบบของโปรแกรม 

ไดท้กุเวลาทกุสถานทีท่ีม่สีญัญาณ Internet โดยโปรแกรมฯ  

จะรายงานผลเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 1. แสดงผลเปน็ภาพทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบ

ความผิดยึดโยงกบัเส้นเวลา (Time Line) จะทำาใหส้ามารถ

เห็นพฤติการณ์แห่งการกระทำาความผิดได้แบบองค์รวม 

และสามารถวางแผนการสืบสวนสอบสวนคดีได้ง่ายขึ้น

 2. รายงานผลเพื่อสรุปสำานวนคดีว่าช่วงเวลาใดบ้าง 

ที่เกิดการกระทำาความผิดและมีใครเป็นผู้กระทำาความผิด 

ที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาบ้าง โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำา 

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดี

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นการตัดปัญหา 

เรื่องผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ที่ต่างกัน ช่วยลดกำาลัง

บุคลากรและสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า  

ลดขัน้ตอน/ลดความซำา้ซ้อนในการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

ประหยัดงบประมาณและเวลาในการปฏิบัติงานให้บรรลุ

ความสำาเร็จได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยโปรแกรมฯ สามารถทำาให้การรวบรวมพยาน

หลักฐานในสำานวนคดีได้ครบถ้วนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสรุปสำานวนคดีได้เร็วข้ึนเป็นอย่างมาก 

และสามารถลงโทษผู้กระทำาความผิดได้รวดเร็ว ซึ่งอาจ 

สง่ผลใหก้ารกระทำาความผดิฝา่ฝนืพระราชบญัญัติดังกลา่ว

ของคนต่างชาติลดลงไปด้วย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ชือ่ผลงาน “โปรแกรมคอมพวิเตอร์

เพือ่การสบืสวนสอบสวนการกระทำาความผดิตามพระราช

บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542”  

ไวต้่อกรมทรัพย์สินทางปญัญา เพือ่แสดงว่า กรมสอบสวน

คดีพิเศษเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามหนังสือรับรองการแจ้ง

ขอ้มลูลขิสทิธิ ์รลว.01 ทะเบยีนขอ้มลูเลขที ่ว1/8095 ให้ไว ้ 

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
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 ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปัองกันปราบปรามคน 

ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรที่คนไทย 

ยงัไมพ่รอ้มแขง่ขนั โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต อธบิดกีรมสอบสวน

คดีพเิศษ จึงมคีวามประสงคใ์หข้า้ราชการสงักดัหนว่ยงาน

ท่ีบูรณาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเกี่ยวข้อง 

ท้ัง 4 หนว่ยงานขา้งตน้ ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากโปรแกรมวเิคราะห์

การกระทำาความผิดฯ ดงักลา่วเพือ่สนบัสนนุการปฏบัิตงิาน 

จึงดำาเนินการจัดอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์

การกระทำาความผดิตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิ 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นำาร่องให้กับข้าราชการ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษทีป่ฏบิตังิานทีศ่นูยป์ฏบิตักิารคดีพเิศษ 

เขตพื้นท่ี 2, เขตพื้นท่ี 4, เขตพ้ืนท่ี 5 และเขตพ้ืนที่ 8  

ตลอดจนข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กรมการปกครอง กรมสรรพากร และข้าราชการสำานกังาน

ตำารวจแหง่ชาตใินจงัหวดัทีต่ัง้ของศนูยป์ฏบิตักิารคดีพิเศษ

เขตพ้ืนทีด่งักลา่วตัง้อยู ่(จังหวัดสรุาษฏรธ์าน ีจังหวดัชลบรุ ี

จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่)

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จะดำาเนนิการตามแผนระยะที ่4 โดยการจดัอบรมสมัมนา

เผยแพรน่วตักรรมเครือ่งมอืโปรแกรมวเิคราะหก์ารกระทำา 

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้เป็นที่รู้จัก และบูรณาการ 

การใชง้านรว่มกับหนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม 

เคร่ืองมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบ 

Username และ Password หากผู้ที่เข้ารับการอบรม 

แสดงความประสงคต์อ้งการใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์การกระทำา 

ความผิดฯ มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และหลังจากนั้น

จะดำาเนินการประเมินผลนวัตกรรมเครื่องมือโปรแกรม

วิเคราะห์การกระทำาความผิดฯ ดังกล่าวเพื่อการพัฒนา

โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนตามแผนระยะที่ 5  

ต่อไป
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ก�รประส�นคว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติง�น

ป้องกันและปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิด

เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2562

ระหว่�งสำ�นักง�น ก.ล.ต. 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ



1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ รักษาการในตำาแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ กองคดีการเงินการ

ธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ก�รประส�นคว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติง�นป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2562 

ระหว่�งสำ�นักง�น ก.ล.ต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายบุญยวัฒน์  การะเวกพันธุ์ 1

 อาชญากรรมในตลาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในตลาดหลักทรัพย์เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ทีม่คีวามแตกตา่งไปจากอาชญากรรมธรรมดาท่ัวไป กลา่วคอื 
ผูก้ระทำาความผดิจะรว่มกนักระทำาหลายคนและแบง่หนา้ที่ 
กนัทำาอันมลีกัษณะเปน็องคก์รอาชญากรรม ผูก้ระทำาความผดิ 
จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการ 
หลักทรัพย์ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอย่างดี  
ในการกระทำาผิดมักจะเป็นความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ต่างประเทศหรือเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติด้วย  
อกีทัง้การกระทำาผดิมีความตอ่เนือ่งหลายกรรมหลายวาระ 
เพือ่จะสรา้งเรือ่งอำาพรางบคุคลอืน่เกีย่วกบัสภาวะของหุน้ 
ที่เปลี่ยนไปจากความเป็นจริง เช่น การปั่นหุ้น ดังนั้น  
จงึมคีวามซบัซอ้นยากแกก่ารสืบสวนจบักมุและอาชญากรรม
ประเภทดงักลา่วนี ้ยังได้กอ่ใหเ้กดิความเสียหายอย่างมากมาย
ตอ่ประเทศชาตทิัง้ดา้นเศรษฐกจิและการคลงัของประเทศ
 ในการดำาเนินคดีกับบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ความชำานาญ ตลอดจนบุคคลที่มีปฏิภาณ
ไหวพริบอย่างดีเข่นอาชญากรรมในตลาดหลักทรัพย์  
จำาต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน
ที่หลากหลาย เช่น ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ การบัญชี 
ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ดี เพื่อให้สามารถสืบสวน
จบักมุไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงัจำาเปน็ตอ้งอาศยัความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบดังกล่าว
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะเป็นหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม 
การสบืสวนและการสอบสวนคดพีเิศษสำาคญัท่ีมผีลกระทบ
อยา่งรา้ยแรงต่อประเทศในมติิต่าง ๆ  รวมทัง้อาชญากรรม
ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย ไดบ้รูณาการการทำางานกบัสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(สำานกังาน ก.ล.ต.) ซึง่เปน็หน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการกำากบั 
ดูแลและพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทยภายใต้ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรยั ์พ.ศ. 2535 
ตอ่เนือ่งกนัมาตัง้แต ่พ.ศ. 2548 จนถงึปจัจบุนัเปน็เวลาถงึ 
15 ป ีแล้ว โดยท้ังสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันในการปฏิบตัิ
หนา้ทีภ่ายใตก้รอบ “บนัทกึความตกลงวา่ดว้ยการประสาน
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม 
การกระทำาความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2548”  
ซึ่งจัดทำาขึ้นภายใต้มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค ์
ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน โดยกำาหนด 
รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  
วธิปีฏิบตัใินการร่วมกันปอ้งกันและปราบปรามการกระทำา 
ความผิด รวมถึงการให้ความร่วมมือสนับสนุนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน
 อยา่งไรกต็าม โดยทีป่จัจบุนักฎหมายของสำานักงาน ก.ล.ต. 
และกฎหมายของกรมสอบสวนคดพีเิศษมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
กอปรกบัรปูแบบอาชญากรรมมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสภาพ
สังคมและเทคโนโลย ีดังนัน้ เพ่ือใหส้อดคล้องกบัสภาพการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้สองหนว่ยงานจงึเห็นควรปรบัปรงุบนัทึก 
ความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือดังกล่าว 

ก�รประส�นคว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติง�น

ป้องกันและปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิด

เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2562

ระหว่�งสำ�นักง�น ก.ล.ต. 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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เสียใหม่ โดยให้ความสำาคัญในเรื่องของวิธีปฏิบัติ 
ในการรว่มกนัป้องกนัและปราบปรามการกระทำาความผดิ  
เนน้การปฏบิตังิานเชงิรุกในทกุประเภทความผดิทีอ่ยูภ่ายใต้
การกำากับดูแลของสำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการสนับสนุน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการหารือระหว่างกันให้มากขึ้น
ตั้งแต่ในชั้นก่อนท่ีจะเป็นคดีพิเศษจนกระท่ังคดีถึงที่สุด  
เพือ่ใหก้ารป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในตลาดทนุ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดย พันตำารวจเอก ไพสิฐ 

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนางสาวรื่นวดี  
สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันลงนาม 
“บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำา 
ความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2562 ซึ่งสาระสำาคัญของบันทึกความตกลง 
ดังกล่าว มุ่งเน้นการประสานงานใน 5 ประเด็น ได้แก่

บันทึกคว�มตกลงฯ ฉบับแก้ไขใหม่ มีก�รแก้ไขเพิ่มเติม ในส�ระสำ�คัญ จำ�นวน 5 เรื่อง ดังนี้

สาระสำาคัญ
บันทึกความตกลงฯ

ฉบับเดิม

บันทึกความตกลงฯ

ฉบับใหม่
เหตุผลในการปรับแก้

1. กำาหนดประเภทความผิดเพิ่มเติม

ในการประสานความร่วมมือและ

สนบัสนนุระหว่างกนั ในกรณีท่ีแต่ละ

หน่วยงานตรวจพบการกระทำาท่ีมเีหตุ

อนัควรสงสยัหรอืมเีหตอุนัควรเชือ่วา่

มีการกระทำาความผิด ซึ่งกำาหนดให้

แตล่ะหนว่ยงานอาจขอความรว่มมอื

ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแลก

เปล่ียนข้อมลูทีอ่ยูใ่นความครอบครอง

ดูแล เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน 

ระบุเฉพาะการกระทำาที่

เข้าข่ายเป็นการกระทำา

ความผิดอาญาอันเป็นคดี

พเิศษ ตามมาตรา 21 วรรค

หนึ่ง (1) เท่านั้น (เฉพาะ

กฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์)

ระบุประเภทกฎหมายที่อยู่ใน

การกำากับดูแลของสำานักงาน 

ก.ล.ต. ทั้งหมด ได้แก่ กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ 

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า, กฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

รวมถึงระบุเพิ่มเติมถึงกรณีที่

เป็นท่ีสนใจของสาธารณชน 

เพื่อรองรับกฎหมายที่อาจจะมี

ขึ้นในภายหน้า 

เพือ่ให้ครอบคลมุทกุประเภทความ

ผดิทีท้ั่งสองหนว่ยงานอาจขอความ

รว่มมอืในการปฏบัิตหินา้ทีร่่วมกนั

เพิม่, ขึน้หรอืปฏิบติังานในเชิงรกุ 

ได้มากขึ้น

2. ระยะเวลาในการส่งมอบพยานหลักฐาน 

เบื้องต้นภายหลังจากที่สำานักงาน 

ก.ล.ต. ไดม้คีำารอ้งขอใหก้รมสอบสวน

คดพิีเศษพจิารณารบัเร่ืองเปน็คดพีเิศษ

กำาหนดให้ส่งมอบภายใน 

15 วนัทำาการ นบัจากวนัที่

สำานกังาน ก.ล.ต. รอ้งทกุข์ 

หรือกล่าวโทษ

กำาหนดให้ส่งมอบภายใน 30 

วัน นับจากวันที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษได้รับคำาร้องขอ

เพือ่เพิม่ความยืดหยุ่นในการสง่

มอบพยานหลกัฐาน ซึง่จะทำาให้

พยานหลกัฐานมีความรดักมุและ

รอบคอบมากยิ่งขึ้น

3. ระบุวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษไดร้บัคำาร้องขอ

ใหร้บัเปน็คดพีเิศษจากบคุคลอืน่ทีม่ใิช่

สำานักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติม

ไม่มีการระบุ ในกรณีที่เรื่องดังกล่าวอยู่ใน

ระหว่างการดำาเนินการของ

สำานักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกัน 

ใหท้ั้งสองหนว่ยงานแลกเปล่ียน

ขอ้มลูและพยานหลกัฐานระหวา่ง

กนั เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา

ของแต่ละหน่วยงาน

เพื่อให้สำานักงาน ก.ล.ต. ได้รับ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง

ที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

มายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ทีม่ใิชก่ารรอ้งโดยสำานกังาน ก.ล.ต. 

อนัจะนำาไปสูก่ารรวบรวมพยาน

หลกัฐานของทัง้สองหนว่ยงานให้

รัดกุมและรอบคอบมากยิ่งขึ้น
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สาระสำาคัญ
บันทึกความตกลงฯ

ฉบับเดิม

บันทึกความตกลงฯ

ฉบับใหม่
เหตุผลในการปรับแก้

4. การตัดเรื่องความผิดที่สามารถ 

เปรียบเทียบได้ และกำาหนดเรื่อง

มาตรการลงโทษทางแพ่งแทน

กรณีความผิดที่สามารถ

เปรียบเทียบได้ และ 

ผูก้ระทำาผิดขอเปรยีบเทยีบ

ในชั้นพนักงานสอบสวน  

ให้ทั้ งสองหน่วยงาน

หารือร่วมกัน หรือกรณี 

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รบัคำารอ้งขอและเหน็ว่าเปน็

ความผิดที่เปรียบเทียบได้ 

ให้ส่งเร่ืองไปยังสำานักงาน 

ก.ล.ต. ดำาเนนิการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง

เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้

รับคำาร้องให้รับเรื่องที่มีการ 

กระทำาความผิด ซึ่งอาจดำาเนิน

มาตรการลงโทษทางแพง่ได ้ให้

กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่อง

ดังกล่าวให้สำานักงาน ก.ล.ต. 

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้

รับคำาร้องขอ เพื่อให้สำานักงาน 

ก.ล.ต.พจิารณาดำาเนนิการตาม

อำานาจหนา้ที ่และใหแ้จง้ผลการ

ดำาเนินการให้กรมสอบสวนคดี

พิเศษทราบต่อไป

เนือ่งจากความผดิอนัมลีกัษณะ 

เป็นคดีพิเศษที่สามารถเปรียบ

เทียบได้ถูกแก้ไขโดยกฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ให้นำามาตรการทางแพ่งมาใช้

บังคับ ดังนั้น บันทึกข้อตกลง

ฉบับใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขใหม ่ 

ตามมาตรา 317/2 แหง่พระราช- 

บัญ ญั ติหลั กทรั พย์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

5. การระบเุพิม่เตมิเรือ่งการประสาน

ขอทราบผลการดำาเนินคดีและการ

หารือร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

ไม่มีการระบุ ระบเุพิม่เติมกรณทีีก่รมสอบสวน

คดพีเิศษพบปญัหาในการรวบรวม

พยานหลกัฐาน ใหป้ระสานงาน

สำานักงาน ก.ล.ต. กอ่นทำาความ

เห็นทางคดหีรอืทำาความเหน็แยง้ 

เพือ่หารอืรว่มกนั และสำานกังาน 

ก.ล.ต. อาจขอทราบผลการดำาเนนิ

การของกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้ทุกระยะ

เพ่ือให้ท้ังสองหน่วยงานอาจร่วมกัน 

หารือก่อนมีการทำาความเห็น

ทางคดีหรือทำาความเห็นแย้ง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทางคดีเพิ่มขึ้น

 ทัง้นี ้การแกไ้ขบนัทกึความตกลงดงักลา่วถอืเปน็เพยีง
ส่วนหนึ่งในการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของ 
ทัง้สองหนว่ยงาน ซ่ึงทางสำานกังาน ก.ล.ต. และกรมสอบสวน
คดีพิเศษยังได้ร่วมพูดคุยและทำาความตกลงในเรื่องอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ในตลาดทนุอกีหลายเรือ่ง อาท ิการเชญิผูแ้ทนกรมสอบสวน
คดีพิเศษเขา้รว่มเปน็กรรมการในคณะกรรมการดา้นตรวจสอบ 
และคดี (Enforcement Committee) ของสำานักงาน 
ก.ล.ต., การจัดหลักสูตรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ระหว่างกัน 

เป็นต้น ซึ่งท้ังสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันผลักดันให้เกิด 
การดำาเนินการต่อไป ท้ายที่สุดนี้ สำานักงาน ก.ล.ต. และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นพ้องร่วมกันว่าการกระทำา 
ความผิดโดยองค์กรอาชญากรรมที่กระทำาขึ้นในตลาดทุน  
เมือ่เกดิขึน้แล้วจะสง่ผลกระทบต่อสงัคมและประชาชนจำานวน
มาก สง่ผลตอ่ความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ เกดิความเสยีหาย 
เป็นวงกว้าง และยากแก่การเยียวยาให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น  
จงึมคีวามจำาเป็นอยา่งยิง่ทีท่ัง้สองหนว่ยงานจำาตอ้งบรูณาการ 
การปฏบิตัหินา้ทีร่ว่มกนัเพือ่ใหก้ารปอ้งกนัและปราบปราม
อาชญากรรมประเภทนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

/ 4. สรุป...
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DSI กับก�รแก้ไขปัญห�หนี้นอกระบบ
ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล

ในรอบปีงบประม�ณ 2562



DSI กับก�รแก้ไขปัญห�หนี้นอกระบบต�มนโยบ�ย

ของรัฐบ�ลในรอบปีงบประม�ณ 2562

นางอุมาพร แพรประเสริฐ 1 

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ,ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวน

คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนที่ไม่ได้รับความ 

เป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศนธ.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

ในการแก้ไขปญัหาหน้ีนอกระบบ ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 

4 ตุลาคม 2559 เรื่องการบริหารงานเพื่อการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนใน 5 มิติ  

โดยเน้นการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรมด้วยการบูรณาการหน่วยงานทั้งใน

และนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม เน้นการทำางานด้วย

มาตรการเชิงรุก ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง  

ประสานการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง นำาผู้กระทำา 

ความผิดมารับโทษ พร้อมกับการนำานวัตกรรมส่ือการ

เรียนรู้ THE CHOICE เกมทางเลือกทางรอด ขยายผล 

การดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นการแก้ไข

ปัญหาอย่างยั่งยืน

 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือประจำา

ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียนจำานวน 

227 เรื่อง ผู้ร้องเรียนกว่า 1,200 คน ทุนทรัพย์กว่า 500 

ล้านบาท

 ผลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัและสอดคลอ้งมตริฐัมนตรี

ใน 5 มิติ ในรอบปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้

	 1.	 ดำาเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้ีนอกระบบ	
ท่ีผิดกฎหมาย มีการบูรณาการฝ่ายทหารกองกำาลังรักษา 

ความสงบเรียบร้อยประจำาจังหวัด กองอำานวยการรักษา 

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร กองบญัชาการตำารวจนครบาล 

กองบังคับตำารวจภูธรจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เข้าตรวจค้น ยึด และจับกุมนายทุน

เงนิกูน้อกระบบรายใหญ ่ในจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ ชยัภูม ิรอ้ยเอด็ 

41กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation



ศรีสะเกษ ลำาพูน ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง และ 

ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร เขตบางเขน และเขตบางกอกน้อย 

ซ่ึงมีพฤติการณ์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาทต่อเดือน  

โดยนำาสง่พยานหลกัฐานใหพ้นกังานสอบสวนพืน้ทีด่ำาเนนิคด ี

ตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 และ

กฎหมายอาญาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง บางรายอยูร่ะหวา่งการขยาย

ผลเพื่อนำามาตรการทางด้านภาษีอากรมาใช้บังคับต่อไป

 นอกจากนี ้ยงันำามาตรการทางภาษีอากรมาบงัคับใชก้บั

เจา้หนีใ้นจงัหวดัชัยภูมิ เพชรบรูณ ์ชยัภมู ิและจงัหวดัเชยีงราย  

และส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรพิจารณาตรวจสอบและ

ประเมินภาษี อันเป็นการปกป้องและรักษาผลประโยชน์

ของรัฐมิให้ถูกนายทุนเจ้าหนี้นอกระบบรายใหญ่ฉ้อโกง 

หลีกเลี่ยงภาษีอากรรวมเป็นเงินกว่า 2,159 ล้านบาท  

(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านบาท)

	 2.	 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบให้กับลูกหนี้
นอกระบบและประชาชนท่ัวไป	 ในกรณีลูกหนี้ประสงค์ขอให้

ประสานสถาบนัการเงนิเพือ่ขอสินเชือ่ซ้ือทรัพยห์รือไถถ่อน

ทรพัยค์อื  ศนธ.จะมหีนงัสอืประสานสถาบนัการเงนิของรฐั 

อาท ิสถาบนับรหิารจดัการทีด่นิ ธนาคารออมสนิ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมุนเวียน

เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจน พจิารณาตามอำานาจ

หน้าที่

	 3.	 ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกล่ียประนอมหนี้	
ประสานงาน สนับสนุนพยานหลักฐานให้กับหน่วยงาน 

ตา่ง ๆ  ทีม่อีำานาจหนา้ทีใ่นการเจรจาไกลเ่กลีย่หนีส้นิระหวา่ง

ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ในจังหวัดชัยภูมิ ศรีสะเกษ ขอนแก่น ตรัง 

พทัลงุ ประจวบครีขีนัธ ์กาญจนบรีุ สามารถลดจำานวนหนีส้นิ 
ได้กว่า 50 ล้านบาท และมีชาวบ้านได้รับเอกสารสิทธ์ิ 
ที่ดินคืนกว่า 95 ราย

	 4.	 เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ	สนับสนุนฟื้นฟู
อาชีพเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	ศนธ.ร่วมกับสถานี
โทรทศันไ์ทยพบีเีอส มลูนิธสิภุา วงศ์เสนา เครอืขา่ยผู้หญงิ
ปลอดภัย และบริษัทเนสเล่ท์ ประเทศไทย จำากัด จัดฝึก
อบรมอาชีพและมอบประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยบริษัท

เนสเลท่ ์ฯ ให้กบัลกูหนีท้ีผ่า่นการอบรม โดยลกูหนีส้ามารถ
นำาใบประกาศไปย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพ
กับธนาคารออมสินได้

	 5.	 สนบัสนุนการแก้ ไขปัญหาหนีน้อกระบบของหนว่ยงาน	
ภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ศนธ.จัดเผย
แพร่ความรู้กฎหมายเก่ียวกับการทำาสัญญา เพื่อมิให้ 
ตกเป็นเหยื่อนายทุนให้กับกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน  
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร พนักงานบริษัท ผู้นำาชุมชน 
จำานวนกวา่ 12,000 คน และยงัไดร้บัรางวลัผลงานประดิษฐ์
คิดค้นประจำาปี 2562 สาขาสังคมวิทยาระดับดี จาก
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และรางวัลเลิศรัฐ 
ประจำาปี 2562 สาขาบริการภาครัฐประเภทการพัฒนา 
การบริการระดับดีเด่น จากสำานักงาน ก.พ.ร.

