


เนื่องจากเปนชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 

      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเปนกำลังใจใหประชาชนคนไทยทุกคนผานสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : 

COVID-19) ไปไดดวยดี และขอสดุดีตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางมุงม่ัน กลาหาญ เสียสละ 

ของเจาหนาท่ี บุคลากรทางการแพทย ท่ีรวมกันทำหนาท่ีในการปองกันรักษาโรคดังกลาวน้ี

ในระหวางนี้ หากประชาชนมีความจำเปนตองติดตอราชการ
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1202
DSI

*ไมมีคาบริการ

ผูรับ

หนวยบริการประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เลขที่ 128 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

10210

จัดทำโดย สวนประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการกรม

“ขอใหใชการติดตอสื่อสารผานชองทางอื่น

     ที่ไดจัดไวเพื่ออำนวยความสะดวก

     แกประชาชนแลว”



 
	 วารสาร	DSI	ไตรสาร	ปีที่	12	ฉบับที่	3	ประจ�าเดือน	มีนาคม	–	พฤษภาคม	2563	เป็นช่วงทีห่ลายประเทศ

รวมถึงประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	ซึ่งพิษภัยของไวรัสร้ายตัวนี้

นอกจากจะเป็นตัวท�าลายระบบภูมิคุ้มกันต่าง	ๆ	ในร่างกายของผู้ป่วยแล้ว	ยังได้ลุกลามส่งผลกระทบในวงกว้าง

ทั้งระบบเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	จนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

อย่างเคร่งครดั	โดยให้ประชาชนท่ัวไป	“อยู่บ้าน	หยดุเชือ้	เพือ่ชาต”ิ	ท�าให้หน่วยงานภาครฐั	และเอกชน	ต้องลดก�าลงั

เจ้าหน้าที่ในการมาปฏิบัติงานที่ส�านักงาน	และหันไปท�างานในสถานที่พัก	(Work	from	Home)	เพืด่ลดความเสีย่ง

ในการแพร่ระบาดของโรค

	 แม้ว่า	สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นเช่นไร	แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงยืนหยัดในการด�าเนินงานป้องกัน	

ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง	ทั้งคดีท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ี	และคดีที่ค้างเก่า	โดยเจ้าหน้าที่ยังคง

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง	และมีการปรับรูปแบบการท�างานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ	์

	 สุดท้าย	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ขอเป็นก�าลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(Coronavirus	Disease	2019	:	COVID-19)	ไปได้ด้วยดี	และขอสดุดีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ ่งมั่น	กล้าหาญ	เสียสละ	ของเจ้าหน้าที่	บุคลากรทางการแพทย์	ที่ร่วมกันท�าหน้าท่ี

ในการป้องกันรักษาโรคดังกล่าวนี้

   

	 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด	 ๆ	 เกี่ยวกับวารสาร	 DSI	 ไตรสาร	 สามารถส่งมาได้ที่	 กองบรรณาธิการ

วารสาร	DSI	ไตรสาร	ส่วนประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการกรม	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่าน

เพื่อน�าไปปรับปรุงการจัดท�าให้ดียิ่งขึ้น	และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก	ๆ	ท่าน

มา	ณ	ท่ีน้ีด้วย

             กองบรรณาธิการ

ค�ำถำม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รบัรำงวลัใดเน่ืองในงำนวนัสตรสีำกล ในปี 2563

ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่ำนแรกจะได้รับรำงวัล กระเป๋ำผ้ำ DSI ท่ำนละ 1 รำงวัล

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจ�าฉบับนี้

ส่งลุ้นรางวัลได้ที่ : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



บ.ก. ทกัทาย            

สารบญั           

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม         

DSI องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

DSI เปิดศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19)

แนวทางการตรวจค�าสั่งของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34

การสืบสวนและสอบสวนการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ภยัออนไลน์กบัคดีละเมิดทางเพศเด็ก

ถอดบทเรียน แชร์ลูกโซ่ จากแชร์แม่ชม้อย ถึงแม่มณี

กล้องวงจรปิด... ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

หนี้นี้ใครครอง

กฎหมายใหม่...ชวนรู้ e - Meeting การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รองรับโลกยุคดิจิทลัและสถานการณ์ฉุกเฉิน

เล็บครุฑลงักา : ภาชนะจากธรรมชาติ

ขอพูดด้วยคน : ที่ท�งานของฉนันั้นแสนสุข

วาไรตี้ เฮลท์ :  Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภาพ
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 เมื่อวันพุธที่	1	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	

นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าคณะข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าลงนาม

ถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	และ	

สมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา	พชัรสุธาพมิลลักษณ	พระบรมราชนิ	ีเนือ่งในวนัขึน้ปีใหม่	พทุธศกัราช	2563	ณ	พระบรมมหาราชวงั

DSI ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสินทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

DSI ไตรสาร4



 
 ระหว่างวันที่	23	–	24	มกราคม	2563	เวลา	09.00	–	15.00	น.	กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

โดย	นายสหการณ์	เพช็รนรินทร์	อธบิดีกรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน	และ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดย	พนัต�ารวจโท	

ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นเจ้าภาพร่วมกัน	 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	 ภายใต้ชื่อ	 “โครงการ

บริจาคโลหิต	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	 ณ	 ลานอเนกประสงค์	 ชั้น	 2	

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร 

โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและผู ้ผ่านการฝึกอบรมจิตอาสา	904	หลักสูตรหลักประจ�า	

รุ ่นที่	 3/62	 และ	 รุ ่นที่	 4/62	 เป็นเบ้า	 เป็นแม่พิมพ์	 ผู้บริหารสภากาชาดไทย	 และ	 บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย	์

จ�ากัด	เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต	รวมจ�านวน	489	คน	และได้รับโลหิตจ�านวนทั้งสิ้น	401	ยูนิต

DSI จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
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 เมือ่วนัอังคารที	่31	มนีาคม	2563	นายสมบญุ	ม้าหาญศกึ	ผูอ้�านวยการกองกฎหมาย	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	เพื่อถวายความจงรักภักดี	แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ฯ	ณ	พระบรมราชานสุาวรย์ี

ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์	วัดราชนัดดารามวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
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 สืบเนื่องจากมีประชาชนจ�านวนมาก	 อ้างว่าถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	

(FOREX	-	3D)	แล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้าง	โดยมีผู้เสียหายประมาณ	8,720	ราย	มูลค่าความเสียหายกว่า	

20,000	 ล้านบาท	 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้รับเป็นคดีพิเศษที่	 153/2562	 จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ

แชร์ดังกล่าว	 เบื้องต้นพบว่า	 เป็นการน�าเงินไปลงทุนเทรดหุ้นในต่างประเทศจ�านวนหน่ึง	 และอีกส่วนถูกน�าไปใช้สร้าง

ภาพความร�่ารวยและจัดปาร์ตี้กับกลุ่มดาราเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

	 นอกจากนี้	ยังปรากฏข้อมูลจากการสืบสวนและการสอบปากค�าพยาน/ผู้เสียหายในคดีว่า	มีกลุ่มบุคคลสาธารณะ	

(ดารานักแสดง/นักร้อง/DJ)	และญาติผู ้ใกล้ชิด	เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือมีความสัมพันธ์กับ	“นายอภิรักษ์	โกฎธิ”	

เจ้าของบริษัท	มี	ดี	เพย์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนใน	www.forex-3D.com

	 ล่าสุด	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ออกหมายเรียกพยาน	นายพัฒนพล	มินทะขิน	(กุญชร	ณ	อยุธยา)	(DJ	แมน)	

และ	นางสาวสุธีวัน	ทวีสิน	(ใบเตย	อาร์สยาม)	โดย	นายสมศักดิ์	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	จะร่วม

รับฟังและเปิดโอกาสให้บุคคลทั้ง	 2	 ชี้แจงข้อเท็จจริง	 ตามประเด็นที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตั้งข้อสงสัยตามแนวทาง

การสืบสวน	 เมื่อวันอังคารที่	 19	พฤศจิกายน	2562	 เวลา	 13.00	น.	ณ	ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข	 กระทรวงยุติธรรม	ชั้น	 2	

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ฯ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พบปะ นายพัฒนพล

 มินทะขิน (กุญชร ณ อยธุยา) (DJ แมน) และ นางสาวสธุวีนั ทวสีนิ (ใบเตย อาร์สยาม) 

กรณี DSI ออกหมายเรียกเพื่อมาให้ข้อมูลในฐานะพยานคดีพิเศษที่ 153/2562 

กรณีประชาชนอ้างว่าถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศ (FOREX - 3D)

ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ
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 เมือ่วันจนัทร์ที	่2	ธนัวาคม	2562	เวลา	13.30	น.	ผูอ้�านวยการกองสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศ	กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพ	 ได้ประสานมายงักองกจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ขอน�า	 ดร.	 โยฮนัเนส	 แบร์เนอร์	

(Mr.	 Johannes	Berner	 (PhD))	ต�าแหน่งที่ปรึกษา	 (ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค)	ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต

ออสเตรีย	ณ	กรุงทิมพู	ประเทศภูฏาน	เข้าพบผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	

ณ	ห้องประชมุกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานและหารือเก่ียวกับบทบาท

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในกระบวนการยุติธรรมของไทย

	 ในโอกาสนี้	กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศได้บรรยายสรุปภาพรวมภารกิจ	และ

บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับระบบกฎหมาย	การบังคับใช้

กฎหมาย	ระบบการสืบสวนสอบสวน	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน	และการป้องกันอาชญากรรมในประเทศไทย	ท้ังนี้

ดร.	โยฮันเนส	แบร์เนอร์	จะได้น�าข้อมูลที่ได้ไปศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของภูฏานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

ผู้แทนส�านักประสานงานเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาของออสเตรีย

ในประเทศภูฏานเยือน DSI

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 เมื่อวันศุกร์ที่	20	ธันวาคม	2562	เวลา	10.00	น.	นายไบรอัน	จอห์น	เดวิดสัน	เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร

ประจ�าประเทศไทย	 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	 นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ณ	 ห้องรับรองกระทรวง

ยุติธรรม	โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	ผู้อ�านวยกองกิจการ

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	เป็นผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าร่วมในการเข้าเยี่ยมคารวะ

ดังกล่าว		พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	

	 ในโอกาสนี	้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับกระทรวงยุติธรรม	อาทิ	โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง	ประเด็นโทษประหารชีวิต

และกระบวนการเสนอร่างกฎหมาย	เช่น	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคล

สูญหาย	และ	ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต
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 ฝ่ายสหราชอาณาจักรยังได้กล่าวขอบคุณกระทรวงยุติธรรม	และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ส�าหรับความร่วมมือ

เกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่มีผลส�าเร็จดีเยี่ยม	โดยฝ่ายต�ารวจของสหราชอาณาจักรพร้อมให้ความร่วมมือกับ

กรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกมิติ	และยินดีที่จะให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนางานสืบสวนกรณีดังกล่าวต่อไป	เช่น	การรวบรวม

พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาพลามกอนาจารเด็ก	เพื่อให้การด�าเนินคดีกับผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ซึ่งในหลายกรณีมีลักษณะเป็นเครือข่ายโยงใยข้ามชาติ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	ฝ่ายสหราชอาณาจักร

ยินดีจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม	เพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นต่อไป

 
 เมื่อวันอาทิตย์ที่	22	ธันวาคม	2562	ณ	กระทรวงมหาดไทยกาตาร์	กรุงโดฮา	รัฐกาตาร์	พันต�ารวจเอก	อัครพล	

บุณโยปัษฎัมภ์	ผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	น�าคณะผู้แทนกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	เข้าพบและหารือข้อราชการกับ	พลตรี	ดร.อับดุลเลาะห์	อัล-มาล	(HE	Maj.	Gen.	Dr.	Abdullah	Al-Mal)	

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยกาตาร์	ตามค�าเชิญของทางการรัฐกาตาร์	เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานในการพัฒนางานบังคับใชก้ฎหมายระหว่างหน่วยงาน	ซึ่งมีภารกิจส�าคัญเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสอบสวนคดีอาญา

	 ในโอกาสนี้	 ผู้แทน	 DSI	 ยังได้ร่วมประชุมหารือกับ	 พลจัตวา	 จามาล	 โมฮัมเหม็ด	 อัล-คาบี	 (Brigadier	 Jamal	

Mohd.	Al-Kaabi)	อธบิดกีรมสอบสวนคดอีาญา	(General	Directorate	Of	Criminal	Investigation)	ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่มีบทบาทภารกิจคล้ายคลึงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยผู้แทนทั้ง	2	ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอาชญากรรม

ที่ทั้ง	2	ฝ่ายให้ความส�าคัญ	โดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	ซึ่งในหลายกรณีมีลักษณะข้ามชาติ	จึงจ�าเป็น

ต้องอาศัยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	รวมถึงความร่วมมือทางคดีอื่น	ๆ	ซึ่งกรมสอบสวนคดีอาญา

กาตาร์ยินดีให้ความร่วมมือแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกด้าน	เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายและต่อต้าน

ภัยอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันต่อไป

	 นอกจากนี	้เมือ่วันจันทร์ที	่23	ธนัวาคม	2562	คณะผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้เย่ียมชมหน่วยงานส�าคญัในสงักดั

กระทรวงมหาดไทยกาตาร์	ได้แก่	กรมปราบปรามยาเสพติด	(General	Directorate	of	Drug	Enforcement	(GDDE)	)	

ศูนย์บัญชาการรับมือวิกฤตแห่งชาติ	(National	Command	Center)	และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจกาตาร์	ซึ่งคณะผู้แทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประชุมหารือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกับผู้บริหารสูงสุดของทั้ง	 3	หน่วยงานข้างต้น	 เกี่ยวกับการ

ร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	โดยผลการหารือและประสบการณ์ที่ได้รับ

จากการเยี่ยมชมดังกล่าว	จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

ผู้แทน DSI หารือผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทยกาตาร์ 

ริเริ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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 เมื่อวันอังคารที่	7	มกราคม	2653	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมงานสร้างเครือข่ายเผยแพร่การใช้งานโปรแกรม

การตรวจรูปภาพส�าหรับพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยมี	 นายภุชพงค์	 โนดไธสง	 รองปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เป็นประธานในการเปิดงาน	ทั้งนี้	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ได้ร่วมเสวนาในหวัข้อเรือ่ง	“ทิศทางและนโยบายการก�ากบัดแูลคดพีเิศษด้านอาชญากรรมคอมพวิเตอร์”	โดยม	ีนายมานะชยั

บุญเอก	ผู้อ�านวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 นางสาวเบญจพร	 วชัระวฒุชิยั	 อยัการจงัหวดัประจ�าส�านกังานอยัการสงูสดุ	 ส�านกังานอยัการพิเศษ

ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร	7	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุภาภรณ์	เกียรติสิน	หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการระบบสารสนเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ในฐานะผู้เข้าร่วมพฒันาโปรแกรมการตรวจรปูภาพ

ส�าหรับงานพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตรวจสอบรูปภาพบุคคลค้นหาหลักฐานการกระท�าผิด

ณ	ห้องประชุม	BB	202	ชั้น	2	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ	และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมเสวนาดิจิทัลส�าหรับอนาคต จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

DSI ขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประเดิมลงพื้นที่ “ราชินีบน” 

เป็นแห่งแรกในปี 2563
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 เมื่อวันจันทร์ที่	 13	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้

ส�านักงานเลขานุการกรม	 น�าทีมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่	 เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม	 โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 ทั้งในลักษณะ

ของการตกเป็นเหยื่อหรือการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม	ยาเสพติด	หรือการกระท�าความผิดกฎหมายในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	โดยได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานเป็น	4	ด้าน	คือ	การป้องกันตนเองจากภัยสังคม	การสร้างจิตส�านึกและวินัย

ในตนเอง	การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด	และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

	 ในการนี้	นางญาณินี	 เกียรติไพบูลย์	ผู้อ�านวยการส่วนประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการกรม	ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าทีมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรม

อุปถัมภ์	ณ	โรงเรียนราชินีบน	กรุงเทพมหานคร	โดยได้ก�าหนดจัดกิจกรรม	ฐานความรู้	3	ฐาน	ได้แก่	ฐานที่	1	กรอบความรู้

4	ด้านของโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์	โดยคณะท�างานโครงการ	ฯ	ฐานที่	2	การสาธิตวิธีป้องกัน	“ภัยใกล้ตัว	ตามรอย

เช็คอิน”	 ฐานที่	 3	 การบรรยายหัวข้อ	 “การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้ปลอดภัยห่างไกล...อาชญากรรม”	 เพื่อเป็นการป้องกัน

ตนเองจากภัยสังคม	โดย	พันต�ารวจโท	ดรัณ	จาดเจริญ	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	และยังมีการจัดกิจกรรม

เล่าเร่ืองผ่านประสบการณ์หัวข้อ	“ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง...”	ตามกรอบการสร้างจิตส�านึกและวินัยในตนเอง	โดยเจ้าหน้าท่ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบน

	 ทั้งนี้	คุณครูสุกัญญา	จันทรเสน	ท่านผู้จัดการโรงเรียนราชินีบน	และคณะคุณครูโรงเรียนราชินีบน	ได้ให้เกียรติ

ต้อนรับทีมงานจัดกิจกรรมโครงการ	ฯ	และทีมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบน	อย่างอบอุ่น	ตลอดจนได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม

ของโครงการ	ฯ	ด้วย
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 เมื่อวันอังคารที่	14	มกราคม	2563	เวลา	10.00	น.	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ	ร่วมกับ	ผู้แทนจาก

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	(ป.ป.ส.)	โดย	นายบัญชา	โทสมัย	ผู้อ�านวยการส�านักปราบปราม

ยาเสพติด	เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	เพื่อพัฒนากลไกการท�างานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติดให้มีมาตรฐานสากล	โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการบูรณาการ

ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด	องค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ	ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ

และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	(ป.ป.ส.)	ในการต้ังคณะท�างานร่วมกันในลักษณะ	

TASK	FORCE	เพื่อปฏิบัติการทางด้านการข่าว	และบูรณาการมาตรการทางกฎหมาย	เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ	 โดยใช้กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษเป็นกฎหมายกลางในการบริหารจัดการ	ตลอดจนการสืบสวน

สอบสวน	เพื่อน�าพยานหลักฐานมาด�าเนินคดีพิเศษกับองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ

	 นอกจากนี้	เมื่อเวลา	11.30	น.	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ให้การต้อนรับ

และมอบของที่ระลึกแก่	พันต�ารวจเอก	คาซุฮิโร	ทาเนตะ	(Kazuhiro	Taneda)	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติญี่ปุ่น	และคุณโยซุเกะ	คิมูระ	(Yosuke	Kimura)	เจ้าหน้าท่ีประสานงานศุลกากรญี่ปุ่น	(JCLO)	เพื่อขอบคุณ

ที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมา

DSI จับมือ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

ปราบปราม องค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ
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 สืบเนื่องจาก	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	รับกรณีประชาชนถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยน�าเงินไปซื้อขายอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง	ๆ	โดยผ่านเฟซบุ๊กชื่อ	Forex	–	3D	และบัญชีเฟซบุ๊ก	ชื่อ	Apiruk	Krub	ไว้เป็นคดีพิเศษ

ที่	 153/2562	ซึ่งได้สนธิก�าลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าหมายค้นเข้าตรวจสถานที่ท�าการยึดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามาจากการกระท�าความผิด

อย่างต่อเนื่อง	ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

	 ล่าสุด	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	16	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าตรวจค้นสถานที่ออกก�าลังกาย	Maximus	Gym	(สาขา	00003)	เลขที่

288/105	ถนนพหลโยธิน	แขวงอนุสาวรีย์	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร	ตามหมายค้นศาลอาญาที่	27/2563	ลงวันท่ี	

16	มกราคม	2563	ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสถานที่ออกก�าลังกาย	Maximus	Gym	(สาขา	00003)	มีความเชื่อมโยง

และเกีย่วข้องกับการกระท�าความผดิในคดดีงักล่าว	โดยได้ท�าการยดึทรพัย์สนิท้ังสิน้	57	รายการ	มลูค่าประมาณ	3	ล้านบาท	

ประกอบด้วย	อุปกรณ์ออกก�าลังกาย	เครื่องปรับอากาศ	โทรทัศน์	ล�าโพง	และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จ�านวน	1	ชุด

	 เนื่องจาก	คดีความผิดที่สอบสวนในเรื่องนี้	เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จึงจะด�าเนินการขยายผลตามกฎหมายฟอกเงินและพิจารณาด�าเนินการ

ตรวจสอบด้านภาษีตามประมวลรัษฎากรต่อไป

DSI ขยายผลคดีแชร์ Forex – 3D บุกค้นสถานที่ออกก�าลังกาย ย่านพหลโยธิน
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 เมื่อวันจันทร์ที่	 20	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	

พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม	“หลักสูตรจิตวิทยาและ

เทคนิคการสอบปากค�าในคดีพิเศษ”	 ให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	 ในระดับช�านาญการขึ้นไป	

ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา	จ�านวน	40	คน	ณ	โรงแรมเบสท์	 เวสเทิร์น	พลัส	แวนด้า	แกรนด์	ถนนแจ้งวัฒนะ	

ต�าบลคลองเกลือ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

	 โครงการฝึกอบรม	“หลักสูตรจิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากค�าในคดีพิเศษ”	ได้รับความร่วมมือจาก	สถาบัน

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	ในการประสานความร่วมมือกับ	ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนอร์เวย์	มหาวิทยาลัยออสโล

สนบัสนนุการจดัฝึกอบรม	โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกบั	มลูนธิฮินัส์ไซเดล	(Hanns	Seidel	Foundation)	แห่งสหพนัธ์สาธารณรฐั

เยอรมน	ี และได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญของส�านกังานสอบสวนกลาง	 จากประเทศสหรฐัอเมรกิา	ทัง้นี	้ การฝึกอบรม	ฯ	

จัดขึ้น	ในระหว่างวันที่	20	–	24	มกราคม	2563	และวันที่	27	มกราคม	2563	เพื่อให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในต�าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา	เลือกใช้

เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ	เหมาะสมในการสอบปากค�า	ปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและ

สังคม	เป็นการบูรณาการองค์ความรู้	และทักษะที่ได้รับ	ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	เป็นธรรม	และได้รับ

ความเชื่อมั่นจากสาธารณชน

DSI บูรณาการหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศจัดฝึกอบรม “หลักสูตรจิตวิทยาและ

เทคนิคการสอบปากค�าในคดีพิเศษ” ให้บุคลากรในสังกัด
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 กรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดย	กองคดกีารค้ามนษุย์	ได้รบัการประสานงานจาก	กระทรวงการต่างประเทศ	สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา	และ	ส�านักงานต�ารวจปราบปรามการค้ามนุษย์เมียนมา	(MPF)	ขอให้ด�าเนินการสืบสวนติดตาม	

นาง	DAW	WA	TOTE	หรอื	DAW	WA	TOKE	สญัชาตเิมยีนมา	ซึง่ได้กระท�าผดิกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์

ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	เมื่อปี	2562	กรณีเป็นนายหน้าหลอกลวงบุคคลสัญชาติเมียนมา	จ�านวน	5	คน

เข้ามาท�างานในประเทศไทย	เกี่ยวกับการคัดแยกสัตว์ทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	แต่เมือ่มาถงึประเทศไทยกลบัถกูกกัขงั

หน่วงเหนี่ยว	และบงัคบัให้ไปท�างานบนเรอืประมง	ผู้เสียหายจึงได้หลบหนีไปแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีไป	

และถูกออกหมายจับในเวลาต่อมา

	 ในการนี้	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในฐานะก�ากับดูแลกองคดีค้ามนุษย์	ได้สั่งการให้	พันต�ารวจโท	สุภัทธ์	ธรรมธนารักษ	์

ผูอ้�านวยการกองคดกีารค้ามนษุย์	แต่งตัง้คณะพนกังานสอบสวน	 เรือ่งสบืสวนที	่ 92/2562	 เพือ่เร่งรดัตดิตามบคุคลตามหมายจบั

ดังกล่าว

	 ต่อมา	พันต�ารวจโท	ศันสนะ	แก้วทับทิม	รองผู้อ�านวยการกองคดีค้ามนุษย์	และ	นายวิญญู	มธุโรรส	ผูอ้�านวยการ

ส่วนคดกีารค้ามนษุย์	 2	 ได้มอบหมายให้	 คณะพนักงานสบืสวนท�าการสืบสวนตดิตามผู้ต้องหาในพ้ืนทีจ่งัหวดัประจวบครีขัีนธ์	

จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดราชบุรี	จังหวัดสมุทรสงคราม	และจังหวัดสมุทรสาคร	ระหว่างวันที่	20	–	24	มกราคม	2563	

จนสืบทราบว่า	 บุคคลตามหมายจับได้ใช้ชื่อไทยว่า	 นางแอน	 และหลบหนีโดยการเปลี่ยนนายจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าไป

ท�างานในหลายจังหวัด	จนปัจจุบันได้ย้ายมาท�างานในจังหวัดราชบุรี	คณะพนักงานสืบสวนจึงได้ติดตามนางแอนและ

ได้พบตัวที่บริเวณริมถนนภายใน	 หมู่	 2	 ต�าบลเขาแร้ง	 อ�าเภอเมืองราชบุรี	 จังหวัดราชบุรี	 จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรเมืองราชบุรีและฝ่ายปกครองต�าบลเขาแร้ง	เข้าท�าการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว	เมื่อวันศุกร์ที่	24	มกราคม	

2563	เวลา	21.00	น.	เพื่อส่งพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรเมืองราชบุรี	ด�าเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

DSI รวบนายหน้าค้ามนุษย์ชาวเมียนมากักขังหน่วงเหนี่ยวแรงงานบนเรือประมง
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 ตามที่	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ด�าเนินคดีในความผิดตามพระราชก�าหนดการกู ้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง

ประชาชน	 พ.ศ.	 2527	 กรณีแชร์แม่มณี	 และรับเป็นคดีพิเศษที่	 150/2562	 ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งส�านวน	

พร้อมมีความเห็นควรสั่งฟ้องตัวการส�าคัญและผู้ใกล้ชิดต่อพนักงานอัยการไปแล้วนั้น

	 ต่อมา	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มีการสอบสวนขยายผลเพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดเพิ่มเติม	ซึ่งมีพฤติการณ์

เป็นแม่ทีม	แม่สาย	และเครือข่ายผู้ชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุน	โดยรับเป็นคดีพิเศษที่	9/2563	ในความผิดเกี่ยวกับ

การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและการฟอกเงิน

	 ล่าสุด	เมื่อวันพุธที่	22	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	

นายปิยะศิริ	วัฒนวรางกูร	ผู้อ�านวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ที่	9/2563	ตามอนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดราชบุรีที่	ค.9/2563	ลงวันท่ี	21	มกราคม	2563	เข้าท�าการค้นสถานท่ี

เป้าหมาย	บ้านเลขที่	45	หมู่	2	ต�าบลพิกุลทอง	อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนางสาวจุฑาทิพย์	

นิ่มนวล	หรือ	มะนาว

	 ผลการตรวจค้น	 ได้ท�าการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่า	 ได้มาจากการกระท�าความผิด	 ได้แก่	 สมุดบัญชีธนาคาร	 และ

ส�าเนาเอกสารความเคลื่อนไหวทางบัญชีการเงินจ�านวนหนึ่ง	รถยนต์โตโยต้า	ฟอร์จูนเนอร์	จ�านวน	1	คัน	รถจักรยานยนต์	

ฮอนด้า	พีซีเอ็กซ์	(ป้ายแดง)	จ�านวน	1	คัน	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	2	ล้านบาท	ซึ่งจะด�าเนินการขยายผลตามกฎหมายฟอกเงิน

และประมวลรัษฎากรต่อไป

DSI สนธิก�าลังต�ารวจภูธรภาค 7 ขยายผลเข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์เป้าหมาย

แม่ทีมรายส�าคัญคดีแชร์ลูกโซ่ในจังหวัดราชบุรี
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมโครงการ	โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	โดยมอบหมายให้

นายอภิรักษ์	เจริญอักษร	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ	กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ	

และเป็นวิทยากรรับเชิญในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ในหัวข้อ	“การรู้เท่าทัน

ภัยจากสื่อสังคมและสื่อออนไลน์”	 เพื่อให้ความรู้ในเชิงป้องกันแก่นักเรียน	 เมื่อวันศุกร์ที่	 24	 มกราคม	 2563	 ณ	 โรงเรียน

สุเหร่าแสนแสบ	และเมื่อวันพฤหัสบดีที่	27	มกราคม	2563	ณ	โรงเรียนอัมพรไพศาล	จังหวัดนนทบุรี	ทั้งนี้	ส�านักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม	ได้ด�าเนินโครงการ	ฯ	ในรูปแบบการให้ความรู้ผ่านฐานการเรียนรู้	ในหัวข้อ	“สทิธหิน้าทีข่องพลเมอืง	และ

การรู้เท่าทันภัยจากสื่อสังคมออนไลน์”

DSI ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 เมื่อวันอังคารที่	28	มกราคม	2563	เวลา	10.00	น.	กระทรวงยุติธรรม	โดย	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมกับ

กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	กระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ส�านักงานศาลยุติธรรม	

รวม	8	หน่วยงาน	ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการ	หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

(เรื่อง	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย	กรณี	นายพอละจี	รักจงเจริญ	หรือบิลลี่	ที่หายตัวไปในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	

จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง)	ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 ในการนี	้ที่ประชุมได้รับฟังความคดิเห็นจากส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่มข้ีอเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์หลายประการ

จึงได้รวบรวมเพื่อรายงานส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ต่อไป

DSI จับมือ 8 หน่วยงาน พิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(กรณี คดีการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่)
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 เมื่อวันอังคารที่	28	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	

นายไตรยฤทธิ์	 เตมหิวงศ์	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบนโยบาย

การก�ากับดูแลองค์การที่ดี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านรัฐ	สังคม

และสิ่งแวดล้อม	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านองค์การ	และด้านผู้ปฏิบัติงาน	และได้ถ่ายทอดประสบการณ์

และให้แนวทางการด�าเนินงานสู่การเป็นองค์การคุณธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม	ประกอบด้วย

ผูบ้ริหาร	ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ	ผูอ้�านวยการกองคด	ีผูอ้�านวยการกอง	กลุม่	และศนูย์	รองผูอ้�านวยการ	ผูอ้�านวยการ

ส่วนอ�านวยการคดี	ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ	และคณะท�างานพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	รวมทั้งสิ้น	90	คน	หลังจากนั้น	ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมสมองก�าหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการก�ากับดูแล

องค์การที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษลงสู่การปฏิบัติภายใต้ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

“เกียรติศักดิ์	เชี่ยวชาญ	ซื่อสัตย์”	เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบนโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

DSI ไตรสาร18



 เมื่อวันจันทร์ที่	3	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	10.00	น.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดย	นายไตรยฤทธ์ิ	เตมหิวงศ์	

รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ		ปฏบิติัราชการแทน	อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	และ	มหาวทิยาลยัมหิดล	โดย	ศาสตราจารย์	

นายแพทย์	 บรรจง	 มไหสวริยะ	 รักษาราชการแทน	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	

ความร่วมมือทางวิชาการ	การวิจัย	และพัฒนานวัตกรรม	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษ	ณ	ห้องประชุม	408	ชั้น	4	อาคารบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

	 นายไตรยฤทธิ	์ เตมหิวงศ์	รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	กล่าวว่า	การร่วมลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ

ดังกล่าว	เป็นการยกระดับความร่วมมือที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น	ซึ่งเกิดจากทั้ง	2	ฝ่ายได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของการพัฒนาองค์ความรู้	 เครื่องมืออุปกรณ์	และระบบสารสนเทศ	ที่มีประสิทธิภาพสูง	ให้เกิดเป็นนวัตกรรม

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะท�างานร่วมกัน	เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างานให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะที่พ่ึงของประชาชน	ให้สามารถ

ผดุงความยุติธรรม	และความสงบสุขให้สังคมไทย

	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้	 ครอบคลุมถึงการร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และพัฒนานวัตกรรม	

ส�าหรับการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากร	เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน	

แลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรระหว่างกัน	รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนร่วมกนัส่งเสรมิสนบัสนนุการวจัิยและพฒันา	องค์ความรู้	เครื่องมือ	อปุกรณ์และระบบสารสนเทศทีม่ปีระสิทธภิาพสูง

ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	อันเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

DSI ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
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 เมื่อวันอังคารที่	4	กุมภาพันธ์	2563	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธาน

การประชุมคณะท�างานจัดท�าหลักสูตรกลางที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน	ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ

ระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	โดยกองบัญชาการศึกษา	ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	และเจ้าหน้าที่สถาบัน

พฒันาการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ	กองพฒันาและสนบัสนนุคดพีเิศษ	ณ	ห้องประชมุ	3	ชัน้	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพเิศษ

DSI ประชุมร่วม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม จัดท�าหลักสูตรกลางที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 เมื่อวันพุธที่	5	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	09.00	–	16.00	น.	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม	และ

มอบใบประกาศให้ผู้ส�าเร็จการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	รุ่นที่	20	โดยมี	นายพิพัฒน์	เพ็ญภาค	ผู้อ�านวยการ

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	ณ	ห้องอัปสรา	 2	 โรงแรมอมารี	 ดอนเมือง	 แอร์พอร์ต	 กรุงเทพ	ฯ	

ถนนเชิดวุฒากาศ	แขวงดอนเมือง	เขตดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร

	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	รุ ่นที่	20	ประกอบด้วย	ผู ้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	22	คน	

โดยมวัีตถปุระสงค์	เพือ่ให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้	ความเข้าใจ	เกีย่วกบัการด�าเนนิคดพีเิศษได้อย่างถกูต้อง	มปีระสทิธภิาพ

และเกิดประสิทธิผลตามหลักคุณธรรม	จริยธรรม	สิทธิมนุษยชน	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษได้ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547

DSI จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 20
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	 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีอ�านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนความผิดทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ	จึงได้ก�าหนดการจัดสัมมนา

โครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์	และการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ในหัวข้อ	“ภัยไซเบอร์ในอนาคตกับการรับมือของ	DSI”	ระหว่างวันที่	6	–	7	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	08.30	–

16.30	น.	ณ	ห้องทิวลปิ	โรงแรมรามา	การ์เด้นส์	เพือ่ระดมความคดิจากนกัวชิาการ	ผูท้รงคณุวฒุ	ิผูป้ระกอบการ

ร่วมกันมองภาพอนาคต	เพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์	ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	เครื่องมือ	และ

พัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	โดยมี	นายไตรยฤทธิ์	

เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว	เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่	6	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	08.30	น.

	 การจัดสัมมนาครั้งนี้	มุ ่งหวังให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	จ�านวน	80	คน	

มีศักยภาพรู้เท่าทันเทคโนโลยี	5G	เทคโนโลยีประดิษฐ์	AI	เทคโนโลยี	IoT	(Internet	of	Things)	เทคโนโลยี	

Blockchain	รวมทั้ง	Big	Data	และภัยไซเบอร์รูปแบบต่าง	ๆ	ในอนาคต	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษา

ความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 เว็บมาสเตอร์	 จ�ากัด	 เลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ	“เทคโนโลยีสมัยใหม่

กับการรับมือภัยไซเบอร์”	และหัวข้อ	“อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศ”	โดย	นายด�ารงศกัดิ	์ณ	ระนอง	ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�าหรับวันศุกร์ที่	7	กุมภาพันธ์	2563	เป็นการสัมมนาหัวข้อ	“เทคโนโลยีเพ่ือกระบวนการยุติธรรม”	

โดย	นายอนุสรณ์	ลัภนะก่อเกียรติ	ประธานสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล

DSI ถกหน่วยงานภาคี เตรียมพร้อมรับมือ ภัยไซเบอร์
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 เมื่อวันอังคารที่	11	กุมภาพันธ์	2563	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นประธาน

ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ครั้งที่	 1/2563	 เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดประกวดนวัตกรรม

เทคโนโลยี	 ฯ	 การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน	 การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี	 ฯ	 และร่วมหาแนวทางการจัดสัมมนา

วิชาการ	ฯ	โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการจัดงานสัมมนา	ฯ	จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	และคณาจารย์จากสถาบัน

ชั้นน�าของประเทศ	อาทิ	จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ฯลฯ	เข้าร่วมประชุม	

ณ	ห้องประชุม	3	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

DSI ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรม

เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร 

เข้าศึกษาดูงาน DSI
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 เมือ่วันองัคารที	่11	กมุภาพนัธ์	2563	พนัต�ารวจโท	ปกรณ์	สชุวีกลุ	รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	คณะผูบ้รหิาร	

ข้าราชการ	แล้วเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้การต้อนรับ	คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

และยาเสพติด	สภาผู้แทนราษฎร	ในการเดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการฟอกเงินและยาเสพติด

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 ทั้งนี้	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	ได้บรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจตรี

ยุทธนา	แพรด�า	ผู ้อ�านวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	บรรยายเกี่ยวกับภารกิจคดีการฟอกเงิน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	ร้อยต�ารวจเอก	วิษณุ	ฉิมตระกูล	ผู้อ�านวยการกองคดีความมั่นคง	ได้น�าเสนอภารกิจ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ทางด้านคณะกรรมาธิการ	ฯ	ได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	ข้อสังเกต	และให้ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ณ	ห้องประชุม	1	อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้แทน ABF ร่วมให้การสนับสนุนหลักสูตรภาษาอังกฤษ DSI

 เมื่อวันจันทร์ที่	 2	 มีนาคม	 2563	 เวลา	 09.00	 น.	 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	 (ภายในประเทศ)	 (Thailand	

Based	English	Language	Training	Program)	ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย	รุ่นที่	1	(ระดับ	

Intermediate)	ได้เริ่มต้นขึ้น	โดยมี	Mr.	Wayne	Moran	ต�าแหน่ง	Counsellor	(Mekong)	ของหน่วยงาน	Australian	

Border	Force	(ABF)	เข้าร่วมพบปะผู้เข้าอบรมอย่างไม่เป็นทางการ	และมี	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	

ผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	ให้การต้อนรับ	

	 อนึ่ง	การฝึกอบรมภาษาอังกฤษข้างต้นด�าเนินการโดยสถาบันภาษา	RMIT	(Royal	Melbourne	Institute	of	

Technology)	และแบ่งการเรยีนการสอนเป็น	2	ระดบั	คอื	รุน่ที	่1	ระดบั	Intermediate	และรุน่ที	่2	ระดบั	Pre-Intermediate	

โดยแต่ละรุ่นมีระยะเวลาการอบรม	วันละ	60	ชั่วโมง	ใน	10	วันท�าการ	(วันละ	6	ชั่วโมง)
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 5	 มีนาคม	 2563	 เวลา	 10.00	 น.	 ผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ	 และเจ้าหน้าทีก่องกจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ได้ประชมุร่วมกบันาย	 Trenson	

Akana	ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษ	(Special	Agent)	จากหน่วย	U.S.	Secret	Service	(USSS)	และคณะ	ณ	ห้อง

ประชุมกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	โดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการจัดท�าบันทกึข้อตกลง

ความร่วมมือ	(MOU)	ระหว่างสองหน่วยงาน	เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นข้อมูลการข่าว	ความร่วมมอืทางคด	ี

และการฝึกอบรม	เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	อาชญากรรมไซเบอร์	และอาชญากรรมทางการเงิน

	 USSS	รบัผดิชอบงานด้านคุม้ครองบคุคลส�าคญั	และการสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางการเงนิ	และอาชญากรรม

ไซเบอร์	โดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติ	โดยที่ผ่านมา	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	USSS	ได้ร่วมมือกัน

มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งการจัดท�า	MOU	ดังกล่าว	จะช่วยให้การด�าเนินความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานเป็นไปอย่าง

ราบรื่นและขยายวงกว้างยิ่งขึ้นไป	 เช่น	 การขอความร่วมมือประสานกับสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาเพื่ออายัดเงินที่ได้

จากการกระท�าความผดิ	หรอืการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะความช�านาญในด้านต่าง	ๆ	ทัง้น้ี	ทัง้สองฝ่ายได้เหน็ชอบในหลกัการ

ที่จะท�า	MOU	ร่วมกัน	และจะได้มีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และ USSS หารือจัดท�า 

MOU เพื่อความร่วมมือด้านต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

ผลค�าพิพากษาศาลชั้นต้น กรณี บริษัท อีเกิ้ลเกตส์ กรุ๊ป จ�ากัด กับพวก  ร่วมกัน

กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฯ
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 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด�าเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่	103/2560	กรณีบริษัท	อีเกิ้ลเกตส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

กบัพวก	มพีฤตกิารณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุน	ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	

ซึง่คดน้ีีมผีูเ้สยีหายประมาณ	250	ราย	เข้ามาร้องเรยีนกับกรมสอบสวนคดพีเิศษ	มลูค่าความเสยีหายประมาณ	235	ล้านบาท	

และได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและท�าให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจ�านวนมาก

	 ล่าสุด	 เมื่อวันพุธที่	18	มีนาคม	2563	ศาลอาญาได้มีค�าพิพากษา	กรณี	บริษัท	อีเกิ้ลเกตส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	กับพวก	

ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	ฯ	พิพากษาว่าจ�าเลยที่	1	ท่ี	3	

ที่	4	ที่	5	ที่	6	ที่	7	ที่	8	ที่	9	ที่	10	ที่	12	และที่	13	มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	2556	มาตรา	5,	7,	25,	32	พระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	

พ.ศ.	2527	มาตรา	4	วรรคหนึ่ง	9,	11/1,	12	ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	341,	343	วรรคหนึ่ง	การกระท�าของจ�าเลย

ทั้ง	11	เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน	ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นรายกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	91	

ฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาญากรรมข้ามชาติ	จ�าคุกจ�าเลยที่	1	ที่	4	ที่	7	ที่	8	ที่	9	ที่	10	ที่	12	และที	่13	คนละ	4	ปี

และปรบัจ�าเลยที	่3	ที	่5	และที	่6	คนละ	600,000	บาท	ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

ให้ลงโทษตามพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด	ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา	90	จ�าคุกจ�าเลยที่	1	ที่	4	ที่	7	ที่	8	ที่	9	ที่	10	ที่	12	และท่ี	13	คนละ	6	ปี	และปรับจ�าเลยที่	3	

ที่	5	และที่	6	คนละ	900,000	บาท	รวมจ�าคุกจ�าเลยที่	1	ที่	4	ที่	7	ที่	8	ที่	9	ที่	10	ที่	12	และที่	13	คนละ	10	ปี	และปรับ

จ�าเลยที่	3	ที่	5	และที่	6	คนละ	1,500,000	บาท	ทางน�าสืบของจ�าเลยทั้ง	11	เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา	มีเหตุบรรเทา

โทษอยู่บ้าง	ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม	คงจ�าคุกจ�าเลยที่	1	ที่	4	ที่	7	ที่	8	ที่	9	ที่	10	ที่	12	และที่	13	คนละ	6	ปี	8	เดือน	

และปรับจ�าเลยที่	3	ที่	5	และ	ที่	6	คนละ	1,000,000	บาท	หากจ�าเลยท่ี	3	ที่	5	และที่	6	ไม่ช�าระค่าปรับให้จัดการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	29	ให้จ�าเลยท้ัง	11	ร่วมกนัคนืต้นเงนิให้แก่ผูเ้สียหายท้ัง	229	คน	ตามตารางทีแ่นบท้าย

ค�าพิพากษา	 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ	 และให้จ่ายสินบนและ

รางวัลน�าจับตามกฎหมาย	ส�าหรับจ�าเลยที่	 2	และที่	 11	 ให้ยกฟ้อง	ส�าหรับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ	 จ�านวน	9	 ราย	ขณะนี้

จับกุมได้แล้ว	2	ราย	ประกอบด้วยผู้ต้องหาชาวอเมริกัน	1	ราย	และผู้ต้องหาชาวไต้หวัน	1	ราย	อยู่ระหว่างการด�าเนินคดี

ในชั้นศาล	ส่วนผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่เหลือ	ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน	1	ราย	ชาวเนเธอร์แลนด์	3	ราย	และชาวสิงคโปร์	3	ราย	

อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างชาติติดตามจับกุมตัวมาด�าเนินคดีต่อไป
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ภารกิจทั่วไป
DSI ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ

 เมือ่วนัพธุท่ี	18	มนีาคม	2563	พนัต�ารวจโท	กรวชัร์		ปานประภากร		ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม	รกัษาราชการแทน

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	นายธงชยั	สมบตัจิริาภรณ์	รองผูอ้�านวยการกองคดทีรพัย์สนิทางปัญญา		เป็นผูแ้ทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ	และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจิตอาสาและการกุศลของ

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ	โดยมีพลอากาศตรี	วิสุทธิ์		สมภักดี	ผู้อ�านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ	เป็นผู้รับมอบ		

ณ	ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ	ดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร

DSI เข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
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 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (Coronavirus	 Disease	 2019:	 COVID-19)	 มีแนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อ

อันตราย	ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	ล�าดับที่	14	ซึ่งรัฐบาลไทย	โดย	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	จึงมีข้อสั่งการระยะเร่งด่วน	ส�าหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคดังกล่าว	โดยให้ส่วนราชการ	และหน่วยงาน

ของรัฐด�าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

	 เนื่องจาก	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวน	และสอบสวนคดีพิเศษ	

ซึ่งจ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	พยานในคดี	และบุคคลต่าง	ๆ	ที่มาติดต่อราชการ	ดังนั้น	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	โดยนายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(Coronavirus	Disease	2019:	COVID-19)	

ให้กับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติ	ดังนี้

	 (1)	จัดจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	หรือ	กลุ่มเฝ้าระวัง	บริเวณหน้าอาคาร	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งก�าหนดให้เป็นจุด

เข้า	–	ออก	เพียงทางเดียว	โดยจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจ�าจุดเข้า	–	ออก	พร้อมตรวจอณุหภมูร่ิางกายทางหน้าผาก

ด้วยระบบอินฟาเรด	ให้กับข้าราชการ	เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และผู้มาติดต่อราชการทุกคน	หากอุณหภูมิเกิน	

37.5	องศา	จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร

	 (2)	จดักจิกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดพืน้ทีท่�างานของส�านกังานเลขานกุารกรม	และพืน้ทีส่่วนกลาง	ภายในอาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19

	 (3)	 จัดท�าสติกเกอร์ระบุต�าแหน่ง	 ส�าหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม	 เมื่ออยู่ในลิฟท์โดยสาร	 เพื่อป้องกันตนเอง

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 และการท�าสื่อประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ	 เช่น	 โปสเตอร์ข้อสังเกตเชื้อไวรัส	

COVID-19	คลิปวีดีโอ	DSI	แจ้งเตือนข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	และประชาชน	เรื่องภัยโควิด-19	พร้อมกับวิธีป้องกันตนเองจาก

เชื้อไวรัส	COVID-19	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ	www.dsi.go.th	และสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook	

Instagram	Twitter	Youtube

	 (4)	ก�าหนดมาตรการให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ปฏิบัติงาน	ณ	สถานที่พัก	ตามประกาศส�านักงาน	ก.พ.	