	 6.	 การอำานวยความยติุธรรมลดความเหลือ่มลำา้ ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืกลุม่เกษตรจากจงัหวดับรุรีมัย ์จำานวน 222 ราย 
รว่มกบัทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ ์
ตอ่สูค้ดถีกูผูจ้ำาหนา่ยปุย๋อนิทรยีฟ์อ้งรอ้ง 88 คด ีทนุทรพัย์
กวา่ 42 ลา้นบาท โดยการสนับสนุนพยานหลกัฐานตอ่สูค้ด ี
และร่วมกับทนายความของกองทุนยุติธรรมเพ่ือให้ความ 
ชว่ยเหลอืกลุม่ชาวบา้นอำาเภอทา่คนัโท จำานวนกวา่  269 ราย  
ถูกธนาคารแห่งหนึ่งฟ้องร้องให้ชำาระหนี้ตามสัญญากู้เงิน
จากการชกัชวนของประธานและกรรมการกองทนุหมูบ่า้น
กว่า 120 คดี ทุนทรัพย์กว่า 50  ล้านบาท และผลสำาเร็จ
ดา้นการอำานวยความเปน็ธรรม ทำาให้กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำาปี 2562 สาขาบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open 
Governnace) ระดับดี จากสำานักงาน กพร.

หลักคิดและเทคนิคก�รสืบสวน

จับกุมบุคคลต�มหม�ยจับ
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หลักคิดและเทคนิคก�รสืบสวน

จับกุมบุคคลต�มหม�ยจับ



1   ผู้อำานวยการส่วนสืบสวนและการจับกุม ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

หลักคิดและเทคนิคก�รสืบสวนจับกุมบุคคลต�มหม�ยจับ
นายเสรี สรรพคุณ  1

 การใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนโดยปกติอาจไม่ได้ผลและต้องใช้เวลา

นาน และสิ้นเปลืองงบประมาณมาก เพราะพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะนำา

ไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหามักจะสูญหายหรือถูกทำาลาย ในขณะท่ีผู้ต้องหา

จะมคีวามระมดัระวงัสงูมาก และจะไมท่ิง้รอ่งรอยหรอืพยานหลกัฐานต่าง ๆ  

ไวเ้ป็นประโยชนแ์กเ่จ้าหนา้ที ่จงึเปน็การทา้ทายและยากลำาบากทีเ่จา้หนา้ที่

จะต้องหาวิธีการท่ีจะได้มาซ่ึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือที่จะพิสูจน์ทราบที่อยู่หรือ 

ที่หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหา และการจับกุมในที่สุด

หลักการและเหตุผล

 ปัญหาสำาคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

สืบสวนจับกุมผู้กระทำาความผิดกฎหมายอาญาท่ีไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหรือ

ที่ได้หลบหนีการจับกุมไปเป็นเวลานาน ๆ และถูกออกหมายจับในภายหลัง

หรือที่เรียกกันในหมู่เจ้าหน้าที่ว่าคดีแห้ง คือ คดีที่มีความยากลำาบากในการ

พิสูจน์ทราบแหล่งที่อยู่หรือที่หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหา

หลักคิดและวธิกีารดำาเนนิการตรวจสอบขอ้มูลพืน้ฐานต่างๆ

 ถึงแม้ผู้ต้องหาจะมีความระมัดระวังตัวสูง  

แต่ในชีวิตประจำาวันก็จำาเป็นต้องกินอยู่หลับนอน 

จำาเป็นต้องใช้เงินเพ่ือซื้ออาหาร จ่ายค่าเช่าที่พัก  

จ่ายค่าทางด่วน นำ้ามันเช้ือเพลิง หรือการติดต่อ

ส่ือสารกับบคุคลท่ีไว้วางใจ และในบางครัง้หากเจบ็ไข้ 

ได้ป่วย จำาเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาล และบางรายอาจมีเพื่อนสนิทที่รู้ใจ 

หรอืเพือ่นตา่งเพศไว้ปรกึษาหารอืหรือคอยชว่ยเหลอื 

ผ่อนคลายความเหงาในเวลาท่ีต้องอยู่โดยลำาพัง 

ในภาวะกดดันเช่นนี้ ซึ่งในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

ดังกล่าวผู้ต้องหาหรือบุคคลใกล้ชิดจะท้ิงร่อง

รอยหรือพยานหลักฐานสำาคัญที่เป็นประโยชน์

แก่เจ้าหน้าท่ีในการติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด  

จงึขอกลา่วถงึแนวทางการตรวจสอบและการปฏบิตัิ

ไว้พอสังเขป ดังนี้

1.	การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
 1. การตรวจสอบขอ้มลูพ้ืนฐานทางเครอืญาติ

ของผู้ต้องหา บิดา มารดา บุตรธิดา ญาติพี่น้อง 

ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุลและที่อยู่

 2. การตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะ ช่ือผู้ถือ

กรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง

 3. การตรวจสอบข้อมูลการเงินการธนาคาร

 4. การตรวจสอบข้อมูลการรักษาพยาบาล

 5. การตรวจสอบประวัติการทำางานของ 

ผู้ต้องหา

 6. การตรวจสอบขอ้มลูจดทะเบยีนการค้าหรอื

นิติบุคคล
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 7. การตรวจสอบขอ้มลูประวติัการเดนิทางเขา้/ออกราช

อาณาจักรไทย

 8. การตรวจสอบข้อมูลการสื่อสาร

 9. การตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรกับหน่วยงาน 

อื่นๆ

2.	การประมวลวิเคราะห์	ใช้ประโยชน์
 นำาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเบ้ืองต้น มาประมวล

วเิคราะห ์เพือ่หาความแนวทางหรอืวธีิการสบืสวนทีเ่หมาะสม  

หรือหาแนวโน้มความน่าจะเป็นที่คาดว่าน่าจะได้สถานที่ 

หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหาหรือบุคคลใกล้ชิดกับผู้ต้องหา  

โดยนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อกำาหนดประเด็น  

วิธีการสบืสวน และกำาหนดผู้รบัผิดชอบดำาเนินการใหเ้หมาะสม

กับภารกิจ ภายในกรอบเวลาที่กำาหนด ทั้งนี้อาจใช้โปรแกรม

หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้าช่วยอีกทางหนึ่ง

3.	 นำาข้อมูลที่ ได้จากการประมวลวิเคราะห์มาปฏิบัติการจริง	
เพื่อพิสูจน์ทราบข่าวสาร
 ข้อมูลที่ผ่านการประมวลวิเคราะห์จนสามารถกำาหนด

เปน็ภารกจิและผู้รบัผิดชอบภายในกรอบเวลาทีก่ำาหนดได้แลว้ 

มาถึงขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวอาจใช้

ทักษะพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำา

ความผดิ วธิกีารใดวธิกีารหนึง่หรอืหลาย ๆ  วิธีประกอบกนั เชน่ 

การสืบสวนสะกดรอย การเฝ้าจุด การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

ซึ่งอาจทำาได้หลายวิธี เช่น การซักถาม ลวงถาม การอำาพราง 

การล่อซ้ือ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ 

และความอดทนสูง บางคดีต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปี  

ซึ่งต้องใจเย็น ๆ ค่อย ๆ ปฏิบัติไปตามที่ได้มีการวางแผนและ

กำาหนดไว้

 เมือ่ไดไ้ปปฏบิตักิารดว้ยการลงพ้ืนท่ีมาแลว้ ในแตล่ะครัง้

จะต้องมีการเขียนรายงานปฏิบัติการสืบสวนเรียนให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานในสำานวนการสืบสวน 

และประชุมทีมงานเพ่ือให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเท่า ๆ กัน  

รว่มกันคดิวางแผน เสนอแนวทางรว่มกนั และแชรป์ระสบการณ์

ซึ่งกันและกัน

4.	การทบทวนและถอดบทเรียน
 ในบางคดี การดำาเนินการอาจประสบความสำาเร็จ 

สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้โดยง่าย เพราะการตรวจสอบ และ

การปฏบิตังิานตามหลกัแนวคดิดังกลา่ว แตบ่างคดกีไ็มป่ระสบ

ความสำาเร็จ ทั้งนี้เพราะอาจมาจากความผิดพลาดของแผน

ปฏิบัติงาน วิธีการ หรือตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องนำาข้อเท็จจริง

ดังกล่าวมาประชุมหารือเพื่อทบทวนว่าที่ประสบความสำาเร็จ

หรือไม่ประสบความสำาเร็จเพราะเหตุใด เพื่อทีมงานจะได้รู้ 

และไม่กระทำาให้เกิดความผิดพลาดซำ้าอีก หรือจะพัฒนา 

ต่อยอดอย่างไรเพื่อให้ก้าวทันพฤติการณ์ของผู้ต้องหาหรือ 

ผู้กระทำาความผิดหรือการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต

บทสรุป
 จากการนำาหลกัแนวคิดดงักลา่วมาใชใ้นการปฏบิติัหน้าที ่ 

ทำาให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวสามารถจับกุม 

กลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษที่ 171/2556 ข้อหา

ร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ได้ทั้งหมด 11 ราย ในจำานวนนี้

สามารถกดดันให้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว 1 ราย ครบตามจำานวน

ท่ีออกหมายจับ โดยมีระยะเวลาในการดำาเนินการตั้งแต่ 

เดือนกรกฎาคม 2558 – กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา

ดำาเนินการ 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นหลักคิดและ 

วิธีปฏิบัติที่ดีวิธีหนึ่งในการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมาย

จับในอนาคตได้ต่อไป
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ก�รสืบสวนขย�ยผลเครือข่�ย

ขบวนก�รคอลเซ็นเตอร์

ก�รสืบสวนขย�ยผลเครือข่�ย

ขบวนก�รคอลเซ็นเตอร์

พันตำารวจโท กฤช  อาจสามารถ 1

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนคดีความเห็นแย้ง 3  กองบริหารคดีพิเศษ และปฏิบัติ 

 หน้าที่ในภารกิจของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (นายมณฑล แก้วเก่า) อีกหน้าที่หนึ่งหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน  

 เรื่องสืบสวนที่ 183/2560
2 มาตรา 23/1 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าคดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ให้พนักงาน 

 สอบสวนคดีพิเศษมีอำานาจสืบสวนคดีดังกล่าวได้

 ข้อเท็จจริงโดยสรุปกล่�วคือ ผู้ร้องซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยจ�กขบวนก�รคอลเซ็นเตอร์ได้ม�

ร้องขอคว�มช่วยเหลือ ที่ศูนย์ปฏิบัติก�รคดีพิเศษภ�คเหนือ แจ้งว่�เมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม 2559  

ผู้ร้องได้ถูกกลุ่มผู้กระทำ�ผิดเครือข่�ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้�งตัวเป็นเจ้�หน้�ท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หลอกลวงให้โอนเงินไปยังหม�ยเลขบัญชีของกลุ่มคนร้�ย จำ�นวนทั้งสิ้น 1,075,000 บ�ท ซึ่งได้ไปร้อง

ทกุขก์ล�่วโทษตอ่พนกัง�นสอบสวนสถ�นตีำ�รวจภธูรเมอืงเชยีงใหม่ไวแ้ล้ว เปน็คดอี�ญ�ที ่1476/2559  

ศูนย์ปฏิบัติก�รคดีพิเศษภ�คเหนือ โดยพันตำ�รวจโท กฤช อ�จส�ม�รถ พนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ

ชำ�น�ญก�รพิเศษ ได้รบัแจ้งไว้ ไดช้ว่ยเหลือในก�รประส�นง�นและรว่มสบืสวนห�ตวัผูก้ระทำ�คว�มผิด

กับหน่วยง�นและองค์กรต่�ง ๆ พบและพิสูจน์ทร�บตัวผู้กระทำ�ผิดที่เป็นผู้กดเงินดังกล่�ว และผู้ร่วม

กระทำ�ผิดซึ่งเป็นเจ้�ของบัญชีเงินฝ�ก 

 ต่อม�พนักง�นสอบสวนสถ�นีตำ�รวจภูธรเมืองเชียงใหม่จึงได้ขอออกหม�ยจับต่อศ�ลจังหวัด

เชยีงใหม่ในคว�มผดิฐ�น “รว่มกนัฉอ้โกงโดยแสดงตนเป็นคนอืน่” พรอ้มกบัสรปุสำ�นวนมคีว�มเหน็สัง่

ฟอ้งผูก้ระทำ�ผดิ จำ�นวน 2 ร�ย ตอ่พนกัง�นอยัก�รจงัหวดัเชยีงใหม ่นอกจ�กนีส้บืทร�บว�่ผูก้ระทำ�ผิด

ซึง่เป็นผูก้ดเงนิดังกล�่วได้ถกูพนักง�นสอบสวนสถ�นตีำ�รวจภธูรแมป่งิ ออกหม�ยจบัและมคีว�มเหน็ 

ส่ังฟ้อง ไปยังอัยก�รจังหวัดเชียงใหม่ ในคว�มผิดฐ�น “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น” 

ในคดีอื่นอีกด้วย พันตำ�รวจโท กฤช ได้บูรณ�ก�รด้�นก�รข่�วและสืบสวนร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ

กองกำ�กับก�ร 1 กองบังคับก�รสืบสวนสอบสวนตำ�รวจภูธรภ�ค 5 พบว่�มีกลุ่มผู้กระทำ�ผิด

เครือข่�ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ�ศัยบ้�นเช่�ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถ�นท่ีในก�รโทรศัพท์ติดต่อ 

แอบอ�้งเป็นเจ�้หน้�ทีข่องรัฐหลอกลวงผูเ้สยีห�ยร�ยอืน่ ๆ  ทัง้ใช้เปน็พืน้ทีเ่ปน็แหลง่ซกุซอ่นตัวและฟอกเงนิ  

และมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้น จึงได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จ�กผู้ร้องและข้อมูลที่ได้จ�กก�รบูรณ�ก�ร 

ด้�นก�รข่�ว ดำ�เนินก�รขออนุมัติสืบสวนต�มม�ตร� 23/1 วรรคหนึ่ง2 เมื่อวันที่ 16 มิถุน�ยน 2560
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 นอกจากนี้ พันตำารวจโทกฤช, นายวนัน ทิพย์วรรณ 

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ

ภาคเหนือ และพันตำารวจโทดรัณ จาดเจริญ เจ้าหน้าที่ 

คดพีเิศษชำานาญการพเิศษ กองคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ได้ร่วมบูรณาการทำางานด้านการข่าว และสนับสนุน 

การวเิคราะหข้์อมลูทางการเงนิรวมทัง้การตดิต่อสือ่สารของ 

กลุ่มผู้ต้องสงสัยกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจกองกำากับการ 1  

กองบังคับการสบืสวนสอบสวนตำารวจภธูรภาค 5 มาอยา่ง 

ต่อเนื่อง กระทั่งสามารถสืบสวนจับกุมตัวและดำาเนินคดี

กับกลุ่มขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ได้หนึ่งเครือข่าย ประกอบด้วยผู้กระทำาผิด จำานวน 4 ราย 

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 โดยกลุ่มผู้กระทำาผิดเป็น 

กลุม่เดยีวกนักบัท่ีพนัตำารวจโท กฤช ไดน้ำาขอ้เท็จจริงเรยีน

ผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติทำาการสืบสวน ต่อมาอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษไดอ้นมุตัใิหท้ำาการสบืสวนตามเสนอ  

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีพันตำารวจโทกฤช  

เปน็หวัหนา้คณะพนกังานสบืสวน  (เรือ่งสบืสวนที ่183/2560)  

ระหว่างทำาการสืบสวน พบวา่เจา้หนา้ทีต่ำารวจสถานตีำารวจ

ภูธรโคกกลอย ได้จับกุมตัวผู้กระทำาผิดซึ่งเป็นผู้กดเงิน 

ในคดีที่มีผู้มาร้องขอความช่วยเหลือไว้ได้ในอีกคดีหนึ่ง  

จงึไดป้ระสานกบัพนกังานสอบสวนสถานตีำารวจภธูรเมือง

เชียงใหม่ให้ทราบเพื่อดำาเนินการอายัดตัวผู้ต้องหาไว้

 คณะพนักงานสืบสวนได้ร่วมบูรณาการทำางานกับ

เจ้าหน้าที่ตำารวจกองกำากับการ 1 กองบังคับการสืบสวน

สอบสวนตำารวจภูธรภาค 5 สืบสวนวิเคราะห์ข้อมูล 

การติดต่อสื่อสาร เส้นทางการโอนเงิน การสืบสวน

สะกดรอยกลุ่มผู้ต้องสงสัย การติดตามความเคลื่อนไหว 

จากกลอ้งวดีโีอวงจรปิดจากสถานทีต่่าง ๆ  อกีทัง้คณะพนกังาน

สืบสวนไดร้ว่มกนัสรา้งเครือ่งมอืมาใชส้นบัสนนุการสบืสวน 

ไดแ้ก ่ ซอฟตแ์วรส์นบัสนนุการวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิ 

ซึง่ใชไ้ดผ้ลเปน็ประโยชนอ์ยา่งมากในการใชว้เิคราะหข์อ้มลู

ทางการเงิน  ทำาให้สามารถสืบสวนเชื่อมโยงเครือข่ายของ

กลุ่มขบวนการผู้กระทำาความผิด และบัญชีการเงินที่ใช้

ในการกระทำาความผิดได้ จนนำาไปสู่การขยายผลจับกุม 

ตัวผู้กระทำาความผิดโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจกองกำากับการ 1  

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำารวจภูธรภาค 5   

จำานวนหลายราย เช่น เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560  

จับกมุตวัผูก้ระทำาผดิรวม 2 ราย พรอ้มดว้ยบัตรอเิลก็ทรอนกิส์

ของบุคคลอื่นหลายใบและของกลางอื่นอีกหลายรายการ 

พื้นที่สถานีตำารวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, เมื่อวันที่  

31 พฤษภาคม 2560 จับกุมตัวผู้กระทำาผิด 2 ราย  

พร้อมด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นหลายใบ 

และของกลางอื่นอีกหลายรายการ พื้นที่สถานีตำารวจภูธร 

ชา้งเผอืก จงัหวดัเชยีงใหม่  และเมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2560   
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จับกุมตัวผู้กระทำาผิดรวม 4 ราย พร้อมด้วยของกลาง

อีกหลายรายการ พ้ืนที่สถานีตำารวจภูธรหางดง จังหวัด

เชียงใหม ่รวมท้ังขยายผลไปจบักมุผูร้ว่มขบวนการในพืน้ที่

อื่น ๆ อีกหลายราย 

 จากการสืบสวนอย่างต่อเน่ืองและจัดทำาเคร่ืองมือ 

(ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน)  

ท่ีมปีระสทิธภิาพมาใชส้นบัสนนุงานสบืสวนดงักลา่ว ทำาให้

สามารถรูถ้งึรปูแบบ ขัน้ตอน วิธกีาร กลุม่ขบวนการผู้กระทำา

ความผดิ และตดิตามรอ่ยรอยพยานหลักฐานทางการเงนิได ้ 

อกีทัง้เปน็ขอ้มูลขยายผลไปถงึตวัผูบ้งการและสนบัสนนุอยู ่

เบือ้งหลงั  ซึง่ไดส้ง่ตอ่ข้อมลูจากการสบืสวนให้ทางกองกำากบัการ 1  

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำารวจภูธรภาค 5   

นำาไปสืบสวนขยายผลจนนำาไปสู่การจับกุมขบวนการ 

ผู้กระทำาผิดเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 

ได้ในวงกว้าง ซึ่งต่อมาทางสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ไดใ้ชข้้อมูลไปขยายผลการปราบปรามจบักมุไปท่ัวประเทศ

รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน จนสามารถหยุดยั้งและทำาให้

การกระทำาความผิดของกลุ่มผู้กระทำาผิดเครือข่ายแก๊ง 

คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หยุดชะงักลง 

 ซอฟต์แวร์ที่จัดทำาข้ึน สามารถตอบสนองและเพิ่ม

ประสิทธภิาพการวเิคราะหร์ปูแบบทางการเงนิ ซ่ึงสามารถ

นำาไปปรบัใชไ้ด้กบัการตรวจสอบการเงินของคดทีกุประเภท  

รวมทั้งสามารถนำาไปพัฒนา ปรับปรุง และเผยแพร่  

ใหกั้บหนว่ยงานอืน่ ๆ  นำาไปประยกุตใ์ชต้ามภารกิจ/อำานาจ

หน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น การตรวจสอบการเงิน

ในการจำาหน่ายยาเสพติดของ ป.ป.ส. หรือ การติดตาม

ทรัพย์สินผู้กระทำาความผิดของ ปปง.  เป็นต้น   ซึ่งได้มี

การนำาซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

การจดัการความรู ้ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ในชือ่ผลงาน  

“ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน”  

ประจำาปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลชนะเลิศอีก 

ส่วนหนึ่งด้วย   
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ก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�นยึดถือครอบครอง  

“ป่�” ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ 

พ.ศ. 2484 ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518 



ก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�นยึดถือครอบครอง  “ป่�” 

ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พุทธศักร�ช 2484 

ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518 

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

นายภูรินท์พัฒน์  สมบูรณ์ 1

 การสอบสวนคดพิีเศษท่ี 106/2559 เปน็การดำาเนนิคดี

กบัผูก้ระทำาผดิในการเข้ายดึถือครอบครอง กน่สรา้ง แผว้ถาง  

ทำาลายสภาพ ฯลฯ ที่ดินของรัฐ เหตุเกิดในท้องท่ีหมู่ 4  

ตำาบลทุ่งคาโงก อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา จำานวนเน้ือท่ี 

ที่มีการกระทำาความผิด ประมาณ 260 ไร่ ในการสอบสวน

ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ บรเิวณพืน้ทีเ่กดิเหตุเดมิ ไดม้มีตขิอง

คณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2504 กำาหนด 

ให้เป็นป่าไม้ตามมติของคณะรัฐมนตรี (ป่าไม้ถาวร)  

“ป่าเทือกเขากระทะควำ่า” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน  

พ.ศ. 2521 ได้มีกฎกระทรวงประกาศเขตป่าสงวน 

แหง่ชาต ิ“ป่าเทือกเขากระทะควำา่” (โดยพ้ืนทีป่า่ไมถ้าวรทีไ่ม่

อยูใ่นเขตทีป่ระกาศเปน็เขตปา่สงวนแหง่ชาติกย็งัคงมีสภาพ

เป็นป่าไม้ถาวรอยู่ดังเดิม) ต่อมา 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

ไดม้พีระราชกฤษฎกีา ประกาศเขตปฏิรูปท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม 

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

พ.ศ. 2518 กำาหนดให้พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม จึงทำาให้พ้ืนที่ที่มีการกระทำาความผิด  

ในคดีนี้ประกอบด้วยที่ดินของรัฐหลายประเภท มีท้ัง

ส่วนท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนที่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร  

และพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

 คดีนี้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พง.1  

(พงังา) สงักดักรมปา่ไม ้เปน็เจ้าพนกังานปา่ไมมี้อำานาจหนา้ที่

ป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ ได้กล่าวโทษโดยระบุตัวผู้กระทำา

ความผิดเป็น บริษัท ฯ มีชื่อแห่งหนึ่ง และบุคคลผู้มี 

ชือ่รว่มกนั กระทำาความผดิฐาน ยดึถอืครอบครองปา่สงวน

แหง่ชาต ิตามมาตรา 14 พ.ร.บ.ปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507  

จำานวน 16 ไร่ ฐานยึดถือครอบครองป่า ตามมาตรา  

54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในเขตป่าถาวร 120 ไร่  

และเขตปฏิรปูท่ีดิน 143 ไร ่ โดยไดก้ลา่วโทษวา่มกีารกระทำา 

ความผิดรวมทั้งพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อการเกษตรกรรมไว้ด้วย 
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 ทั้งนี้ ตามมาตรา 36 ทวิ (1) แห่งพระราชบัญญัติ

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 บัญญัติว่า  

“บรรดาทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย์ใด ๆ  ทีส่.ป.ก.ได้มาตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือได้มาโดยประการอื่นท่ีมีวัตถุ 

ประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ไม่ให้ถอืว่าเป็นทีร่าชพสัดแุละให ้ส.ป.ก.เป็นผู้ถอืกรรมสทิธ์ิ

เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม....”