แต่ต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้รับค�าสั่ง	โดยช่วงระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่

	 (5)	 ก�าหนดมาตรการระวัง	 และแนวปฏบิตัขิองเจ้าหน้าท่ีเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	 2019	 (Coronavirus	

Disease	2019:	COVID-19)	ในการจับกุม	ควบคุมตัว	ผู้ต้องหา	รวมทั้งการสอบปากค�า	ผู้เสียหาย	พยาน	หรือ	ผู้ต้องหา

	 นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทนอธิบดี	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กล่าวว่า	 ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 2019	 (Coronavirus	 Disease	

2019:	COVID-19)	ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน	ทั้งยังช่วยป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว

จากการมาติดต่อราชการอีกด้วย	

	 อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	2019	(Coronavirus	Disease	2019:	

COVID-19)	ดังที่กล่าวมาแล้ว	หากประชาชนไม่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	ขอให้ใช้การติดต่อสื่อสารกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผ่านช่องทางอื่นที่ได้จัดเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้แล้ว	เช่น	การโทรศัพท์หมายเลขด่วน	1202	(โทร.ฟรี

ทั่วประเทศ)	หรือส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึง	หน่วยบริการประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เลขท่ี	128	ถนนแจ้งวัฒนะ	

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ขอเป็นก�าลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(Coronavirus	Disease	2019:	COVID-19)	ไปได้ด้วยดี	และขอสดุดีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น	

กล้าหาญ	เสียสละ	ของเจ้าหน้าที่	บุคลากรทางการแพทย์	ที่ร่วมกันท�าหน้าที่ในการป้องกัน	รักษาโรคดังกล่าวน้ี
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DSI องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ

และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

 แม้ว่ำสังคมโลกยุคปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หลำกหลำยแนวคิดและพฤติกำรณ์ต่ำง ๆ ได้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น แต่ยังมีบำงเหตุกำรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดกับสตรีในสังคมไทย

เช่น ปัญหำกำรท�ำร้ำยร่ำงกำยภำยในครอบครัว ปัญหำกำรกดขี่และกำรคุกคำมทำงเพศ ตลอดจนกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

ซึ่งปัจจุบันสภำพปัญหำอำจดูเหมือนว่ำมีควำมรุนแรงลดน้อยลง และมีกำรยอมรับในควำมเท่ำเทียมกันของหญิงและชำย

เป็นหลักกำรพื้นฐำนของสังคม รวมทั้งมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้หญิงเข้ำมำมีบทบำทในพื้นที่สำธำรณะมำกขึ้น แต่ปัญหำและ

ควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีก็ยังปรำกฏให้เห็นมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นคนในสังคมต้องเรียนรู ้ และตระหนักถึง

หลักสิทธิมนุษยชน และเคำรพในศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ของสตรี รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรที่ผู้หญิง

ถกูกระท�ำด้วย โดยเริม่จำกกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทีถู่กต้องในสถำบนัครอบครวั สถำบนักำรศกึษำ ไปจนถงึสถำนทีท่�ำงำน

ซึ่งเป็นสังคมที่ทุกคนต้องใช้เวลำอยู่รวมกัน เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิสตรี ซึ่งหมำยรวมถึง สิทธิในร่ำงกำย สิทธิในควำม

เป็นบุคคลและสิทธิที่จะตัดสินใจอย่ำงเป็นอิสระด้วยตนเอง บนหลักควำมเท่ำเทียมกัน และไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำง

ในทุก ๆ ด้ำน

 วันสตรีสำกล (International Women’s Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนำคมของทุกปี (อำจจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละ

ประเทศ) เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงำนทอผ้ำในประเทศสหรัฐอเมริกำได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงกำรเอำเปรียบ

กดขี่ขูดรีด ทำรุณ จำกนำยจ้ำง ที่เห็นผลผลิตส�ำคัญกว่ำชีวิตคน ต่อมำเมื่อปี ค.ศ. 1910 ตัวแทนสตรีจำก 17 ประเทศ 

ได้เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 และประกำศให้วันที่ 8 มีนำคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสำกล” ซึ่งเป็นวัน

ที่กลุ่มสตรีทั่วโลก ตลอดจนองค์กรสหประชำชำติ ได้ร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองในวันส�ำคัญน้ี เพื่อร�ำลึกถึงควำมเป็นมำ

แห่งกำรต่อสู้อันยำวนำน เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมเสมอภำค ควำมยุติธรรม สันติภำพ และกำรพัฒนำ ตลอดจนเพื่อผลักดัน

ให้มีกำรตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอย่ำงสมบูรณ์

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล1

1

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม
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 ประเทศไทยในฐำนะประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ ได้แสดงเจตนำรมณ์ที่จะปฏิบัติตำมพันธสัญญำต่อ

เวทีโลก ที่มุ ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทและสถำนภำพสตรี โดยได้มีกำรด�ำเนินกำรทั้งในแง่กฎหมำย นโยบำย

มำตรกำรควำมรุนแรง และยกระดับคุณภำพชีวิตในด้ำนต่ำง ๆ ผู้ใช้แรงงำนต้องได้รับกำรดูแลในด้ำนสวัสดิกำร สุขภำพ 

และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงให้เกียรติและเท่ำเทียม ในฐำนะท่ีผู้หญิงก็เป็น

สมำชิกหนึ่งในสังคม

 งำนเนื่องในวันสตรีสำกล ซึ่งกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภำพและสิทธิ

มนุษยชนของสตรี และกระตุ ้นให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำสถำนภำพสตรีในประเทศไทย

อย่ำงเป็นรูปธรรมให้มำกขึ้น รวมทั้งยกระดับกำรพัฒนำสตรีให้สอดคล้องกับหลักสำกล ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

และเสรมิสร้ำงก�ำลงัใจให้แก่สตรี บคุคล และหน่วยงำน องค์กรดเีด่น โดยกำรมอบรำงวลัให้แก่สตร ีบคุคล และหน่วยงำน

องค์กรดีเด่น ซึ่งในปี 2563 นี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับกำรคัดเลือกจำก 40 หน่วยงำนภำครัฐ ให้รับรำงวัลหน่วยงำน

องค์กรดีเด่นด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ ประเภทหน่วยงำนภำครัฐ ซ่ึงเป็นผล

มำจำกกำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีแผนแม่บทกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 - 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ตำมแผนแม่บท ฯ คือ เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำยที่มุ่งมั่นเสริมสร้ำงควำมเสมอภำค

เป็นธรรมระหว่ำงหญิงชำย เช่น ปรับเปลี่ยนเจตคติบุคลำกรในเรื่องควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรสตรีในองค์กร และบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อลดควำมรุนแรงและกำรพิทักษ์

สิทธิเด็กและสตรีที่ถูกคุกคำมทุกรูปแบบ

 ที่ผ่ำนมำ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด�ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2544 เรื่อง พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้ำยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ที่ขับเคลื่อนโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี 2553 โดยด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กระทรวงยุติธรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสตรีของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว และมีกำรด�ำเนินกำร

ตำมแผนดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีกลไกในกำรขับเคลี่อนแผนดังกล่ำว ดังนี้ (1) มีค�ำสั่งแต่งตั้งผู้บริหำรด้ำนกำร

ส่งเสริมบทบำทหญิงชำย (Chief Gender Equality Offiffiicer : CGEO) (2) กำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนศูนย์ประสำนงำน

ด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย มีหน้ำที่ จัดท�ำแผนแม่บทด้ำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย

และด�ำเนินกำรตำมแผน ติดตำมประเมินผลและจัดท�ำรำยงำนกำรด�ำเนินกำรส่งกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

และ (3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลงำนด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย มีหน้ำที่ ก�ำกับ ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำ

กำรด�ำเนินกำรของศูนย์ประสำนงำนด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย 
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 ในปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย

ให้กับกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 โครงกำร (1) แบ่งเป็นกำรด�ำเนินโครงกำรภำยในองค์กร

ตำมแผนแม่บทกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย เช่น กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำค

ระหว่ำงหญิงชำยในกำรฝึกอบรมหลักสูตร พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ, กำรจัดท�ำบัญชีข้ำรำชกำร

อยู่เวรรักษำกำรณ์และกำรจัดจุดพักเวรรักษำกำรณ์ โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกและควำมปลอดภัย, กำรตรวจสุขภำพ

ประจ�ำปีโดยมีโปรแกรมกำรตรวจสุขภำพส�ำหรับบุคลำกรสตรี เช่น กำรตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกู และ (2) กำรด�ำเนนิ

โครงกำรภำยนอกองค์กรในลักษณะบูรณำกำรร่วมกับองค์กรเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงกำรปกป้องเด็กหญิงจำกกำร

ถูกแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบออนไลน์, กำรอบรมเชิงปฏิบัติ : มำตรฐำนจริยธรรมด้ำนสิทธิเด็กและ

กำรวิเครำะห์จิตวิทยำ, โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกรณีกำรกระท�ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์

(TIPNET) และกำรเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง “ภัยคุกคำมทำงเพศเด็กออนไลน์” ผ่ำนสื่อ

โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 ต่อมำ กรมกิจกำรสตรแีละสถำบันครอบครวัได้น�ำข้อมลูจำกกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนกำรส่งเสรมิควำมเสมอภำค

ระหว่ำงหญิงชำยของกรมสอบสวนคดีพิเศษประจ�ำปี 2562 เข้ำพิจำรณำในคณะกรรมกำรคัดเลือกประเภท องค์กรดีเด่น

ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ ประจ�ำปี 2563 เพื่อประกำศเกียรติคุณเน่ืองในวัน

สตรีสำกล ประจ�ำปี 2563 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิสตรี ทั้งในด้ำนกำรผลักดันและส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำเทียม

ระหว่ำงสตรีและบรุษุ โดยไม่เลอืกปฏิบตั ิตลอดจนมคีวำมมัน่คง และมคีณุภำพชวิีตทีด่ ีนอกจำกนีย้งัได้สนับสนนุบทบำทสตรี

และควำมเสมอภำคชำยหญิง ซึง่จะเป็นกลไกทีส่�ำคญัในกำรพฒันำประเทศให้เจรญิก้ำวหน้ำได้อย่ำงมัน่คง และยัง่ยนืต่อไป
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DSI เปิดศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศูนย์ DSI COVID-19)

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่มีกำรแพร่กระจำยไปทั่วโลก

และสถำนกำรณ์ภำยในประเทศไทยได้ทวีควำมรุนแรงขึ้นเป็นล�ำดับ ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

สำมำรถถ่ำยทอดผ่ำนกำรสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) จำกลมหำยใจของผู้ติดเช้ือท่ีเกิดจำกกำรไอ และจำม

กำรสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนไวรัส COVID-19 จึงเป็นที่มำของกำรปฏิบัติตัวที่เรำทุกคนต้องช่วยกันด้วยกำร

เว้นระยะห่ำงทำงสังคม หรือ Social distancing รวมไปถึงกำรท�ำงำนที่บ้ำน หรือ WFH - Work From Home และ

มำตรกำรต่ำง ๆ ที่ออกมำเพื่อเสริมกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรปิดช่องทำงกำรเดินทำงเข้ำมำในประเทศ 

และกำรปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดโรคเป็นกำรชั่วครำว เพื่อช่วยลดปริมำณผู้ติดเชื้อลง 

 ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปรำกฏว่ำมีกลุ่มคน

จ�ำนวนหนึ่ง ท�ำกำรกักตุนสินค้ำอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่จ�ำเป็น จนสนิค้ำบำงชนดิขำดตลำด ตลอดจน

มีกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเกินรำคำ เป็นเหตุให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนและถูกเอำรัดเอำเปรียบ และส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนินชีวิตของประชำชนในวงกว้ำง นอกจำกน้ี จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 ยังปรำกฏ

ข่ำวลือต่ำง ๆ เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของโควิด-19 ที่มีควำมบิดเบือนไปจำกควำมจริง หรือไม่เป็นควำมจริง ซึ่งสร้ำง

ควำมตื่นตระหนกและควำมกังวลใจแก่ประชำชนเป็นอย่ำงมำก ตลอดจนยังท�ำให้ผู้ไม่หวังดีฉวยโอกำสกระท�ำควำมผิด 

สร้ำงควำมเดือดร้อน และซ�้ำเติมประชำชนอีกด้วย

 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ1
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1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



 ด้วยปัญหำดังกล่ำว กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีภำรกิจในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม ป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศและประชำชน และด้วยภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับ

กำรป้องกัน กำรปรำบปรำม กำรสืบสวน และกำรสอบสวนคดีพิเศษ นำยไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ รักษำรำชกำรแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเห็นควรให้มีกำรด�ำเนินงำนเชิงรุก เพื่อเฝ้ำระวัง ติดตำม

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน สอบสวนอำชญำกรรมพิเศษในกรอบภำรกิจ

และอ�ำนำจหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

(COVID-19) กอปรกบั นำยสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบำยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019”

(ศูนย์ DSI COVID-19) โดยอำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มีที่ตั้ง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อำคำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร โดยมี นำยไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษำรำชกำรแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ ฯ 

 ศูนย์ DSI COVID-19 จะด�ำเนินงำนเชิงรุกในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม วิเครำะห์สถำนกำรณ์และด�ำเนินกำร

ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน สอบสวนอำชญำกรรมพิเศษในกรอบภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำท่ีของกรมสอบสวน

คดีพิเศษในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อประสิทธิภำพ

ในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชนในทุกด้ำน และเพื่อสนับสนุนภำรกิจของ “ศูนย์ยุติธรรมสร้ำงสุข กระทรวง

ยุติธรรม” ซึ่งรวมถึงกำรติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อประชำชนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

ที่เกี่ยวข้องกับอำชญำกรรมทั่วไป เช่น กำรหลอกลวงผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่ำง ๆ ข่ำวลวงท่ีส่งผลกระทบ

ต่อควำมสงบเรียบร้อย (Fake News) กำรฉ้อโกง กักตุนสินค้ำหรือบริกำรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เช่น อำหำร หน้ำกำกอนำมัย เครื่องมือแพทย์ ตลอดจน

ขบวนกำรปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมำย หรือกำรเอำเปรียบประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ โดยบูรณำกำรกับหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำ รวมทัง้กำรประสำนส่งต่อข้อมลูกบัหน่วยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยอืน่ เพื่อด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย

และกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร ตลอดจนกำรสร้ำงควำมรับรู้แก่ประชำชน และกำรเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อน�ำไปสู่

มำตรกำรป้องกนัหรอืแก้ไขทีม่ปีระสทิธภิำพด้วย โดยให้ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ ฯ มีอ�ำนำจควบคุม สั่งกำร ก�ำกับดูแลมอบหมำย

กำรด�ำเนินงำนของส่วนงำนภำยในศูนย์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และในกรณีจ�ำเป็น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ ฯ

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ได้ตำมควำมจ�ำเป็น และ

เหมำะสม
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 กรมสอบสวนคดพีเิศษตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรได้รบัควำมร่วมมอืจำกพีน้่องประชำชนและภำคประชำสงัคม

ในกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับอำชญำกรรม โดยเฉพำะข้อมูลกำรกระท�ำควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำควบคุมตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยสนิค้ำและบรกิำร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ที่จ�ำเป็นต้องกำรใช้อุปโภคในช่วงกำรระบำดของไวรัส

โคโรนำ 2019 จ�ำพวกหน้ำกำกอนำมัย ใยสังเครำะห์เพื่อใช้ผลิตหน้ำกำกอนำมัย ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

เพื่อสุขภำพอนำมัยส�ำหรับมือ และกระดำษที่น�ำกลับมำใช้ได้อีก นำยแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ รักษำรำชกำรแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งกำรให้เปิดช่องทำงรับแจ้งข้อมูลกำรกระท�ำควำมผิด

เกี่ยวกับสินค้ำควบคุม ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://register.dsi.go.th/CaseControlledProducts และ QR Code 

เพื่อรับข้อมูลจำกประชำชนและภำคประชำสังคมโดยตรง นอกจำกนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะน�ำข้อมูลท่ีได้รับแจ้ง

เบำะแสจำกช่องทำงต่ำง ๆ ภำยใต้ศูนย์ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษในสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อระบำดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19) ไปแสดงผลบนระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อให้สำมำรถเห็นถึงแนวโน้ม

และทิศทำงของอำชญำกรรมแต่ละประเภทที่มีควำมสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่เกิดเหตุ ภำยใต้ ชื่อ “DSI COVID-19 CRIME 

MAP” เพื่อบูรณำกำรในกำรป้องกันปรำบปรำมกับหน่วยงำน ภูมิภำค หรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์กำรจัดต้ังศูนย์ ฯ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขอควำมร่วมมือจำกประชำชน

ในกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับอำชญำกรรม โดยเฉพำะข้อมูลกำรกระท�ำควำมผิดท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้ำควบคุมตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยสินค้ำและบริกำร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ที่จ�ำเป็นต้องใช้อุปโภคในช่วงกำรระบำดของไวรัส

โคโรนำ 2019 โดยขอควำมร่วมมือให้ผู้ให้ข้อมูลกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ท่ำนแจ้งถือเป็นควำมลับ

ของทำงรำชกำร ผู้ใดน�ำไปเผยแพร่ย่อมได้รับโทษตำมกฎหมำย และผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ข้อมูลเพื่อปรักปร�ำ

ผู้อื่นเพื่อให้ได้รับโทษทำงอำญำ ย่อมได้รับโทษตำมกฎหมำย

 นอกจำกกำรน�ำสถิติข้อมลูท่ีประชำชนแจ้งเบำะแสดงักล่ำว มำแสดงบนแผนท่ี “DSI COVID-19 CRIME MAP”

ที่ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้แล้ว ยังมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร

แก้ไขสถำนกำรณ์โควิด-19 มำแสดงในลักษณะเป็นชั้นข้อมูลบนแผนที่ เพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร

ของพี่น้องประชำชนภำยในช่องทำงเดียว โดยประชำชนทั่วไปสำมำรถเลือกชั้นข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด-19

ที่ต้องกำรได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ชั้นข้อมูลหลัก ได้แก่

 1. สถำนกำรณ์ผู้ป่วยในประเทศ โดยแผนท่ีจะแสดงข้อมูลต�ำแหน่งท่ีพบผู้ป่วย จำกกรมควบคุมโรค

 2. สถำนกำรณ์ COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อมูลจำก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

 3. ข้อมูลเฝ้ำระวังอำชญำกรรม เป็นข้อมูลกำรกระท�ำควำมผิดท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้ำควบคุมตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยสินค้ำและบริกำร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ที่จ�ำเป็นต้องกำรใช้อุปโภคในช่วงกำรระบำด

ของไวรัส COVID-19 จำกแอปพลิเคชันกำรแจ้งเหตุกำรณ์กระท�ำควำมผิด

 4. ขอบเขตกำรปกครอง แสดงเขตจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง
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 ล่ำสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่รับควำมเป็นธรรม ซึ่งเป็นหน่วยปฏบิตัิ

ของศูนย์ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษในสถำนกำรณ์กำรแพร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(ศนูย์ DSI COVID-19) ได้รับกำรร้องขอควำมช่วยเหลือจำกประชำชนหลำยรำยว่ำ ปัจจุบันมีกำรโฆษณำชักชวนให้ลูกหนี้

กู้ยืมเงินผ่ำนโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ซึ่งจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ มีกำรหลอกลวงให้ลูกหนี้

เข้ำไปลงข้อมูลส่วนบุคคลและอนุญำตให้แอปพลิเคชันน้ันเข้ำถึงข้อมูลส่วนตัว โดยให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลผ่ำนทำง 

Facebook LINE โทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่หมำยเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกำรกู ้ยืมเงินดังกล่ำว

ผู้กู้จะไม่ได้รับเงินเต็มจ�ำนวน เพรำะจะถูกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร เช่น กู้ยืมเงิน 4,000 บำท ผู้กู้จะได้รับเงินเพียง

2,600 บำท โดยเงิน 4,000 บำท จะต้องช�ำระคืนพร้อมดอกเบี้ยภำยใน 14 วัน หำกลูกหน้ีไม่ช�ำระคืนจะมีค่ำปรับ

ตำมอัตรำที่แอปพลิเคชันนั้นก�ำหนดไว้ เช่น กู้เงิน 4,000 บำท หำกส่งคืนล่ำช้ำจะมีค่ำปรับวันละ 400 - 600 บำท และ

จะมีกำรทวงถำมไปยังบุคคลใกล้ชิดของผู้กู้ตำมท่ีมีรำยช่ืออยู่ในสมุดโทรศัพท์ท่ีแอปพลิเคชันน้ันได้ข้อมูลไป นอกจำกนี้

ยงัมกีำรข่มขู่คุกคำมจำกกำรติดตำมทวงถำมให้ช�ำระหน้ีอีกด้วย

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอแจ้งเตือนประชำชนผู้ที่คิดจะกู้ยืมเงินผ่ำนแอปพลิเคชันเหล่ำนี้ ขอให้พิจำรณำ

อย่ำงรอบคอบ อยำ่ได้หลงเชื่อ โดยในขณะนี้ รัฐบำลได้เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงสถำบันกำรเงินได้โดยง่ำย

ไม่ว่ำจะเป็น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร เพรำะฉะนั้น

หำกประชำชนมีควำมจ�ำเป็นต้องกู้ยืมเงิน ขอให้พิจำรณำแหล่งเงินทุนของรัฐก่อน และขอควำมร่วมมือจำกประชำชน

แจ้งเบำะแสเกี่ยวกับอำชญำกรรม โดยเฉพำะข้อมูลกำรกระท�ำควำมผิดท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้ำควบคุมตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยสินค้ำและบริกำร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ที่จ�ำเป็นต้องใช้อุปโภคในช่วงกำรระบำดของไวรัส

โคโรนำ 2019 หรือกำรฉวยโอกำสในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ไปหลอกลวง

ประชำชน สำมำรถแจ้งเบำะแสได้ที่สำยด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)

 กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชน ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท่ีท่ัวโลกก�ำลังเผชิญอยู่ เพรำะสถำนกำรณ์ส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนนิชวีติของประชำชนในหลำย ๆ  ด้ำน จงึได้เปิดช่องทำงกำรรับแจ้งเร่ืองร้องเรยีนเพิม่เตมิ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก

ประชำชน นอกจำกนี้ กรมสอบสวนคดพีเิศษขอส่งก�ำลงัใจและควำมปรำรถนำดีไปยงัพีน้่องประชำชนทกุท่ำน กรมสอบสวน

คดีพิเศษพร้อมยืนเคียงข้ำงคอยช่วยเหลือและอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน เพื่อให้พี่น้องประชำชนผ่ำนพ้นวิกฤตินี้

ไปด้วยกนั และขอสดุดีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมุ่งมั่น กล้ำหำญ เสียสละ ของเจ้ำหน้ำที่ บคุลำกรทำงกำรแพทย์ ทีร่่วมกนั

ท�ำหน้ำทีใ่นกำรป้องกัน รักษำโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มำ ณ โอกำสนี้
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แนวทางการตรวจค�าสั่งของพนักงานอัยการ

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34

 บทควำมนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นมำเนื่องจำกยังมีเจ้ำหน้ำท่ีภำยในกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ำใจคลำดเคล่ือน

เกีย่วกบักำรเสนอควำมเหน็แย้งค�ำสัง่ไม่ฟ้องของพนักงำนอยักำร ผูเ้ขยีนจงึขอใช้ช่องทำงน้ีปรบัควำมเข้ำใจให้ถกูต้องตรงกนั

เพื่อจะได้ไม่เกิดควำมเคลือบแคลงสงสัยในกำรตรวจพิจำรณำค�ำส่ังไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรว่ำเหตุใดจึงไม่เสนอ

ควำมเห็นแย้งทั้งที่น่ำจะแย้งค�ำสั่งของพนักงำนอัยกำรได้ ซึ่งในกำรเสนอควำมเหน็แย้งเพือ่ให้อยักำรสงูสดุมคี�ำสัง่ชีข้ำดนัน้

มีตัวชี้วัด DSI-3 (ตัวชี้วัดที่ 3.10 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำควำมเห็นแย้งที่สอดคล้องกับค�ำชี้ขำดของอัยกำรสูงสุด

เกี่ยวกับคดีพิเศษ) ก�ำกับกำรท�ำควำมเห็นแย้งด้วย หำกกำรเสนอควำมเห็นแย้งไม่เป็นสำระหรือไม่เข้ำหลักเกณฑ์ที่อัยกำร

สูงสุดจะชี้ขำดก็จะส่งผลให้อัยกำรสูงสุดชี้ขำดไม่สอดคล้องกับกำรเสนอควำมเห็นแย้งอันจะส่งผลกระทบต่อคะแนน

ตำมตัวชี้วัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้   

           กำรด�ำเนินคดอีำญำในระบบกฎหมำยของไทยเป็นระบบกล่ำวหำ ซึง่ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ

ได้บัญญัติให้กำรสอบสวนกับกำรฟ้องคดีเป็นกระบวนกำรเดียวกัน แต่ในทำงปฏิบัติกระบวนกำรสอบสวนและกำรฟ้องคดี 

ได้มีกำรแบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ กำรสอบสวนเป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวน เมื่อพนักงำนสอบสวน

ผู้รับผิดชอบเห็นว่ำกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท�ำควำมเห็นว่ำควรส่ังฟ้องหรือส่ังไม่ฟ้องตำมมำตรำ 140 - 142 พร้อมกับ

ส่งส�ำนวนไปยังพนักงำนอัยกำร พนักงำนสอบสวนย่อมหมดอ�ำนำจท่ีจะท�ำกำรสอบสวนคดีน้ัน เมื่อพนักงำนอัยกำร

ได้รับส�ำนวนกำรสอบสวนจำกพนกังำนสอบสวนแล้ว พนกังำนอยักำรอำจมคี�ำสัง่ งดกำรสอบสวน สัง่ให้ท�ำกำรสอบสวนต่อไป

สั่งสอบสวนเพิ่มเติม สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติคดีซึ่งใช้ในกรณีสิทธิน�ำคดีอำญำมำฟ้องระงับ ตำมประมวลกฎหมำย

วิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 39 (ระเบียบส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ว่ำด้วยกำรด�ำเนินคดีอำญำของพนักงำนอัยกำร

พ.ศ. 2547 ข้อ 54 เมื่อสั่งยุติกำรด�ำเนินคดีแล้วไม่ต้องด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 145 อีก) แต่หำกพนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่ง

ไม่ฟ้องผู้ต้องหำไม่ว่ำจะสั่งคดีตำมกฎหมำยหรือสั่งคดีตำมดุลพินิจ ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดให้พนักงำนอัยกำรใช้ดุลพินิจ

ในกำรสั่งไม่ฟ้องคดีได้โดยมิได้ตีกรอบว่ำพยำนหลักฐำนในส�ำนวนจะต้องฟังได้แน่ชัดหรือไม่ แม้พยำนหลักฐำนฟังได้ว่ำ

ผู้ต้องหำกระท�ำควำมผิดก็ยังอนุญำตให้พนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่งไม่ฟ้องได้(ระเบียบส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ว่ำด้วยกำร

ด�ำเนินคดอีำญำของพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2547 ข้อ 78 และระเบียบส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรสั่งคดีอำญำที่จะไม่

เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชนหรือจะมีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยหรือควำมมั่นคงของชำติหรือต่อผลประโยชน์อันส�ำคัญ

ของประเทศ พ.ศ. 2554)

 ส�ำหรับค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร มีกฎหมำยหรือระบบที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนำจ (check and 

balance) ค�ำสั่งพนักงำนอัยกำร ดังนี้ 

  1. กำรตรวจสอบภำยในองค์กร กล่ำวคือ กำรควบคุมถ่วงดุลอ�ำนำจกันตำมสำยกำรบังคับบัญชำ

  2. กำรตรวจสอบระหว่ำงองค์กรท่ีเกีย่วข้องในกระบวนกำรยติุธรรม ตำมระเบียบส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

ว่ำด้วยกำรด�ำเนินคดีอำญำของพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2547 ข้อ 81 ที่ให้ด�ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำย วิธีพิจำรณำ

ควำมอำญำ มำตรำ 145 และ มำตรำ 145/1 หรือตำมกฎหมำยอื่น (เช่น พระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2547 มำตรำ 34 พระรำชบัญญัติให้อ�ำนำจทหำรเรือปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดบำงอย่ำงทำงทะเล พ.ศ. 2490 

มำตรำ 8 และพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2551 มำตรำ 45) 

  3. ตรวจสอบโดยผู้เสียหำยหรือผู้มีส่วนได้เสีย ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ มำตรำ 28

มำตรำ 34 มำตรำ 146

นายนพดล  ก้อนทอง1 

1

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ ส่วนคดีความเห็นแย้ง 2
กองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม DSI ไตรสาร38



 กำรตรวจสอบโดยกระบวนกำรยุติธรรม คือ กำรตรวจสอบและคำนอ�ำนำจระหว่ำงหน่วยงำนโดยกระบวนกำร