 จงึมปีระเดน็ต้องวนิิจฉัยในคดีน้ีวา่กรณกีารกระทำา 

ความผิดโดยการยึดถือครอบครองพื้นที่ในเขตปฏิรูป 

ท่ีดินโดยมิชอบ จะเป็นการกระทำาความผิด ฐานใด 

ตามกฎหมายใด และเจา้พนกังานปา่ไม ้จะถอืเปน็ผูเ้สยีหาย

ในการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้หรือไม่

  คณะพนักงานสอบสวนได้สืบค้นข้อกฎหมาย 

คำาพิพากษาศาลฎีกา และแนววินิจฉัยของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาพบว่า ตามคำาพิพากษาฎีกาที่ 8371/2551  

ได้วินิจฉัยวางหลักไว้ว่า ท่ีดินท่ีได้ดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน

และออก ส.ป.ก. 4-01 ให้ราษฎรแล้ว ยังคงมีสถานะ

ทางกฎหมายเป็น “ป่า” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  

ซ่ึงสอดคล้องกับคำาวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เรื่องเสร็จที่ 391/2548 ที่ดินในเขต ส.ป.ก.ที่ได้รับมอบ 

มาตามมติของคณะรฐัมนตรยีงัไมอ่าจถอืไดว้า่เปน็การไดม้า 

ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่นตาม ป.ที่ดิน ที่ดิน 

ดังกล่าวยังถือว่าเป็น “ป่า” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  

นอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนได้สอบสวนเจ้าหน้าที่  

และนติิกรของสำานกังานการปฏริปูทีด่นิ (สปก.) ไดข้อ้เทจ็จรงิวา่ 

ในพื้นที่เกิดเหตุของคดีนี้ สปก. ยังไม่มีแผนหรือโครงการ

ที่จะดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน และยังไม่ได้จัดท่ีดินให้

กับผู้ใด และผู้อำานวยการกลุ่มคดี สปก.ได้ให้การว่า 

ที่ดินที่ สปก.ได้รับมอบจากกรมป่าไม้ ตามมติของ ค.ร.ม.  

แมจ้ะมพีระราชกฤษฎีกาประกาศแลว้ สปก.จะต้องมมีตคิณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติโครงการและ

แผนปฏิรูปที่ดินด้วย จึงจะถือเป็นพื้นที่ที่ สปก.รับผิดชอบ

และมีอำานาจดำาเนินการได้ เมื่อยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ 

และไม่มีแผนดำาเนินการ พื้นที่เกิดเหตุจึงคงเป็น “ป่า” 

และกรมปา่ไมย้งัคงมอีำานาจในการการดแูลรกัษาพืน้ทีอ่ยู ่ 

ซึง่คำาใหก้ารดงักลา่วกย็ดึถอืตามแนวคำาพพิากษาฎกีาและ

คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พื้นที่ “ป่า”ที่ได้มีพระราช-

กฤษฎีกาประกาศเปน็เขต สปก. แลว้กย็งัคงมสีถานภาพเป็น  

“ปา่” ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม้ พ.ศ. 2484 อยู ่และหากยัง 

ไม่ได้มีโครงการและแผนดำาเนินการของ สปก. กรมป่าไม ้

ก็ยังมีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าว ฉะนั้น

เจ้าพนักงานป่าไม้จึงเป็นผู้เสียหายในการร้องทุกข์ 

กล่าวโทษแก่ผู้กระทำาความผิดได้

  ในคดนีี ้คณะพนกังานสอบสวนจงึไดร้บัคำากล่าวโทษ 

ของเจ้าพนักงานป่าไม้ไว้ดำาเนินการสอบสวนจนแล้วเสร็จ

และมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา โดยอธิบดีพิจารณา

แล้วเห็นชอบและได้ส่งสำานวนให้พนกังานอัยการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป
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ซื้อของแบรนด์เนมปลอม : 

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงด�ว



ซื้อของแบรนด์เนมปลอม : 

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงด�ว
พันตำารวจโทนิรุติ พัฒนรัฐ 1

1   รองผู้อำานวยการกองคดีทรพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 เมือ่ไมน่านมานี ้ในสังคมออนไลนม์ปีระเดน็วพิากษว์จิารณอ์ยา่งหนกัเกีย่วกบัศลิปนิชือ่ดงัคนหนึง่ถกูเพจเฟซบุก๊เพจหนึง่

ออกมาแฉเรื่องการใช้ของแบรนด์เนมปลอม และมีการนำามาเปรียบเทียบกันระหว่างของจริงกับของปลอม จึงทำาให้ประเด็น

ดังกล่าวกลายเป็นข้อกังขาว่า การใช้สินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้า หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ของก็อป” นั้น ผู้ใช้จะมี

ความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

 ในเรื่องน้ี พันตำารวจโท นิรุติ พัฒนรัฐ รองผู้อำานวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้ให้ความรู้กับผู้อ่านผ่าน 

กองบรรณาธิการวารสารดีเอสไอไตรสาร ดังนี้ 

 กรณีศิลปินชื่อดังคนหนึ่ง ถูกโซเชียลจับว่าใช้สินค้าแบรนด์เนมปลอม ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์อวดผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ว่า ตนชอบใช้สินค้าแบรนด์เนมนั้น แบรนด์เนมนี้ จนกระทั่งมีผู้ออกมาแฉว่า ของแบรนด์เนม

ที่อวดในสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นของปลอม !!! จึงทำาให้เกิดข้อคำาถามในสังคมตามมาว่า การใช้สินค้า 

แบรนด์เนมปลอมมีความผิดหรือไม่

 ก่อนอื่นเรามาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากันก่อน คำาว่า ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิทาง

กฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ “ผู้ทรงสิทธิ” มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ โดยอาจแบ่ง

ทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ 
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 1. ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม แบง่ออกเปน็ 8 ประเภท 

ไดแ้ก ่(1) สิทธบิตัร (2) อนสุทิธบิตัร (3) เครือ่งหมายการคา้ 

(4) ความลับทางการค้า และ (5) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

(6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (7) คุ้มครองพันธุ์พืช  

(8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2. ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่

มอบสิทธิทางกฎหมายที่มอบให้ผู้สร้างสรรค์งานแต่เพียง 

ผู้เดียวในการเผยแพร่ ทำาซำา้ หรอืดดัแปลงงานทีส่ร้างสรรค์ 

โดยทั่วไปแล้ว งานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นงาน

สรา้งสรรคท์างปญัญาทกุรปูแบบ เชน่ งานเขยีน งานดนตร ี

งานนาฏศิลป์ งานศิลปะ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 ส่วนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของ

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้น โดยทั่วไปแล้ว ประชาชน

ส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกับคำานี้ แต่หากเอ่ยคำาว่า ยี่ห้อ ตรา 

โลโก ้หรอืแบรนด์ ชาวบา้นจะคุน้เคยรู้จกัและเรียกขานคำา

เหล่านี้มากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำาวันของเรา

ลว้นเกีย่วขอ้งกับเครือ่งหมายการค้า นบัตัง้แตต่ืน่นอนตอน

เช้าจนถึงเข้านอน เพราะเราต้องสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ 

เครื่องอุปโภค บริโภค ที่มีเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็น

นาฬกิาปลุก โทรศัพทเ์คลือ่นที ่สขุภณัฑ์ในหอ้งนำา้ ยาสฟีนั 

แปรงสฟีนั สบู ่แชมพ ูเคร่ืองแตง่กายทุกช้ิน อาหาร เคร่ืองด่ืม 

ต่างก็มีเครื่องหมายการค้าด้วยกันทั้งสิ้น รวมถึงสินค้า 

แบรนด์เนมทั้งหลายด้วย 

 ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผู้ผลิตและ 

ผู้จำาหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าเป็นผู้กระทำา

ความผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2434 โดยมาตรา 44  

ไดว้างหลกัไวว้า่ “เมือ่ไดจ้ดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้แลว้  

ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

เปน็ผูมี้สทิธิแต่เพยีงผูเ้ดียวในอนัทีจ่ะใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้ 

สำาหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้” ซึ่งหมายความว่า  

ผู้อื่นไม่มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้ โดยลักษณะ 

การกระทำาทีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธใินเครือ่งหมายการคา้นัน้  

มีหลายอย่าง เช่น

 1. การล่วงสิทธิ คือการใช้เคร่ืองหมายการค้าของ

บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 2. การลวงขาย คอืการทีบุ่คคลหนึง่เอาสนิคา้ของตน

ไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของนั้น

 3. การปลอมเครือ่งหมายการคา้ คือ การทีบ่คุคลหนึง่ 

เอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของนั้น

 4. การเลียนแบบเครื่องหมายการค้า คือการทำาให้

คล้ายคลึงของแท ้โดยเจตนาทำาให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็น

ของแท้ทำา แต่ว่าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ของประเทศไทย ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการใช้ 

 ดงันัน้ การทีผู่ซ้ือ้สนิคา้แบรนดเ์นมปลอม จงึไมถ่อืวา่

เปน็ความผดิตามกฎหมายของประเทศไทย แต่ถา้นำาเขา้มา 

ในราชอาณาจกัร เพือ่ผลติ หรือจำาหนา่ย ถอืวา่ เปน็การกระทำา 

ที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ซ่ึงแตกต่างจาก 

บางประเทศในยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส หากมีสินค้า

แบรนด์เนมปลอมเข้าไปในประเทศแล้ว เขาจะดำาเนิน

คดีผู้ที่ครอบครองทันที เนื่องจากกฎหมายของประเทศ 

นั้น ๆ บัญญัติไว้ว่า ผู้ใช้ก็มีความผิด 

 นอกจากนี้  การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา ถือเป็นหนึ่งในมาตรการฝ่ายเดียวของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ใช้อำานาจตามมาตรา 301 พิเศษ 

ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ ฯ เพื่อกดดันประเทศ 

คู่ค้า ให้มีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสหรัฐ เพราะการ

ท่ีเจ้าของสินค้าได้ลงทุนในการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด  

จะตอ้งใชง้บลงทนุจำานวนมหาศาล และใชร้ะยะเวลายาวนาน

ต่อเนื่องในการสั่งสมสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จัก ยอมรับ 

และเชือ่ถอืในระดบันานาชาต ิเมือ่มผีูฉ้วยโอกาสลอกเลยีน

แบบสนิค้าออกมาขายโดยใชเ้งินลงทุนทีน่อ้ยกวา่เทา่กบัวา่
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เจา้ของสนิคา้ตัวจรงิถูกเอาเปรยีบ โดยปัจจบัุน ประเทศไทย

ถูกจัดอันดับ WL  (Watch List)  คือ ประเทศที่ต้องจับตา

มอง ซ่ึงหากไม่ดำาเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบ

ปรามอย่างจริงจัง ก็อาจส่งผลกระทบในเรื่องโควต้าการ

ส่งออก หรือ การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเรื่องภาษี 

ฟิลเลอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า  

ท้ังปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 

ที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และผลิตภัณฑ์ 

ที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนตำารับยาจาก อย.จำาหน่ายให้กับลูกค้า 

หลายกลุม่ดว้ยกนั ไดแ้ก ่กลุม่ลกูคา้ทีเ่ปน็คลนิกิเสรมิความงาม 

ของขบวนการและคลินิกเสริมความงามอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่า 

ของกลางเฉพาะราคาท่ีประเมนิในท้องตลาดกวา่ 100 ลา้นบาท  

และเมื่อเช็คกระแสเงินสดของผู้ถูกกล่าวหา พบว่า  

ในปีหนึ่ง ๆ มีเงินสะพัดหลัก 1,000 ล้านบาท 

 สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อประชาชนนำาผลิตภัณฑ์ยา 

ทีล่ะเมดิเคร่ืองหมายการคา้ไปใชโ้ดยไมรู่ว่้า นัน่คอื ยาปลอม  

เมื่อฉีดไปแล้วหวังว่าจะแก้ไขเติมเต็มข้อบกพร่องของ

ใบหน้า หรือ กระชับสัดส่วนต่าง ๆ  แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่

เป็นเช่นนั้น  บางคนหน้าเป็นแผลชำ้า บวม เป็นหนอง และ

บางรายเกิดแผลลุกลามกลายเป็นเป็นมะเร็ง จึงขอฝาก

เตือนท่านผู้อ่านโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ระมัดระวังการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาเพื่อความงามทั้งหลาย ควรซ้ือจาก

ตัวแทนจำาหน่ายในประเทศไทย ร้านค้าที่น่าเชื่อถือ หรือ

เปน็คลนิกิทีม่มีาตรฐาน และควรหาขอ้มลูกอ่นเขา้ใชบ้รกิาร

 ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูล หรือ เบาะแส  

การผลิต หรือจำาหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128  

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

10210 หรือ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 

(โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บ

รักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

 หากคนไทยยงัใหก้ารสนบัสนนุสนิคา้แบรนดเ์นมปลอม 

เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริม หรือ สนับสนุนสินค้าละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ทำาให้ผู้ประกอบการต้องเสียเปรียบทาง 

การค้าด้วยการเสียภาษีการส่งออกในอัตราที่สูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ทีไ่มมี่ปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  

โดยมกีารศกึษาพบวา่ ตัวเลขตรงสว่นนีส้งูกวา่หมืน่ลา้นบาท 

จงึกลา่วไดว้า่ ผลจากการสนบัสนนุสนิคา้แบรนด์เนมปลอม 

แม้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ผลร้ายมีมากกว่าที่คิด

 สำาหรับการดำาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญานั้น จะมุ่งเน้นการดำาเนินคดีกับผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้า  

ผูค้า้รายใหญ ่และสนิค้าทีมี่ผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภยัของประชาชน เชน่ ประเภทยาทีฉ่ดี หรอืรบั

ประทานหรอืแมแ้ตส่นิคา้เกีย่วกบัความปลอดภยั เชน่ เบรค

รถยนต์ ถุงลมนิรภัย นำ้ามันเครื่อง ซึ่งในช่วง 2 – 3 เดือน

ท่ีผ่านมา กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา และกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ  

บุกทลายเครือข่ายบริษัทผู้นำาเข้าและจำาหน่ายสินค้าเสริม 

ความงามจากต่างประเทศที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

จำานวน 12 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยพบโบท็อกซ์ 
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ก�รพนันออนไลน์ภัยใกล้ตัว



 

ก�รพนันออนไลน์ภัยใกล้ตัว
 นายพฤตินัย พราวพันธุ์ 1

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ผู้อำานวยการส่วนตรวจ 1 สำานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 จากบทความด้านสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเผยแพร่

งานวิจัย เรื่อง การลดผลกระทบของพนันออนไลน์ต่อเด็ก

และเยาวชนไทย โดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ระบุว่า 

จากงานวิจัยเผยปี 2560 คนไทยติดพนันกว่า 2.1 ล้านคน  

นักพนันอายุน้อยสุด คือ 7 ขวบ เป็นเด็กและเยาวชน 

ถึง 207,000 คน และส่วนใหญ่เล่นพนันออนไลน์  

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพจติ สขุภาพกาย และผลกระทบ

ต่อสมอง การพนนัมสีว่นเปลีย่นแปลงสมองไดเ้ช่นเดยีวกับ

ยาเสพติด และขัดขวางการพัฒนาสมองและทักษะชีวิต 

ของเดก็และเยาวชนอยา่งถาวร โดยเฉพาะการพนนัออนไลน์

ที่มีความรุนแรงกว่าพนันชนิดอื่นถึงสามเท่า

 นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบในทางพฤติกรรมด้วย  

เพราะการพนนั เปน็ตน้ตอให้เยาวชนมโีอกาสเขา้สู่อบายมขุอืน่  

รวมถึงการก้าวสู่เส้นทางอาชญากรรมได้ โดยการพนัน

ยังทำาให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การวิจัยพบว่า  

รายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์เติบโต 

ในลักษณะก้าวกระโดด จากปี ค.ศ. 1997 มีรายได้ที่  

300 ลา้นดอลลารส์หรฐัตอ่ป ีมาเปน็ 528,000 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัตอ่ปใีนป ีค.ศ. 2015 สว่นประเทศไทยเองในปี 2551  

ผลสำารวจของเอแบคโพลล์ พบว่า ในช่วงฟุตบอลยูโร  

มีเด็กและเยาวชน อายุ 12 - 240 ปี ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลกว่า 370,000 คน เข้าสู่วงพนันบอล โดยมี

เงนิสะพดัถงึ 924 ลา้นบาท และทีน่า่หว่งคอืในจำานวนกวา่ 

รอ้ยละ 83.8 มองวา่ การเลน่ทายพนนับอลเปน็เร่ืองปกตธิรรมดา 

ในสังคมไทย ผลกระทบของพนันออนไลน์เป็นสาเหตุ 

สำาคัญที่ทำาให้เยาวชนผละจากห้องเรียน และส่วนหนึ่ง

ไม่มีเงินชำาระหนี้พนันทำาให้ต้องเดินเข้าสู่เส้นทางธุรกิจ 

ที่ผิดกฎหมาย

เทคโนโลยีกับการพนันออนไลน์ในยุคปัจจุบัน
 การพนนัออนไลน ์เปรยีบไดก้บับอ่นหรอืสถานใหบ้รกิาร

การพนนัอยา่งหนึง่ทีต่อ้งเขา้ใชง้านผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็ 

การเขา้เลน่นัน้จะตอ้งทำาการสมคัรสมาชิกเพือ่ทำาการบันทกึ

ข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงบัญชีที่จะใช้สำาหรับการวางเงิน 

เดมิพนั ทนัททีีไ่ดส้มคัรและยืนยนักบัระบบของผูใ้หบ้รกิาร

การพนันออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยคุณก็จะสามารถเลือก 

รปูแบบของเกมสก์ารพนนั โดนปจัจบุนัมผีูใ้หบ้รกิารทัง้แบบ 
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การพนันออนไลน์, คาสิโนออนไลน์, แทงบอลออนไลน์  

หรอืหวยออนไลน ์โดยรูปแบบการเลน่การพนนัออนไลน์น้ัน 

จะเปรียบได้กลับการเล่นกันสด ๆ ผ่านการถ่ายทอดสด 

ของผู้ให้บริการการพนันออนไลน์นั้น ๆ โดยจะเป็น 

ในลักษณะของเจ้ามือหรือผู้แจกไพ่ซ่ึงสามารถตอบสนอง 

คำาส่ังหรือคำาพูดของคณุได้ โดยเกมสพ์นนัทีเ่ราจะเหน็ในระบบ

ถา่ยทอดสดผา่นการพนนัออนไลน ์นัน้ไดแ้ก่ บาคารา่ออนไลน ์

รูเลต็ออนไลน์ ไฮโลออนไลน ์สลอ๊ตออนไลน ์กำาถัว่ออนไลน ์

หรือนำ้าเต้าปูปลา ซึ่งถือว่าเป็นเกมส์พนันที่นิยมอย่างมาก

ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศ ด้วยจุดเด่นในการเข้าเล่น 

ทีม่อบความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ประหยดัค่าใชจ้า่ย 

ในการเดินทางและมีบรกิารการพนนัออนไลนห์ลายรปูแบบ 

มีระบบเล่นพนันบอลออนไลน์ ซ่ึงมีผู้ให้บริการรับแทง 

ตามข้อตกลงของแต่ละเว็บไซต์แตกต่างกันออกไป ระบบ 

เล่นพนนับอลออนไลน์ไดแ้จง้เกดิให้เปน็ทีรู่จั้กเพ่ิมมากยิง่ขึน้  

เนือ่งจากกีฬาบอลเปน็กฬีาไดร้บัความนยิมทัง้ในความสนุก 

และการพนนัทัว่โลกอยูแ่ลว้ นอกจากนัน้ยงัรวมไปถึงระบบ 

หวยออนไลนซ์ึง่ถอืวา่เปน็ระบบการพนนัออนไลนร์ปูแบบใหม่ 

ที่เร่ิมถูกใจของคนรักการเสี่ยงโชคในบ้านเรารวมไปถึง 

ความปลอดภัยของจำานวนเงินหรือเงินทุนท่ีคุณจะต้องใช้

เลน่ซึง่คณุไมจ่ำาเปน็ทีจ่ะต้องพกไปไหนมาไหนแบบการพนนั

ทั่วไป นอกจากนั้นการพนันออนไลน์ยังมีโปรโมชั่นใหม่ ๆ 

ที่พร้อมจะซัพพอร์ตให้กับผู้เล่นท้ังหน้าใหม่หรือหน้าเก่า 

สามารถหากำาไรเพิ่มมากขึ้น รักษาเงินทุนได้ง่ายข้ึน  

รวมไปถึงจูงใจให้ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์

กันมากยิ่งข้ึน การพนันออนไลน์ยังมีระบบสมัครสมาชิก

แบบ VIP ท่ีมีความได้เปรียบในแง่ของการบริการต่าง ๆ 

ทั้งระบบแจ้งเตือน ระบบแนะนำาการเล่น หรือการแนะนำา

เกมส์พนันที่น่าสนใจ เหล่านี้ยิ่งทำาให้การพนันออนไลน์ 

รับความนิยมเท่าทวีคูณ

 ปจัจบุนัเทคโนโลยกีารพนนัออนไลนย์งัคงมกีารพฒันา

อยู่เสมอ ไม่ว่าจะในแง่ของการให้บริการ โปรโมชั่นต่าง ๆ  

จากผู้ให้บริการ หรือระบบต่าง ๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจ 

ให้กับทั้งนักพนันมือใหม่หรือรายเก่าก็ตามโดยเฉพาะ 

การเข้าถึงได้โดยง่ายด้วยระบบโทรศัพท์มือถือที่สามารถ 

เลน่อินเทอรเ์นต็ได ้ยิง่มกีารพฒันาระบบอนิเทอรเ์นต็มากข้ึน 

เพยีงใด เดก็และเยาวชนกจ็ะเขา้สูร่ะบบการพนนัออนไลน์

ได้โดยง่ายมากขึ้น

 ถ้าไม่อยากให้คนไทยเป็นโรคติดการพนัน สังคม 

ต้องช่วยกันดูแล ควบคุมไม่ให้มีการกระตุ้นหรือเร่งเร้า 

ให้คนอยากเล่นพนันมากเกินไป โดย 

 1. บงัคับใชก้ฎหมายท่ีมอียูอ่ยา่งเขม้งวด เพิม่คา่ปรบั

และเพิ่มบทลงโทษ 

 2. สร้างกิจกรรมทดแทน เพื่อป้องกันผู้เล่นใหม่ 

 3. ฉีดภูมิคุ้มกันให้สังคม ทำาให้เยาวชนอยู่กับ 

การพนันแบบรู้เท่าทัน สังคมต้องตระหนักว่า กลุ่มเพื่อน

มีอิทธิพลต่อการทำาให้คน “ลองเล่น” และ “ยังคงเล่น” 

การพนันในปัจจุบัน และการชักจูงให้คนอื่นเล่นการพนัน 

อาจก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม มากกว่าต้นทุนส่วนบุคคล 

(ทีผู่เ้ลน่พนนัต้องจา่ย) เพราะรัฐตอ้งใชง้บประมาณมากขึน้ 

เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการเสพติด  

“การเล่นพนัน” การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่า  

การประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยม ให้ลดการเล่นพนัน

ให้ได้ผล ต้องเน้นการรณรงค์กับ เพศชาย เริ่มต้น ตั้งแต่

อายุน้อย ขยายวงกว้างสู่คนในครอบครัวและชุมชน  

เพ่ือสร้างสำานึกให้ผู้เล่นพนันรู้ตัวว่าตนเองสามารถ 

สร้างปัญหาให้กับคนข้างเคียงในครอบครัวได้

 การพนันออนไลน์เป็นการพนันไมช่อบดว้ยกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ทวิ 

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายกำาหนดให้การเล่น 

การพนันออนไลน์ทุกชนิดขออนุญาตได้ การเล่นการพนัน

จงึเปน็เรือ่งทีผู่เ้ลน่การพนนัและผูจ้ดัใหม้กีารเลน่การพนนั

สมคัรใจเขา้เลน่การพนนัอนัเปน็การสมคัรใจทีจ่ะกระทำาผดิ 

กฎหมาย แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้น ทำาให้

การปราบปรามยิ่งกระทำาได้ยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 

การเปิดเว็บไซต์ให้มีการเล่นการพนันแล้วเปิดช่องทาง 

ในการเข้าเล่นผ่านแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ท้ัง ไลน์ (Line)  

เฟซบุ๊ก  (Face book) หรอื แอพพลเิคช่ัน (Application) อืน่ ๆ   

วิธีการเล่นมักพบว่าเป็นการเล่นผ่านเว็บไซต์การพนัน 
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หรือแอพพลิเคชั่นโดยลูกค้าจะเข้าสมัครเพื่อเล่นการพนัน 

ด้วยการแจ้งบัญชีให้กับเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน 

พรอ้มโอนเงนิเขา้บญัชทีีม่กีารโพสตไ์วห้น้าเวบ็ไซตห์รอืทาง 

แอพพลเิคชัน่ เมือ่ดำาเนนิการแลว้จะได ้username สำาหรบั 

เล่นการพนันพร้อม password ในการเข้าเล่นการพนัน 

โดยจะมกีาร links การพนนัทกุชนดิใหผู้เ้ลน่การพนนัเลอืกได้ 

ตามท่ีชอบ พร้อมกับมีการทำาบัญชีการโอนเงินเข้าออก  

บัญชีคงเหลือว่าผู้เล่นพนันได้กำาไรหรือขาดทุนในระบบ  

real-time โดยปกติจะมีการทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้สำาหรับ 

การตดิตอ่เมือ่มกีารโอนเงินเขา้หรอืตอ้งการถอนออกจากบญัชี 

ที่เล่นพนันที่เจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสร้างไว้ 

ในระบบบ่อนพนันออนไลน์เม่ือต้องการถอนเงินจะแจ้ง 

ให้เจ้ามือผู้เล่นการพนันโอนเงินกลับเข้าบัญชีของผู้เล่น 

การพนนั ปจัจบุนัเมือ่เลน่การพนนัจะมกีารแจง้ผา่นระบบ

แอพพลิเคชั่นไม่ต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อส่ือสารทำาให้เกิด

ความสะดวกมากขึ้น

 ในปี พ.ศ. 2556 ภาครฐัได้ให้ความสำาคญัในการปราบปราม 

การพนันออนไลน์อย่างหนัก กลับพบปัญหาในการดำาเนิน

การจับกุม สืบสวนสอบสวน และการป้องกัน ดังนี้

 1. การปอ้งกนัการเล่นการพนนัออนไลน ์ได้ดำาเนนิการ 

ด้วยการประชาสัมพันธ์ท่ีมีทั้งภาครัฐและเอกชน  

เข้าร่วมรณรงค์ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะ

เยาวชนและนักเรียนใหรู้ถ้งึภยัของการพนนัและผลกระทบ 

ทีเ่กดิข้ึนกับครอบครวั สงัคม แตผ่ลการดำาเนนิการดไูมค่่อยเห็น 

ผลเนือ่งจากสือ่ดา้นกฬีาและสือ่ทางออนไลนก์ลบัใหข้อ้มูล

ในเชิงของการส่งเสริมการเล่นการพนัน เช่น ฟุตบอล 

แต่ละคู่มีอัตราการต่อรองอย่างไร ทำาให้เกิดความเห็น 

ที่แตกต่างอันเป็นต้นเหตุแห่งการพนันออนไลน์

 2. การยื่นคำาร้องต่อศาลขอให้ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เปิด 

ใหเ้ลน่การพนนัออนไลนต์ามพระราชบญัญตัคิอมพวิเตอร ์

พ.ศ.  2550 มาตรา 20 โดยอาศยัเหตผุลวา่ การพนนัออนไลน ์

ขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน

ด้วยการนำาเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการพนันโฆษณาเชื้อเชิญ

ให้มีการเล่นการพนันพร้อมอัตราต่อรองในการเล่น 

การพนนั ในการปดิเว็บไซตซ์ึง่เคยดำาเนินการเมือ่ป ีพ.ศ.  2552  

จำานวน 246 เวบ็ไซต ์แตป่จัจบุนัไดม้กีารหารอืคณะกรรมการ 

กฤษฎกีาถงึอำานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการปราบปรามการกระทำาผดิ 

การพนันออนไลน์ว่าเปน็การนำาเขา้ขอ้มูลสูร่ะบบคอมพวิเตอร์

หรือไม่ ซ่ึงแนวทางความเห็นว่าการพนันออนไลน์ไม่ใช่

การนำาเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จึงไม่มีการดำาเนิน

การปิดเว็บไซต์อันเนื่องมาจากการพนันออนไลน์

 3. การปราบปรามจับกุมการเล่นพนันออนไลน์  

ในการเข้าดำาเนินการจับกุมปราบปรามการพนันออนไลน์

ในอดีตยังมีการเดินโพยบอลมีบัญชีแทงพนันโดยเฉพาะ

ฟุตบอล แต่ในปัจจุบันระบบสื่อสารที่มีการพัฒนาและ 

เข้าถึงได้ง่ายด้วยคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือ 

ในขณะทีบ่อ่นพนนัหรอืเจา้มอืผูร้บัเลน่การพนนัไดใ้ชร้ะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 

หรือโทรศัพท์มือถือ ทำาให้มีปัญหาในการรวบรวมพยาน

หลักฐานดังนี้

  3.1 บัญชีที่มีการเล่นการพนันของเจ้ามือที่มี 

การโพสตใ์หโ้อนเงินเขา้เลน่การพนนั มกัพบวา่เป็นการจา้ง 

บคุคลอืน่มาเปดิบญัชีแลว้นำารหสัการเบกิถอนเงนิจากบญัช ี

ด้วยบัตรเอทีเอ็มและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ทำาให้การสืบสวนสอบสวนจะกระทำาได้ยากเนื่องจาก 

จะไม่รู้ผู้กระทำาผิดท่ีเป็นเจ้ามืออย่างแท้จริง อีกทั้งเม่ือมี 

การแจง้ความตอ่พนกังานสอบสวนกจ็ะรบีสบืสวนสอบสวน

เมื่อพบชื่อเจ้าของบัญชีก็จะแจ้งข้อหาท้ังผู้เล่นพนันและ

เจ้าของบัญชีที่จัดให้มีการเล่นการพนันทำาให้ไม่สามารถ

จับกุมเจ้ามือที่แท้จริงมาลงโทษ

  3.2 ความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน  

พ.ศ. 2478 เร่ิมนำามาใช้ไม่ค่อยได้ผลเน่ืองจากปัญหา 

ทางกฎหมายในหลายประการ ทัง้การทีบ่อ่นพนันในตา่งประเทศ

ทีม่กีารถ่ายทอดสดใหเ้ล่นพนันออนไลน์ในประเทศดงักลา่ว

ไม่เปน็การกระทำาผิดกฎหมาย เวบ็ไซตท์ีมี่การจดทะเบยีน

จัดใหม้กีารเล่นการพนนัเป็นเว็บไซตท์ีม่กัพบว่าจดทะเบยีน

ในประเทศที่การพนันไม่ผิดกฎหมายหรือประเทศที่บ่อน 

การพนันตั้งอยู่ หรือการนำาเว็บไซต์มาจดทะเบียนกับผู้ให้
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บรกิารอนิเทอร์เนต็ภายในประเทศกไ็มใ่ชเ่ปน็การจดัใหมี้การ

เลน่การพนนั อกีท้ังผูเ้ลน่พนนัและเจ้ามือผูจ้ดัใหม้กีารเลน่การ

พนนักเ็ปน็ผูก้ระทำาความผดิด้วยกนั และไมรู่จั้กกนัมากอ่น 

จะให้เป็นพยานยืนยันว่าเจ้าของบัญชีผู้รับโอนเงิน 

ตามหนา้เวบ็ไซตเ์ปน็ผูจ้ดัใหม้กีารเลน่การพนนัเปน็การยาก 

เพราะผู้เล่นการพนันก็จะถูกดำาเนินคดีด้วย เมื่อมาให้

ข้อมูล ซึ่งพยานหลักฐานเพียงการเปิดบัญชียังไม่เพียงพอ 

ในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานเข้ามาดำาเนินคดี 

เรือ่งจัดใหม้กีารเลน่การพนนักลา่วคอื ตอ้งมเีจา้มอื มผีูเ้ลน่พนนั  

มีชนิดของการเล่นพนัน วิธีการเล่นในคราวท่ีกระทำาผิด

เล่นการพนัน และที่สำาคัญต้องมีเงินที่ใช้เล่นการพนัน 

มักพบว่า เมื่อมีการดำาเนินคดีการพนันเจ้ามือที่ใช้บัญชี 

จะโอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดเพ่ือไม่ให้เหลือเงิน 

ที่จะอ้างว่ามีการเล่นการพนัน

  3.3 การจัดให้มีการเล่นการพนัน พบว่าเจ้ามือ 

ผูจ้ดัใหม้กีารเลน่การพนนัมกัมกีารวางแผนเปน็ขัน้ตอนต้ังแต ่

เริม่ดำาเนนิการ เชน่ การเปดิบญัชีไวห้ลายบญัชแีละใชแ้ตล่ะบัญชี

ช่วงระยะเวลาหนึง่ เช่น 3 เดือน หรอื 6 เดอืนก็เปลีย่นบญัช ี

รับโอนเพื่อให้ยากแก่การติดตามสืบสวน ซึ่งผู้เปิดบัญชี 

มักรับจ้างเปิดบัญชีครั้งละ 1,000 - 2,000 บาท กรณีม ี

การจับกุมจะแจ้งว่า บัญชีของตนถูกผู้อ่ืนนำาไปใช้และ 

ตนไมใ่ชเ่จา้มอืผู้จดัให้มกีารเลน่การพนนัออนไลน ์เนือ่งจาก

ในการเปิดบัญชีแล้วผู้อื่นนำาไปใช้ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติ 

ไว้ให้เป็นความผิดโดยเฉพาะ

  3.4 การติดตามสืบค้นหาตัวผู้กระทำาความผิด 

มกัพบวา่มกีารใชค้อมพวิเตอรเ์ขา้มามสีว่นรว่มในการดำาเนนิการ  

ในการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ท่ีผู้ใด 

เป็นผู้ขอเปิดให้บริการ ถ้ามีเหตุต้องตรวจสอบโดยลึก ๆ  

จะต้องทำาเอกสารส่งไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องยาก 

ในการรวบรวมพยานหลกัฐานเพราะตอ้งผา่นกระบวนการ 

ทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องระหว่างประเทศ สนธิสญัญาระหวา่ง

ประเทศ ความรว่มมอืในการปอ้งกนัอาชญากรรมระหวา่งประเทศ  

จนกว่าจะได้พยานหลักฐานที่ยืนยันการกระทำาความผิด 

จึงมาตามหาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะประสบ

ปัญหาในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่กฎหมายกำาหนดให้เก็บข้อมูลตามพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ให้ผู้ให้บริการ 

เกบ็ขอ้มลูไวเ้พยีง 90 วัน ทำาใหก้ารรวบรวมพยานหลกัฐาน 

เพื่อดำาเนินคดีอาจสืบค้นไม่ได้เม่ือพ้นกำาหนดและพบว่า

ผู้โอนเงินออกจากบัญชีเจ้ามือมักใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีการ

ปลอม IP หรือเป็น IP ท่ีอยู่ต่างประเทศในการโอนเงิน 

ทำาให้ติดตามได้ยาก

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานที่เคยจัดตั้ง 

ศนูยป์ราบปรามผูม้อีทิธพิล โดยเฉพาะบอ่นพนนัออนไลน ์

ในปี พ.ศ. 2555 - 2556 ซ่ึงมีการแพร่หลายของรา้นคอมพวิเตอร ์

และเปิดเล่นพนันออนไลน์ในหลายจงัหวัด รฐับาลในขณะนัน้

จงึมอบหมายภารกจิในการปราบปรามบ่อนพนนัออนไลน์

โดยรับเป็นคดพีเิศษแตใ่นหลายคดกีลับพบปัญหาเดียวกนั

กับพนักงานสอบสวนอื่น คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน 

ใหถ้งึเจา้มอืผู้จดัใหม้กีารเลน่การพนนัอยา่งแทจ้รงิเปน็การยาก 

แม้ว่าจะมีการติดตามถึง 2 ปี พบกระแสเงินหมุนเวียน

มากกว่าสี่ร้อยล้านบาท แต่การรวบรวมพยานหลักฐาน

มักไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เล่นการพนันเพราะตัว 

ผู้เล่นการพนันก็เป็นผู้กระทำาความผิดเสียเอง เมื่อนำาเงิน 

เข้าเล่นการพนันก็ไม่ได้รู้จักกับเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่น

การพนัน การติดตามทวงเงินจากการเล่นการพนัน 

มกัพบวา่ขึน้อยูก่บัความเชือ่ใจในเวบ็ไซตท์ีเ่ปดิใหเ้ลน่การพนนั  

ทำาให้การยืนยันตัวบุคคลที่เป็นเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่น 

การพนันออนไลน์เป็นการยาก อีกท้ังกระแสการโอนเงิน

ผ่านบัญชีในแต่ละวันมากกว่าพันรายการจึงเป็นการยาก

ท่ีจะทำาการสืบสวนสอบสวนปราบปรามการพนนัออนไลน์

ให้เด็ดขาด แม้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำาหนดให้การพนันที่มีวงเงิน 

หมนุเวียนเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปเปน็ความผิดมลูฐาน 

ต่อมาได้มีการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน  

ให้การพนันออนไลน์เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน 

โดยไม่คำานึงถึงจำานวนเงินที่มีการเล่นการพนันก็ตาม  

แตก่ารปราบปรามกย็งัไมป่ระสบผลสำาเรจ็ กลบัสรา้งปัญหา 

ต่อมาในเรื่องของเงินที่ได้จากการพนันทั้งผู้เล่นพนัน 
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และเจ้ามือเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือไม่ และต้อง

ดำาเนินการสอบสวนธุรกรรมทางการเงินทุกรายการที่มี 

การโอนมากกวา่ 100 คร้ังตอ่วนัหรือไม ่กรณนีีย้งัไมป่รากฏ 

คำาพิพากษาอย่างชัดแจ้งว่าผู้เล่นการพนันได้เงินจาก 

การเล่นการพนันแล้วไปซ้ือทรัพย์สินเป็นความผิดฐาน 

ฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งต้องรอให้มีการดำาเนินคดีต่อไป

 ปัจจุบันคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไม่ได้กำาหนดให้พระราชบัญญัติ

การพนัน พ.ศ. 2478 เป็นความผิดที่อยู่ในอำานาจของ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ขึน้อยูก่บันโยบายรฐัทีม่คีณะกรรมการ 

คดีพิเศษพิจารณาให้การพนันออนไลน์เป็นคดีพิเศษ 

ที่ต้องเร่งรัดปราบปรามหรือไม่ต่อไป

 กล่าวโดยสรุปการพนันออนไลน์นับวันจะใกล้ตัว

เรามากย่ิงขึ้นจนเป็นเสมือนว่าการพนันไม่ผิดกฎหมาย 

ในขณะที่การปราบปรามเริ่มไม่ได้ผล หากภาครัฐกำาหนด 

มาตรการหรือหาวิธีการแก้ไขการพนันออนไลน์ได้ 

ปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ อันเป็นเหตุที่มาจากการพนัน

ก็จะลดลงในขณะที่เจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน 

มีรายไดเ้ปน็กอบเปน็กำากค็วรมมีาตรการดำาเนินการ ซ่ึงผูเ้ขยีน 

เห็นวา่มาตรการทีน่า่จะนำามาใชใ้หไ้ดผ้ลในการปราบปราม

การพนันออนไลน์มีดังนี้

 1. การกำาหนดมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ให้

บริการเว็บไซต์กำาหนดอายุบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูล

เว็บการพนันออนไลน์โดยผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบ 

ในการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเข้าถึง

การเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

 2. การกำาหนดมาตรทางภาษ ี โดยเกบ็ภาษจีากผูเ้ลน่

การพนันที่ตรวจพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้ามือและ 

ได้รับการโอนเงินกลับเข้าบัญชีตนเองมีผลต่างที่ได้กำาไร  

ใหถ้อืเป็นรายได ้และเจา้มอืทีรั่บโอนเงนิจากการเล่นการพนนั 

ให้ถอืวา่การเลน่การพนนัทีม่กีารโอนเงนิเขา้เลน่การพนนัแลว้ 

ไดเ้งนิจากการเปดิให้เลน่การพนนัหรอืเงนิทีเ่จา้มอืรบัเล่น

การพนนัเปน็เงนิไดท้ีม่าจากรายไดอ้ืน่ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 40 (8) โดยให้มีการประเมินเรียกเก็บภาษีเข้าเป็น

รายได้แผ่นดินควบคู่ไปกับการดำาเนินคดีอาญาอื่น

 3. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำาความผิดการ

พนันให้ครอบคลุมกับการเล่นการพนันออนไลน์โดยให้ 

ผู้เล่นการพนันหากให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐเม่ือเจ้ามือ 

ถูกจับกุมหรือติดตามพบเงินที่ได้จากการเป็นเจ้ามือจัดให้

มีการเล่นการพนัน ผู้เล่นการพนันที่แจ้งเบาะแสจะได้เงิน

รางวลัและยกเวน้ความผดิทางอาญาทำาใหเ้กดิผลตอ่เจ้ามือ 

ผู้จดัให้มกีารเล่นการพนนัจะอยู่ในวงแคบเฉพาะกลุม่บุคคล

ท่ีรู้จักกันและสามารถสอบสวนหาตัวเจ้ามือผู้จัดให้มีการ

เล่นการพนันออนไลน์ได้ง่ายขึ้นอีกท้ังเจ้ามือก็จะไม่กล้า 

ทีจ่ะรบัใครเขา้มาเลน่การพนนัออนไลนใ์นเวบ็ไซตท์ีต่นเอง

เปิดเพราะเกรงบุคคลที่เข้าเล่นพนันจะเป็นสายให้มีการ

จับกุม ดำาเนินคดีกับเจ้ามือ

 การพนันออนไลน์ในอนาคตจะเกิดขึ้นในอีกหลาย

รูปแบบและเข้าถึงได้ง่ายตราบใดที่ยังมีการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยดีา้นอนิเทอรเ์น็ตใหเ้ขา้ถงึไดง้า่ยซึง่ตอ้งขึน้อยูกั่บ 