ท�ำควำมเห็นแย้ง ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 145 และมำตรำ 145/1 ซึ่งได้บัญญัติหลักกำร

ในกำรคำนและถ่วงดุลไว้ โดยให้พนักงำนอัยกำรส่งส�ำนวนกำรสอบสวนพร้อมค�ำสั่งไปเสนอ ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ 

รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้บัญชำกำรหรือรองผู้บัญชำกำร

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี ส�ำหรับคดีพิเศษหรือคดีที่ได้สอบสวนโดยพนักงำน

สอบสวนคดีพิเศษ ก็เป็นไปท�ำนองเดียวกันกับหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2547 มำตรำ 34 คือ หำกพนักงำนอัยกำรมีค�ำส่ังไม่ฟ้องผู้ต้องหำ ให้พนักงำนอัยกำรส่งส�ำนวนกำรสอบสวน

พร้อมค�ำสั่งไปเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ส่วนพระรำชบญัญตัิ

ให้อ�ำนำจทหำรเรือปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดบำงอย่ำงทำงทะเล พ.ศ. 2490 มำตรำ 8 ก็ให้พนักงำนอัยกำร

ส่งส�ำนวนมำยังผู้บัญชำกำรทหำรเรือ ซึ่งก็เป็นไปตำมหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนำจเพื่อให้เกิดมำตรฐำนในกำร

ท�ำควำมเห็นทำงคดีที่เป็นกลำงและเที่ยงธรรม ทั้งยังจะเป็นกำรป้องกัน มิให้มีกำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบ 

 โดยบทควำมนี้จะขอกล่ำวถึงแนวทำงกำรตรวจพิจำรณำค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร ตำมพระรำชบัญญัติ

กำรสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 มำตรำ 34 ทีใ่ห้อ�ำนำจในกำรท�ำควำมเหน็แย้งตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ

มำตรำ 145 เป็นอ�ำนำจหน้ำทีข่องอธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ (ควำมเหน็แย้ง หมำยถงึ ควำมเหน็ในกำรสัง่คดีของพนกังำน

อัยกำรกับผู้มอี�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็แย้ง เกิดขัดกันหรือไม่ตรงกัน โดยผู้มอี�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็แย้งไม่เหน็ด้วย

กับค�ำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำของพนักงำนอัยกำร (ค�ำชี้ขำดควำมเห็นแย้งที่ 293/2553) ซึ่งเมื่อเกิดกรณีดังกล่ำวกฎหมำยให้

ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำท�ำควำมเห็นแย้งท�ำควำมเห็นแย้งและส่งส�ำนวนพร้อมกับควำมเห็นที่แย้งไปยังอัยกำรสงูสดุเพือ่ชีข้ำด)

หำกอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีควำมเห็นไม่แย้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรก็จะเป็นค�ำสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดี 

จะเกดิผลทำงกฎหมำย คือ ให้พนักงำนสอบสวนแจ้งค�ำสัง่เด็ดขำดไม่ฟ้องคดใีห้ผูต้้องหำและผูร้้องทกุข์ทรำบ ปล่อยตวัผูต้้องหำ

มิให้มีกำรสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันอีก ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 146 - 147 

ซึ่งค�ำสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดีไม่ตัดสิทธิผู้เสียหำยที่จะฟ้องคดีนั้นด้วยตนเอง ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ

มำตรำ 34 แต่หำกอธิบด ีกรมสอบสวนคดพีเิศษพจิำรณำแล้วมคีวำมเหน็แย้งค�ำสัง่ไม่ฟ้องของพนกังำนอัยกำร ให้ส่งส�ำนวน

พร้อมกับควำมเห็นที่แย้งกันไปยังอัยกำรสูงสุดเพื่อช้ีขำด ซึ่งกระบวนกำรในกำรพิจำรณำท�ำควำมเห็นทำงคดีกรณี

ที่พนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกำ ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกำ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยกองบริหำรคดีพิเศษ ส่วนคดีควำมเห็นแย้ง เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่ออธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ำเห็นควรแย้งหรือควรไม่แย้งค�ำส่ังไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร

 จำกกำรที่ผู้เขียนปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนคดีควำมเห็นแย้ง ได้ท�ำกำรรวบรวมค�ำชีข้ำดและข้อกฎหมำยเพือ่ใช้ประกอบ

กำรท�ำงำน ซึ่งเห็นว่ำน่ำจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ำน หำกได้น�ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่นี้ ดังนี้ 

 1. กำรมีควำมเห็นแย้งกับพนักงำนอัยกำรเพื่อจะส่งอัยกำรสูงสุดเพื่อช้ีขำดตำมประมวลกฎหมำย วิธีพิจำรณำ

ควำมอำญำ มำตรำ 145 วรรคสอง ต้องเป็นกรณีท่ีแย้งกับกำรมีค�ำส่ังไม่ฟ้องแล้วเท่ำน้ัน

 2. กรณีที่บุคคลนั้นยังไม่ใช่ผู้ต้องหำและพนักงำนอัยกำรยังไม่ได้มีค�ำสั่งไม่ฟ้องบุคคลดังกล่ำว กำรท่ีผู้มีอ�ำนำจ

พิจำรณำท�ำควำมเหน็แย้งเหน็ว่ำบคุคลดังกล่ำวได้ร่วมกระท�ำควำมผดิกบัผูต้้องหำอืน่ ควำมเห็นดังกล่ำวไม่ใช่ควำมเห็นแย้ง

ที่อัยกำรสูงสุดจะต้องพิจำรณำ (หนังสือส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ท่ี อส 0048.2/2683 ลงวันท่ี 6 มีนำคม 2562)  

 3. ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำท�ำควำมเห็นแย้ง มีอ�ำนำจท�ำควำมเห็นแย้งกับพนักงำนอัยกำรเฉพำะแต่ในฐำนควำมผิด

ทีพ่นกังำนสอบสวนท�ำควำมเหน็มำเท่ำนัน้ หำกผู้มีอ�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็แย้งเสนอควำมเหน็แย้งค�ำสัง่ไม่ฟ้องในข้อหำ

ทีพ่นกังำนสอบสวนมไิด้สอบสวนมำ ย่อมไม่ใช่ควำมเหน็แย้งทีอ่ยักำรสงูสุดจะต้องชีข้ำด (ค�ำชีข้ำดควำมเหน็แย้งที ่252/ 2553)
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 4. อ�ำนำจในกำรท�ำควำมเห็นแย้งมีได้เสมอ แม้ว่ำพนักงำนอัยกำรจะมีค�ำสั่งไม่ฟ้องตรงกบัควำมเหน็ของพนกังำน

สอบสวน (พนกังำนสอบสวนและพนกังำนอยักำรมีควำมเห็นสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหำตรงกนั) ผูม้อี�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็แย้ง

ย่อมท�ำควำมเห็นแย้งได้ รวมทั้งในกรณีที่พนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่งไม่ฟ้องในบำงข้อหำก็มีควำมเห็นแย้งในข้อหำที่ไม่ฟ้องได้ 

(ชัยเกษม  นิติศิริ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ภำค 2 สอบสวน)

 5. ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำท�ำควำมเห็นแย้งจะมีควำมเห็นแย้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร ผู้ท�ำควำมเห็น

ต้องแสดงเหตุผลโต้แย้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรโดยชัดแจ้ง หำกแย้งค�ำสั่งของพนักงำนอัยกำรโดยเพียงแต่

เขยีนว่ำ “มคีวำมเหน็แย้งตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏตำมบนัทกึ ขอให้พนกังำนอยักำรด�ำเนนิกำรต่อไป” ไม่ถอืว่ำเป็นควำมเหน็แย้ง

เพรำะควำมเห็นดังกล่ำวไม่ได้แสดงเหตุผลโต้แย้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรว่ำอำศัยเหตุผลและพยำนหลักฐำน

ใดว่ำผู้ต้องหำกระท�ำควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำ จึงถือไม่ได้ว่ำเป็นควำมเห็นแย้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรที่อัยกำร

สูงสุดจะพิจำรณำชี้ขำด ต้องส่งส�ำนวนคืนเพื่อท�ำควำมเห็นแยง้แสดงเหตุผลประกอบกำรโต้แย้งค�ำส่ัง ไม่ฟ้องให้ชัดเจน

ต่อไป (ค�ำชีข้ำดควำมเหน็แย้งที ่ 438/2551) หรอืกรณท่ีีผูม้อี�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็แย้งมีควำมเห็นแย้งในใบต่อ อ.ก.2 

ต่อท้ำยเพียงว่ำ “เห็นแย้ง ควรสั่งฟ้อง” โดยในควำมเห็นแย้งมิได้ยกเหตุผลจำกพยำนหลักฐำนหรือสิ่งอื่นมำเป็นข้อโต้แย้ง

ค�ำสั่งของพนักงำนอัยกำรให้เห็นว่ำผู้ต้องหำได้กระท�ำควำมผิด ก็ไม่นับว่ำเป็นควำมเห็นแย้งที่อัยกำรสูงสุดจะต้องช้ีขำด 

(ค�ำชี้ขำดควำมเห็นแย้งที่ 109/2548) 

 6. เมื่อผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำท�ำควำมเห็นแย้ง มีควำมเห็นแย้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรไปแล้ว กำรท่ี

ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำท�ำควำมเห็นแย้งได้มีควำมเหน็ชอบกบัค�ำสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหำของพนกังำนอยักำรอกีครัง้นัน้ ไม่มีเหตุที่จะ

กลับควำมเห็นเดิมได ้จึงถือวำ่คดีนี้ผู้มอี�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็แย้งได้มคีวำมเหน็แย้งค�ำสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหำของพนักงำน

อัยกำรแล้ว อัยกำรสูงสุดจึงพิจำรณำชี้ขำดคดีนี้ได้ (ค�ำชี้ขำดควำมเห็นแย้งที่ 30/2538 และที่ 268/2553) 

 7. เมื่อพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบเสนอควำมเห็นและส่งส�ำนวนไปยังพนักงำนอัยกำรแล้ว อ�ำนำจในกำร

สอบสวนจะยุติลง กำรที่จะสอบสวนเพิ่มเติมเป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของพนักงำนอัยกำรเท่ำน้ัน พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ

จะท�ำกำรสอบสวนอกีไม่ได้ ไม่ว่ำจะกระท�ำโดยล�ำพงั หรอืโดยค�ำสัง่ของผูม้อี�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็แย้ง เว้นแต่พนักงำน

อัยกำรจะมีค�ำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 143 (ค�ำพิพำกษำฎีกำ

ที่ 9/2481 และควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ (คณะที ่11) เรือ่งเสรจ็ที ่766/2546) หำกผูม้อี�ำนำจพจิำรณำท�ำควำมเหน็

แย้งเห็นว่ำข้อเท็จจริงในส�ำนวนยังไม่ส้ินกระแสควำมก็จะต้องเสนอส�ำนวนให้อัยกำรสูงสุดในฐำนะผู้ชี้ขำดและในฐำนะ

หวัหน้ำพนกังำนอัยกำรพจิำรณำว่ำจะสัง่สอบสวนเพิม่เติมประเดน็ใดซึง่มผีลเท่ำกบัควำมเหน็แย้งแล้ว (ค�ำชีข้ำดควำมเหน็แย้ง

ที่ 345/2546 และที่ 63/2539) และอำจถือว่ำถ้อยค�ำที่ว่ำ เห็นควรให้สอบสวนเพิ่มเติมนั้นเป็นเพียงเหตุผลประกอบ

เพื่อให้อัยกำรสูงสุดใช้ดุลพินิจในกำรสั่งคดีต่อไปเท่ำน้ัน (ค�ำช้ีขำดควำมเห็นแย้งที่ 275/2553)

 8. ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 145 กฎหมำยก�ำหนดตัวบุคคลผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำ

ท�ำควำมเห็นแย้งในกรณีตำ่งจังหวัด คือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ซึ่งค�ำว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน้ันรวมถึงผู้รักษำรำชกำรแทน

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย ฉะนั้น รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนจึงไม่มีอ�ำนำจพิจำรณำค�ำสั่งไม่ฟ้องของ

พนักงำนอัยกำร (ค�ำชี้ขำดควำมเห็นแย้งที่ 20/2539 และท่ี 1165/2537) ข้อสังเกต กำรท�ำควำมเห็นแย้ง เป็นอ�ำนำจ

ทำงกระบวนกำรยุติธรรมโดยเฉพำะต�ำแหน่งไม่อำจมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นท�ำกำรแทนได้ หำกมีกำรมอบหมำยให้ท�ำกำรแทน

หรือปฎิบัติรำชกำรแทนก็ไม่อำจที่จะสั่งคดีได้ ท�ำได้แต่เพียงตรวจส�ำนวนและเสนอควำมเห็นให้ผู้มีอ�ำนำจเป็นผู้สั่งเท่ำนั้น 

เว้นแต่ผู้ใช้อ�ำนำจไม่อยู่หรือไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้จงึต้องมผีูร้กัษำรำชกำรแทน ตำมพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 ในกรณีนี้ผู้รักษำรำชกำรแทนสำมำรถท�ำควำมเห็นแย้งได้ (ค�ำวินิจฉัยอัยกำรสูงสุดที่ 41/2533 และที่ 72/2539) 

แต่ส�ำหรับคดีพิเศษ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มำตรำ 34 ตอนท้ำยกฎหมำยเปิดช่อง

ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นมีอ�ำนำจท�ำควำมเห็นแย้งได้โดยเป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (ในปัจจุบันยังไม่มีกำรก�ำหนด

ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นมีอ�ำนำจพิจำรณำค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร)

DSI ไตรสาร40



 9. กรณีที่รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด รักษำรำชกำรแทน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เห็นชอบกับค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำน

อัยกำร ต่อมำภำยหลังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แก้ไขควำมเห็นของรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นเห็นแย้งกับค�ำสั่งไม่ฟ้องของ

พนกังำนอยักำร กรณีนี้เม่ือส�ำนวนกำรสอบสวนยงัอยู่ในขอบอ�ำนำจรบัผิดชอบของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัด ซึง่เป็นผูบ้งัคับบญัชำ

สูงสุดภำยในจังหวัด ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดย่อมมีอ�ำนำจแก้ไขเปลี่ยนแปลงควำมเห็นของรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ 

เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแย้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร จึงต้องส่งส�ำนวนไปยังอัยกำรสูงสุดเพื่อช้ีขำด (ค�ำช้ีขำด

ควำมเห็นแย้งที่ 93/2555) ข้อสังเกต อำจเทียบกับกรณีที่รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษำรำชกำรแทน อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษมคีวำมเหน็แล้ว แต่เมือ่ส�ำนวนกำรสอบสวนยงัอยูใ่นควำมรบัผิดชอบของอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษย่อมมีอ�ำนำจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

ควำมเห็นของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เช่นเดียวกัน 

 10. กรณีที่ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำท�ำควำมเห็นแย้ง ได้มีควำมเห็นแย้งในข้อหำไม่ตรงกับท่ีพนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่ง

ควำมเห็นดังกล่ำวของผู ้มีอ�ำนำจพิจำรณำท�ำควำมเห็นแย้งไม่ใช่ควำมเห็นแย้งท่ีอัยกำรสูงสุดจะต้องชี้ขำด แต่เม่ือ

ควำมปรำกฏในชั้นพิจำรณำชี้ขำดควำมเห็นแย้งของอัยกำรสูงสุด อำจถือว่ำเป็นควำมเห็นประกอบกำรใช้ดุลพินิจของ

อัยกำรสูงสุดที่จะพิจำรณำช้ีขำดได้ (ค�ำชี้ขำดควำมเห็นแย้งที่ 35/2554) เช่น คดีตัวอย่ำงที่พนักงำนอัยกำรมีค�ำส่ัง

ไม่ฟ้องผู้ต้องหำฐำนปลอมเครื่องหมำยกำรค้ำของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในรำชอำณำจักร โดยอธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ เหน็ชอบกับค�ำสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหำในควำมผดิฐำนดงักล่ำว ค�ำสัง่ไม่ฟ้องของพนกังำนอยักำรจงึเดด็ขำด ส่วนควำมเหน็

ของอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ที่เห็นควรให้อัยกำรสูงสุดชี้ขำดควำมเห็นแย้งโดยมอบหมำยให้พนักงำนอัยกำรยื่นค�ำร้อง

ขอริบของกลำงต่อศำล จึงไม่ใช่ควำมเห็นแย้งท่ีอัยกำรสูงสุดต้องพิจำรณำชี้ขำด (หนังสือส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

ที่ อส 0048.1/13068 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561)

 11. กรณีพนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่งยุติกำรด�ำเนินคดี ตำมระเบียบส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ว่ำด้วยกำรด�ำเนินคดี

อำญำของพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2547 ข้อ 54 (กำรออกค�ำส่ังกรณีสิทธิฟ้องคดีอำญำระงับ) หรือส่ังให้งดกำรสอบสวน

ถือได้ว่ำพนักงำนอัยกำรยังไม่มีค�ำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหำ แต่อย่ำงไรก็ดีหำกส�ำนวนกำรสอบสวนได้ส่งมำยังอัยกำร

สูงสุดพิจำรณำเนื่องจำกมีควำมเห็นแย้ง กำรท่ีอัยกำรสูงสุดมีค�ำสั่งให้ฟ้อง จึงเป็นกำรใช้อ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ

องค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2553 มำตรำ 15 ที่ให้อัยกำรสูงสุดมีอ�ำนำจด�ำเนินคดีได้ทุกศำลไม่ใช่เป็นกำรสั่ง

ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 145 วรรคสอง ค�ำสั่งให้ฟ้องของอัยกำรสูงสุดย่อมชอบด้วย

กฎหมำย (ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 5721/2548) 

 สุดท้ำย ผู้เขียนหวังว่ำบทควำมนี้น่ำจะเกิดประโยชน์ต่อบุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษในอันที่จะทรำบ

แนวทำงกำรเสนอควำมเห็นแย้งค�ำสั่งของพนักงำนอัยกำร และท้ำยนี้ขอยืนยันแทนเจ้ำหน้ำที่ในส่วนคดีควำมเห็นแย้งว่ำ

กำรตรวจพจิำรณำค�ำส่ังของพนกังำนอยักำร เจ้ำหน้ำทีทุ่กคนท�ำกำรตรวจพจิำรณำค�ำสัง่ของพนักงำนอยักำรด้วยควำมรดักุม

รอบคอบ และครบถ้วนทุกประเด็น เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะน�ำมำซึ่งชื่อเสียงและควำมเชื่อม่ัน

ของประชำชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบไป
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การสืบสวนและสอบสวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด โดยเฉพำะเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกเป็นอย่ำงมำก ประกอบกับนโยบำยรัฐบำลได้เร่งผลักดันให้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้

เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนและให้

ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำวิจัยและกำรใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรม อย่ำงไรก็ดีด้วยนวัตกรรมใหม่ท่ีพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว

และ Disrupt โครงสร้ำงสังคมและธุรกิจแบบเดิม ๆ ส่งผลให้เกิดอำชญำกรรมในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก

อำชญำกรรมในรูปแบบเดิมอย่ำงส้ินเชิง ทั้งรูปแบบ วิธีกำรกระท�ำควำมผิด ควำมซับซ้อนของกำรกระท�ำควำมผิด

กำรใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทำงในกำรกระท�ำควำมผิด และมีลักษณะเป็นอำชญำกรรมข้ำมชำติ ท�ำให้มีควำมยำก

ในกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรติดตำมกำรกระท�ำควำมผิดบนโลกออนไลน์ไร้พรมแดน กำรสืบสวนสอบสวน กำรรวบรวม

หลักฐำน รวมทั้งกำรพิสูจน์พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรำเรียกอำชญำกรรมรูปแบบใหม่นี้ว่ำ “อำชญำกรรม

ทำงเทคโนโลยี” (High Tech Crimes) หรือ “อำชญำกรรมดิจิทัล” (Digital Crimes)

 อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี คือ กำรใช้เทคโนโลยีไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมำร์ทโฟน หรืออุปกรณ์

ไฮเทคอื่น ๆ เป็นเครื่องมือช่วยในกำรกระท�ำควำมผิด ลักษณะของอำชญำกรรมประเภทนี้ คอื รวดเรว็ กนิพืน้ทีก่ว้ำงขวำง

ทั่วโลก และสืบสวนติดตำมจับกุมได้ยำก ช่องทำงกำรกระท�ำควำมผิดมีทั้งทำงเว็บไซต์, เว็บบอร์ด, ห้องสนทนำ, อีเมล, 

MSN และ SMS รปูแบบของอำชญำกรรมยุคดจิทิลั อำท ิกำรก่ออำชญำกรรมไซเบอร์ กำรโจรกรรมข้อมูล กำรยกัยอกเงนิ

จำกระบบออนไลน์ กำรปล่อยมัลแวร์เพื่อขู่เงินเรียกค่ำไถ่ กำรใช้เงินดิจิทัลซื้อขำยสินค้ำผิดกฎหมำย กำรฟอกเงินผ่ำน

กำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเงินดิจิทัล กำรเจำะระบบ (hacking) เพื่อขโมยข้อมูลหรือเปลี่ยนหน้ำเว็บเพจ และอื่น ๆ

อีกมำกมำยเท่ำที่สติปัญญำของมนุษย์จะคิดข้ึนมำได้ ซึ่งอำชญำกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ นี้เป็นสิ่งต้องเฝ้ำระวัง เพรำะ

ประเทศก�ำลังมุ่งไปสู่ยุคดิจิทัลย่อมจะมีโอกำสเผชิญกับอำชญำกรรมดังกล่ำวสูงข้ึน จึงเป็นควำมท้ำทำยในกำรบังคับใช้

กฎหมำยเพื่อรับมือกับปัญหำอำชญำกรรมยุคดิจิทัล เนื่องมำจำกกระบวนกำรสืบสวนและสอบสวนในแบบเดิม ๆ นั้น

ไม่สำมำรถช่วยให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรจับกุมเหล่ำอำชญำกรไซเบอร์ได้ท้ังหมด หำกแต่ยังต้องอำศัยกระบวนกำร

สืบสวนทำงคอมพิวเตอร์ และนิติวิทยำศำสตร์ดิจิทัลเพื่อค้นหำและแสดงซึ่งหลักฐำนแห่งกำรกระท�ำควำมผิดของ

เหล่ำอำชญำกรไซเบอร์

นายอ�านวย เตโชติชวาล1

1

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 อำชญำกรรมทำงดจิทิลันัน้ ผู้กระท�ำผิดมกัจะปฏบัิตกิำรผ่ำนทำงแพลตฟอร์ม (platform) บนเครอืข่ำยอนิเทอร์เน็ต 

เช่น Social Network หรือ E-mail ซึ่งกระบวนกำรสืบหำผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงดิจิทัลสำมำรถ

กระท�ำได้หลำยวิธี ท้ังกำรสืบจำก IP Address หรือตรวจสอบจำกข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Trafffiic data) 

เพือ่ให้ทรำบว่ำต้นทำงทีส่่งมำจำกสถำนทีใ่ด จำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องโดยข้อมูลที่ได้จำกผู้ให้บริกำรนั้นถือเป็น

พยำนหลักฐำนทำงดิจิทัล (Digital Evidence) ที่ส�ำคัญอย่ำงหน่ึง ซึ่งกระบวนกำรสืบหำผู้กระท�ำควำมผิดท่ีได้จำกกำร

เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนดิจิทัลประกอบด้วย ดังนี้

 1. กำรรวบรวมวัตถุพยำนจำกผู้เสียหำย คือ กำรรวบรวมวัตถุพยำนอยู่ที่ต้นทำง โดยผู้เสียหำยจะเป็นคนรวบรวม

วัตถุพยำน เช่น แชทที่มีกำรพูดคุยกัน รูปภำพที่ส่งมำ บัญชีผู้ใช้ (account) ปลอม ที่ผู้เสียหำยโดนหลอก ซึ่งไม่ว่ำจะเป็น

กำรรวบรวมของผู ้เสียหำยเอง หรือจะเป็นกำรน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโทรศัพท์ดังกล่ำวมำให้เจ้ำหน้ำที่

เป็นคนรวบรวมตรวจสอบก็ตำม ในส่วนนี้จะเป็นกำรเริ่มตันของกระบวนกำรหำตัวผู้กระท�ำควำมผิด

 2. กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต กล่ำวคือ ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service

Providers : ISP) ต้องท�ำกำรเก็บ log file หรือข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Trafffiic Data) ไว้ไม่น้อยกว่ำ 90 วัน 

ตำมที่พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) 2560 เพื่อให้เกิดควำมสะดวก

รวดเร็วต่อกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่หำกมีกำรพบผู้กระท�ำผิดในภำยหลัง ซึ่งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ท่ีจะได้

จำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตนั้นจะแสดงรำยละเอียดของไอพี (IP Address) ว่ำมไีอพใีดบ้ำงทีต่ดิต่อสือ่สำรกนัอยูใ่นขณะนัน้

มีเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่ำงไร หรือแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรเหล่ำนี้ เป็นสิ่งที่เจ้ำพนักงำนหรือ

พนักงำนสอบสวนสำมำรถแจ้งให้ผู้ให้บริกำรหมำยเลขโทรศัพท์ดังกล่ำวนั้น ท�ำกำรตรวจสอบให้ว่ำเบอร์ดังกล่ำวได้