นโยบายรฐัทีจ่ะจรงิจงัในการปราบปรามเพยีงใด โดยเฉพาะ

การพนันฟุตบอลที่นับวันจะมีการแพร่หลายไปทั่วโลก

ดีเอสไอ จัดทัวร์คว�มรู้ 

“กันภัยไซเบอร์” มุ่งสู่มห�วิทย�ลัย

ในกิจกรรม DSI Campus Tour 

Season 3 
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 ในยุคที่ข้อมูลมีความสำาคัญ และมีค่าอย่างมหาศาล  

เกอืบทกุสงัคมในปัจจบุนัมกีารตดิตอ่สือ่สารผา่นอนิเทอรเ์นต็  

ซ่ึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้ได้ทั่วโลกอย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีต้นทุนที่ตำ่า นับว่า 

เป็นผลดทัีง้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม การเงิน

การธนาคาร ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันความสะดวก 

และรวดเร็วดังกล่าว ก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพปฏิบัติการ 

ได้ไม่ยาก ซึ่งนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง โดยพบว่า 

ในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นปัญหา

อาชญากรรมที่สำาคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ตลอดจนสถานศึกษา ต้องให้ความสำาคัญ

ในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิด และแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้น 

อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ การเร่งป้องกันและ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ การทำาให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับภัยอาชญากรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การเพิ่มทักษะ 

ให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

มจิฉาชพี และการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่ม

กับภาครัฐ สามารถเป็นหูเป็นตาให้กับสังคม เพื่อเป็นการ

ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐได้อีกทางหนึ่ง

ดีเอสไอ จัดทัวร์คว�มรู้ 
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นางนนท์นที โตเขียว 1

1   เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงจัดโครงการเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI 

Campus Tour Season 3 ใน 4 มหาวิทยาลัย ผ่านไป

เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา 

เนื่องจากได้เล็งเห็นว่ากลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและ 

เจา้หนา้ทีใ่นสถาบนัการศกึษา มพีลงัในการสร้างสรรคส์งัคม 

ตลอดจนเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ในอนาคต จากคุณสมบัติดังกล่าวจะสามารถต่อยอด 

ความรู้สู่สาธารณะได้ โดยก่อนหน้านี้ได้จัดโครงการ 

DSI Campus Tour Season 1 มาแล้วที่มหาวิทยาลัย

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์วทิยาเขตรงัสิต ในขณะทีก่ารจดั 

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 2 กรมฯ ไดล้งพืน้ที ่

ในมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัแม่ฟา้หลวง 

ได้รับผลตอบรับจากนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

ในระดบัดมีาก สือ่มวลชนใหค้วามสนใจเผยแพรโ่ครงการฯ 

เปน็อย่างดี และเพ่ือเปน็การกระตุ้นการเรียนรู้แกน่กัศกึษา

ในระดับอุดมศึกษา เป็นการป้องกันภัยอาชญากรรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ จึงต่อยอดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น 
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 จากการประสานงานเบื้องต้นในสถาบันการศึกษา 

จำานวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย

มหิดล สถาบันการศึกษาทั้ง 4 แห่ง ต่างขานรับโครงการฯ 

โดยแจ้งความจำานงให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดวิทยากร 

ท่ีมคีวามรู้ ความเชีย่วชาญดา้นอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

เพื่อให้ความรู้ และการบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์

การดำาเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรม ความรู้ 

เกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนกฎหมายคดีพิเศษ

  ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม  

ในฐานะผู้จัดทำาโครงการฯ จึงได้กำาหนดกิจกรรมต่าง ๆ  

ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3  

ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

วันที่ สถานที่ บรรยายเรื่อง / วิทยากร นิทรรศการ/กิจกรรมพิเศษ

จันทร์ที่ 22 

เมษายน 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

เรยีนรูก้ฎหมาย ปอ้งกนัอาชญากรรม

ไซเบอร์ ในยุคสังคมดิจิตอล 

โดย พันตำารวจตรรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดอีาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

- เรียนรู้กฎหมายเข้าใจคดีพิเศษ

- โชว์นวัตกรรมการยิงปืน จำาลอง

สถานการณ์ (Shooting Simulator)

อังคารที่ 23 

เมษายน 2562 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วัยรุ่นยุคดิจิตอล รู้กฎหมาย 

รับมืออาชญากรรมไซเบอร์ 

โดย พันตำารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 

- เรียนรู้กฎหมายเข้าใจคดีพิเศษ

จันทร์ที่ 29 

เมษายน 2562

สถาบันพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

วัยรุ่นยุคดิจิตอล รู้กฎหมาย 

รับมืออาชญากรรมไซเบอร์ 

โดยพันตำารวจโท ดรัณ จาดเจริญ 

เจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษชำานาญการพิเศษ 

- เรียนรู้กฎหมายเข้าใจคดีพิเศษ/

การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  

ในการรวบรวมพยานหลักฐาน 

- การโชว์นวัตกรรมพิเศษ การบิน

โดรน เพื่อประยุกต์ใช้ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน 

อังคารที่ 30 

เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 

พันตำารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

- เรียนรู้กฎหมายเข้าใจคดีพิเศษ

- การโชวน์วตักรรมการยงิปนืจำาลอง

สถานการณ์ (Shooting Simulator) 

- การโชวผ์ลงานนวตักรรมเทคโนโลยี

สนบัสนนุการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ

ที่ได้รับรางวัล เมื่อปี พ.ศ. 2561 

- นวัตกรรมการเรียนรู้กฎหมาย 

เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ผ่านเกม  

The Choice ทางเลือกทางรอด 
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 พันตำารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวน	
คดพีเิศษ เปิดเผยวา่ อาชญากรรมไซเบอรถ์อืเปน็ภยัใกลต้วั  

ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ แม้จะมีข้อด ี

คือทำาให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่บางคร้ังอาจ

เป็นข้อมูลเท็จและอาจเอื้อข้อมูลให้แก่ผู้ประสงค์ร้ายได้

โดยง่าย อาชญากรรมประเภทนี้ผู้กระทำาความผิดใช้วิธี 

การซับซ้อน เจาะข้อมลูไดอ้ยา่งง่ายดาย รวดเรว็ และทา้ทาย

กับการทำางานของเจ้าหน้าที่ ทำาให้บางครั้งเจ้าหน้าที่เองก็

เคยโดนหลอกเช่นกัน 

 ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สอบสวน

กรณีอาชญากรรมไซเบอร์ ไว้หลายคดี ยกตัวอย่าง  

เช่น กรณีหนึ่งเป็นการปลอมอีเมล์เพียงแค่เติมจุด (.) 

เพียงจุดเดียวก็สามารถหลอกลวงสร้างความเสียหาย 

ได้จำานวนมาก กรณีนี้เป็นการทำาธุรกิจระหว่างบริษัท

ต่างประเทศกับบริษัทในไทย ทั้ง 2 บริษัทซื้อขายสินค้า 

กันมานาน แต่วันหนึ่งก็ถูกมิจฉาชีพปลอมอีเมล์  

โดยเติมจุด (.) เพียงจุดเดียว คู่กรณีไม่ได้สังเกตเห็น  

โดยบริษัท (มิจฉาชีพ) แจ้งว่ามีการลดสินค้าราคาพิเศษ  

ต่อมาทางบริษัทในไทย (ผู้เสียหาย) ได้โอนเงินไป 

หลายสิบล้านบาท แต่กลับไม่ได้รับสินค้า เมื่อตรวจสอบ

ปรากฏว่า ที่โอนไปไม่ใช่บริษัทจริง โดยบริษัทในไทย  

(ผูเ้สียหาย) ใหก้ารวา่ได ้โทร.กลบัไปทีต่น้ทางเพือ่ทำาการเชค็

ก่อนโอนเงินไปให้แล้ว แต่เนื่องจากอาชญากรรมในครั้งนี ้

มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์ไว้ เพื่อให้สามารถรับ

โทรศัพท์จากผู้เสียหายได้ ซึ่งเป็นกระบวนการหลอกลวง 

ให้หลงเชื่อและตกลงซื้อขาย โดยให้มีการโอนเงินเข้า

บัญชีอีกบัญชีหนึ่งท่ีไม่ใช่บัญชีเดิมที่เคยส่ังซื้อสินค้า ทั้งนี้  

ทางดา้นมจิฉาชพีอา้งอบุายวา่ เนือ่งจากเปน็สินค้าราคาพเิศษ

ไมใ่ชส่นิคา้ปกตจิงึใชบ้ญัชสีำาหรบัสนิคา้ราคาพเิศษเทา่นัน้

 อธิบดีฯ ยังได้กล่าวเตือนนักศึกษาและประชาชน 

ให้ระวังตัว ให้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาอย่างรอบคอบ  

กอ่นตดัสินใจแชรข์อ้มลูตา่ง ๆ  ในส่ือสังคมออนไลนท่ี์อาจเขา้ขา่ย 

การกระทำาท่ีผดิกฎหมายตามพระราชบญัญตัคิอมพวิเตอร ์

พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ซึง่ขอ้มลูในอนิเทอรเ์นต็รวดเร็ว

มากและบ่อยครั้งที่พบเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนจาก

ความจรงิ ในขณะเดยีวกนัการหลอกลวงใหท้ำาธรุกรรมหรอื

ลงทุนในอินเทอร์เน็ต เช่น แชร์ลูกโซ่ ก็พบเป็นจำานวนมาก  

ซึ่งจากการสำารวจพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ท่ีถูกหลอกเป็นผู้ที่มี

ความรู้ มีการศึกษา แต่กล้าเสี่ยงจนทำาให้ถูกหลอกได้ง่าย  

จึงขอเตือนว่า ไม่ควรไปเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวพัน  

เพราะอาจนำาไปสู่การเป็นผู้เสียหายและเป็นผู้ต้องหา 

ได้ในเวลาเดียวกนั จากกรณเีหล่านี ้กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

จงึได้จดักจิกรรมการใหค้วามรู ้การแจ้งเตอืนภยัอาชญากรรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ในครั้งนี้เป็นปีที่ 3  

ที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดไปแล้ว จำานวน 8 มหาวิทยาลัย  

ทางกรมฯ มีวัตถุประสงค์ อยากให้ประชาชนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ มีทักษะรู้เท่าทัน 

ภัยอาชญากรรมต่าง ๆ โดยการนำาไปถ่ายทอดให้กับ

ครอบครัวและสังคม ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

แจ้งเบาะแส นำาไปสู่การขยายผลจับตัวผู้กระทำาความผิด 

มาลงโทษ เพ่ือช่วยกันป้องกันอาชญากรรมในอนาคต  

เพราะปจัจบัุนอาชญากรรมไซเบอรย์งัคงเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

	 	 พันตำารวจโท	 พัฒนะ	 ศุกรสุต	 ผู้เชี่ยวชาญ	
เฉพาะด้านคดีพิเศษ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 หนึ่งใน	
วิทยากรของโครงการฯ แสดงทัศนะว่า การดำาเนิน 

โครงการฯ เป็นเรื่องที่ดีในการให้ความรู้แก่ประชาชน  

เพือ่ใหป้ระชาชนรูท้นัภยัอาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึน้ใกลต้วั 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ความสำาคัญในการป้องกัน

ภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปัจจุบัน 
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ผู้กระทำาความผิดได้มีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง 

ในการกระทำาความผิดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมาก 

ยิง่ขึน้ ซ่ึงสว่นใหญ่จะมุง่เนน้ไปทีอ่าชญากรรมทางเศรษฐกจิ  

ทีต่อ้งการใหไ้ดเ้งนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ ๆ  และทีส่ำาคญัอาชญากร

ในยคุใหมน่ี ้จะมคีวามเปน็มืออาชพีมากขึน้ ฉลาดมากยิง่ขึน้  

และมีเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือ สนับสนุนโยงใย 

ไปทั่วโลกในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่อ่อนแอและไม่ปลอดภัย ขาดมาตรฐานที่ดีเพียงพอ  

ขาดคนที่มีความรู้ ความสามารถ ขาดผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทาง

คอมพิวเตอร์ สำาหรับผู้ใช้งานทั่วไป ก็จะมีพฤติกรรม 

และความต้องการในการใช้งานท่ีง่าย สะดวกรวดเร็ว  

แต่กไ็ดล้ะเลยในเรือ่งของการรกัษาความปลอดภยั การสรา้ง 

ความตระหนัก และการศึกษาเรยีนรูถ้งึภัยและผลกระทบอืน่ ๆ   

ที่จะติดตามมา 

  ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  

ก็ประสบกับปัญหาหลายประการที่สำาคัญ เช่น จำานวนคด ี

ที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา คดีมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก 

ใช้เวลามากในการดำาเนนิคด ีปญัหาในเร่ืองของการวบรวม

พยานหลกัฐาน ความนา่เชือ่ถอืของพยานหลกัฐาน ปญัหา 

ในสว่นท่ีเก่ียวกับอำานาจในการบังคบัคด ีขาดแคลนบคุลากร

ในการทำางาน บุคลากรขาดทักษะความรู้ ความสามารถ  

ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขาดเคร่ืองมือที่ทันสมัย  

ขาดแคลนงบประมาณ ต้องอาศัยความร่วมมือ 

จากภาคเอกชนและในระหว่างประเทศ 

	 	 ด้าน	 อาจารย์	 ดร.นภดล	 วณิชวรนันท์		
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิตัล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กล่าวว่า กิจกรรมนี้ 

ช่วยให้ความรู้กับนักศึกษา เพ่ือรับมือและป้องกันตนเอง

จากภัยไซเบอร์ ซึ่งการเรียนรู้ปัจจุบันนอกจากให้ความรู้

ด้านวิชาการแล้ว จำาเป็นต้องฝึกทักษะการดำารงชีวิตด้วย 

และหวังให้นักศึกษานำาความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไป

 	 ในขณะท่ี	 ดร.	 สุทธิศักดิ์ 	 ภัทรมานะวงค์		
คณบดีคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์		
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ ว่า นับเป็นสิ่งที่ดี

ทีห่น่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมภาครฐัใหค้วามสำาคญั  

กับการให้ความรู ้และแลกเปล่ียนประสบการณก์ารทำางาน  

ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชน ปัจจุบัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น 

เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มีการพัฒนาให้ใช้งาน 

ได้ง่ายขึ้น ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  

ระบบการบรกิารทางการเงนิ และขอ้มลูสว่นตวัในขัน้ตอน 

ทีไ่มยุ่ง่ยาก จากความสะดวกสบายเหลา่นี ้จะเปน็ชอ่งทาง 

การเกิดอาชญากรรมได้ง่ายเช่นกัน เราจะเห็นได้จาก

สถิติจำานวน และความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม

ไซเบอรท์ีไ่มเ่คยลดลงเลย การเขา้มาจดักจิกรรมใหค้วามรู ้

ดา้นอาชญากรรมในรปูแบบตา่ง ๆ  ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ในครัง้นี ้นบัเปน็ประโยชนก์บันกัศกึษาเอเชียอาคเนย์อยา่งมาก  

ที่จะมีทักษะในการป้องกันภัยจากอาจจะเกิดขึ้นได้ 

  ในขณะที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดง

ความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ ไว้ดังนี้

 	 นางสาวสรันญา	 เสริมสร้างสุข	 นักศึกษาช้ันปีท่ี	 2		
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ	
คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา	 กล่าวว่า	 ดีเอสไอ	ที่หลายคนรู้จัก คือ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เกี่ยวกับคดีทางกฎหมายต่าง ๆ  

เช่ือว่าหลายคนรวมถงึตวัดฉัินเองด้วยท่ีเขา้ใจเช่นน้ัน ไดย้นิ

คำาวา่ ดเีอสไอ บอ่ยครัง้ จึงทำาใหรู้ส้กึว่าเรารูจ้กัดพีอสมควร 

แต่ไม่ใช่ค่ะ ดีเอสไอ ยังมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมถึงมี

ความละเอียดค่อนข้างมาก จากท่ีตัวดิฉันเองบอกว่ารู้จัก 

ดีพอสมควรกลับกลายเป็นเราไม่รู้จักเลย จนเม่ือวันท่ี  

22 เมษายน ทีผ่า่นมา ทาง ดเีอสไอ ไดล้งพืน้ที ่มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้บรรยายถึงอำานาจหน้าที่

ของกรมสอบสวนพิเศษว่า ในแต่ละหน้าที่มีการทำางาน

แบบไหนแล้วทำาในเรื่องใด ถ้ามีปัญหาเช่นนี้ ควรจะทำา

อย่างไร พร้อมกับใหค้วามรู้และแจ้งเตือนภยัอาชญากรรม
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ไซเบอร์ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทาง

โลกอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ หรือการดำารงชีวิต ทางดีเอสไอ  

ไดบ้รรยายหวัขอ้พเิศษใหก้บันักศกึษา ในหวัข้อทีว่า่ เรียนรู้

กฎหมาย ปอ้งกนัอาชญากรรมไซเบอร ์ในยคุสงัคมดิจติอล 

ในความเปน็จริงเราทกุคนมคีวามรูใ้นการป้องกันอาชญากรรม

กนัอยูแ่ลว้ แตท่างดเีอสไอ ไดใ้หห้ลกัและแนวทางการปฏบัิติ

อยา่งถกูตอ้งทีส่ามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองและปอ้งกนั

อาชญากรรมก่อนจะถึงตัว

 	 ส่วน	 นางสาวศิริยาภรณ์	 นักศึกษาปริญญาเอก		

เวชศาสตร์เขตร้อน	 คณะแพทย์ศาสตร์	 กล่าวว่า	 

หมอมีความประทับใจมากค่ะที่วันนี้ ดีเอสไอ ได้เข้ามาจัด

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย ไม่คิดว่าหน่วยงานราชการจาก

ภายนอกจะมาจัดการบรรยายหรือจัดกิจกรรมประเภทนี้  

จึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ตนเอง 

มอีาชพีเปน็แพทย ์ไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองทางไอที หรือโซเชยีล  

มีอยู่ช่วงหนึ่งท่ีวิทยากรบรรยาย ได้ยกตัวอย่างเคส 

จากตา่งประเทศ ทีม่เีวบ็ไซต์เกีย่วกบัผูป้ว่ยทีเ่ปน็โรคลมชกั

โดยเฉพาะ หรือที่ผู้ป่วยที่มีลักษณะพิเศษ จะไม่สามารถ

มองดภูาพเคลือ่นไหวได้ เว็บไซต์ท้ังหมดจะตอ้งเปน็ภาพนิง่ 

แต่เกิดมีแฮกเกอร์ เข้าไปแฮกเว็บไซต์ให้มีภาพเคลื่อนไหว 

ผูป้ว่ยทีเ่ขา้ไปดจูะเกดิปฏกิริยิาตอ่ตา้นได ้มองเหน็เปน็ภาพ

กระพริบตลอดเวลา ทำาให้คนไข้เกิดเป็นไมเกรนอย่างแรง  

ซ่ึงเป็นอันตรายมาก ฉะนั้นหากเราเป็นบุคลากร 

ทางการแพทย์ จึงต้องระมดัระวงัทัง้อปุกรณท์างการแพทย ์

อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ดแูลระบบไอทีใหด้ ีและตอ้งตระหนกั

ให้ดีห้ามนำาไปใช้กับผู้ป่วย ณ เวลาวิกฤต รวมทั้งเคสอื่นๆ

ทั้งทางด้านสังคมวิทยา อาชญากรรม ที่วิทยากรนำามาให้

ความรูกั้บพวกเรา รู้สึกต่ืนเต้นและจะนำาไปใช้ในชีวติตนเอง 

คนไข้ และสังคมด้วยค่ะ

 	 นายธนพล	 รักงาม	 นักศึกษาปริญญาโท		

วิทยาลัยราชสุดา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กล่าวว่า  

ก่อนที่จะมาเข้ารับฟังการบรรยาย และร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ทำาใหผ้มมคีวามรูเ้กีย่วกบั พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ ฯ คอืใชเ้พือ่

ป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี หลังจาก

ทีไ่ดรั้บความรู้มากมายจากวิทยากร ผมสามารถทีจ่ะนำาไป 

ใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้รูว้า่โลกโซเชยีลสมยัใหมจ่ะใช้เครือ่งมอื 

หรือการจะเข้าโลกโซเชียลต้องมีความระมัดระวังเพ่ิมขึ้น 

โลกสมัยใหม่กับสมัยก่อนไม่เหมือนกัน เราได้รับรู้ความรู้ 

อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้โลกออนไลน์  

การที่เราจะใช้เราจะต้องตั้งสติและระมัดระวังให้มาก

 ทั้งนี้ การสรุปผลโครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour 

Season 3 จากแบบประเมิน จำานวน 500 ชุด หลังเสร็จ

สิ้นโครงการฯ พบว่า

ดา้นการประชาสัมพนัธแ์ละเปดิโอกาสเขา้รว่มโครงการ 

  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมชัดเจนและทั่วถึง  

ในระดับดี การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วถึงและ 

เปน็ธรรม ดมีาก ในขณะทีวิ่ธีการเขา้ร่วมกจิกรรมไม่ยุ่งยาก

และไม่ซับซ้อน ในระดับดีมาก

ด้านกิจกรรมเนื้อหาการบรรยาย 

  ประโยชน์ของกิจกรรมในการให้ความรู้ เกี่ยวกับ 

บทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระดับ 

ดีมาก โดยได้รับประโยชน์ในการให้ความรู้ในด้าน 

การปอ้งกนัอาชญากรรมในรปูแบบตา่ง ๆ  ในระดบัดมีาก และ

ประโยชนข์องกจิกรรมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นดมีาก  

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการให้จัดกิจกรรม 

เสวนา/บรรยายในครั้งต่อไปอีก 
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ด้านกิจกรรมนิทรรศการ