ลงทะเบยีนไว้ในชือ่ของใคร อำศยัอยูท่ีไ่หนจนน�ำไปสูก่ำรตดิตำมตวัผูก้ระท�ำควำมผดิได้ แต่ในกรณีทีเ่ป็นกำรพดูคยุผ่ำนแชท

จะเป็นกรณีที่ไม่สำมำรถติดตำมตัวได้ง่ำยนัก เพรำะสุดท้ำยแล้วผู้เสียหำยจะทรำบเพียงว่ำบุคคลท่ีเข้ำมำคุยด้วยนั้น

เป็นบัญชีผู้ใช้ (account) ที่ถูกปลอมขึ้นมำ ตัวจริงของบุคคลนั้นอำจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยพูดคุยกับผู้เสียหำยเลย ซึ่งกรณี

ดังกล่ำวนี้หำกทำงผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตให้ควำมร่วมมือ เจ้ำหน้ำที่ก็จะสำมำรถตรวจสอบได้ถึงต้นตอหรือสำมำรถระบุ

ได้ถึงที่อยู่ของผู้กระท�ำควำมผิดได้

 เมื่อได้ไอพี (IP Address) จำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนต่อไปที่เจ้ำหน้ำที่จะ

สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำใครเป็นเจ้ำของไอพี (IP Address) หรือต�ำแหน่งที่ตั้งของผู้เป็นเจ้ำของไอพีนั้น ซึ่งหมำยเลขไอพี 

(IP Address) ของเครือ่งคอมพวิเตอร์แต่ละเครือ่งจะมค่ีำไม่ซ�ำ้กัน โดยหมำยเลขไอพี (IP Address) สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำ

เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในเครือข่ำย (network) ไหนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดหรือของผู้ใดท่ีอยู่ในเครือข่ำย

(network) นัน้ เพรำะใน 1 เครอืข่ำยสำมำรถมเีคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีใช้งำนอยู่ร่วมกนัได้หลำยร้อยเครือ่ง และหมำยเลขไอพี 

(IP Address) นี้ยังท�ำให้ทรำบได้ถึงต�ำแหน่งที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย ซึง่เมือ่น�ำเอำหมำยเลขดงักล่ำวนัน้

ไปตรวจสอบ โดยอำจเป็นกำรตรวจสอบกับเว็บไซต์ท่ีให้บริกำรในกำรตรวจสอบก็ได้ หรือใช้โปรแกรมส�ำหรับตรวจสอบ

เป็นต้น
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 เมื่อใส่หมำยเลขไอพี (IP Address) ลงไปในช่องที่ต้องกำรตรวจสอบแล้วจะปรำกฏผลลัพธ์ออกมำเป็นช่ือ

ของเครือข่ำยหรือชื่อเจ้ำของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งำนอยู่ รวมถึงชื่อประเทศ จังหวัด ช่ือเมือง ละติจูด ลองติจูด เช่น

OrgName : Yahoo.Inc , ISP : Advances Info Service Public Company Limited (AIS) , Country : Thailand 

และ City Name : Chiang Mai แต่ก็ยังมีกรณีที่ผู้กระท�ำควำมผิดใช้งำน VPN (Virtual Private Network) เพื่อปกปิด

หมำยเลขไอพี (IP Address) ไว้ หำกเจอกรณีดังกล่ำวนี้ก็จะก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรค้นหำตัวผู้กระท�ำควำมผิด

เพิ่มมำกขึ้น เพรำะกำรใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตผ่ำน VPN นี้ จะท�ำให้ผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตสำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

กับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในประเทศใดก็ได้ เช่น ผู้กระท�ำควำมผิดอำศัยอยู่ที่ประเทศมำเลเซีย แต่ได้เชื่อมต่อบริกำร VPN 

ให้เครือข่ำยเน็ตเวิร์กของตนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นกระบวนกำรตรวจสอบจำกไอพี (IP Address) ของ

ผู้กระท�ำควำมผิดก็จะไม่แสดงว่ำผู้กระท�ำควำมผิดอยู่ท่ีประเทศมำเลเซีย แต่จะแสดงผลลัพธ์ว่ำผู้กระท�ำควำมผิดอยู่ที่

ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น หำกเกิดกรณีดังกล่ำวข้ำงตันน้ี ก็จะท�ำให้ไม่สำมำรถตำมตัวผู้กระท�ำควำมผิดได้เลย

 3. กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนจำกผู้กระท�ำควำมผิด มักเป็นวัตถุพยำนปลำยทำง กล่ำวคือ เป็นข้อมูลของ

ผู้กระท�ำผิด ไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ รูปภำพ หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ  ที่ใช้ในกำรแอบอ้ำง หรือปลอม

ผ่ำนบัญชีผู ้ใช้ (Account) บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในข้ันตอนน้ีข้ึนอยู่กับว่ำเจ้ำหน้ำท่ีจะสำมำรถจับกุมและยึดอุปกรณ์

ในกำรกระท�ำควำมผิดได้หรือไม่ ด้วยเหตุที่ตัวผู้กระท�ำควำมผิดส่วนมำกมักเป็นคนต่ำงชำติ และมีกำรเดินทำงไปมำ

หลำยพื้นที่ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง หรือมีกำรหลอกลวงให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท�ำควำมผิดแทนตนเอง ท�ำให้กำรจับกุม

ตัวผู้กระท�ำผิดเป็นสิ่งท่ีท�ำได้ยำก นอกเสียจำกว่ำ บุคคลนั้นจะอยู่ในประเทศไทยในระยะเวลำหนึ่ง และเป็นผู้ที่ลงมือ

กระท�ำควำมผิดเอง โดยไม่ได้ใช้ให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท�ำแทน จึงจะมีโอกำสในกำรจับตัวได้ค่อนข้ำงสูง ในกระบวนกำรนี้

เมื่อจับตัวผู้กระท�ำผิดพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรกระท�ำควำมผิดได้แล้วนั้น เจ้ำหน้ำท่ีพิสูจน์หลักฐำน

จะต้องท�ำกำรตรวจสอบว่ำเป็นผู้กระท�ำผิดที่จับตัวมำนั้นเป็นผู้กระท�ำควำมผิดท่ีแท้จริงหรือไม่ ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเป็น

กำรตรวจสอบที่ต้องใช้เทคนิคและควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงมำก กล่ำวคอื กระบวนกำรตรวจสอบ

โดยกำรสร้ำงค่ำ Hash หรือกำรหำค่ำตัวเลขเพื่อน�ำมำยืนยันตัวผู้กระท�ำควำมผิด กระบวนกำรน้ีจะต้องอำศัยรูปภำพ

หรือไฟล์หลักฐำนต่ำง ๆ  จำกผู้เสียหำย ไม่ว่ำจะเป็นข้อควำมต่ำง ๆ  ที่แชทคุยกัน ไฟล์รูปภำพ หรือวีดีโอ ที่ได้ท�ำกำรพูดคุย

กับผู้กระท�ำควำมผิดมำเปรียบเทียบ เพื่อยืนยันตัวผู้กระท�ำควำมผิดโดยปรำศจำกข้อสงสัย

 กำรพสิจูน์หำหลกัฐำนกำรกระท�ำผดิทำงดจิทิลั (Digital Forensics) หรือทีเ่รยีกว่ำ “นติวิทิยำศำสตร์ดจิทัิล” นัน้

คือกระบวนกำรสืบสวนหำหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และน�ำมำเชื่อมโยงกัน

ตำมห่วงโซ่ของเหตกุำรณ์ (Chain of Events) ซึง่ต้องอธบิำยได้ว่ำ ใคร (Who) ท�ำอะไร (What) ทีไ่หน (Where) เมือ่ไหร่ 

(When) และท�ำไม/อย่ำงไร (Why/How) โดยกระบวนกำรในกำรพิสูจน์หลักฐำนน้ันจะต้องมีมำตรฐำนและมีกำรจัดท�ำ

เอกสำรประกอบในทุกกระบวนกำรที่ได้ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนและสงวนไว้ซึ่งควำมถูกต้องแท้จริงของ

พยำนหลักฐำนดิจิตอล เพื่อให้กำรด�ำเนินคดีนั้นเกิดควำมโปร่งใส่ ยุติธรรมและเชื่อถือได้ในชั้นศำล ทั้งนี้ เรำสำมำรถแบ่ง

ขั้นตอนของกระบวนกำรนิติวิทยำศำสตร์ทำงดิจิทัลโดยสังเขปได้ดังนี้

 1. กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนดิจิทัล (Acquisition) เป็นจุดเริ่มต้น เจ้ำหน้ำที่พิสูจน์หลักฐำนได้สัมผัสพยำน

หลักฐำนดิจิทัลครั้งแรก สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมสมบูรณ์ของพยำนหลักฐำน และกำรรวบรวม

พยำนหลักฐำนทั้งหมด (ยึด) หรือท�ำส�ำเนำ ฮำร์ดไดรฟ์ เป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ขณะเกิดเหตุไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น
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 2. กำรเก็บรกัษำพยำนหลกัฐำนดจิทิลั (Preservation) จะต้องเกบ็รกัษำไว้ในสภำพรบัฟังได้ในชัน้ศำล กำรเกบ็รักษำ

เป็นไปตำมกระบวนกำรสร้ำงห่วงโซ่คุ้มครองพยำนหลักฐำน (Chain of Custody) และ Hash value กล่ำวได้ว่ำ

ในหลักสำกล เขำจะมีมำตรฐำนกำรเก็บรักษำพยำนหลักฐำนดิจิทัลท่ีทุกฝ่ำยยอมรับ มีบันทึกข้ันตอนกำรคุ้มครองพยำน

หลักฐำน และวิธีกำรเก็บรักษำ ให้มั่นใจได้ว่ำเป็นข้อมูลท่ีได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงนับจำกท่ีได้รับอุปกรณ์มำจำกจ�ำเลย

 3. กำรวิเครำะห์พยำนหลักฐำนดิจิทัล (Analysis) พยำนหลักฐำนแต่ละประเภทคดีแตกต่ำงกัน คดี Romance 

scam คดีฉ้อโกง คดีคอร์รัปชั่น คดีหมิ่นประมำท เป็นต้น วิธีวิเครำะห์จึงแตกต่ำงกันเครื่องมือแตกต่ำงกัน ทักษะเจ้ำหน้ำที่

แตกต่ำงกัน กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์หลักฐำนจึงส�ำคัญท่ีสุด ผู้เช่ียวชำญคอมพิวเตอร์ แตกต่ำงกับ เจ้ำหน้ำที่

พิสูจน์หลักฐำนดิจิทัล กำรวิเครำะห์พยำนหลักฐำนดิจิทัลจึงต้องใช้ผู้เช่ียวชำญด้ำนพยำนหลักฐำนดิจิทัลมำวิเครำะห์

 4. กำรน�ำเสนอผลพิสูจน์พยำนหลักฐำนดิจิทัล (Presentation) กำรน�ำเสนอผลกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำน

ดิจิทัล “เป็นรำยงำนรวมบันทึกค�ำให้กำรผู้เชี่ยวชำญ” ซึ่งอธิบำยวิธีกำรตรวจสอบ เครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบ ตรวจสอบ

สิ่งใดบ้ำง วิธีเก็บพยำนหลักฐำน สิ่งที่ค้นพบ และวิธีกำรยืนยันควำมแท้จริงของพยำนหลักฐำนดิจิทัล

 อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกกำรสืบสวนสอบสวน กำรค้นหำพยำนหลักฐำนทำงโลกไซเบอร์ของเจ้ำหน้ำท่ี

หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย และเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนทำงดิจิทัลแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องและอยู่ในห่วงโซ่

กระบวนกำรยุติธรรมในปัจจุบัน ทั้งอัยกำร และศำลจะต้องมีองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนทำงโลกไซเบอร์

ร่องรอยกำรกระท�ำควำมผิด พยำนหลักฐำนดิจิทัลที่ได้ตรวจพิสูจน์ได้มำจำกวัตถุพยำนที่เป็นดิจิทัล หรอืเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

เพื่อให้กำรพิจำรณำด�ำเนินคดีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยปกติอำชญำกรรมทำงดิจิทัลจะไม่มีประจักษ์พยำนรู้เห็น

ในกำรกระท�ำควำมผิดเหมือนเช่นคดีจี้ ปล้น ฉกชิงวิ่งรำว ทีม่ลีกัษณะกระท�ำควำมผดิในทำงกำยภำพ ดงันัน้ พยำนหลกัฐำน

ที่ส�ำคัญคือ ร่องรอยที่อำจค้นพบในระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกว่ำ ข้อมูลจรำจร

(Log File), IP Address + วนั - เวลำทีใ่ช้ในกำรกระท�ำควำมผดิ หรือพยำนหลกัฐำนทีค้่นพบจำกกำรตรวจพสิจูน์ / วเิครำะห์

จำกวัตถุพยำนที่เป็นดิจิทัลโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให้ผลกำรตรวจพิสูจน์มีควำมถูกต้อง

น่ำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในชั้นศำลนั้น กำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกระบวนกำรนิติวิทยำศำสตร์ทำงดิจิทัลท้ัง

4 ชั้นตอนนี้ต้องเป็นไปตำมหลักกำรมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ หรือที่นิยมเรียกกันว่ำ Forensically sound methods 

ซึ่งจะต้องมีกำรบันทีกรำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรในทุกขั้นตอน หำกได้ผลเช่นใดก็จะต้องสำมำรถท�ำซ�ำ้โดยผูอ้ืน่ในภำยหลงั

และจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันทุกครั้ง เครื่องมือท้ังฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเลือกใช้ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ

มำอย่ำงละเอียดว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ และหำกจ�ำเป็นก็จะต้อง Validate ให้แน่ใจ รวมท้ังกำรทดสอบผลกำรท�ำงำนก่อน

และที่ส�ำคัญคือ ผู้ปฏิบัติงำน Digital Forensics ก็ต้องมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน มีควำมสำมำรถ

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เข้ำใจระบบกำรท�ำงำนของระบบปฏิบัติกำรและเครื่องมือท่ีใช้ และได้รับกำรฝึกมำเป็นอย่ำงดี





ภัยออนไลน์กับคดีละเมิดทางเพศเด็ก

 ในยุคปัจจุบันนี้ หำกกล่ำวถึงภัยออนไลน์หลำยคนมักนึกถึงสำรพัดรูปแบบกำรหลอกลวง ไม่ว่ำจะเป็นกำรหลอก

ให้โอนเงิน กำรซื้อของออนไลน์ที่ไม่ได้รับสินค้ำจริง กำรชักชวนให้เล่นกำรพนันออนไลน์ หรือร่วมลงทุนในธุรกิจ

แชร์ลูกโซ่ และอื่น ๆ อีกมำกมำย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นภัยที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหำยที่เป็นผู้ใหญ่ แต่คำดไม่ถึงว่ำเด็ก และ

เยำวชนก็มีควำมเสี่ยงกับภัยออนไลน์ได้เช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ภัยจำกผู้ท่ีต้องกำรหำผลประโยชน์ทำงเพศกับเด็ก 

ซ่ึงศูนย์กฎหมำยเพือ่สงัคมได้เปิดเผยข้อมลูทีน่่ำเป็นห่วงว่ำ ประเทศไทยถูกรำยงำนวำ่มผีูใ้ช้งำนแพลตฟอร์มสญัชำตอิเมริกนั

เผยแพร่สื่อลำมกอนำจำรเด็กมำกเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือรำว 1.7 ล้ำนกรณีต่อปี (National Center for Missing 

and Exploited Children (NCMEC) ; Rethinking the Detection of Child Sexual Abuse Imagery on the 

Internet, 2017) คิดเป็นร้อยละ 10 ของประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรใช้งำนผ่ำน URL

 รองลงมำเป็นโทรศัพท์มือถือ ห้องสนทนำออนไลน์ และ Tor (ทอร์) ตำมล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ำรวจ

ของส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่ำเด็กไทยท่ีมีอำยุระหว่ำง

8 ถึง 12 ปี มีโอกำสเสี่ยงภัยจำกออนไลน์ถึง 60% ขณะที่ค่ำเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 56% เด็กไทยใช้เวลำกับหน้ำจอในกำรท่อง

อินเทอร์เน็ต ประมำณ 35 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยจำกทั่วโลกถึง 3 ชั่วโมง โดยเป็นกำรเข้ำอินเทอร์เน็ต

ผ่ำนสมำร์ทโฟนสูงสุด 73% โดยภัยออนไลน์หรือปัญหำจำกกำรใช้ชีวิตดิจิทัลของเด็กไทยที่พบมำกเป็นอันดับต้น ๆ 

คือ กำรเข้ำถึงสื่อลำมกและกำรพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้ำในโลกออนไลน์ และถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหนำ้ 

 ศูนย์กฎหมำยเพื่อสังคมโดยกำรสนับสนุนจำกกองทุนพัฒนำส่ือปลอดภัยและสร้ำงสรรค์จัดกำรสัมมนำ

สื่อมวลชนว่ำด้วยกำรปกป้องเด็กจำกภัยออนไลน์ภำยใต้โครงกำรพัฒนำกลไกกำรขจัดสื่อร้ำยและภัยออนไลน์

เมื่อวันอังคำรที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรัชโยธิน โรงแรมเดอะบำซำร์ จตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อสร้ำง

ควำมตระหนักรู้ให้แก่สำธำรณชนได้เข้ำใจและมองเห็นปัญหำอย่ำงรู้เท่ำทัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่ำงย่ิงต่อกำรลดอัตรำ

กำรเกิดอำชญำกรรมที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นนี้ เพื่อน�ำไปสู่กำรขยำยภำคีปกป้องคุ้มครองเดก็ในประเทศไทยให้กว้ำงขวำงยิง่ขึน้ 

ภำยในงำนดังกล่ำวจัดให้มีกำรอภิปรำยหัวข้อ “ภยัแสวงหำประโยชน์ทำงเพศเดก็บนโลกออนไลน์ : สถำนกำรณ์ ผลกระทบ

ควำมรุนแรง และแนวโน้มของปัญหำ” โดยมี ร้อยต�ำรวจเอก เขมชำติ ประกำยหงษ์มณี รองผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำร

ต่ำงประเทศฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นผู้ร่วมเสวนำและเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนเกี่ยวกับกำรสืบสวน

สอบสวนกำรล่วงละเมิดทำงเพศเด็ก ซึ่งกองบรรณำธิกำรวำรสำรดีเอสไอไตรสำร ขอหยิบยกประเด็นส�ำคัญที่ได้รับ

จำกกำรสัมมนำครั้งนี้ มำเผยแพร่ให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ตระหนักถึงภัยออนไลน์ที่อำจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลำนของท่ำน และหำวิธี

ป้องกันก่อนที่จะสำยเกินแก้ไข

ร้อยต�ารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี 1

1

รองผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ขอบคุณรูปภาพจากไทยรัฐออนไลน์ DSI ไตรสาร48



 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองกิจกำรต่ำงประเทศและคดีอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ รับผิดชอบงำนสืบสวน

สอบสวนคดีกำรล่วงละเมิดทำงเพศกับเด็ก ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรขอควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ในกำรสืบสวนคดีนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศที่เดินทำงมำยังประเทศไทย เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก

(Child sex tourism) ไม่ว่ำจะเป็นเด็กเร่ร่อน เด็กที่มีปัญหำบ้ำนแตกสำแหรกขำด ซึง่บคุคลพวกนีจ้ะมวีธิกีำรเข้ำถงึตวัเดก็

ทีเ่รยีกว่ำ Grooming2  คอื กำรท�ำให้เด็กมคีวำมไว้เนือ้เชือ่ใจว่ำเขำคอื คนทีไ่ม่มพีษิภยั รวมทัง้โน้มน้ำวใจให้เดก็มคีวำมคิดว่ำ 

กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ หรือถูกกระท�ำช�ำเรำ เป็นสิ่งที่เขำสมควรท�ำเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งของบำงอย่ำงที่เขำอยำกได้

หรือเป็นกำรตอบแทนบุญคุณให้กับผู้กระท�ำควำมผิดที่เคยให้สิ่งของตำมที่เขำต้องกำร

 หลำยกรณีตรวจพบว่ำ เด็กคิดไปเองว่ำ ส่ิงท่ีเขำถูกล่วงละเมิดทำงเพศเป็นส่ิงท่ีชอบด้วยกฎหมำยเพรำะ

ผู้กระท�ำควำมผิดเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเขำ ดังจะเห็นได้จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวผู้กระท�ำควำมผิดกับตัวเหย่ือ

ที่มีควำมผูกพันใกล้ชิด โดยผู้กระท�ำผิดมักจะเลือกกำรประกอบอำชีพท่ีมีควำมใกล้ชิดกับเด็ก หรือพยำยำมหำโอกำส

ที่จะใกล้ชิดตัวเด็กมำกที่สุด เช่น ครูสอนภำษำ โดยจะสร้ำงภำพลักษณ์ให้ตนเองดูน่ำเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วำงใจของพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง 

 จำกกำรตรวจค้นในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ มักจะพบภำพอนำจำร หรือสื่อลำมกเด็กซ่อนตำมซอกตำมหลืบของ

สถำนทีเ่กดิเหตุ ซึ่งในยุคสมัยน้ันสื่อสงัคมออนไลน์ ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลำยมำกนกั ภำพลำมกอนำจำรเดก็เป็นส่ิงทีห่ำซือ้ได้ยำก 

จงึมคี�ำถำมเกดิข้ึนว่ำ ท�ำไมผูก้ระท�ำควำมผดิจงึต้องซ่อนภำพลำมกอนำจำรเดก็ไว้ตำมสถำนทีต่่ำง ๆ ค�ำตอบ คอื ในต่ำงประเทศ

มีกฎหมำยเข้มงวดเรื่องกำรครอบครองภำพลำมกอนำจำรเด็ก ซึ่งถือว่ำเป็นกำรกระท�ำท่ีผิดกฎหมำย จึงต้องหลบซ่อน

แต่ในช่วงเวลำนั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยเอำผิดเรื่องกำรครอบครองสื่อลำมกอนำจำรเด็ก แต่ในช่วงปลำยปี 2558 

ประเทศไทยมีกำรปรับปรุงกฎหมำยอำญำ โดยมำตรำ 287/13 และ 287/24 ซึ่งถือว่ำ กำรครอบครองภำพลำมกอนำจำร

เด็กเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำดังกล่ำว

 หำกย้อนถำมว่ำ ท�ำไมกำรครอบครองส่ือลำมกอนำจำรเด็กจึงเป็นควำมผิด และมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไร

กบัผูก้ระท�ำควำมผดิในลกัษณะทีเ่ป็นกำรละเมดิทำงเพศเดก็ ในเร่ืองนี ้ทมีงำนสบืสวนของ DSI ได้ใช้เทคโนโลยใีนกำรสบืสวน

หำข้อมูลจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นต�ำรวจสำกล องค์กรภำคเอกชน องค์กรไม่แสวงหำ

ผลก�ำไรต่ำง ๆ  พบว่ำ ในจ�ำนวน 70 - 80% ของผูท่ี้ละเมดิทำงเพศเด็กมกัจะเก็บภำพลำมกอนำจำรเด็กไว้ในควำมครอบครอง

ดังนั้น เรำจึงคิดเป็นสมกำรในทำงกลับกันว่ำ ในเมื่อผู ้ที่ล ่วงละเมิดทำงเพศเด็ก มักจะมีภำพลำมกอนำจำรเด็กไว้

ในควำมครอบครอง ดังน้ัน ผู้ที่มีภำพลำมกอนำจำรเด็กก็น่ำจะเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทำงเพศเด็กด้วย

2
การกระท�าของผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กเชื่อใจและไว้ใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวง  เช่น การรับฟังปัญหา ซ้ือของให้ เพื่อพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและละลาย
พฤติกรรมของเด็ก ต่อมาจึงค่อย ๆ เริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จนน�าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ
3
มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซ่ึงส่ือลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
4
มาตรา 287/2 ผู้ใด 
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ท�า ผลิต มีไว้ น�าเข้าหรือยังให้น�าเข้าในราชอาณาจักร 
ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท�าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงส่ือลามกอนาจารเด็ก
(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าส่ือลามกอนาจารเด็ก
(3) เพื่อจะช่วยการท�าให้แพร่หลาย หรือการค้าส่ือลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท�าการอันเป็นความผิดตาม
มาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าส่ือลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

DSI ไตรสาร49



 ในอดีตสื่อสังคมออนไลน์ ยังไม่เป็นที่แพร่หลำยมำกนัก ต่ำงจำกปัจจุบันที่โลกออนไลน์สำมำรถย่อทุกมุมโลก

ให้ใกล้กันได้เพียงแค่ปลำยนิ้วสัมผัส ภัยจำกโลกออนไลน์จึงอุบัติขึ้นมำ ดงันัน้ ผูท้ีด่ำวน์โหลดหรอืแชร์ภำพลำมกอนำจำรเดก็

ส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่กระท�ำละเมิดทำงเพศเด็กไปด้วย ซึ่งอดีตกำรซ่อนภำพดังกล่ำวในควำมครอบครองส่วนตัว

ไม่ถือเป็นภัยระหว่ำงประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นยุคทองของโลกไซเบอร์ กำรกดไลค์ หรือ กดแชร์เพียงครั้งเดียว สำมำรถ

แพร่ระบำดภำพลำมกอนำจำรเด็กไปทั่วโลก จะเห็นได้ชัดเจนว่ำ ในช่วง  4 - 5 ปีที่ผ่ำนมำนี้ ในเวทีนำนำชำติท้ังหลำย