  ที่ตั้งและรูปแบบของนิทรรศการมีความน่าสนใจ 

ในระดับดี เนือ้หาการจดันิทรรศการเปน็ประโยชนใ์นระดบั 

ดีมาก วัสดุเผยแพร่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ดี

มาก และให้โอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในระดับดีมาก

วิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากรในระดับดี  

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจและ 

ตรงประเด็นในระดับดีมาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถาม

และข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสมในระดับดีมาก โดยมี

ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวมในระดบัดมีากดว้ย

ด้านคุณภาพการจัดโครงการ

  ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์

ใหม่ ๆ จากโครงการในระดับด ีสามารถนำาสิ่งที่ได้รับจาก

โครงการ/กจิกรรมนีไ้ปใชใ้นการเรยีน/การปฏบิตังิานไดอ้ยา่ง

ดีมาก โครงการ/กิจกรรมตรงตามความคาดหวังของกลุ่ม

เป้าหมายในระดับดีมาก ตลอดจนการเอื้ออำานวยต่อการ

เรียนรู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถของงานในระดับ

ดีมาก และได้รับจากโครงการ/กิจกรรมดีมาก

 จากผลการประเมนิดงักลา่ว สามารถสรปุไดว่้า โครงการ

เสรมิสรา้งภาพลกัษณก์รมสอบสวนคดพีเิศษ ในกิจกรรม DSI 

Campus Tour Season 3 ไดร้บัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดถีงึ

ดีมาก ดังนัน้ ผูจ้ดัโครงการฯ จงึเสนอแนวทางการดำาเนนิงาน 

โครงการฯ ครั้งต่อไป โดยการร่วมผลักดันกิจกรรมการให้

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมด้านต่าง ๆ 

เพื่อต่อยอดโครงการฯ โดยให้จัดทำาค่ายเยาวชนเครือข่าย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีกิจกรรมพักค้างอย่างน้อย 3 วัน 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเผ้าระวังภัยจากอาชญากรรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ การปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถต่อยอดความรู้ให้กับ 

ผู้อื่นได้เป็นการเพิ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ
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“ถึงเวล�ที่ข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องได้รับก�รคุ้มครอง”  

กฎหม�ยใหม่...ชวนรู้



“ถึงเวล�ที่ข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องได้รับก�รคุ้มครอง”  

กฎหมายใหม่...ชวนรู้

ดร.ปริญญา นิราศนภาภัย 1

 มีหลาย ๆ คำาถามท่ีเรามักจะได้ยินและยังหาคำาตอบ 

ไม่ได้ว่า 

 “ทำาไมมีคนโทร. มาหาเราแล้วเสนอขายของ ขายประกนั  

หรือมีข้อเสนออื่น ๆ  ให้เรา ทั้งที่เราไม่เคยให้เบอร์ติดต่อกับ

ใคร เค้าได้เบอร์เรามาจากไหน ?” หรือ 

 “การที่มีคนถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งของเราไปเผยแพร่

บน Social Media โดยที่ไม่ขออนุญาต หรือนำาไปเป็นข่าว

ในรายการตา่ง ๆ  แล้วทำาใหเ้ราเกิดความเสยีหาย การกระทำา 

ดังกล่าวสามารถกระทำาได้หรือไม่ และถือว่าผิดกฎหมาย

หรือไม่ อย่างไร ?” หรือ 

 “เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า การให้ข้อมูลหมายเลข 

บตัรประจำาตวัประชาชนของเราในการสมคัรบตัรเครดติ หรอื

สมัครสมาชิกร้านค้าหรือเพื่อรับบริการ รับส่วนลดต่าง ๆ  

เจ้าของร้านหรือบริษัทต่าง ๆ เหล่านั้น จะนำาข้อมูลของเรา

ไปกระทำาการในทางที่เสียหายหรือไม่ อย่างไร” 

 นี่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของคำาถาม ดิฉันเชื่อว่ายังคงมีอีก

หลาย ๆ คำาถามที่ต้องการคำาตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ของเราทุกคนในด้านต่าง ๆ  โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูล

ข่าวสาร ใครมีข้อมูลมากที่สุดถือว่าผู้นั้นมีความได้เปรียบ 

ในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง ด้วยเหตุดังกล่าวในหลาย ๆ 

ธุรกิจในว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการ การทำาธุรกรรม

ทางการเงิน หรือการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ จึงมีการเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือผู้มาติดต่อ

กับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก และในปัจจุบันพบว่า 

มกีารลว่งละเมดิสิทธิและข้อมลูสว่นบคุคลทีนั่บวันกจ็ะเพิม่จำานวน

มากขึน้ สรา้งความเดอืดรอ้นรำาคาญใจ สรา้งความเสียหายให้แก่

เจ้าของข้อมลูในหลากหลายรูปแบบ การลว่งละเมดิดงักลา่วทำาได้

โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และหลายคนถกูละเมดิโดยไมรู้่ตวั เมือ่มา

รูอ้กีทกีส็ายเสียแลว้ โลกแหง่ Social Media โลกแหง่การสือ่สาร 

ไร้พรมแดน โลกแห่งนวัตกรรม และกำาลังจะก้าวเข้าสู่โลก 5G 

หรอื 5th Generation ของการสือ่สารทีอ่นาคตจะไมใ่ชแ่ค่มอืถอื 

แตเ่ปน็อปุกรณท์กุชนดิทีเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ได ้(Internet of 

Things หรอื IoT) เรากำาลงักา้วเดนิไปขา้งหนา้อยา่งไมห่ยดุยัง้ 

แต่เราลืมไปหรือไม่ว่าเราได้มีมาตรการอะไรบ้างที่จะปกป้อง/

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเราทีเ่พยีงพอหรอืรดักมุในระดบั

ทีไ่มม่ใีครนำาไปใชป้ระโยชนใ์นทางทีเ่สยีหาย ขอ้มูลสว่นบคุคล 

ในปจัจบุนัเปน็ขอ้มลูทีม่จีำานวนมากมายมหาศาล หลาย ๆ  หนว่ย

งานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างก็ต้องการมีข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้อื่นไว้ในความครอบครอง ยิ่งมีมากเพียงใด 

ย่ิงจะมีประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจการค้า หรือทำาประโยชน์ 

ในลักษณะอื่น ๆ ได้มากเท่านั้น

 เกร่ินมาซะยาวขนาดนี้ หลายท่านคงเร่ิมวิตกกังวล 

และเร่ิมคิดว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างไรดี  

เพือ่เราจะไดไ้มต่อ้งตกเปน็เครือ่งมอืทางการคา้ หรอืตกเปน็เหยือ่ 

ในอาชญากรรมประเภทต่าง  ๆ ท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไป  

เพราะในขณะนี้ได้มีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติ 

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่ไดป้ระกาศในราชกิจจา- 

นุเบกษาเมือ่วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมา เจตนารมย ์

ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบัน 

มีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 

เปน็จำานวนมากจนสรา้งความเดอืดรอ้นรำาคาญหรอืความเสยีหาย 

ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้า 

ของเทคโนโลยทีำาใหก้ารรวบรวม ใช ้หรอืเปดิเผยข้อมลูสว่นบุคคล 

1  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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อันเปน็การลว่งละเมดิดงักลา่วทำาไดโ้ดยงา่ย สะดวก และรวดเรว็  

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวม ด้วยเหตุนี้

จึงได้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น  

เพ่ือกำาหนดหลักเกณฑ ์กลไก หรือมาตรการกำากบัดแูลเกีย่วกบั

การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติฉบับนี ้

มีเนื้อหาสาระท่ีสำาคัญมากมาย หากจะลงในรายละเอียด 

คงจะตอ้งคยุกนัยาว ในท่ีนีดิ้ฉนัจะขอนำาเสนอเฉพาะสาระสำาคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับเรา ๆ  ท่าน ๆ  ทั้งในสถานะประชาชน เจ้าหน้าที่

ของรัฐ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือสถานะอื่น ๆ ต่างก็ถือว่าเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก่อนอื่นเราจะ

ตอ้งทราบกอ่นว่าข้อมูลอะไรบ้างทีเ่ขา้ขา่ยเป็นขอ้มูลสว่นบคุคล 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล 

ซึง่ทำาให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ” กจ็ะมคีำาถาม

ตามมาว่า แลว้อะไรบา้งทีถ่อืวา่เปน็ขอ้มลูส่วนบคุคล ตอบแบบ 

เข้าใจง่าย ๆ คือ ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่สามารถระบุหรือยืนยัน

ความเป็นตัวตนหรือตัวบุคคลได้ อาทิ ช่ือ วัน เดือน ปีเกิด  

ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัตร

ประชาชน ลายนิ้วมือ ม่านตา ภาพถ่าย เป็นต้น และที่สำาคัญ 

คือพระราชบัญญัติฉบับนี้ห้ามมิให้มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็น 

ทางการเมือง ความเชือ่ในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรม

ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ  

ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ  

หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคล เว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำาหนด 

 ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้กฎหมายจะให้ความคุ้มครอง  

หากมีบุคคลหรือนิติบุคคล อาทิ องค์กร บริษัท สมาคม มูลนิธิ 

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จะกระทำาการ

เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไมไ่ด ้หากเจา้ของ

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 

และการขอความยินยอมดังกล่าวจะต้องกระทำาโดยชัดแจ้ง 

เปน็หนงัสอื หรอืทำาโดยผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์การขอความ

ยนิยอมดงักลา่วจะตอ้งแยกสว่นออกจากขอ้ความอืน่อยา่งชดัแจง้  

และที่สำาคัญเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอม 

เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เคยได้ให้ความ

ยนิยอมไปแลว้โดยชอบกอ่นหนา้นี ้อยา่งไรกต็าม การเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญัตน้ีิ กำาหนดให้เกบ็รวบรวม

ได้เท่าท่ีจำาเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของ 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลเทา่นัน้ รวมไปถงึการเปดิเผยขอ้มลู 

จะกระทำาไม่ได ้หากไมไ่ดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของข้อมูลส่วน

บคุคล นอกจากนี ้กฎหมายยงัไดก้ำาหนดสทิธขิองเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคล โดยสามารถที่จะขอเข้าถึงและขอรับสำาเนาใด ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของผูค้วบคมุขอ้มลู

ส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม และ

ในกรณีเกิดข้อพิพาท เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้อง 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออก

72กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation



 

ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ ไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทดังกล่าว 

 การพิจารณาโทษตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้ง การรับ

ผิดทางแพ่ง โทษทางอาญา โทษทางปกครอง แล้วแต่กรณี  

หากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วได้ข้อยุติว่า 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ที่เก่ียวข้องมีการฝ่าฝืนหรือ

ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ อันทำาให้

เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ว่าการ

ดำาเนินการนั้นจะกระทำาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือ

ไม่ก็ตาม ส่วนการรับโทษอาญานั้น หากผู้ควบคุมข้อมูล 

ส่วนบุคคลผู้ใดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความ

ยนิยอมจากเจา้ของข้อมูลสว่นบคุคล หรือมีการสง่หรอืโอนขอ้มลู 

ส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กร

ระหว่างประเทศที่รับข้อมูลไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล

สว่นบคุคลทีเ่พยีงพอตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดนัน้ ซ่ึงเป็นขอ้มลู

ส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยประการที่น่าจะทำาให้ผู้อื่นเกิด 

ความเสยีหาย เสยีชือ่เสยีง ถกูดูหมิน่ ถกูเกลยีดชงั หรือได้รบัความ

อับอาย ตอ้งโทษอาญา ระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรือปรบั 

ไมเ่กนิหา้แสนบาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั หรอืหากนำาไปแสวงหา

ประโยชนท่ี์มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสำาหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ 

ระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิหนึง่ป ีหรอืปรับไมเ่กนิหนึง่ล้านบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ นอกจากนี้ หากพบว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บคุคลใดไมป่ฏบิตัติามกฎหมายทีก่ำาหนดไว้จะตอ้งไดร้บัโทษทาง

ปกครอง โดยตอ้งระวางโทษปรบัทางปกครองซึง่มีหลายอตัรา  

เริ่มตั้งแต่ไม่เกินหนึ่งล้านถึงไม่เกินห้าล้านบาท แล้วแต่กรณี

พระราชบญัญตันิีส้ง่ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบตอ่หลาย

ฝ่าย หากจะมองแยกส่วนก็จะพบว่า

 1. ปญัหาขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ปน็ปัญหาสำาคญั คอื การรัว่ไหล 

ของข้อมูล (Data leak) ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  

หนึ่งในนั้นก็คือ แฮกเกอร์ (Hacker) คือ มีผู้ที่พยายาม 

หาวิธกีารหรือหาช่องโหวข่องระบบ เพือ่แอบลกัลอบเข้าสูร่ะบบ

เพือ่ลว้งความลบั หรอืแอบดขูอ้มลูขา่วสาร บางคร้ังมกีารทำาลาย

ขอ้มลูขา่วสารหรอืทำาความเสยีหายใหก้บัองคก์ร เชน่ การลบรายชือ่ 

ลูกหนี้การค้า การลบรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ เป็นเรื่อง 

ที่น่ากังวลสำาหรับองค์กร ซึ่งได้มีการวางระบบรักษาความ

ปลอดภัยไว้บ้างแล้ว แต่ด้วยความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันได้ทั่วโลกภายในเสี้ยววินาที 

องค์กรต่าง ๆ จึงยังคงประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ และนำาไปสู่

ปัญหาอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจะมีให้เห็นจำานวน

มากขึน้ และผูท้ีแ่อบลกัลอบเขา้สูร่ะบบจงึมาไดจ้ากทกุทีท่ัว่โลก  

และบางครั้งก็ยากที่จะดำาเนินการควบคุมหรือป้องกันใด ๆ  

ลักษณะของการก่อกวนในระบบที่พบเห็นมีหลายรูปแบบ  

โดยแตล่ะรปูแบบจะมวีธิกีารท่ีแตกตา่งกนั เทคนคิวธิกีารเขา้ถงึ

ข้อมูลก็แตกต่างกันออกไป แฮกเกอร์อาจเจาะเอาข้อมูลไปใช้

ประโยชนห์รอืเพยีงแคอ่ยากจะแสดงฝมีอืวา่เจาะเข้าระบบไดแ้ลว้  

ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน 

ความควบคุมของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ตกอยู่ใน 

ความเสี่ยงทั้งสิ้น หลักกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของหลาย

ประเทศตา่งมแีนวคดิท่ีวา่ เมือ่มขีอ้มลูรัว่ไหล แมว้า่จะเกดิจาก

การเจาะจากแฮกเกอร์ที่มีเจตนารู้ว่าผู้ที่ควรต้องรับผิดชอบ  

คือ ผู้ที่เอาข้อมูลผู้อื่นมาเก็บไว้ ซ่ึงก็คือ “ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล” นั่นเอง และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำาหนด

ความผิดสำาหรับ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งก็คือ 

หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนท่ีอาจถูกพิจารณาโทษ  

หากหน่วยงานเหล่านั้นไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ 

ทีห่นว่ยงานเหลา่นัน้จะตอ้งมาพสิจูนก์นัวา่ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐาน

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ 

 2. การเตรียมตั้งรับของ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  

ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เป็น 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของประชาชนหรอืลกูคา้ทีม่าซือ้สินค้า

หรือมาใช้บริการ โดยจะต้องตื่นตัวและเตรียมตัวในการปรับ

ระบบฐานขอ้มลูตา่ง ๆ  ทีอ่ยูใ่นความครอบครองใหม้คีวามรดักุม  

มมีาตรฐาน ตอ้งจดัทำานโยบายความเปน็สว่นตวั (Privacy Policy) 

และต้องสร้างระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามท่ีกฎหมาย 

กำาหนด ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อีกทั้งยังต้องใช้งบประมาณ 

จำานวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควรในการวางระบบดังกล่าว หาก

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่หากเป็น

หน่วยงานเล็ก ๆ หรือผู้ประกอบกิจการรายย่อย SME หรือ

เป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์จะทำาอย่างไร หน่วยงานหรือ
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องค์กรบางรายก็ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เมื่อซื้อขายเสร็จแล้วก็อยาก 

จะจบเรื่อง แต่กลับกลายเป็นว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอยู่ในความครอบครอง  

จึงกลายเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยปริยาย จึงต้องดำาเนินการตามท่ี

กฎหมายกำาหนดอย่างเคร่งครัด

 3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีกลุ่มคนจำานวนหนึ่งที่ไม่ได้มีความวิตก

กังวลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง อาทิ การถ่ายภาพตนเองกับร้านค้า/

สถานที่ต่าง ๆ  แล้ว upload ลงใน Facebook หรือ Instragram ซึ่งทางร้านอาจนำา

ภาพดังกล่าวไปโปรโมทร้านเพื่อหารายได้ต่อไป หรือแม้แต่การสมัครสมาชิกต่าง ๆ  

จะมีเงื่อนไขรายละเอียดให้อ่าน เมื่อได้อ่านรายละเอียดแล้วจะพบว่า เราจะต้อง

อนุญาตใหห้นว่ยงานหรอืองค์กรตา่ง ๆ  เขา้ถงึขอ้มลูในอปุกรณอ์ะไรบางอยา่งของเรา  

ไม่ว่าจะเป็นมือถือ Notebook เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC หรืออื่น ๆ โดยท่ีเรา 

ไมท่ราบเลยวา่เมือ่หนว่ยงานหรอืองคก์รเหลา่นัน้เขา้ถงึขอ้มูลเราแลว้ จะเอาขอ้มูลไป

ใช้ประโยชน์อะไร หรือส่งต่อให้ใครบ้าง ท้ายที่สุดหากเราต้องการสมัครเป็นสมาชิก 

ในการซ้ือสนิคา้หรอืรบับรกิารดงักล่าวเหล่านัน้ เรา ๆ  ทา่น ๆ  กจ็ะตอ้งกดปุม่ “ยอมรบั” 

เพ่ือท่ีจะได้สิทธิในการซื้อสินค้า รับบริการ รับส่วนลด หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

เหตุการณ์ลักษณะนี้เปรียบเหมือนการบังคับให้เรายอมให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลของเรา  

โดยเราไม่ทราบเลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกนำาไปทำาอะไรบ้าง หรือจะ 

ส่งผลเสียต่อเราอย่างไร

 หลายท่านมีคำาถามในใจว่า “หากเราเกิดปัญหาแล้วจะไปติดต่อหน่วยงานใด  

หรือขอรับความช่วยเหลือจากใคร” พระราชบัญญัตินี้กำาหนดให้มีคณะกรรมการ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ (ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม) กรรมการโดยตำาแหน่ง (จำานวน 5 คน ประกอบด้วย ปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และอัยการสูงสุด) กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (จำานวน 9 คน) และ 

มเีลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองข้อมลู

สว่นบคุคล เปน็กรรมการและเลขานกุาร 

มหีนา้ทีแ่ละอำานาจในการจดัทำาแผนแมบ่ท

การดำาเนนิการสง่เสรมิ และการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่อดคลอ้งกับนโยบาย 

ยทุธศาสตรช์าต ิและแผนงานระดบัชาติ 

ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุน 

หนว่ยงานของรฐัและภาคเอกชนดำาเนิน

กิจกรรมตามแผนแมบ่ทดงักลา่ว กำาหนด

มาตรการหรือแนวทางการดำาเนินการ

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ออกประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษา ตีความ 

และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจาก 

การบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ 

นอกจากนี้ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม พระราช

บญัญตัฉิบบันีย้งัไดก้ำาหนดใหม้กีารจัดต้ัง 

“สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ขอ้มลูสว่นบคุคล” ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 

การพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของประเทศ

 มาถึงตรงนี้ ดิฉันเชื่อว่าทุกท่าน 

เริ่มสบายใจและมั่นใจขึ้นแล้วว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลของเราได้รับความคุ้มครอง

อย่างจริงจัง โดยหากพิจารณาใน 

รายละเอียดจะพบว่ามีเนื้อหาทั้งสิ้น  

44 หน้า 7 หมวด 96 มาตรา ซึ่ง

ครอบคลุมในทุกดา้น และไมว่่าทา่นจะเปน็ 

หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน  

หรอืในสถานะใดกต็าม ทา่นมคีวามเกีย่วข้อง

กับพระราชบัญญัติฉบับนี้ และโดยที่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data

Name

Location data

Online identification
(including an 

IP address)

An identification
number

Economic, cultural
or social identity
of a person

Health information

Physical attributes
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พระราชบญัญติัน้ีกำาหนดใหใ้ช้บงัคับต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษาเปน็ต้นไป คอื วนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ท่ีผา่นมา เวน้แตก่ารดำาเนนิการในหมวด 2 การคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 หมวด 5 การร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิด 

ทางแพง่ หมวด 7 บทกำาหนดโทษ และความในมาตรา 95 และ

มาตรา 96 ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กำาหนดหนึง่ปนีบัแตว่นัประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ 28 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2563 ดงันัน้ ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไมว่า่จะเปน็ทางตรงหรอื 

ทางอ้อม จึงยังมีเวลาพอสมควรในการเตรียมตัวเพื่อทบทวน 

และปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่ยูใ่นความครอบครอง 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นหน่วยงาน 

ในกลุ่มภารกิจด้านอำานวยความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

มีภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม 

คดีพิเศษ โดยเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในคดีความผิด 

ทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติ 

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้  

ซึ่งถือว่าเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” เฉพาะข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีได้มาจากการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ 

ที่กฎหมายกำาหนด จึงจำาเป็นต้องมีการวางระบบการเก็บ

รวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐาน  

โดยในปัจจุบัน DSI มีการวางระบบการรักษาความปลอดภัย

ของฐานขอ้มลูท่ีเชือ่มโยงผา่นระบบสารสนเทศอยา่งมมีาตรฐาน

และมปีระสทิธภิาพ อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมย์ 

ของกฎหมาย หน่วยงานตา่ง ๆ  ไมว่่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน 

จำาเป็นจะต้องทบทวนและวางระบบให้รัดกุมในทุกขั้นตอน  

เริม่ต้ังแต่การเกบ็รวบรวม การใชก้ารเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

หรือการดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิของบุคคลอันพึง 

จะไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย

 แล้วพบกันใหม่ใน กฎหมายใหม่...ชวนรู้ (Need  

to Know) ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

“ข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

“การพิจารณาโทษตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้ง	การรับผิดทางแพ่ง	โทษทางอาญา	
โทษทางปกครอง	แล้วแต่กรณี”

“หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่อาจถูกพิจารณาโทษหากหน่วยงานเหล่านั้นไม่มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองที่ได้มาตรฐาน”

“ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะเจ้าหน้าที่รัฐ	ภาคเอกชน	ประชาชน	หรือในสถานะใดก็ตาม		
ท่านมีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้”
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กลิตเตอร์ : 

ย�พิษสิ่งแวดล้อม  



กลิตเตอร์ : ย�พิษสิ่งแวดล้อม

 กลิตเตอร์ หรือ วัสดุตกแต่งซึ่งเรามักรู้จักกันในนามของ  

“กากเพชร” ทีเ่รานำาไปใชใ้นการตกแตง่รา่งกาย หรือ ส่ิงของใด ๆ   

ให้มีความประกายแวววาวดุจเพชร ด้วยความแวววาว 

ฟรุ้งฟริ้ง ที่ให้สีสันและประกายวิบวับราวกับเพชรนิลจินดา 

หรือ อัญมณีมีค่า ทำาให้กลิตเตอร์ถูกนำามาส่วนผสมของ 

เครือ่งสำาอางและผลติภณัฑต์า่ง ๆ  แตรู่ไ้หมวา่ สิง่ตกแตง่น่ารัก ๆ   

แวววาวเหล่านี้ เป็นตัวการทำาลายโลกที่ส่งผลกระทบรุนแรง

ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อผู้ใช้ล้างเครื่องสำาอางออกจากร่างกาย

แล้วก็จะไหลลงสู่ท่อระบายนำ้า แม่นำ้า ลำาธาร และมหาสมุทร

ที่สามารถพบได้ตั้งแต่พื้นผิวไปจนถึงก้นของมหาสมุทร  

ด้วยขนาดที่เล็กมากของไมโครพลาสติกท่ีมาจากกลิตเตอร์ 

จึงไม่สามารถถูกกรองได้ด้วยระบบบำาบัดนำ้าเสีย อีกทั้ง 

ยังย่อยสลายได้ยากจึงเป็นต้นเหตุของมลภาวะ นอกจากนี้ 

ไมโครพลาสติกยังดูดซับสารปนเปื้อนซ่ึงเป็นอันตรายที่มี

อยู่ในนำ้าทะเล เมื่อสัตว์ทะเล เช่น แพลงก์ตอน, ปลา, หอย, 

นกทะเล กลืนกินเข้าไปก็จะได้รับพิษ ทำาให้มนุษย์ซึ่งรับ 
หว่งโซ่อาหารจากสตัวท์ะเลอีกทอดหนึง่เกดิปัญหาด้านสขุภาพ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่น่าตกใจไปกว่านั้น คือ กลิตเตอร์
กลายเป็นส่วนหนึ่งของขยะพลาสติกท่ีทิ้งลงสู่ท้องทะเล 
มากราว 8 ล้านตนัตอ่วนั (ปรมิาณเทา่กับขยะจำานวน 1 รถบรรทกุ 
ถูกเทลงทะเลในทุก ๆ หนึ่งนาที) โดยที่ 92% ของขยะเหล่า
นั้นเป็น ไมโครพลาสติก อย่าง กลิตเตอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนของ
เส้นใยผ้า ถุงพลาสติกซึ่งย่อยสลายแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นต้น
 ไมโครพลาสติกมีแหล่งที่มาจาก 2 ทาง คือ (1) จากขยะ
พลาสตกิทัง้หลายทีแ่ตกหกัออกเพราะรังสยีวูหีรอืแรงกระแทก
ของคลื่น และ (2) จากสินค้าและผลิตภััณฑ์ เช่น โฟมล้างหน้า 
หรือยาสีฟัน พลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง  
และจะยังคงล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรต่อไปอีกเป็นร้อยปี  
นักวิทยาศาสตร์คำานวณจำานวนของไมโครพลาสติกไว้ว่า 
มีมากกว่า 8 ล้านล้านตัน จะถูกพัดพาเข้าสู่น่านนำ้าของ

สหรัฐอเมริกาในทุกวัน

กลิตเตอร์คืออะไร? ใช้ทำ�อะไร?

	 กลิตเตอร์ถูกค้นพบว่ามีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ประมาณ	30,000	ปี	โดยกลิตเตอร์ที่ผลิตจากแร่ชนิดต่าง	ๆ	เช่น	แร่ออกไซด์	

และการนำาเอาปกีของแมลงไปบดเพ่ือให้ได้ผงทีม่ปีระกายแวววับไปใช้ในทางศิลปะ	

คือการนำาไปผสมกับสีเพื่อใช้เขียนบนผนังถำ้า	 รวมถึงใช้ผสมกับเครื่องสำาอาง

เพื่อใช้แต่งหน้า	 ในอารยธรรมอียิปต์	 มีการผลิตกลิตเตอร์ด้วยการนำาเอาด้วง

บางชนิดที่มีปีกสีสันสดใสมาบดเป็นผง	 รวมถึงใช้ผงแวววาวจากแร่ไมกาเพื่อใช้ ใน

การตกแต่งร่างกาย	 รวมถึงการตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆ	 จนมาถึงเมื่อ	 8,000	

ปีที่ผ่านมา	 ในทวีปอเมริกา	 ได้มีการใช้ผงที่มีประกายสีขาวเทา	 ที่ทำาจากแร่ที่ชนิดหน่ึง	

นับจากนั้นเป็นต้นมา	กลิตเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทในหลาย	ๆ	วงการ	ตั้งแต่วงการแฟชั่น	 

ความงาม	 โดยนำากลิตเตอร์ไปใช้ตกแต่งใบหน้า	 เล็บและผิวหนัง	 หรือนำาไปผสมใน 

เครือ่งสำาอาง	สทีาเลบ็	เพือ่ใหเ้กดิประกายแวววาวแปลกตา	นอกจากนีก้ลติเตอรย์งัถกูนำาใช้

ในดา้นศลิปะ	เชน่	การประดับตกแตง่ภาพวาดและงานศลิปะใหม้ปีระกาย	หรอืตกแตง่วตัถอุืน่	ๆ 	 

อย่างเช่น	 ของใช้กระจุกกระจิก	 ของเล่นเด็กบางชนิด	 หรืออุปกรณ์กีฬา	 เช่น	 ใส่ในเบ็ด 

ตกปลาเพื่อล่อปลามากินเหยื่อ	หรือแม้กระทั่งนำากลิตเตอร์มาใส่ในอาหารอีกด้วย
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 ผลกระทบของไมโครพลาสติกนั้นหยั่งลึกและขยายวง

ออกไปกวา้งอยา่งทีน่กัวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัฮัลล์และ

บริติชแอนตาร์กติกเซอรเ์วยร์ะบไุวใ้นบทความบนหนา้วารสาร 

Science of the Total Environment ว่า ปัจจุบันมลภาวะ

พลาสติกในทวีปแอนตาร์กติการุนแรงมากกว่าคาดการณ์ถึง 

5 เท่า และตัวการหลักก็คือ ไมโครพลาสติก ซึ่งพบมากขึ้นใน

สถานที่อันห่างไกลอย่างแอนตาร์กติกา และถ้าหากจำานวน

ไมโครพลาสติกไม่ลดลงจะทำาให้เกิดปัญหากับระบบนิเวศน์ 

อันเปราะบางของสัตว์ประจำาถิ่นอย่าง วาฬ แมวนำ้า และ 

เพนกวิน ด้วย

  ด้วยเหตุนี้กลิตเตอร์เป็นหน่ึงในไมโครพลาสติกซึ่งได ้

รบัสมญานามว่า “ยาพษิเมด็เลก็” เชน่เดยีวกนักบั “ไมโครบดีส”์  

หรือเม็ดทรายสังเคราะห์ที่ทำาจากชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็ก  

และมักจะนำาไปผสมในผลิตภัณฑ์จำาพวกสบู่ โฟมล้างหน้า

ที่มีสครับส์ ครีมโกนหนวด หรือแม้แต่ยาสีฟัน ซึ่งรัฐบาล 

บางประเทศไดต้ืน่ตวัตระหนกัถงึอนัตรายจงึสัง่ไมใ่ห้ใชนั้บต้ังแต่

ปี 2015 เป็นต้นมา

  ในปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าจำานวนหนึ่งประกาศเลิกใช้ 

กลิตเตอร์ในผลิตภัณฑ์ของพวกเขา บ้างก็หันไปเลือกใช้ 

กลิตเตอร์แบบ พลาสติก - ฟรี หรือกลิตเตอร์ทีไ่มม่ ีพอลเิอทลินี  

เทเรฟทาเลต (PET), พอลิเอทิลีน (PE) หรือ พอลิโพรไพลีน 

(PP) เป็นส่วนประกอบ และบางผลิตภัณฑ์เลือกใช้พลาสติก

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic) แทน

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า การตระหนักรับรู้ถึงอันตรายของ 

กลิตเตอร์จะยังไม่มากเพียงพอ แฟชั่นวิบวับประดับร่างกาย 

ยงัเปน็ทีนิ่ยม จนทำาใหเ้กิดความกังวลใจ และตัง้คำาถามวา่ … ถงึ

เวลาทีค่วรจะ “แบน” พลาสตกิชิน้เลก็ชิน้นอ้ยซึง่ “สวยแตร่า้ย” 

อย่างกลิตเตอร์แล้วหรือยัง?
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  โรงเรยีนเตรยีมอนุบาลจำานวน 19 แห่งในองักฤษตดัสนิใจ 

เลิกใช้กากเพชรในวิชาศิลปะเพื่อปกป้องผืนมหาสมุทรไว้ 

ประเด็นดังกล่าวที่ว่ากากเพชรเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสิ่งม ี

ชวีติในนำา้กลายเปน็ท่ีพดูถงึไปไกลถึงนวิซแีลนด ์Trisia Farrelly 

นักมนุษยวิทยาด้านสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัย Massey 

ในนิวซีแลนด์ออกมาเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกต่อต้านการใช้

พลาสติกขนาดเล็กเหล่านี้ เนื่องจากพวกมันเป็นตัวการสำาคัญ

ของการเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทร

  บริษัท Lush Ltd บริษัทผลิตเครื่องสำาอางที่มีฐานที่ตั้ง

ในสหราชอาณาจักรจงึมนีโยบายแทนทีก่ากเพชรในผลติภณัฑ์

ของพวกเขาด้วยพลาสติกสังเคราะห์ใหม่ที่ทำาจากแป้งแทน 

แต่ยังคงความเงางามไว้ตามเดิม คำาประกาศนี้ถูกเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของบริษัท “เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นสาเหตุของปัญหา

ไมโครพลาสติก เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการตรวจสอบฉลากเครื่อง

สำาอางของคณุเองทีบ่า้น ว่ามพีลาสตกิเปน็สว่นประกอบหรือไม”่  

คำาแนะนำาจากบริษัท Lush

  ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศแบนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำาอางที่มีไมโครพลาสติก 

เปน็สว่นประกอบ กฎหมายเดยีวกันนีจ้ะถูกบงัคบัใชห้า้มการขาย

สินค้าเหล่านี้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2018 และนำาไปสู่การแบน

ผลิตภัณฑย์าทีมี่สว่นประกอบของไมโครพลาสติกตอ่ ในปี 2019

ถา้ยงัอยากฟรุง้ฟร้ิงด้วยกลิตเตอร์ เราจะมีทางเลือกอืน่ ๆ  บา้งไหม

  ทีผ่่านมามกีารรณรงคใ์หห้ยดุใชก้ลติเตอร์ในรปูแบบต่าง ๆ   

เช่น บางโรงเรียนในยุโรปประกาศแบน ห้ามใช้กลิตเตอร์ 

สำาหรับทำางานศิลปะสำาหรับเด็กนักเรียน ร้านค้าปลีก 

ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในอังกฤษเริ่มหยุดการขาย 

กลติเตอรแ์ลว้ รวมถงึการคดิคน้กลติเตอรท์ีท่ำามาจากวัสดุ

ธรรมชาติ เช่นสารสกัดจากยูคาลิปตัส โดยนำาไปเคลือบ 

บาง ๆ  บนช้ินอลูมเินยีม และยอ้มสใีหแ้วววาว แมว้า่กลติเตอร์ 

เหล่านี้จะย่อยสลายได้ แต่ก็มีต้นทุนที่สูง ทำาให้ราคา 

ค่อนข้างแพงกว่ากลิตเตอร์ทั่วไป

  กลับมามองที่ประเทศไทยของเราบ้างว่า พอจะมี 

วิธีไหนทีพ่วกเราจะชว่ยกนัรณรงคล์ดการผลิตขยะพลาสติก

ที่ไม่จำาเป็น และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มอย่างไรได้บ้าง  

จริง ๆ แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเริ่มจากตัวเราก่อน 

เป็นอันดับแรก โดยช่วยกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ 

อยู่ในชีวิตประจำาวัน ว่าของชิ้นไหนที่มีส่วนผสมของ 

ไมโครพลาสติกอยู่บ้าง และเราจะสามารถลดของสิ่งไหน  

หรือหาอะไรมาทดแทนกนัไดห้รือเปลา่ ขณะทีผู่ป้ระกอบการเอง  

ก็ควรให้ความสำาคัญกับการใช้วัสดุทดแทนกลิตเตอร์  

หรือ ให้ความสำาคัญกับการเลือกใช้กลิตเตอร์ท่ีสามารถ 

ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาตใิหม้ากขึน้ เพียงเท่านีข้ยะพลาสตกิ 

ของไทยที่จะไปส่งผลเสียในมหาสมุทรก็จะมีแนวโน้ม 

ลดน้อยลงได้เช่นเดียวกัน

เรียบเรียงข้อมูลจาก

Ngthai.com

เฟซบุ๊คIconic Women Alliance
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17 ม�รย�ทที่ทำ�ให้คุณ

ดูเป็นมืออ�ชีพในที่ทำ�ง�น



17 ม�รย�ทที่ทำ�ให้
   คุณดูเป็นมืออ�ชีพในที่ทำ�ง�น

 บิสเนซอินไซเดอร์	 (BusinessInsider)	 ตีพิมพ์เร่ือง	 

‘17 Essential Office Etiquette Tips’ 

	 =	“17	เคลด็ลบั	(ทปิส)์	กฎ-กตกิา-มารยาทดี	(ท่ีจำาเป็น)	

ในที่ทำางาน”	 กองบรรณาธิการวารสารดีเอสไอไตรสาร 

จงึขอนำามาเลา่สูก่นัฟงั	เพราะทีท่ำางานกค็ลา้ยกับการเลน่กฬีา 

ทีจ่ะตอ้งม	ี“กฎ_กตกิา_มารยาท”	เพือ่ใหค้นทำางานอยูร่ว่มกนั 

ได้อย่าง	“มืออาชีพ”	และมีความสุข	

	 แคตเตอรนี	เพาเมยีร	์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการรบัสมคัรงาน

จาก	Adam	Personnel,	และ	ไลอดิไมลา	บลอช	ผูเ้ชีย่วชาญด้าน	 

“กฎ	กตกิามารยาท”	ในทีท่ำางานกลา่ววา่	คนท่ีเป็นมอือาชพี	

และเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานมักจะมีลักษณะสำาคัญ	

17	ประการได้แก่

 (1) ไม่ขัดคอ หรือพูดแทรกตอนคนอื่นพูด  

การรู้จักรอให้คนอื่นพูดจบประโยค หรือจบเรื่องก่อนมัก

จะทำาให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับคุณ

 (2) ไม่พูดไร้ส�ระม�กเกิน การพูดเพ้อเจ้อ หรือ

พูดคุยกับคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยทำาให้ลูกค้า หรือคนที่มาใช้

บริการรู้สึกว่า คนให้บริการไม่ค่อยสนใจลูกค้า  ลูกค้าหรือ 

ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่อยากเป็นฝ่ายพูดมากกว่า  

และอยากให้ “มืออาชีพ” เป็นฝ่ายฟังมากขึ้น

 (3) ไม่พูดดงั การพดูเสยีงดงัในทีท่ำางานบง่ชีถ้งึความ  

“ไม่เกรงใจ” คนรอบข้าง และ “ไม่เกรงใจ” ลูกค้าหรือ 

ผู้มาใช้บริการ วิธีที่น่าจะดี คือ พูดให้ดังพอที่คู่สนทนา 

จะได้ยิน ไม่ดังไปไกลกว่าน้ัน เพราะคนอ่ืนจะรู้สึกว่า  

คณุกำาลงักา้วรา้ว รกุลำา้เขา้ไปในขอบเขตสว่นตวั (personal 

space)

 (4) ไมร่บัประท�นอ�ห�รกลิน่แรง อาหารกล่ินแรง  

เช่น ทุเรียน ฯลฯ เป็นของต้องห้ามสำาหรับการทำางาน  

“ข้ามวัฒนธรรม” หรือสถานที่ที่มีคนต่างชาติ ต่างภาษา

ทำางานอยู่ด้วย ถ้าอยากจะรับประทานจริง ๆ คงต้องออก

ไปนอกอาคาร หรือรับประทานในที่โล่งแจ้งแทน

 (5) ไม่ใชศ้พัทส์แลง (ภาษาพดูเล่น ไมเ่ปน็ทางการ) 

หรอืภาษาวชิาการมากเกนิไป ถ้าจะสง่จดหมาย หรอือเีมล ์

ควรใช้ภาษาเขียนกลาง ๆ ที่ดูน่าเช่ือถือเป็นหลัก และ 

หลีกเลี่ยงภาษาสแลง หรือภาษาวิชาการท่ีคนส่วนใหญ่

อ่านแล้วไม่เข้าใจ 
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 (6) ให้เครดิต คนเก่งในโลกยุคใหม่ไม่ควรจะเป็น “ฮีโร่” 

ประเภท “ข้าฯ มาคนเดียว” เพราะในโลกสมัยใหม่จะต้องรู้จักการ 

“ทำางานเป็นทีม” มากขึ้น ทำาให้คุณสมบัติการ “ให้เกียรติการทำาดี 

หรือผลงานคนอื่น (acknowledging)” เป็นเรื่องสำาคัญ

 วิธีฝึกให้เกียรติคนอื่นง่าย ๆ คือ กล่าวคำา “ขอบคุณ - ขอบใจ” 

คนรอบข้างให้เป็น อย่างน้อย 1 วันต้องชมคนอื่นในที่ทำางานให้ได้สัก  

1 คน และเมือ่เห็นคนอืน่ทำาด ีทัง้ชมตอ่หนา้และลบัหลัง เพือ่ให้กำาลังใจ 

คนทำาดี เพราะการชื่นชม “คนทำาดี” จะทำาให้คนอื่นพลอยทำาดีตาม 

คล้ายแสงที่เกิดจากการจุดเทียนไปเป็นทอดๆ จนเกิดเป็น “คลื่นของ

การทำาดี (Doing good wave)” แพร่กระจายไปทั่ว

 (7) ไม่ใช้นำ้�หอมกลิ่นแรง และป้องกันตัวเองไม่ให้เหม็น  

โดยการหลีกเล่ียงนำ้าหอมกลิ่นแรง ซึ่งเป็นการรบกวนเพื่อนร่วมงาน 

และในขณะเดียวกัน ต้องป้องกันกลิ่นตัวของตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

กลิ่นบุหรี่ กลิ่นปาก กลิ่นตัว กลิ่นเท้า

 (8) แต่งก�ยให้สุภ�พ จากการศึกษาในออสเตรเลียพบว่า 

คนไข้ส่วนใหญ่ชื่นชอบ และไว้วางใจหมอที่แต่งกายดีมากกว่าหมอ

ที่แต่งกายไม่ดี การแต่งกายให้ดูน่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ 

มืออาชีพ ซึ่งหลาย ๆ อาชีพทำาได้ดีมาก เช่น คุณครู พยาบาล   

 (9) อย่�ตั้งเสียงมือถือดัง การท้ิงมือถือ 

ไว้ในกระเป๋า หรือล็อคเกอร์ (ตู้เก็บของส่วนตัว) แล้ว

ตัวไปอยู่ที่อ่ืน หรือตั้งเสียงเตือนมือถือดังมักจะรบกวน 

คนรอบข้าง วิธีที่น่าจะดี คือ เลือกเสียงเตือนให้สุภาพ 

เบาลงหน่อย หรือใช้แบบสั่นแทนเสียง โดยเฉพาะ 

เมื่อเข้าประชุม หรือติดต่อเรื่องสำาคัญ

 (10) รกัษ�คว�มสะอ�ด หนงัสือเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง 

เลม่หน่ึงกลา่ววา่ สนัุข (น้องหมา) มกัจะชอบคุย้ของใหร้ก 

กระจายไปทั่ว เพื่อแสดงอาณาเขต การวางของส่วนตัว 

ไว้ในที่ทำางาน ตู้เก็บของ หรือตู้เย็น อาจเป็นเรื่องของ 

การแสดงอาณาเขต หรอืความเปน็เจา้เขา้เจา้ของอยา่งหนึง่  

ทว่า... นั่นเป็นเรื่องที่บอกว่า เรายังไม่ค่อยเป็นมืออาชีพ 

มากเทา่ไร วธิทีีน่า่จะด ีคอื ทิง้รอ่งรอย (ของใช ้ของส่วนตัว)  

ไว้ในที่ทำางานให้น้อยที่สุด

 (11) ไม่ทำ�อะไรที่เป็น “ส่วนตัว” มากเกินไป 

สำานกับรกิารสุขภาพองักฤษ (NHS) ให้พยาบาลทา่นหนึง่ 

ออกจากงาน เนือ่งจากหอ้ยไมก้างเขนไวน้อกเครือ่งแบบ 

ตลอดเวลา เตือนให้ถอดออกแล้วก็ไม่ฟัง ทาง NHS  

ให้เหตผุลวา่ การทำาอะไรเปน็ “ส่วนตวั” เกินไป อาจทำาให้ 

ผูม้ารบับรกิาร ซึ่งมศีาสนา วฒันธรรมตา่งกนัไม่สบายใจ 

หรอือดึอดัได ้วธีิทีม่อือาชีพทำากนั คอื ทำาใหง้านเปน็เรือ่ง

ส่วนรวม ไม่ทำาอะไรที่เป็น “ส่วนตัว” เกินไป

 (12) ตรงเวล� การไปทำางานใหต้รงเวลาเป็นเรือ่ง 

ของมืออาชีพ และที่สำาคัญมาก คือ งานสมัยใหม่มีอะไร 

ที่สำาคัญกว่า “เวลา” ด้วย เช่น ไปถึงแล้วต้องทำางานให้มี 

“ผลงาน” ออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน ฯลฯ
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  (13) ไมรั่บส�ย - ไม่โทรศัพทส์ว่นตวัในทีท่ำ�ง�น 