ได้ให้ควำมส�ำคัญและตระหนักในคดีที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทำงเพศเด็กในรูปแบบออนไลน์มำกขึ้น เช่นในปีนี้จะมีเวที

ประชุมกระบวนกำรยตุธิรรมโลก ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครเกียวโต ประเทศญีปุ่น่ โดยมสีำรัตถะส�ำคัญในเรือ่งกำรรวบรวมหลกัฐำน

เกีย่วกบัภยัออนไลน์ สือ่สงัคมออนไลน์ และสือ่ดจิทิลัทัง้หลำย ขณะทีท่ำงฟำกยุโรปมคีวำมพยำยำมผลกัดนัให้มคีวำมตระหนกัรู้

ในเรื่องเกี่ยวกับภัยออนไลน์ มีเวที Weprotect ซึ่งเป็นงำนประชุมสุดยอดระดับโลกในกำรแก้ไขปัญหำทำงเพศของเด็ก

ทำงออนไลน์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญจำกทุกมุมโลกมำประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ  

เช่น เทคนิคกำรสืบสวนสอบสวน กำรป้องกันปรำบปรำมในคดีอำชญำกรรมลักษณะน้ีอย่ำงไรบ้ำง 

 เมื่อโลกออนไลน์ท�ำให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดภัยจำกกำรคุกคำมทำงเพศ

ของเด็กเป็นไปอย่ำงรวดเร็วตำมไปด้วย ขอยกตัวอย่ำง กรณีเด็กบำงคนถูกถ่ำยภำพขณะถูกล่วงละเมิดทำงเพศจำก

สถำนที่เกิดเหตุ แล้วถูกแชร์ภำพไปยังโลกโซเชียลอย่ำงแพร่หลำย ทั้งในส่วนที่เป็น Deep Web5  และ Dark Web6  

ซึง่เป็นแหล่งรวมของสงัคมคนใคร่เดก็7 บคุคลพวกนีจ้ะมคีวำมนยิมชมชอบกำรละเมดิทำงเพศเด็กเป็นกำรเฉพำะ โดยปัจจบุนั

ประเทศออสเตรเลยีมนีโยบำยปฏิเสธกำรออกหนงัสือเดนิทำงให้ผูท้ีล่ะเมดิทำงเพศเดก็ หรอืผูท้ีมี่ประวติักำรละเมดิทำงเพศเดก็

ออกนอกประเทศ เพื่อมิให้เดินทำงข้ำมประเทศมำกระท�ำควำมผิดในประเทศอื่น ๆ ดังเช่นในอดีต

 เมื่อผู ้กระท�ำควำมผิดถูกจ�ำกัดสิทธิในเรื่องหนังสือเดินทำง หรือ ถูกจ�ำกัดบริเวณ และต้องมำรำยงำนตัว

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก�ำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เข้ำไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือ ประกอบอำชีพที่ใกล้ชิดกับตัวเด็ก

ดังนั้น ผู้กระท�ำควำมผิดจึงเปล่ียนกลวิธีในกำรเข้ำถึงเด็ก โดยหันมำใช้ส่ือออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันกระท�ำได้อย่ำงง่ำยดำย

เพยีงแค่มโีทรศพัท์มอืถอื หรือคอมพิวเตอร์ ก็สำมำรถเข้ำถึงห้องนอนของเด็กได้โดยไม่ต้องไปผ่ำนสิ่งกีดขวำง สกดักัน้ใด ๆ  

ต่ำงจำกกำรก่ออำชญำกรรมประเภทอื่น เช่น คดีควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

ผูก้ระท�ำควำมผดิจะต้องลงทนุ ลงแรง กระชำกกระเป๋ำ งดัประต ูหรือใช้ก�ำลังปะทะกับเหยื่อเพื่อให้ได้ทรัพย์มำเป็นของตน 

 ในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงกำรล่วงละเมิดทำงเพศเด็กผ่ำนสื่อออนไลน์ที่ปรำกฏเป็นข่ำวในหลำยครัง้ ๆ  เช่น ผูก้ระท�ำผดิ

อ้ำงตัวเป็นโมเดลลิ่งที่ก�ำลังหำนักแสดงหน้ำใหม่ หรือ ผู้ที่ต้องกำรหำรำยได้พิเศษ จึงท�ำให้เด็กหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อ

ของภัยคุกคำมล่วงละเมิดทำงเพศ และตรำบใดท่ีเรำยังไม่สร้ำงควำมตระหนักรู้ หรือว่ำไม่ด�ำเนินกำรป้องกันเชิงรุก

เพื่อมิให้เด็กและเยำวชนตกเป็นเหยื่อกำรล่วงละเมิดทำงเพศอย่ำงเป็นรูปธรรม จ�ำนวนตัวเลขของผู้เสียหำยซึ่งเป็นเด็ก

ก็จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

5
Deep Web เป็นข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่ไม่ถูกจัดท�า Index โดย Search Engine มาตรฐานทั่วไป แต่สามารถเข้าผ่าน URL ได้ตามปกติ ถ้าทราบเว็บไซต์เหล่านั้นได้แก่ 
ฐานข้อมลูของผูใ้ช้ เว็บไซต์ทีจ่�าเป็นต้อง Login ก่อน เว็บเมล, เพจทีอ่ยูด้่านหลัง Firewall เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัเอกสารการศึกษา บนัทกึการแพทย์ 
เอกสารกฏหมาย รายงานทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลรัฐบาล หรือคลังข้อมูลขององค์กร
6
Dark Web เป็นกลุ่มข้อมูลหรือเว็บไซต์ขนาดเล็กที่อาจเรียกได้ว่าเป็นตลาดมืดออนไลน์ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการค้ายาเสพติด ค้าประเวณี ค้าอาวุธ 
แหล่งซ่องสุมแฮ็คเกอร์ รวมไปถึงการจ้างวานลอบสังหารซ่ึงจะถูกซ่อนจาก Search Engine มาตรฐานอย่างสมบูรณ์ เว็บไซต์เหล่านั้นจะมีนามสกลุเป็น .onion 
ซึ่งเป็นโดเมนพิเศษที่ต้องเข้าถึงผ่านทางเครือข่าย TOR (ซอฟต์แวร์ The Onion Browser ส�าหรับปกปิดร่องรอย และซ่อนตัวตนจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต)
7
ใคร่เด็ก หรือ ความใคร่เด็ก เป็นความผิดปกติจากจิตที่ผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นตอนปลาย มีความต้องการทางเพศกับเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์

DSI ไตรสาร50



 แม้ว่ำประเทศไทย มีบทลงโทษผู้กระท�ำควำมผิดในกำรเผยแพร่ภำพลำมกอนำจำรเด็กตำม มำตรำ 287/1 287/2 

แห่งประมวลกฎหมำยอำญำแล้ว ในฐำนะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษท�ำหน้ำที่สนับสนุนหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในพื้นที่

ตำมค�ำร้องขอจำกต่ำงประเทศ พบว่ำ จำกสถิติตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน คดีล่วงละเมิดทำงเพศเด็ก เกือบ 100% 

ที่ผู้กระท�ำควำมผิดถูกด�ำเนินคดีอันเป็นผลมำจำกกำรสบืสวนของเจ้ำหน้ำทีเ่อง โดยไม่มีคดีใดใดเลยที่ฝ่ำยพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ล่วงรู้แล้วแจ้งเบำะแสให้กับเจ้ำหน้ำที่ นั่นเป็นเพรำะเด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศอย่ำงเงียบ ๆ โดยกำรใช้ส่ือออนไลน์

ของผู้กระท�ำผิด

 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ท�ำกำรสืบสวนและเข้ำไปแจ้งข้อมูลต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตรงจุดนี้นับว่ำเป็นควำมสะเทือนใจ

อย่ำงยิ่ง เพรำะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่คำดคิดว่ำ บุคคลท่ีตนเองไว้วำงใจ ซึ่งมีภำพลักษณ์ภำยนอกว่ำเป็นคนดี น่ำนับถือ

คอื อำชญำกรทีล่ะเมดิทำงเพศเดก็ เพรำะเขำมีวธิทีีท่�ำให้เดก็มคีวำมไว้เนือ้เช่ือใจ หรอืทีเ่รียกว่ำ Grooming ขอยกตวัอย่ำง 

กรณีที่เกิดเหตุขึ้นในต่ำงจังหวัด อำชญำกรจะชักชวนเด็กมำเล่นฟุตบอล จำกนั้นจะชวนเด็กไปเล่นเกมที่บ้ำนต่อ ซึ่งในบ้ำน

ของคนร้ำยจะมีสัญญำณอินเทอร์เน็ตแรง และควำมเร็วสูงที่สำมำรถดำวน์โหลดเกมยอดฮิต เช่น ROV ได้อย่ำงรวดเร็ว 

ท�ำให้เด็กตกหลุมพรำง จำกนั้นก็กระท�ำกำรล่วงละเมิดทำงเพศกับเด็กโดยบันทึกภำพไว้แล้วแชร์ภำพไปยังเว็บไซต์ชื่อดัง

ที่ตนเองเป็น Admin อยู่ในต่ำงประเทศ ท�ำให้เด็กกลำยเป็นดำรำฮอลลีวูดด้ำนมืดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว 

 อำชญำกรที่กระท�ำควำมผิดประเภทนี้ มักจะมีกำรต้ังกลุ่มแชทพิเศษเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนภำพลำมก หรือ

ละเมิดทำงเพศต่อกัน หรือแม้กระทั่งยุงยง ปลุกปั่น หรือนัดกันไปกระท�ำกำรล่วงละเมิดทำงเพศเด็กในลักษณะที่วิปริต

วิตถำร บุคคลพวกนี้จะอำศัยช่องว่ำงของเด็กที่ก้ำวเข้ำสู่วัยรุ่นมักจะมีพฤติกรรมปลีกตัวเองออกจำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

และหันไปท�ำกิจกรรมส่วนตัว เช่น กำรเล่นเกม กำรแชทกับเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือเพื่อนต่ำงเพศในสื่อสังคมออนไลน์ 

สิ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยท�ำให้อำชญำกรสำมำรถเข้ำใกล้ตัวเด็กมำกยิ่งขึ้น

 ควำมสะดวก รวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กและเยำวชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะส่ือสำรกับผู้อ่ืน

ผ่ำนโลกไซเบอร์ ด้วยเหตุนี้ หลำยภำคส่วนจึงมำร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส 

และสอบถำมข้อมลูเกีย่วกบักำรถูกล่วงละเมดิทำงเพศ เช่น แอปพลิเคชัน M-help me เพรำะเด็กในยุคปัจจุบนัไม่อยำกพดู

คุยกับครู หรือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผ่ำนกำรเผชิญหน้ำแบบ face to face เพรำะกลัวถูกต�ำหนิและถูกท�ำโทษ จึงท�ำให้เด็ก

ส่วนใหญ่ไม่พร้อมท่ีจะให้ข้อมูลใดๆ แต่จะรู ้สึกปลอดภัย สบำยใจเมื่อพูดคุยผ่ำนโลกไซเบอร์ ปรำกฏว่ำ จำกกำรใช้

แอปพลิเคชันดังกล่ำวเป็นสื่อ เด็กให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี คณะผู้คิดค้นนวัตกรรมจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้

เพื่อวำงแผนด�ำเนินกำรป้องกันกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศเด็กต่อไป

 ปัจจบุนัประเทศไทยประสบปัญหำเกีย่วกบักำรประกอบอำชญำกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงของประเทศเป็นอย่ำงมำก รวมไปถึงกำรล่วงละเมิดทำงเพศเด็ก

ที่มีจ�ำนวนมำกขึ้นตำมควำมก้ำวหน้ำของโลกไซเบอร์ อย่ำงไรก็ตำมคณะท�ำงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรปรบัปรงุกฎหมำย

เกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ได้พยำยำมผลักดันกำรเพิ่มบทบัญญัติ

เกีย่วกบักำรกระท�ำผิดต่อเด็กผ่ำนสื่อออนไลน์ซึ่งยังเป็นช่องว่ำงทำงกฎหมำย อำทิ กำรโน้มน้ำวซักจูง ส่งข้อควำม ส่งภำพ

ในเชิงลำมกอนำจำร หรือส่งถ้อยค�ำบำงอย่ำงเพ่ือโน้มน้ำวใจให้เด็กเอนเอียงตกเป็นเหยื่อถูกละเมิดทำงเพศโดยง่ำย 

(Grooming) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกำรล่วงละเมิดทำงเพศเด็ก, กำรพูดคุยเรื่องทำงเพศโดยปรำศจำกเหตุอันควร

(Sexting), กำรคุกคำมออนไลน์ที่เป็นกำรรบกวนควำมเป็นส่วนตัว หรือท�ำให้เกิดควำมหวำดกลัว, กำรระรำน ท�ำให้ได้รับ

ผลกระทบต่อ ร่ำงกำย จิตใจ อนำมัย เสรีภำพ ช่ือเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด (Cyberbullying) 

ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องพยำยำมพัฒนำกฎหมำยให้เท่ำทันในเรื่องของภัยออนไลน์ซึ่งรุดหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว
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ถอดบทเรียน แชร์ลูกโซ่ จากแชร์แม่ชม้อย ถึงแม่มณี

 อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ (Economic Crime) น้ัน มีหลำกหลำยรูปแบบ แต่ในทุกรูปแบบจะมีผลต่อ

ควำมอยูด่กีนิดขีองประชำชนในประเทศอย่ำงยิง่ และอำชญำกรรมทำงเศรษฐกจินีไ้ม่ใช่อำชญำกรรมทีก่่อขึน้แต่ในประเทศหนึง่

ประเทศเดียวเท่ำนั้น แต่เป็นอำชญำกรรมเกิดขึ้นได้ในหลำยประเทศ เกิดขึ้นมำยำวนำนและขยำยตัวได้อย่ำงรวดเร็วจำก

อดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญของประเทศไทยท่ีสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจ

และควำมเป็นอยู่ของประชำชนในประเทศ ตั้งแต่ในอดีตมำจนถึงปัจจุบัน คือ “แชร์ลูกโซ่”

 แชร์ลูกโซ่ในประเทศไทยนั้น เป็นสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นคดีอำญำ

มำหลำยคดี โดยคดีอำญำที่ประชำชนให้ควำมสนใจเป็นคดีแรก ๆ คือ คดีแชร์แม่ชม้อย หรือ คดีนำงชม้อย ทิพย์โส 

อดีตพนักงำนองค์กำรเชื้อเพลิง ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัทเกี่ยวกับน�้ำมันปิโตรเลียมฯ ด�ำเนินกิจกำรซื้อขำยน�้ำมัน 

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และรับลงทุนจำกประชำชนที่สนใจร่วมลงทุนด้วย โดยเสนอให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

ร้อยละ 6.5 ต่อเดือน จ่ำยตรงเวลำและสำมำรถถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลำ ท�ำให้ประชำชนหลำยสำขำอำชีพ

ทั้งข้ำรำชกำร พ่อคำ้ ประชำชน ต่ำงหลงเชื่อน�ำเงินไปเข้ำร่วม จนท�ำให้มียอดเงินสะพัดในบัญชีหลำยพันล้ำนบำท คดีนี้

พบว่ำแม่ชม้อย ได้ด�ำเนินกำรชักชวนประชำชนให้ร่วมลงทุน ตั้งแต่ประมำณปี 2517 ถึงเดือนมิถุนำยน 2528 โดยมี

ผู้ถูกหลอกลวงกว่ำ 16,000 รำย รวมควำมเสียหำยเป็นเงินกว่ำ 4,000 ล้ำนบำท คดีใช้เวลำในกำรสืบพยำนทั้งฝ่ำยโจทก์

และจ�ำเลยรวม 4 ปี ศำลพิพำกษำว่ำ นำงชม้อยกับพวก มีควำมผิดสั่งจ�ำคุก นำงชม้อยกับพวก คนละ 154,005 ปี แต่เมื่อ

รวมโทษทุกกระทงคงจ�ำคุกทั้งสิ้นคนละ 20 ปี ซึ่งประมวลกฎหมำยอำญำให้จ�ำคุกไม่เกิน 20 ปี แต่นำงชม้อยจ�ำคุกอยู่

ในเรือนจ�ำเพียง 7 ปี 11 เดือน 5 วัน เพรำะได้รับลดกำรลงโทษ 2 ครั้ง และพ้นโทษ เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2536 

นายพงษธร อินอ�านวย1

1
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 คดีแม่ชม้อยท�ำให้คนในสังคมไทยได้รู ้จักกับแชร์ลูกโซ่อย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเป็นธุรกิจที่เสนอให้ผลตอบแทนสูง

ในระยะเวลำสั้น โดยผลตอบแทนที่ได้รับนั้นจะมำจำกยอดเงินลงทุนของผู้ลงทุนรำยใหม่ท่ีน�ำมำหมุนเวียนจำ่ยให้ในช่วง

ระยะเวลำหนึ่งที่มีกำรลงทุนใหม่ๆเข้ำมำ และสุดท้ำยแล้วจะหยุดจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อไม่มีเงินเข้ำมำหมุนเวียน

รำยใหม่ ๆ หรือเงินสะสมที่มีอยู่ในกำรจ่ำยผลตอบแทนได้หมดลง จำกคดีแชร์แม่ชม้อย มีประเด็นทำงกฎหมำยว่ำธุรกิจ

แชร์ลูกโซ่ดังกล่ำวเป็นควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ หรือเป็นกำรผิดสัญญำทำงแพ่ง ซึ่งจำก

ลักษณะของแชร์ดังกล่ำวน้ันท�ำให้รัฐบำลในขณะนั้นออกกฎหมำยเพื่อปิดช่องว่ำงทำงกฎหมำยเกี่ยวกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่

เพิ่มเติมคือ พระรำชก�ำหนดกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกำยน 

2527 แต่นับจำกกฎหมำยดังกล่ำวนี้บังคับใช้ ก็ยังคงมีแชร์ลูกโซ่ตัวใหม่เกิดขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ แชร์ลอตเตอร่ี 

แชร์น�้ำมันหอมระเหย แชร์ก๋วยเตี๋ยว แชร์ข้ำวสำร แชร์ทองค�ำ ซึ่งล่ำสุดในปลำยปี 2562 สังคมไทยได้รับรู้แชร์ลูกโซ่

อีกตัวคือ แชร์แม่มณี อันเป็นแชร์ลูกโซ่ที่มีกำรประกำศผ่ำนเฟซบุ๊กให้ประชำชนทั่วไปร่วมน�ำเงินมำฝำกไว้กับแม่มณี

หรือนำงสำววันทนีย์ ทิพย์ประเวช โดยแจ้งว่ำผู ้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเดือนจำกยอดเงินท่ีลงทุนในอัตรำ 

93 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน และจะคนืทนุพร้อมผลตอบแทนทนัทเีม่ือครบก�ำหนดหนึง่เดือน ซึง่แชร์ลูกโซ่แม่มณนีี ้มอีำยทุีส้ั่นกว่ำ

แชร์แม่ชม้อยมำก โดยเริ่มกิจกรรมชักชวนประชำชนประมำณต้นเดือนมีนำคม 2562 และเมื่อถึงเดือนตุลำคม 2562 

แม่มณีได้หยุดจ่ำยผลตอบแทนและไม่มีเงินคืนทุนให้กับผู้ลงทุนจึงได้หลบหนีไป และถูกจับกุมด�ำเนินคดีโดยกรมสอบสวน

คดพีเิศษในเดอืนพฤศจกิำยน 2562 ทำงกำรสอบสวนพบว่ำมปีระชำชนหลงเชือ่ร่วมลงทนุแชร์แม่มณปีระมำณกว่ำ 3,000 คน 

ยอดควำมเสียหำยกว่ำ 4,000 ล้ำนบำท พนักงำนอัยกำรได้ยื่นฟ้องแม่มณี หรือ นำงสำววันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก

รวม 9 คน ในควำมผดิร่วมกันกู้ยมืเงนิทีเ่ป็นกำรฉ้อโกงประชำชน ตำมพระรำชก�ำหนดกำรกูยื้มเงนิทีเ่ป็นกำรฉ้อโกงประชำชน 

พ.ศ. 2527 และควำมผิดที่เกี่ยวข้องต่อศำลอำญำ เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำคดีของศำล 

นำงสำววันทนีย์ กับพวกทั้งหมดถูกควบคุมตัวระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำล 

DSI ไตรสาร54



 จำกคดีแชร์แม่ชม้อย ในปี 2527 สู่คดีแชร์แม่มณี ในปี 2562 และประสบกำรณ์กำรสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่

กว่ำ 7 ปี ของผู้เขียน เห็นว่ำประชำชนในสังคมควรถอดบทเรียนจำกคดีแชร์ลูกโซ่ เพื่อไม่ให้ตนเองเข้ำไปเก่ียวข้อง

กับวงจรธุรกิจที่สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงมหำศำลกับทุกฝ่ำยอย่ำงแชร์ลูกโซ่ ดังนี้

 1. แชร์ลูกโซ่ เป็นคดีควำมผิดทำงอำญำซึ่งเป็นคดีประเภทควำมผิดต่อรัฐ เมื่อมีกำรกระท�ำควำมผิดข้ึนแล้ว

นอกจำกผู้เสียหำยจะเป็นผู้ร้องทุกข์แล้ว รัฐยังมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรกล่ำวโทษและด�ำเนินกำรสอบสวน ฟ้องคดี และ

พิจำรณำคดี ไปจนจบกระบวนกำร แม้ต่อมำผู้กระท�ำควำมผิดจะไปตกลงกับผู้เสียหำยได้ในเรื่องดังกล่ำว ก็ไม่ท�ำให้

กระบวนกำรยุติธรรมที่ด�ำเนินกำรไปแล้วยุติลงได้

 2. คดีควำมผิดที่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ซึ่งรัฐจะท�ำกำรสืบสวนสอบสวนถึงพฤติกำรณ์ในกำรยักย้ำยถ่ำยเททรัพย์สิน หรือกำรปกปิดอ�ำพรำงทรัพย์สิน

ที่ผู้กระท�ำควำมผิดได้มำกจำกกำรหลอกลวงดังกล่ำวควบคู่ไปด้วย ซึ่งจำกกำรสอบสวนคดีควำมผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้น 

ผู้เขียนพบว่ำ เครือญำติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้กระท�ำควำมผิดหรือผู้ต้องหำในคดี จะถูกสอบสวนและถูกด�ำเนินคดี

เกีย่วกบัคดคีวำมผดิตำมพระรำชบญัญตัป้ิองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อยู่เสมอ อนัควรเป็นเครือ่งเตอืนใจว่ำ

กำรประกอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เมื่อเป็นคดีควำมแล้วมิใช่แต่เพียงผู้กระท�ำควำมผิดในแชร์ลูกโซ่เท่ำน้ันท่ีจะถูกด�ำเนินคดี 

แต่เครือญำติและบุคคลใกล้ชิดที่รับโอนทรัพย์สินย่อมต้องถูกด�ำเนินคดีด้วยเสมอ

 3. กระบวนกำรยุติธรรมของไทย ใช้ระบบกล่ำวหำในขั้นตอนกำรสอบสวน กำรฟ้องคดี และกำรพิจำรณำ

พิพำกษำคดี ต้องมีตัวผู้ต้องหำและตัวจ�ำเลยอยู่ด้วย เพื่อเป็นหลักประกันว่ำจะมีตัวผู้ต้องหำหรือตัวจ�ำเลยอยู่จนจบ

กระบวนกำร กฎหมำยจึงให้อ�ำนำจรัฐในกำรควบคุมตัวผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยในระหว่ำงกระบวนกำรได้ ซึ่งท่ีผ่ำนมำในคดี

ควำมผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้น พบว่ำผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย จะไม่ค่อยได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำว โดยจะถูกควบคุมตัว

อยู่ระหว่ำงคดี เนื่องจำกเป็นคดีที่มีมูลค่ำควำมเสียหำยสูง มีโอกำสที่ผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยจะหลบหนีไปในระหว่ำงคดีได้

และด้วยเหตุที่ว่ำควำมผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้น มีจ�ำนวนผู้เสียหำยซึ่งมีฐำนะเป็นพยำนในคดีจ�ำนวนมำก กำรสืบพยำน

ในศำลจึงต้องใช้เวลำนำนหลำยปี กว่ำจะมีค�ำพิพำกษำคดี
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 4. คดีควำมผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้น รัฐจะมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรในส่วนของคดีอำญำเป็นหลัก แต่เมื่อ

พนักงำนอัยกำรได้ย่ืนฟ้องคดีต่อศำลในส่วนอำญำจะมีค�ำขอทำงแพ่ง ให้จ�ำเลยหรือผู้กระท�ำควำมผิดคืนหรือชดใช้

รำคำทรัพย์สินของผู้เสียหำยที่ถูกหลอกลวงไปกับแชร์ลูกโซ่ด้วย ซึ่งเมื่อศำลพิจำรณำพิพำกษำคดีแล้วเห็นว่ำ กำรกระท�ำ

ของจ�ำเลยเป็นควำมผิดก็จะพิพำกษำลงโทษในทำงอำญำและสั่งให้จ�ำเลยที่กระท�ำควำมผิดคืนหรือชดใช้รำคำทรัพย์สิน

ของผู้เสียหำยที่ถูกประทุษร้ำยไป ซึ่งค�ำสั่งศำลในส่วนนี้จะมีผลให้บังคับเอำกับทรัพย์สินของจ�ำเลยผู้กระท�ำควำมผิด

ตำมค�ำพิพำกษำได้ แต่จะบังคับเอำได้มำกน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับว่ำ ทรัพย์สินของจ�ำเลยผู้กระท�ำผิดน้ันมีอยู่มำกน้อย