มารยาทที่ดี คือ ขออนุญาตคนรอบข้าง แล้วเดินออกไป 

รับสาย หรือพูดโทรศัพท์ในที่โล่ง นอกที่ทำางาน

 (14) ไม่ใสร่องเท�้แตะ ชาวตะวนัตก  มีธรรมเนยีม 

ในการสวมรองเท้าให้สุภาพตามลักษณะของงาน  

คนเอเชยีสว่นใหญ ่(ยกเวน้พมา่) ถือวา่ ไม่ควรใสร่องเทา้แตะ  

หรือรองเท้าสีฉูดฉาดเข้าที่ทำางาน  

 (15) ไม่สั่งนำ้�มูก โดย ชาวตะวันตก ถือว่า  

การสั่งนำ้ามูกในที่ทำางานเป็นเรื่องไม่สุภาพ วิธีท่ีดี คือ  

ถ้าไม่สบาย เช่น มีนำ้ามูก คัดจมูก ฯลฯ ให้กินยาแก้แพ้  

หรือยาลดนำ้ามูก, สวมหน้ากาก (mask) กันเชื้อโรค 

แพร่กระจายให้เรียบร้อย และถ้าจะส่ังนำ้ามูกก็ควรออก

ไปในที่โล่ง นอกที่ทำางาน ก่อนสั่งนำ้ามูกในกระดาษทิชชู  

หลังสั่งนำ้ามูกอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่ เพ่ือป้องกัน 

การแพร่เชื้อไปยังคนรอบข้างเสมอ

 (16) ไมล่บูผม สะบดัผม หรอืแตง่หนา้ในทีท่ำางาน 

ชาวตะวนัตก ถือวา่ การสะบดัผมเปน็การดงึดดูความสนใจ

ทางเพศ 

 (17) ไม่นำ�โรคติดต่อไปที่ทำ�ง�น ถ้าคุณป่วย

ด้วยโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ ก็ควรจะลาป่วย  

หน่วยงานเองก็ควรลดการแพร่โรคติดต่อได้ด้วย 

การสง่เสรมิการลา้งมอืดว้ยสบูก่อ่นเขา้ทีท่ำางาน และเตรียม 

ท่ีลา้งมอื - สบูไ่ว้หลาย ๆ  แหง่ หนา้หนว่ยงาน หนา้โรงอาหาร  

หน้าจุดดื่มนำ้า หน้าห้องนำ้า

 อยา่งไรกต็าม	ในโลกใบนี	้ไมม่ีใครทีจ่ะไมม่ขีอ้ผดิพลาด	

(Nobody’s	 Perfect)	 แต่การเรียนรู้มารยาทในที่ทำางาน 

กเ็ปน็ส่ิงสำาคญั	การยอมรบัในขอ้บกพรอ่งของตนเองและ

พยายามปรับปรุงแก้ไข	 เป็นสิ่งที่พึงกระทำา	 ท้ังนี้ไม่ใช่เพื่อ

ใครแต่เพื่อตัวเราเองในวันข้างหน้า		

เรียบเรียงข้อมูลจาก	http://www.businessinsider.

com/tips-on-office-etiquette-2013-3	
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โรคหลอกตัวเอง (โรคมโน)



โรคหลอกตัวเอง (โรคมโน)

 หล�ยคนคงจะจำ�ไดว่้� เมือ่ไม่น�นม�นี ้มผีูอ้อกม�แฉพฤตกิรรมของผูช้�ยคนหนึง่ ซึง่โกหกตเีนียนม�

น�นกว่� 10 ปี มโนสร้�งโปรไฟล์ตัวเองให้ดูดี ฐ�นะที่บ้�นดี แอบอ้�งเคยเรียนโรงเรียนและมห�วิทย�ลัย

ชื่อดัง พร้อมอวดอ้�งรูปโปร์ไฟล์ในโลกโซเชียล ทั้งๆ ไม่ใช่เรื่องจริง แต่เป็นก�รดึงรูปภ�พม�จ�กที่อื่น

ม�ปะติดปะต่อตกแต่ง

 คำ�ว่� “มโน” กล�ยเป็นคำ�ฮิตในปัจจุบัน ซึ่งกล่�วถึงอ�ก�รสมมติว่� ตนเองเป็นแบบนั้น แบบน้ี  

ห�กมีพฤตกิรรมมโนเพยีงชัว่คร้ัง ชัว่คร�ว ก็ไมน่บัว�่เป็นปัญห�หนกัหน�อะไรนกั แตบ่�งคน กลบัไม่เป็นเชน่นัน้  

เพร�ะจิตใต้สำ�นึกมีแต่คำ�ว่�มโน แบบนี้ เรียกว่� อ�ก�รหนัก ซึ่งในท�งจิตแพทย์มีคำ�อธิบ�ยถึง 

อ�ก�รนี้ด้วย

โรคมโน เกิดจ�กอะไร

 ทางจิตแพทย์เชื่อว่า โรคมโนมีสาเหตุมาจากความ

ต้องการหนีปัญหาในรูปแบบหนึ่ง หรือมีความต้องการ

เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปด้วยจินตนาการตามสิ่งที่ตัวเอง

อยากจะเป็น โดยผู้ที่มีภาวะนี้อาจมีลักษณะต่อต้านสังคม  

ขาดสงัคม หรอืมีพฤตกิรรมขาดความเชือ่ม่ันในตัวเองร่วมดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม สาเหตุของโรคมโนอาจเกิดจากปัญหา

ในวัยเด็ก เช่น ไม่ได้รับความใส่ใจ ไม่เป็นที่สนใจของคน

รอบขา้ง จนผลกัดนัใหเ้ขาสรา้งโลกแหง่จนิตนาการทีต่วัเอง

ต้องการ โดยบางคนอาจโกหกเพื่อเป็นการเรียกร้องความ

สนใจจากคนอื่น ๆ  และโกหกเพื่อสนองความต้องการของ

ตัวเอง โดยไม่สนว่าเรื่องที่โกหกจะไม่มีมูลความจริง และ

การโกหกนั้นอาจสร้างปัญหาให้บุคคลอื่น

โรคมโน อ�ก�รป่วยท�งจิตที่มีอยู่จริง

 โรคมโน ภาษาอังกฤษเรียก Pseudologia fantastica  

โดยรากศัพทเ์ป็นภาษาละตนิทีม่คีวามหมายวา่ การโกหก

ท่ีควบคุมไม่ได้ หรือการจินตนาการท่ีโอเวอร์จนเกินไป  

หามูลความจริงไม่ได้จะเป็นการพูดจาโกหกแบบมี 

ความสะใจ เมามนั รูส้กึอนิกบัการไดพ้ดูอยา่งมาก เวลาพดูไป 

แลว้ก็เหมือนกับคิดวา่เหตุการณ์ทีต่ัวเองพูดเป็นเรื่องจริง 

มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ทั้งนี้โรคมโนจัดเป็นปัญหา

ทางสขุภาพจิตอยา่งหนึง่ในกลุม่ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะการโกหก

ตามทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึ่งพบได้ ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป 

แต่อายุเฉลี่ยที่เจอบ่อย ๆ คือ 22 ปี ซึ่งถ้าพิจารณาดี ๆ

จะเหน็วา่เป็นชว่งตัง้แตว่ยัรุน่ตอนกลางไปจนถงึวยัผูใ้หญ่

ตอนต้น และจะต่อเนื่องไปเรื่อยจนถึงวัยชราได้ โดยช่วง

เวลาเหลา่นัน้เปน็ชว่งเวลาทีบ่คุลกิภาพไดฟ้อรม์ตวัขึน้มา

เป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้ว 
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 3. ผู้ป่วยมักจะพูดโกหกได้อย่างแนบเนียน มีอินเนอร์ใน

การพูดโกหกเรื่องนั้น ๆ เพราะเชื่อว่าเร่ืองที่โกหกไปเป็นความ

จริง

 4. ผู้ป่วยมักจะกุเรื่องขึ้นมาเป็นตุเป็นตะ โดยทำาให้เสมือน

เปน็เรือ่งจรงิ และมกัจะโกหกเปน็ระยะเวลายาวนานตอ่เนือ่งกัน

ไป

 5. พฤติกรรมการโกหกจะมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกันไป

เรื่อย ๆ

 นอกจากนีย้งัสามารถพบอาการคลา้ย ๆ  แบบนีไ้ดใ้นผู้ปว่ยท่ี

ปว่ยเปน็โรคทางจติเวชไดเ้ลย เชน่ โรคไบโพลาร ์ออทสิตกิ ปญัหา

บุคลกิภาพชนดิต่าง ๆ  บางตำารากบ็อกวา่เจอได้บ่อยใน บุคลกิภาพ

ชนิด Borderline Personality Disorder (บุคลิกภาพแบบชีวิต

ล้มเหลว ชอบทำารา้ยตัวเอง กรีดขอ้มือ กนิยาฆา่ตัวตาย เป็นต้น)

 Histrionic Personality Disorder (บคุลกิภาพแบบชอบเรยีกร้อง 

ความสนใจ ยั่วยวน อยากให้คนชื่นชมเยอะ ๆ) Narcissistic 

Personality Disorder (บคุลกิภาพชนดิหลงตวัเอง ผูท้ีช่อบทำาตวั

เปน็ศนูยก์ลางของจกัรวาล เอาแตใ่จตวัเอง) และทีพ่บไดบ้อ่ยและ

นา่กลวัทีส่ดุและอาจจะเปน็ตวัแทนบคุลกิภาพของคนในสังคมท่ี

กำาลงัโดง่ดงัหรอืเคยโดง่ดงัในอดตีกค็อื Antisocial Personality 

Disorder (บคุลิกภาพชนดิต่อต้านสังคมหรือสนัดานโจรนั่นเอง) 

 จากการศกึษาทางจติวทิยา ของคณะจิตเวชศาสตร์ 

Chandigarh University ประเทศอินเดีย พบว่า  

โรคหลอกตวัเองมกัจะมีจดุเร่ิมต้นจากการแต่งเร่ืองหลอก

ตัวเองเพื่อหลบหนีความจริงที่ไม่อยากรับรู้ จึงสร้างเรื่อง

หลอกตวัเองซำา้ ๆ  กระทัง่เขา้ใจวา่เรือ่งทีม่โนขึน้มานัน้เปน็

เรื่องจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต ซึ่งนอกจากการ

ศึกษาชิ้นนี้แล้ว ในทางจิตวิทยายังระบุไว้ว่าอาจมีสาเหตุ

อื่น ๆ ร่วมด้วย อันได้แก่

 -  ความขัดแย้งในครอบครัว อยู่ในครอบครัวที่มี

ปัญหามาตั้งแต่เด็ก ๆ

 - ถูกกระทำาชำาเรา ถูกทำาร้ายร่างกาย หรือบังคับ

ขืนใจ

 - ความผดิปกตทิางประสาท เชน่ ความพกิารทาง

สมอง ความบกพร่องทางการเรียนรู้

 - ผลข้างเคียงจากโรคยั้งใจไม่ได้ (Impulse 

control disorders) มปีญัหาในการควบคมุอารมณแ์ละ

พฤติกรรมของตวัเอง ซึง่อาจมอีาการของโรคชอบขโมยของ  

หรือโรคบ้าช้อปปิ้งร่วมด้วย

 - ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมเลียนแบบ

 -  อาการของโรคบุคลิกภาพแปรปรวน เช่น  

มีบุคลิกภาพของอันธพาล โรคหลงตัวเอง หรือโรคบุคลิก

ภาพกำ้ากึ่ง เป็นต้น

โรคมโน อ�ก�รเป็นอย่�งไร

 อาการโรคมโนท่ีเข้าข่ายเปน็ภาวะทางจติเวชสามารถ

สังเกตได้จากอาการ ดังนี้

 1. มักโกหกในเรื่องที่ทำาให้ตัวเองดูน่าสนใจ โกหก

ในเรื่องที่จะทำาให้คนอื่นประทับใจในตัวเองได้

 2. ผู้ป่วยมีพฤติกรรมโกหกว่า ตัวเองมีดี พูดให้

ตนเองดูดีและถูกอยู่เสมอ และมักจะแสดงให้คนอื่นเห็น

ถงึความด ีความสามารถของตวัเอง พรอ้มกบัใส่รา้ยผูอ้ืน่

ในคราวเดียวกัน
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 จุดที่น่าสนใจก็คือ ถ้ามีประวัติหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ

เรื่องผลประโยชน์ เช่น เรื่องเงินเรื่องทอง มีการโกง มีการ

ขโมย มกีารหลอกลวงเกิดขึน้สว่นใหญมั่กจะไม่คอ่ยวนิจิฉยั

ว่า ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช เพราะคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคทาง

จิตเวชส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีการวางแผนท่ีแยบยลเป็น

เรื่องเป็นราวอยู่ได้นานและไม่ได้เป็นคนที่มีจิตใจคิดร้าย

หรือทำาร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายสักเท่าไหร่ ดังนั้น  

ผู้ท่ีฉ้อโกง หลอกลวง จึงถูกจัดอยู่ในประเภทที่มีปัญหา 

ทางดา้นบคุลกิภาพหรือพวกโรคนิสยัเสยี ซ่ึงหลาย ๆ  กรณ ี 

มกัจะเปน็กลายเปน็อาชญากรและถกูลงโทษตามกระบวนการ

ยุติธรรม

 อย่างไรก็ตาม อาการมโนของผู้ป่วยมักจะมีรากฐาน

มาจากความต้องการลึก ๆ ในใจ ทั้งนี้พฤติกรรมมโนไป

เร่ือย ๆ มักจะผลักดันให้ผู้ป่วยเชื่อในคำาโกหกของตัวเอง

จริง ๆ ส่งผลให้เม่ือโกหกผู้อ่ืนจึงมีความแนบเนียนและดู

เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ๆ ด้วย

 นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์โรงพยาบาล

มนารมย์ ชี้แจงให้เห็นชัด ๆ ว่า โรคชอบหลอกตัวเองใน

ผู้ใหญ่ อาจจำาแนกอาการออกได้ 3 จำาพวกใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชอยู่แล้ว

 ผู้ป่วยประเภทน้ีมีอาการชอบหลอกตัวเอง จากการ

หลงผดิ ซึง่สง่ผลใหม้คีวามคิดและความเขา้ใจไปตามอาการ

หลงผิดของตัวเอง ทำาให้การเล่าความเท็จลื่นไหลเสมือน

เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ แต่ก็ยังอาจปะติดปะต่อเรื่องไม่

ค่อยดีนัก หรือค่อนไปทางเล่าเรื่องที่เป็นโลกส่วนตัวของ

ตวัเองมากเกนิไป ทวา่ในส่วนของการเจตนาจะพดูเท็จนัน้

อาจไม่มี เพียงแต่คล้อยตามความคิดหลงผิดของตัวเองไป

เท่านั้นเอง  และหากมีใครมาขัดใจหรือลบล้างความคิดใน

มโนของเขา กอ็าจเกดิความรู้สกึไมพ่อใจหรอืโกรธข้ึนมาได้

2. กลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้�

 ผู้ป่วยประเภทนี้ มีอาการป่วยเป็นโรคหลอกตัวเอง 

โดยมสีาเหตจุากปมอนัรา้ยแรงในใจ เหตกุารณท์ีส่รา้งความ

หวาดกลวัเจบ็ชำา้ในอดตี จนไมก่ลา้ตอ่สูกั้บเรือ่งราวเหลา่นัน้ 

และเปน็ท่ีมาของการสร้างเร่ืองราวเท็จขึน้มาเพือ่ใหต้วัเอง

รู้สึกดีขึ้น และทำาเช่นนี้บ่อย ๆ จนเกิดความเคยชินในการ

หลอกตัวเอง แต่ถึงอย่างนั้นลึก ๆ ในใจยังคงมีสติและจำา

ความเจ็บปวดนั้น ๆ ได้อยู่ดี
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3. กลุ่มที่มีปัญห�ด้�นบุคลิกภ�พ

 ผูป้ว่ยกลุม่นีจ้ดัวา่เป็นผูท้ีม่นีสิยัชอบโกหกแบบฝงัรากลกึ 

ซึ่งหากไม่คิดกลับตัวกลับใจ นิสัยชอบหลอกตัวเองและโกหก

ผู้อื่นอาจติดตัวไปตลอดชีวิต

โรคหลอกตัวเอง อ�ก�รแบบไหนที่ใช่ผู้ป่วย ?

  นักจิตวิทยาได้กล่าวว่า แม้การโกหกจะเป็นหนึ่ง

ในวิธีเอาตัวรอดที่ติดมากับสัญชาตญาณมนุษย์ ทว่าเรา

สามารถจำาแนกผู้ป่วยโรคหลอกตัวเองออกมาได้ไม่ยาก  

โดยผู้ป่วยโรคหลอกตัวเองมักจะพูดเท็จ มโนเก่งอยู่เรื่อย ๆ  

ชนิดที่ไม่สนใจว่าเรื่องท่ีโกหกออกมาน้ันจะผิดหรือถูก หรือ

พูดง่าย ๆ ว่าผู้ป่วยได้สร้างโลกใบใหม่ของตัวเองขึ้นมา และ

จนิตนาการความอยากจะเปน็ไวใ้นโลกส่วนตวัใบนัน้เรยีบร้อยแล้ว  

ซ่ึงกแ็นน่อนวา่ผู้ปว่ยบางรายอาจไมรู่ต้วัวา่สิง่ทีต่วัเองแสดงออก

หรือพูดออกมาคือเรื่องหลอกลวงทั้งหมด หรือเราอาจสังเกต

อาการโกหกด้วยสัญญาณต่อไปนี้ร่วมด้วยก็ได้

 - พูดไปย้ิมไป แต่เป็นย้ิมหลอก ๆ  ท่ีสามารถจับสังเกตได้

 - พดูดว้ยสีหนา้น่ิงเกนิเหตุ มกัจะเคลือ่นไหวศรีษะนอ้ย 

หรือเร็วเกนิไป ดไูมเ่ปน็ธรรมชาต ิคลา้ยกำาลงัพดูดว้ยอาการเกรง็

 - หายใจถี่และแรงขึ้น

 - ยืนนิ่ง มีอาการเกร็งอย่างเห็นได้ชัด

 - พูดติด ๆ ขัด ๆ เนื้อความซำ้าไปซำ้ามา

 - ใช้มือแตะหรือจับที่ปากขณะที่พูด

 - จับหรือแตะต้องอวัยวะบางส่วนของร่างกายขณะพูด

 - ยำ่าเท้าซำ้า ๆ หรือขยับตัวบ่อยมาก

 - อธิบายเรื่องยาว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

 - กัดริมฝีปากหรือเม้มปาก

 - กะพริบตาถี่กว่าปกติ

โรคมโน รักษ�อย่�งไร

 แม้จะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย 

โรคมโน หรือโรคโกหกตัวเอง ทว่าทางจิตแพทย์แนะนำาให้

รกัษาผูป้ว่ยโรคมโนด้วยกระบวนการพฤตกิรรมบำาบดัเป็นหลัก  

โดยอาจจะเสริมตวัยาคลายเครยีด คลายกงัวล และยาทางจติเวช 

อื่น ๆ ร่วมด้วยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย

 โรคมโนจริง ๆ แล้วสามารถรักษาให้หายได้ เพียงแต่ 

ผู้ป่วยต้องยอมรับและเข้าใจอาการป่วยของตัวเอง พร้อมทั้ง

ให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวออกมาสู่

โลกแห่งความจริง ใช้ชีวิตแบบจริง ๆ ได้อีกครั้ง 

 สำาหรับแนวทางการรักษาโรคหลอกตัวเองมีหลาย 

ทางเลือก แต่การรักษามักจะติดขัดตรงที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับ

ความป่วยของตัวเอง หรือไม่ยอมก้าวออกมาจากโลกมโน  

ซึง่กรณนีีต้อ้งอาศยัความเชีย่วชาญของจติแพทย ์และกำาลงัใจ 

จากคนรอบข้าง ที่จะช่วยชักจูงให้เขายอมบำาบัดรักษา  

ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ว่�กล่�วตักเตือน

 ในกรณทีีผู่ป้ว่ยยงัเปน็เดก็ อาจใหก้ารรกัษาได้ด้วยวธิกีาร

ว่ากล่าวตักเตือนเม่ือเขาโกหก แต่ทั้งน้ีต้องมีเหตุผลที่สมควร 

ในการทำาโทษ รวมทั้งควรได้รับคำาแนะนำาจากจิตแพทย์ 

ในสว่นของบทลงโทษทีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ยชอบหลอกตวัเองดว้ย

2. คว�มคิดและพฤติกรรมบำ�บัด 

 (Cognitive Behavioral Therapy)

 ค่อย ๆ  ปรับทศันคติและความคิดของผูป่้วย โดยจิตแพทย์

อาจหาเหตุผลที่แท้จริงของการหลอกตัวเองให้เจอก่อน  

จากนั้นจึงค่อย ๆ แก้ปมนั้น ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อม

กับผู้ป่วย พร้อมกับดึงเขากลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

3. ย�บำ�บัด

 ผู้ป่วยโรคหลอกตัวเองที่มีสาเหตุมาจากอาการทางจิต

หรือความผิดปกติของร่างกายบางอย่าง กรณีนี้ แพทย์อาจ

สั่งยารักษาไปตามอาการที่ผู้ป่วยเป็น ซ่ึงอาจจะช่วยบรรเทา

อาการหลงผิดหรือหลงไปอยู่ในโลกแห่งการโกหกนั้นได้บ้าง

ไม่มากก็น้อย

 จะเห็นได้ชัดว่า อาการมโนจนเตลิดของใครหลาย ๆ  คน

กไ็มใ่ชเ่รือ่งเล่น ๆ  เลย แตอ่าจเกิดมาจากอาการปว่ยโรคหลอก

ตัวเองอยู่ก็ได้ ดังนั้นหากพบว่าตัวเองเข้าข่ายผู้ป่วยอยู่บ้าง  

การเข้าพบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยปรึกษาก็ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

เรียบเรียงข้อมูลจาก
 มติชนออนไลน์ news.mthai.com
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