เพียงใด ซึ่งที่ผ่ำนมำในแทบทุกคดีนั้นผู้เสียหำยจะได้รับทรัพย์สินหรือชดใช้รำคำเป็นจ�ำนวนเงินน้อยมำก เมื่อเทียบกับ

ควำมเสียหำยที่เสียไป เหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจำกลักษณะของแชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลำอันสั้น

และจะมีกำรจ่ำยผลตอบแทนจริงในช่วงแรก ๆ ซึ่งเงินที่น�ำมำจ่ำยตอบแทนคือเงินของผู้ลงทุนรำยใหม่ ๆ ที่หมุนเวียนกัน

เข้ำมำสู่ระบบและยังคงจ่ำยกลับอยู่อย่ำงต่อเนื่องตรำบเท่ำท่ีเงินในระบบยังคงหมุนเวียนหรือมียอดสะสมมำกพอ และ

เมื่อขำดสภำพคล่องของเงินที่หมุนเวียนในระบบหรือไม่มีผู้ลงทุนรำยใหม่ ๆ เข้ำมำสู่ระบบ จะท�ำให้เกิดเหตุหยุดจ่ำย

ผลตอบแทนและไม่สำมำรถคืนทุนให้กับผู ้ลงทุนได้ และด้วยลักษณะของผู้กระท�ำควำมผิดเองที่เมื่อมีเงินหมุนเวียน

จ�ำนวนมำกในระหว่ำงที่ประกอบกิจกรรมแชร์ลูกโซ่น้ัน มักพบว่ำผู้นั้นจะน�ำเงินที่ได้รับจำกกำรลงทุนของประชำชน

ไปสร้ำงทรัพย์สินฟุ ่มเฟือยและใช้ชีวิตที่หรูหรำ เพื่อสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือต่อผู้ลงทุนและเพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุน

ของประชำชนรำยใหม่ ๆ เหตุข้ำงต้นท้ังสองนี้ เป็นผลท�ำให้เงินที่ได้รับไปจำกประชำชนท่ีหลงเชื่อร่วมลงทุนหำยไป

อย่ำงรวดเร็ว และเหลืออยู่จ�ำนวนไม่มำกเมื่อเกิดปรำกฏกำรณ์ “แชร์ล้ม” กำรบังคับเอำกับทรัพย์สินของจ�ำเลยผู้กระท�ำ

ควำมผิดตำมค�ำพิพำกษำของศำล จึงไม่อำจจะพอเยียวยำให้กับประชำชนผู้หลงลงทุนในแชร์ลูกโซ่ได้   

 ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่ำแชร์ลูกโซ่นั้น มีอยู่ในสังคมไทยทุกระดับ มีจ�ำนวนผู้ลงทุน ปริมำณเงิน และรูปแบบที่แตกต่ำง

กันไปตำมแต่ละท้องที่และกำรพัฒนำไปของเทคโนโลยี มีระยะเวลำด�ำเนินกำรจำกจุดเริ่มต้นจนส้ินสุด ยำวบ้ำงส้ันบ้ำง

แตกต่ำงกันไป แต่ท้ำยที่สุดจะส่งผลเช่นเดียวกันคือ ผู้กระท�ำควำมผิดไม่เหลือทรัพย์สินหลังจำกถูกด�ำเนินคดี และ

ผู้หลงเชื่อร่วมลงทุนไม่ได้รับทรัพย์สินที่เสียหำยไปกลับคืนมำเต็มจ�ำนวนหรือใกล้เคียงกับท่ีสูญเสียไป
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กล้องวงจรปิด... ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

 ปัญหำอำชญำกรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน มีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกย่ิงข้ึน ดังจะเห็นได้จำกข่ำว

ตำมสื่อต่ำง ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลให้ประชำชน ตลอดจนหน่วยงำนต่ำง ๆ พิจำรณำเทคโนโลยีด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

ของกำรอยู่อำศัย และกำรท�ำงำน เพื่อป้องกันอำชญำกรรม และดูแลควำมปลอดภัยของสมำชิกในบ้ำน ตลอดจน

ตรวจสอบพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง เพ่ือช่วยลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น โดยวิธีกำรที่นิยมวิธีหนึ่ง คือ กำรติดตั้ง

กล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและมีประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภัยในบ้ำนและสถำนที่ท�ำงำน

ทั้งยังท�ำหน้ำที่เป็นอุปกรณ์เฝ้ำระวังภัย และยังช่วยลดเหตุร้ำยท่ีจะเกิดข้ึนได้ โดยปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดสำมำรถ

เชือ่มต่อกบัอนิเทอร์เนต็ได้ ท�ำให้ผูใ้ช้สำมำรถดกูล้องวงจรปิดผ่ำนโทรศัพท์มอืถอื แทบ็แล็ต และคอมพวิเตอร์ได้ทุกที ่ทกุเวลำ

 แต่เทคโนโลยีก็เป็นเสมือนดำบสองคม ขณะท่ีหลำยคนใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี มิจฉำชีพกลับใช้เทคโนโลยี

เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกระทบต่อสิทธิ เสรีภำพ และ

ควำมปลอดภัยของประชำชน

 เมือ่ไม่นำนมำนี ้กรมสอบสวนคดพีเิศษพบว่ำ มีกำรลักลอบเผยแพร่ภำพจำกกล้องวงจรปิดของหน่วยงำนรำชกำร

และเอกชนผ่ำนทำงเว็บไซต์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย อันอำจกระทบต่อควำมมั่นคง รวมทั้งควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ซึ่งจำกกำรสืบสวนพบว่ำ มีกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัย ซึ่งกระท�ำกำรเผยแพร่ข้อมูล

กำรเจำะระบบกล้องวงจรปิดของสถำนท่ีต่ำง ๆ ในประเทศไทย ทั้งส่วนรำชกำร ถนนสำธำรณะ บริษัทเอกชน และ

สถำนที่พักอำศัยส่วนบุคคล รวมจ�ำนวน 10 คลิป เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.youtube.com โดยในชั้นต้นพิจำรณำแล้ว

ยังไม่เข้ำข่ำยเป็นคดีพิเศษตำมบัญชีท้ำยประกำศ กคพ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ท่ีก�ำหนดว่ำจะต้องมีผลกระทบต่อ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนส�ำคัญทำงสำรสนเทศของประเทศ ด้ำนควำมมัน่คงและบรกิำรภำครฐัทีส่�ำคญั ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและโทรคมนำคม ด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ด้ำนพลังงำนและสำธำรณูปโภค หรือด้ำนสำธำรณสุข หรือ

กระทบต่อควำมมัน่คงของประเทศ กรมสอบสวนคดีพเิศษจึงได้ประสำนส่งเรือ่งกล่ำวโทษกบัพนกังำนสอบสวนกองบังคบักำร

ปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อด�ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย

กำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และขยำยผลเพื่อหำควำมเช่ือมโยงต่อไป

นำงสำวอังศุมำลิน บุญแช่ม1
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นักประชำสัมพันธ์ ส่วนประชำสัมพันธ์ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



 ทั้งนี้ สำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้คนร้ำยสำมำรถเข้ำถึงระบบกล้องวงจรปิดของหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนได้ 

เนื่องจำกหน่วยงำนดังกล่ำวยังคงใช้เลขรหัสผ่ำนหรือ Password เดิมท่ีตั้งมำจำกบริษัทผู้ผลิต (Default password) 

โดยไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข อันเป็นเหตุให้คนร้ำยสำมำรถเข้ำถึงระบบได้โดยง่ำย กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จึงขอแจ้งเตือนประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังน้ี

 1. หำกจ�ำเป็นต้องมีกำรต่อระบบกล้องวงจรปิดเข้ำกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สำมำรถเข้ำดูกล้องวงจรปิด

ผ่ำนทำงโทรศัพท์มอืถือหรือเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้ ควรก�ำหนดตวับคุคลทีมี่สทิธเิข้ำถงึข้อมลูได้เฉพำะบคุคลทีเ่กีย่วข้องเท่ำนัน้

 2. กำรระบุชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ควรมีกำรตั้งใหม่หลังจำกท่ีได้ติดตั้งระบบ

กล้องวงจรปิดในทันที ไม่ควรใช้รหัสผ่ำนเดิม (Default password) ท่ีเป็นค่ำท่ีตั้งมำจำกบริษัทผู้ผลิต และควรเปลี่ยน

รหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีสิทธิในกำรเข้ำถึงระบบกล้องวงจรปิด

 3. หำกหน่วยงำนรำชกำร บริษัท ห้ำงร้ำนใด มีโครงกำรหรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ควรมี

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเครื่องบันทึก (DVR/NVR) ให้มีระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลกำรเข้ำใช้งำน (Log File) ท่ีสำมำรถ

บันทึกข้อมูลวัน เวลำ หมำยเลข IP Address ที่เข้ำใช้งำนได้โดยละเอียด และจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่ำ 90 วัน และ

ให้ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบข้อมูลกำรเข้ำใช้อยู่เสมอว่ำ มีผู้ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำใช้งำนหรือไม่

 หำกประชำชนมีเบำะแสในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถแจ้งมำยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ โทร.สำยด่วน DSI Call 

Center หมำยเลข 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรักษำข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลับ
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หนี้นี้ใครครอง

 เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 13.00 - 14.00 น. รำยกำรชีวิตนอกกรุง ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทศัน์

TPBS ได้น�ำเสนอเรื่องรำวของเกษตรกรผู้ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจำกค�ำว่ำ “หน้ี” โดยได้เชิญ พันต�ำรวจโท วิชัย

สุวรรณประเสริฐ ผู้อ�ำนวยกำรกองคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ในฐำนะรองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ

ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม เป็นวิทยำกรในรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งได้อนุญำตให้กองบรรณำธิกำรวำรสำรดีเอสไอ

ไตรสำร คัดตัดตอนสำระส�ำคัญในรำยกำร มำถ่ำยทอดให้ท่ำนผู้อ่ำนได้รับทรำบแง่คิดในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงไรเพื่อไม่ให้

เป็นหนี้นอกระบบ ติดตำมไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

 หนี้เกิดจำกเหตุผลควำมจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล โดยเฉพำะหนี้ของเกษตรกรไทยที่กลำยเป็นวงจรของชีวิต

อันหลุดพ้นยำก กำรส�ำรวจสภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พบว่ำครวัเรอืนทัว่ประเทศไทยประมำณ 21 ล้ำนครวัเรอืน 

มีหนี้สินประมำณ 10.8 ล้ำนครัวเรือน หรือร้อยละ 50.7 มีจ�ำนวนหนี้สินเฉลี่ย 178.994 บำทต่อครัวเรือน

 แม้ว่ำประชำชนคนไทยไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงภำวะท่ีตกเป็นหน้ีได้ แต่จะมีหนทำงหรือทำงออกให้เขำเหล่ำนั้น

เป็นหนี้อย่ำงเป็นธรรมหรือไม่ ลูกหนี้ต้องมีสิทธิเหมือนคนท่ัวไป ใครจะข่มขู่ ท�ำร้ำยเขำไม่ได้ รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือ

สิ่งแรกที่ต้องวิเครำะห์ คือ ลูกหนี้สำมำรถพึ่งพำหน่วยงำนของรัฐได้ สิ่งที่สอง คือ เรื่องของสถำบันครอบครัว เนื่องจำก

ปัจจุบันคนในสังคมโดยเฉพำะในสังคมเมือง ไม่ค่อยมีกำรพึ่งพำกันแบบดั้งเดิม เพรำะฉะนั้นกำรขำดปัจจยัทำงสงัคมแบบนี้

ลูกหนี้จึงไม่มีทำงออกและท�ำให้เกิดกำร ท�ำร้ำยตัวเอง ซึ่งถ้ำลูกหนี้มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและมีครอบครัวหรือเพื่อน

คอยให้ควำมช่วยเหลือ หรือมีใครแนะน�ำหน่วยงำนของรัฐท่ีจะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือเพื่อให้ลูกหน้ีมีทำงออกย่อมเป็น

วิธีที่ดีที่สุด 

 อย่ำงไรก็ตำมเรำต้องมองถึงสำเหตุของกำรเป็นหนี้ ต้องหำวิธีกำรแนะน�ำ โดยบอกเขำว่ำ “ก่อนเป็นหนี้คุณจะ

เป็นหนี้อย่ำงชำญฉลำดได้อย่ำงไร” เรำไม่ได้บอกว่ำ “ห้ำมคุณเป็นหน้ี” แต่ว่ำกำรเป็นหน้ี คุณต้องไม่เสียเปรียบ แต่ถ้ำ

เสียเปรียบหรือเดือดร้อนหลังจำกท�ำสัญญำแล้ว คุณจะไปขอรับควำมช่วยเหลือจำกช่องทำงไหนได้บ้ำง

 ทีผ่่ำนมำเรำพบว่ำ ผูท้ีเ่ป็นหนีถ้กูเอำรดัเอำเปรยีบเป็นจ�ำนวนมำก ลกูหน้ีส่วนใหญ่ไม่รูว่้ำผลกระทบท่ีเกดิขึน้จำกกำร

เป็นหนี้จะรุนแรงแค่ไหน เช่น กำรเป็นหนี้กู้ยืมเงิน โดยเอำบ้ำนไปค�้ำประกัน เขำต้องรู้ผลที่ตำมมำ คือ ต้องถูกฟ้องร้อง

ด�ำเนินคดีหำกไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ แต่บำงครั้งลูกหน้ีท�ำสัญญำโดยท่ีไม่รู ้ว่ำส่ิงน้ัน คือ สัญญำค�้ำประกัน หรือสัญญำ

ขำยฝำก เพรำะเป็นสิ่งที่ลูกหนี้ไม่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ท�ำให้ชำวบ้ำนส่วนหนึ่งต้องสูญเสียที่ดินกับกำรท�ำสัญญำเหล่ำนี้

เป็นจ�ำนวนมำก เช่น กรณีของนำยมีชัย กับ ป้ำสดใส 

 นำยมีชัย เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เรียนจบวิศวกรรมศำสตร์ แต่ด้วยส�ำนึกในบ้ำนเกิดและต้องกำรหลบหนีชีวิต

วุ่นวำยของสังคมเมืองประกอบกับครอบครัวของเขำมีที่นำอยู่แล้ว จึงอยำกประกอบอำชีพเกษตรกรรมด้วยกำรท�ำนำ

เลี้ยงชีพ แต่ประสบกำรณ์กำรท�ำนำไม่สำมำรถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนต้องอำศัยควำมช�ำนำญและควำมเอำใจใส่ ตลอดจน

อำศัยสภำพอำกำศที่เป็นใจด้วย สำเหตุเหล่ำนี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่เขำไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ 

นางสาวกชพร แซ่เต๋ง1

1

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 เมื่อช่วงปีพ.ศ. 2559 – 2560 นำยมีชัยได้กู้เงินมำเพื่อน�ำไปลงทุนท�ำนำจ�ำนวน 50 ไร่ ซึ่งปรำกฏว่ำประสบปัญหำ

ขำดทุน เนื่องจำกเขำศึกษำข้อมูลเรื่องสถำบันกำรเงินน้อยเกินไป ทั้งที่จริงแล้วเขำควรกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตร

และสหกรณ์กำรเกษตร ที่เอื้อต่อกำรช�ำระหนี้ตำมฤดูกำลเก็บเกี่ยว เพรำะกำรท�ำนำต้องใช้ระยะเวลำประมำณ 4 เดือน

จงึจะสำมำรถเก็บผลผลิตได้หนึง่ครัง้ ขณะท่ีกำรท�ำไร่มนัส�ำปะหลงัต้องใช้เวลำถงึ 1 ปี ถงึจะได้ผลผลติหนึง่ครัง้ ประจวบเหมำะ

กับสภำวะเศรษฐกิจที่ไม่คงที่ท�ำให้นำยมีชัย บริหำรเงินไม่ทัน จึงไม่สำมำรถหำเงินผ่อนช�ำระกับธนำคำรในแต่ละเดือนได้

ส่งผลให้ที่นำซึ่งขำดส่งเพียงไม่กี่เดือนก�ำลังถูกขำยทอดตลำด

 นำยมีชัยเป็นหนี้จ�ำนวนทั้งหมด 2,100,000 บำท ทำงมูลนิธิสุภำวงศ์เสนำเพื่อกำรปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ได้เจรจำกับ

ทำงเจ้ำหนี้ท�ำให้เหลือหนี้เพียง 1,900,000 บำท หนี้ของนำยมีชัยก�ำลังจะด�ำเนินกำรเข้ำสู่กองทุนหมุนเวียนของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำมนำยมีชัยมีหน้ำที่ช�ำระหนี้ที่เหลือ เขำจงึฉกุคดิว่ำกำรท�ำเกษตรกรรมววันมน่ำจะตอบโจทย์

ชีวิตในกำรใช้หนี้ได้มำกกว่ำ เพรำะว่ำกำรท�ำวัวนมมีรำยได้วันต่อวัน โดยเขำได้รับกำรสนับสนุนและช่วยเหลือจำก

กรมปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท ให้เช่ำโคนมเพื่อมำเลี้ยงสร้ำงรำยได้และหวังว่ำจะปลดหนี้ของตนเองได้

 กรณีท่ี 2 ป้ำสดใส มีอำชีพเป็นเกษตรกร มีที่นำท�ำกินอยู ่ 34 ไร่ แต่เริ่มเดิมทีมีชีวิตควำมเป็นอยู่สุขสบำย 

ไม่ฝืดเคอืง แต่ถูกชวนเข้ำสูว่งัวนของหนีน้อกระบบ เพรำะมคีนชกัชวนสำมขีองป้ำสดใสไปท�ำงำนต่ำงประเทศ โดยโน้มน้ำวว่ำ 

ไม่ต้องจ่ำยเงินใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงน�ำโฉนดที่ดินไปฝำกไว้กับนำยทุน แล้วลงลำยมือชื่อในสัญญำกระดำษเปล่ำ จำกนั้น

ให้ไปเปิดบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำรแล้วท�ำบัตร ATM เพื่อน�ำไปให้นำยทุนหักค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 

แต่หำรู้ไม่ว่ำกำรลงชื่อในเอกสำรเปล่ำครำวนั้นน�ำหำยนะมำสู่ครอบครัว ป้ำถูกนำยทุนฟ้องร้อง เรื่อง ท�ำผิดสัญญำเงินกู้

จ�ำนวนเกินกว่ำที่กู้ยืมจริง ซ�้ำร้ำยยังถูกยึดที่นำไปขำยทอดตลำด

 ต่อมำสำมขีองป้ำสดใสเสยีชวีติ ภำระทั้งหมดจึงตกเป็นของป้ำสดใสที่กลำยเป็นเสำหลักของครอบครัว ทีต้่องดแูล

พ่อที่ป่วยเป็นอัมพำตและหลำนชำยอีก 1 คน ป้ำจึงไม่สำมำรถออกไปรับจ้ำงหำเงินได้ รำยได้จึงมำจำกกำรทอผ้ำซึ่งเป็น

งำนฝีมือที่ตกทอดมำจำกบรรพบุรุษ ท�ำให้ป้ำยังพอมีรำยได้จำกกำรขำยผ้ำทอมือครั้งละ 300 - 600 บำท แต่กว่ำจะได้

แต่ละผืนนั้นก็ใช้เวลำหลำยวัน แต่โชคที่ดี ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมร่วมกับธนำคำร

ที่ดินแห่งประเทศไทย ได้เข้ำมำช่วยเหลือ ท�ำให้ป้ำไม่ต้องสูญเสียที่นำไป 

 หนีน้อกระบบเป็นเหมอืนโรคทีร่มุเร้ำสงัคม ทีต้่องไปรกัษำทีต้่นเหตุ และต้องอำศยัหมอหลำยด้ำน เช่น คนทีเ่ป็นหนี้

เขำไม่มีเงินจึงต้องกำรแหล่งทุน จึงยอมท�ำสัญญำที่เอำรัดเอำเปรียบ ด้ำนนี้หมอควำมหรือทนำยควำมก็ต้องเข้ำมำ

ช่วยเหลือเขำ ถ้ำเขำถูกฟ้องและถูกบังคับคดีแล้ว สิ่งที่จะเข้ำไปช่วยต่อไปเป็นเรื่องกำรไกล่เกลี่ย ซึ่งต้องหำหมอเรื่องของ

กำรบังคับคดี หรือถ้ำช่วยเขำแล้วหรือช่วยเขำไม่ได้ ก็ต้องช่วยในเรื่องของกำรฟื้นฟูคุณภำพชีวิตของคนกลุ ่มนี้

ให้อยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภำระของสังคม  

ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม สำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชน

    ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร 0 2575 3344
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e - Meeting การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รองรับโลกยุคดิจิทัล และสถานการณ์ฉุกเฉิน

 กำรท�ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ท�ำให้ประชำชนอย่ำงเรำต้องมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ต้องอยู่บ้ำน หยุดเชื้อ เพื่อชำติ 

ส่งผลให้กำรพบปะ พูดคุย หรือกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันลดน้อยลงอย่ำงมำก ในบำงประเทศต้องประกำศปิดประเทศ 

(Lock Down) บำงจังหวัดต้องประกำศปิดเมือง ส�ำหรับประเทศไทยถึงขั้นประกำศภำวะฉุกเฉินทั่วประเทศกันเลยทีเดียว 

เมื่อต้องมีระยะห่ำงระหว่ำงกันและต้องลดกำรมีปฏิสัมพันธ์กันเกือบทุกรูปแบบ กย่็อมส่งผลกระทบต่อกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั

และชวีติกำรท�ำงำน หลำยคนต้องหยดุงำนเป็นระยะเวลำนำน หรือต้องท�ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) ระบบเศรษฐกิจ

ประสบปัญหำ กำรท�ำงำนของหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนก็ไม่สะดวกไม่คล่องตัวเหมือนก่อน ด้วยเหตุน้ีเอง

เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) จึงกลับมำได้รับควำมสนใจอีกครั้ง

 โลกกำรท�ำงำนไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชนจ�ำเป็นต้องมีกำรพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน หรือ

ร่วมประชุมในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กำรประชุมหลำย ๆ คณะ มีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีผลบังคับใช้ได้ตำม

กฎหมำย จึงจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยฉบับนั้น ๆ ก�ำหนด “กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

อำจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในโลกยุคดิจิทัล หำกแต่จะมีกี่องค์กรที่มีควำมมั่นใจว่ำกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมำย ไม่สำมำรถน�ำไปฟ้องร้องต่อศำลในภำยหลังได้ ซึ่งควำมไม่มั่นใจดังกล่ำว

ส่งผลให้หลำย ๆ องค์กรจึงยังคงจัดประชุมในลักษณะแบบเดิม คือ ต้องมีผู้มำเข้ำร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุมตำมที่

ก�ำหนดไว้ และผู้ที่มำประชุมจะต้องมำอยู่ต่อหน้ำกัน ในสถำนที่ประชุมแห่งเดียวกัน ประชุมเรื่องหนึ่งเรื่องใดร่วมกัน

เพื่อให้ได้เป็นมติที่ประชุม ซึ่งกำรประชุมแบบเดิมดังกล่ำวน้ันสำมำรถใช้ได้และมีประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุด 

แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิต

ประจ�ำวันและกำรท�ำงำนของทุกท่ำน ท�ำให้กำรใช้ชีวิตประจ�ำวันและกำรท�ำงำนง่ำย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น หำกเรำ

ใช้อย่ำงถูกต้อง มีสติ ภำยใต้ขอบเขตที่เหมำะสม

ดร.ปริญญา นิราศนภาภัย1

1
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 “พระรำชก�ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” ได้ประกำศใช้และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์

รำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2563 ซึ่งถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญอีกครั้งหนึ่งของกำรตรำกฎหมำยไทย

ที่รองรับกับสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป พระรำชก�ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เป็นกฎหมำยมีล�ำดับศักดิ์ของกฎหมำยเป็นชั้นกฎหมำยแม่บท ท่ีตรำโดยฝ่ำยบริหำร คือ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ไช้ในกรณี

รีบด่วนหรือฉุกเฉิน เมื่อผ่ำนกระบวนกำรตรำโดยชอบตำมขั้นตอนแล้วจะต้องน�ำขึ้นทูลเกล้ำ ฯ ถวำย เพื่อพระมหำกษัตริย์

ทรงลงพระปรมำภิไธย และต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไปด้วยจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำยได้

 กำรประกำศใช้พระรำชก�ำหนด ฯ ดังกล่ำวมีผลท�ำให้ยกเลิกประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)

ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 แต่บรรดำกำรประชุมผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วตำมประกำศ คสช. ฉบับดังกล่ำวให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมที่ชอบด้วยพระรำชก�ำหนดนี้

ดังนั้น ท่ำนจึงไม่ต้องมีควำมกังวลใด ๆ หำกหน่วยงำนของท่ำนได้จดัประชมุผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ไปแล้วตำมประกำศ คสช.

ฉบับดังกล่ำว ยังถือว่ำชอบด้วยกฎหมำยตำมพระรำชก�ำหนดนี้

 14 มำตรำในพระรำชก�ำหนด ฯ ดังกล่ำว สำมำรถน�ำไปใช้กับกำรประชุมที่กฎหมำยบัญญัติให้ต้องมีกำรประชุม

ที่ได้กระท�ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้ำร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถำนที่เดียวกันสำมำรถประชุมปรึกษำหำรือ และ

แสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงกันได้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตำมค�ำนิยำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย นอกจำกนี้ กฎหมำย

ยังได้ก�ำหนดวิธีกำรไว้อย่ำงชัดเจนว่ำจะต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำร

ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก�ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ทั้งนี้

กระทรวงดิจิทัล ฯ ได้จัดท�ำคู่มือมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้

เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย และเพื่อให้เกิดควำมเช่ือมั่น และมั่นใจในกำรประชุมผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์และกำรมีผลบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยต่อไป มำดูรำยละเอียดกันต่อเลยค่ะ

 นิยำมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในพระรำชก�ำหนดฉบับนี้

 ทั้งนี้ พระรำชก�ำหนดฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับส�ำหรับกำรประชุมของสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ รัฐสภำ กำรประชุม

เพื่อจัดท�ำค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งศำล กำรประชุมเพื่อด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร รำชกำร

ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนของรัฐอื่น รวมไปถึงกำรประชุมอื่นตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ

ให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระท�า

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่

ในสถานที่เดียวกัน

สามารถประชุมปรึกษาหารือและ

แสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์+ +
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 ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย

 - ประธำนกรรมกำร

 - รองประธำนกรรมกำร

 - กรรมกำร

 - อนุกรรมกำร

 - เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร

 - คณะอนุกรรมกำร

 - คณะบุคคลอื่นตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 - ผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะบุคคล

 วิธีกำรจัดประชุมไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สำมำรถส่งทำงจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ก็ได้ โดยจะต้องเก็บเอกสำรไว้เป็นหลักฐำนท้ังหมดโดยอำจจัดเก็บในรูปข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ก่อนกำรประชุมต้องให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมประชุม

ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถลงคะแนนได้ ทั้งกำรลงคะแนนแบบเปิดเผยและกำรลงคะแนนลับ ต้องจัดท�ำรำยงำน

กำรประชุมเป็นหนังสือเท่ำนั้น ต้องจัดให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลำ

กำรประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกำรประชุมลับ นอกจำกน้ี ต้องจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐำนและให้ถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนกำรประชุม 

 เบ้ียประชุมให้ผู้จัดประชุมสำมำรถจ่ำยเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุมซ่ึงได้แสดงตนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ หำกในกำรประชุมคณะใดมีกรณีที่ต้องจ่ำยเบี้ยประชุม 

หนังสือเชิญและเอกสารประกอบ

การประชุมสามารถส่งทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร่วมประชุมต้องแสดงตนผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม จัดท�ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ

ต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้ง

เสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน 

ตลอดระยะเวลาการประชุมและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

สามารถจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วม

ประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้



2
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology : ICT) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด�าเนินกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ ต่อมาวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้ง “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry
of Digital Economy and Society)” ขึ้นมาแทน “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการตรา
พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจดัตัง้กระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน กระทรวงเปล่ียนชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ใช้อักษรย่อ ดศ. (ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
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 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ี่เกิดจำกกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นครบถ้วน 

ห้ำมมิให้ปฏิเสธกำรรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชก�ำหนดนี้เป็นพยำนหลักฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำตำม

กฎหมำย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอำญำ หรือคดีอื่นใด เพียงเพรำะเหตุว่ำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

 ท่ำนผู้อ่ำนเร่ิมเหน็แนวทำงทีช่ดัเจนของกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์แล้ว แต่เดีย๋วก่อนค่ะ ยงัมีข้อก�ำหนดอ่ืนอกี

ที่จะรับรองควำมชอบโดยกฎหมำยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มำติดตำมกันต่อเลยค่ะ

 มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญอย่ำงยิ่ง

ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร2 (เรียกโดยย่อว่ำ กระทรวง ICT) เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้เป็น

ผู้ออกประกำศดังกล่ำว ซึ่งต่อมำได้มีกำรออก “ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำน

กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557” และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2557 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวำคม 2557 เป็นต้นไป ต่อมำเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน

ในทำงปฏบิตั ิกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมได้จดัท�ำ “คู่มอืมำตรฐำนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชมุ

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ขึ้นและได้เผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วไปเมื่อมีนำคม 2563 ซึ่งจะท�ำให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ

มำกยิง่ขึน้ ซ่ึงมำตรฐำน ฯ ดังกล่ำวยงัคงใช้บังคบัต่อไปได้จนกว่ำจะมมีำตรฐำนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชมุ

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตำมพระรำชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ 

 เอำละค่ะ ระหว่ำงรอมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตำม

พระรำชก�ำหนดนี้ เรำมำดูมำตรฐำน ฯ เดิมกันไปพลำงก่อนว่ำจะมีข้อก�ำหนดอะไรบ้ำง

 ประกำศกระทรวง ICT เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2557 ดังกล่ำวมีกำรนิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 7 ค�ำส�ำคัญ ประกอบด้วย “ควำมมั่นคงปลอดภัย” 

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” “ระบบควบคุมกำรประชุม” “กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์” “ผู้ร่วมประชุม” “ผู้ควบคุมระบบ” 

และ “ผู้ให้บริกำร”

การประชุม

ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์

ผู้ควบคุมระบบ

ผู้ร่วมประชุม

สื่ออิเล็กทรอนิก

ความมั่นคงปลอดภัย

ระบบควบคุมการประชุม
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 กำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลำกำรประชุม รวมถึงข้อมูลจรำจร

ทำงคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจำกกำรบันทึกดังกล่ำวให้บันทึกในระบบควบคุมกำรประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงในส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย โดยอย่ำงน้อยจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐำนของกำรท�ำงำน ดังน้ี

 1. ท�ำให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถสื่อสำรถึงกันได้ด้วยเสียงหรือท้ังเสียงและภำพผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ/

หรือกำรโทรคมนำคม ทั้งประเภทที่ใช้สำยและไร้สำย อำทิ เครือข่ำยโทรศัพท์ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เครือข่ำยระบบ LAN 

เครือข่ำยไมโครเวฟ เครือข่ำยวิทยุโทรคมนำคม เครือข่ำยดำวเทียม เป็นต้น

 2. เชื่อมโยงสถำนที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งข้ึนไปเข้ำด้วยกัน

 3. ท�ำให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถสื่อสำรหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้แบบสองทำง (Two-way Communication)

 4. มีอุปกรณ์น�ำเข้ำข้อมูลจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและ/หรือ

กำรโทรคมนำคม อำทิ โทรศัพท์ กล้องโทรทัศน์ ไมโครไฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสำร เป็นต้น

 5. มอีปุกรณ์เพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ชือ่มโยงหรอืแปลงสญัญำณเสยีง หรือทั้งเสียงและภำพที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรรับชม และ

รับฟังของผู้ร่วมประชุม 

 จำกทั้ง 5 ข้อดังกล่ำว ถือเป็นภำคบังคับในทุกกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมี นอกจำกน้ี หน่วยงำน

หรือองค์กรอำจมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ด้วย อำทิ อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลท่ีถูกส่งผ่ำนมำเพื่อให้ผู้ประชุมรับรู้ได้ อำทิ

ล�ำโพง จอภำพ เครื่องฉำยวิดีทัศน์ อุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นเอกสำร หรือเพิ่มกำรติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องประชุม

เพื่อป้องกันเสียงสะท้อนหรือเสียงก้อง เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ร่วมประชุมด้วยกันเอง



DSI ไตรสาร69

 กำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมกำรประชุมเมื่อทรำบแน่ชัดแล้วว่ำจะต้องจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ต้องมีระบบบริหำรจัดกำร โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. ผู้มีหน้ำที่จัดประชุมจะต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรใช้ระบบควบคุมกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนกำร

จัดประชุม โดยต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบ ที่จะสำมำรถบริหำรจัดกำรระบบและแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นระหว่ำง

กำรประชุมโดยกำรเข้ำถึงระบบแบบระยะไกล (Remote Access) และที่ส�ำคัญ ระบบควบคุมกำรประชุมจะต้องพร้อม

ใช้งำนก่อนกำรประชุม หลำยท่ำนอำจจะงงว่ำต้องด�ำเนินกำรอะไรท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ด�ำเนินกำรเพื่ออะไร

เรื่องนี้สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐำนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรอ้ำงอิงหรือ

ตรวจสอบว่ำได้มีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนจริง ๆ อำทิ กำรจองห้องประชุมผ่ำนแบบฟอร์มเอกสำร หรือ

กำรจองผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

 2. ประธำนในที่ประชุมจะต้องสำมำรถตัดสัญญำณเสียงหรือภำพ หรือทั้งภำพทั้งเสียงได้ หรือสั่งให้หยุดกำรส่ง

ข้อมูลใด ๆ ของผู้ร่วมประชุมผ่ำนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งทันที หำกมีกรณีจ�ำเป็น ฉุกเฉิน แล้วแต่กรณี

 3. ในระหว่ำงกำรประชุมทุกคนสำมำรถดูข้อมูลกำรประชุมที่ก�ำลังเสนอในที่ประชุมผ่ำนเครื่องหรืออุปกรณ์

สื่อสำรของตนเองได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีควำมต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เว้นแต่จะมีเหตุให้ต้องตัดสัญญำณ

ของประธำนในกำรประชุม

 ปัญหำจำกกำรปฏิบัตติำมประกำศกระทรวง ICT นี้ ให้ปลัดกระทรวง ICT เป็นผู้มีอ�ำนำจตีควำมและวินิจฉัย

ปัญหำอันเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมประกำศ ฯ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรพิจำรณำ ตีควำม และวินิจฉัยปัญหำ

 ระบบควบคุมกำรประชุมที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมประกำศกระทรวง ICT ฉบบันีต้้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์

ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั

ด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553 หรือมำตรฐำนอื่นท่ีเทียบเท่ำ ไม่ว่ำผู้ให้บริกำรระบบดังกล่ำวจะเป็น

หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน 
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 มำถึงย่อหน้ำนี้หลำย ๆ  ท่ำนนึกว่ำจะจบแล้วใช่มั้ยคะ แต่ยังค่ะ เรำยังจะต้องไปศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำร

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทำงท่ีหน่วยงำนจะต้องด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว

ผู้เขียนได้สรุปเพื่อให้ง่ำย ดังนี้

 หน่วยงำนต้องจดัให้มนีโยบำยในกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย

  กำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ

 £ จัดให้มีระบบสำรสนเทศและระบบส�ำรองของสำรสนเทศ ซึ่งอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน

  จัดท�ำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้สำมำรถใช้งำนสำรสนเทศได้ตำมปกติ อย่ำงต่อเนื่อง

  มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ

 หน่วยงำนต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำน อย่ำงน้อย

ต้องประกอบด้วยกระบวนกำร ดังนี้

  ต้องจัดท�ำข้อปฏบิตัทิีส่อดคล้องกับนโยบำยกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำน

£  ต้องประกำศนโยบำยและข้อปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทรำบ เพื่อให้เข้ำถึง เข้ำใจและปฏิบัติตำมได้

  £ก�ำหนดผู้รับผิดชอบตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติดังกล่ำวให้ชัดเจน

£  ต้องทบทวน ปรับปรุงนโยบำย และข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 ลองตรวจสอบ      กันดูนะคะว่ำ หน่วยงำนท่ีเรำสังกัดมีครบตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนเข้ำใจว่ำ

หลำย ๆ หน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชนมีกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวอยู่บ้ำงแล้ว 
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 ข้อก�ำหนดอื่นที่จ�ำเป็นซึ่งหน่วยงำนจะต้องด�ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 

 - ให้มีข้อก�ำหนดกำรเข้ำถึงและควบคุมกำรใช้สำรสนเทศ (Access Control) 

 - ให้มข้ีอก�ำหนดกำรใช้งำนตำมภำรกิจเพือ่ควบคมุกำรเข้ำถงึสำรสนเทศ (Business Requirement for Access 

Control)

 - ให้มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน (User Access Management)

 - ให้มีกำรก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน (User Responsibilities)

 - ให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงเครือข่ำย (Network Access Control)

 - ให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำร (Operating System Access Control)

 - ให้มกีำรควบคุมกำรเข้ำถงึโปรแกรมประยุกต์หรอืแอปพลเิคชนัและสำรสนเทศ (Application and Information 

Access Control)

 - หน่วยงำนของรัฐที่มีระบบสำรสนเทศต้องจัดท�ำระบบส�ำรอง

 - หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ

 - หน่วยงำนของรัฐต้องก�ำหนดควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสำรสนเทศเกิดควำม

เสียหำยหรืออันตรำยใด แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใดอันเน่ืองมำจำกควำมบกพร่อง ละเลย หรือฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมแนว

นโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ



DSI ไตรสาร72

 ทำงเลือกในโลกยุคดิจิทัลท�ำให้กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกทำงเลือกหน่ึงในกำรปฏิบัติงำนในโลก

ยุคดิจิทัลหรือในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยำก หำกท่ำนได้ศึกษำรำยละเอียดอย่ำงครบถ้วน

กำรที่ประเทศไทยมีกฎหมำยที่ทันสมัย และสำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ย่อมส่งผลกระทบ

ในเชิงบวก ประโยชน์อย่ำงมำกต่อทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ประหยัดต้นทุนและระยะเวลำในกำรจัดประชุม

และกำรเดินทำงไปร่วมประชุม สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจจะเติบโต ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะผลักดันให้ประเทศ

มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เสริมควำมมั่นใจ สร้ำงควำมเช่ือมั่นในทุกมิติ ก้ำวไปสู่วิสัยทัศน์

ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

 ท่ำนสำมำรถดูข้อมูลกฎหมำยได้ในเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th  หัวข้อ กฎหมำย/

ระเบียบฯ หัวข้อย่อย กฎหมำย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ัวไป หรือเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ 

ติดตำมกฎหมำยใหม่ ๆ กันอย่ำงต่อเนื่องนะคะ สวัสดีค่ะ





เล็บครุฑลังกา : ภาชนะจากธรรมชาติ

 ปัจจุบันมีขยะพลำสติกและโฟมจ�ำนวนมำก ท�ำให้เกิดปัญหำขยะอุดตันตำมท่อระบำยน�้ำ ซึ่งเป็นสำเหตุหน่ึง

ที่ท�ำให้เกิดน�้ำท่วม นอกจำกนี้ กำรทิ้งขยะพลำสติกและโฟมลงแม่น�้ำ ล�ำคลอง หรือกระจัดกระจำยไปทั่ว ยังท�ำให้

เสียทัศนียภำพ เกิดอันตรำยต่อระบบย่อยของสัตว์น�้ำ และที่ส�ำคัญผลจำกกระบวนกำรผลิตจนถึงกำรก�ำจัดพลำสติก และ

โฟมหลังกำรใช้งำน ก่อให้เกิดภำวะโลกร้อน (Global Warming) หลำย ๆ หน่วยงำนจึงพยำยำมหำวิธีช่วยโลกของเรำ

ด้วยกำรหำวัสดุอื่นมำใช้ทดแทน หลำย ๆ ท่ำนอำจนึกถึงถุงผ้ำหรือปิ่นโต แต่เรำขอแนะน�ำวัสดุจำกธรรมชำติ 100 %  

นั่นคือ “ใบเล็บครุฑลังกำ” ซึ่งนอกจำกจะปลูกเพื่อควำมสวยงำมแล้ว ใบของต้นเล็บครุฑลังกำ ยังสำมำรถน�ำมำใช้แทน

ภำชนะพลำสติกและกล่องโฟมได้ ฉะนั้นเรำมำช่วยกันลดใช้โฟมและพลำสติก เพื่อช่วยโลกของเรำกันนะคะ

 “ต้นเล็บครุฑลังกำ” เป็นไม้ประดับมีล�ำต้นและทรงพุ่มไม่สูง นิยมปลูกในกระถำงและแปลงจัดสวน ใบมีลักษณะ

โดดเด่นตรงใบทรงกลมที่คล้ำยกับกระทงหรือถ้วย มีลวดลำยสวยงำม ซึ่งมันสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย

รปูแบบ เช่น สำมำรถน�ำไปทอด หรือน�ำไปต้มเพือ่ใช้แกล้มกบัน�ำ้พรกิ และยงัสำมำรถน�ำไปใช้เป็นภำชนะใส่อำหำรแห้งได้ 

เช่น ขนมหวำนไทย ของผัดแห้ง ของทอด เป็นต้น
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 ประโยชน์เล็บครุฑลังกำ 

 1. เล็บครุฑมีลักษณะใบแปลก มีลำยประ ขอบใบหยักคล้ำยกรงเล็บ ทรงพุ่มหนำ และเตี้ย จึงนิยมปลูกเป็น

ไม้ประดับต้น และประดับใบ โดยส่วนมำกจะนิยมปลูกในกระถำงประดับตำมหน้ำบ้ำนหรือในอำคำร

 2. ยอดอ่อน และใบอ่อนมีกลิ่นหอม สำมำรถน�ำมำทอดเป็นผักหรือใช้รับประทำนเป็นเครื่องเคียง

 3. ใบน�ำมำเป็นภำชนะใส่อำหำรได้ หำกดูแลบ�ำรุงรักษำให้ถูกวิธี จะท�ำให้ใบงุ้มสวยเป็นรูปทรงคล้ำยถ้วย 

 4. ใบน�ำมำขย�ำ และใช้ทำเนื้อสัตว์ ก่อนน�ำไปย่ำง ซึ่งช่วยให้เนื้อสัตว์มีกลิ่นหอม น่ำรับประทำนมำกขึ้น

 5. ใบเล็บครุฑมีน�้ำหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอม สำมำรถน�ำมำสกัดส�ำหรับใช้เป็นส่วนผสมของน�้ำหอม หรือน�้ำมัน

ส�ำหรับประโยชน์ในด้ำนควำมสวยงำม

 6. ขอบใบเล็บครุฑมีหยักเป็นฟันเลื่อยจ�ำนวนมำก บำงชนดิหยกัตืน้ บำงชนดิหยกัลกึ ท�ำให้ดแูลคล้ำยกรงเลบ็ครฑุ 

ซึ่งเชื่อว่ำ หำกปลูกแล้วจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรำยต่ำงๆ ท้ังภูตผี มนต์ด�ำ และส่ิงอัปมงคลไม่ให้มำกล�้ำกรำย

ผู้ปลูกหรือสมำชิกในครอบครัว
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 ใบ

 • ใบน�ำมำต้มดื่มแก้อำกำรปวดหัว แก้ไมเกรน แก้ปวดหัวข้ำงเดียว

 • น�้ำต้มจำกใบมีกลิ่นหอม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำย

 • น�้ำต้มจำกใบใช้ดื่ม แก้อำกำรปวดตำมข้อต่ำง ๆ

 • น�ำใบมำต�ำบด ส�ำหรับพอกรักษำแผลแก้แผลอักเสบ

 • น�ำมำพอกทำนรักษำโรคผิวหนังผื่นคัน

 • น�ำมำพอกทำรักษำโรคผิวหนัง กลำก เกลื้อน

 • ใบน�ำมำขย�ำแล้วอุดรูจมูก ส�ำหรับแก้เลือดก�ำเดำออก

 ล�ำต้น

 • น�ำมำต้มดื่มช่วยดับพิษร้อน

 • น�ำมำต้มดื่มช่วยรักษำอำกำรท้องร่วง

 • น�ำมำต้มดื่มแก้อำกำรปวดหัว ช่วยลดไข้

 • แก่นล�ำต้นน�ำมำฝนใช้ทำสมำนแผล

 รำก

 • ช่วยขับปัสสำวะ

 • ช่วยให้ผ่อนคลำย

 • แก้ปวดตำมข้อ
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 วิธีกำรปลูกต้นเล็บครุฑลังกำ 

 สำมำรถปลูกใส่กระถำง หรือปลูกลงดินได้เลย และสำมำรถปลูกด้วยกำรเพำะเมล็ด แต่ทั่วไปนิยมใช้กำรปักช�ำ 

และกำรตอนกิ่ง เพรำะจะได้ต้นที่ไม่สูงมำกนัก และสำมำรถบังคับให้แตกกิ่งเป็นพุ่มใหญ่เหมือนกำรปลูกด้วยเมล็ดได้ 

ต้นเล็บครฑุลังกำชอบอำกำศชืน้และฝนตก  แต่หำกต้องกำรให้ต้นและใบใหญ่ ควรปลกูลงดนิ และไม่จ�ำเป็นต้องรดน�ำ้ทกุวนั

 กำรปลูกด้วยเมล็ด 

 • น�ำเมล็ดแช่น�้ำที่ผสมน�้ำตำลประมำณ 10% เช่น น�้ำ 1 ลิตร ใช้น�้ำตำล 100 กรัม โดยแช่เมล็ดนำน 6 ชั่วโมง

 • น�ำเมล็ดลงเพำะในถุงเพำะช�ำ ถุงละ 1-2 เมล็ด

 • จำกนั้น น�ำถุงเพำะช�ำวำงไว้ในที่แสงแดดร�ำไร รดน�้ำวันละ 1 ครั้ง ทุกวัน ประมำณ 7-15 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก

 • หลังจำกนั้น ต้นพันธุ์แตกใบแล้ว 3-5 ใบ จึงน�ำปลูกลงดินได้ หรือหำกปลูกในกระถำงอำจปล่อยให้เติบโต

สักระยะ ก่อนเปลี่ยนกระถำงที่มีขนำดใหญ่กว่ำ
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 กำรเพำะพันธุ์ต้นเล็บครุฑลังกำ

 1. เริ่มจำกเตรียมดินปักช�ำ สำมำรถใช้ดินผสมที่มีวำงจ�ำหน่ำยทั่วไปได้

 2. จำกนั้นรดน�้ำให้ชุ่ม ใช้ไม้หรือเหล็กแทง น�ำก่อนจะท�ำให้ปักง่ำยและกิ่งไม่ช�้ำ

 3. จำกนั้นวำงถุงปักช�ำไว้ในร่มร�ำไร รดน�้ำให้ชุ่ม อย่ำขยับถุงบ่อย พยำยำมรดน�้ำอย่ำให้ดินแห้ง

 4. รอ 2 สัปดำห์จะเริ่มมียอดแทงออกมำ หำกอยำกให้โตเร็วสำมำรถใส่ปุ๋ยบ�ำรุงดินได้เลย

 เคล็ดลับกำรปลูกและดูแลให้ใบเป็นรูปถ้วย

 หำกต้องกำรน�ำใบไปเป็นภำชนะใส่อำหำร

  - ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพรำะขึ้นอยู่กับแสง น�้ำ และควำมชื้น ต้นไม้ชนิดนี้ชอบดินร่วนปนทรำย

  - ถ้ำปลูกในป่ำทึบไม่ค่อยโดนแดดใบจะแบไม่เป็นรูปถ้วย

  - แต่ถ้ำแดดจัดใบจะเล็กลงและเหลือง

  - ฉะนั้น ควรปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ โดนแดดร�ำไร จะได้ใบสีเขียวสดมันเป็นรูปถ้วย เหมำะส�ำหรับน�ำไปใส่

อำหำรได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.kasetsanook.com/
https://www.chiangmainews.co.th
/page/archives/1036506
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ที่ท�างานของฉัน นั้นแสนสุข 

 ไม่ว่ำเรำจะท�ำงำนใดก็ตำม ควรมีควำมสุขในกำรท�ำงำน แม้ว่ำบำงครั้งเรำเหน่ือย แต่เมื่อมองเห็นผลส�ำเร็จ

ของกำรท�ำงำน ก็จะมองข้ำมอุปสรรคไปอย่ำงง่ำยดำย หำกต้องกำรให้กำรท�ำงำนเต็มไปด้วยควำมสุข ต้องรู้สึกสนุก

กับงำน ไม่ว่ำเรำจะเจออุปสรรคในกำรท�ำงำนที่หนักหนำสำหัสเพียงใด ต้องผ่ำนพ้นไปได้ กำรท�ำงำนไม่เพียงแต่ต้อง

มีควำมสุขเท่ำนั้น แต่ต้องเป็นกำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย จึงจะท�ำให้เรำเป็นคนท่ีท�ำงำนดีท�ำงำนเก่ง จนเป็น

ที่พึงพอใจของเจ้ำนำย แต่กำรท�ำงำนอย่ำงไรจึงจะมีควำมสุขนั้น เป็นเร่ืองที่อธิบำยได้ยำก เพรำะคนท�ำงำนแต่ละคน

ต่ำงมีวิธีกำรในกำรท�ำงำนที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับแนวคิดและกำรปรับใช้ คนท�ำงำนจึงต้องคิดวิเครำะห์เองว่ำ มีวิธีกำรใด

ที่จะท�ำให้กำรท�ำงำนนั้นมีประสิทธิภำพ และในขณะเดียวกันก็ท�ำให้ตนเองมีควำมสุขในกำรท�ำงำนด้วย DSI ไตรสำร

มีเคล็ด (ไม่) ลับมำฝำกคนท�ำงำนทุกคน ดังต่อไปนี้

 เป็นเพื่อนร่วมงำนที่ดี

 ในกำรท�ำงำนนั้นเรำจะต้องรู้จักหนำ้ที่ มีควำมรับผิดชอบ และขวนขวำยแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ ท�ำตัวให้เป็น

ที่รักของผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน กำรที่เรำท�ำตัวเป็นเพื่อนร่วมงำนที่ดี ไม่เพียงแต่จะท�ำให้เรำท�ำงำนอย่ำง

มีควำมสุขเท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำรเพิ่มควำมก้ำวหน้ำอีกด้วย กำรช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ จะท�ำให้เรำได้รับควำมช่วยเหลือ

ตอบแทน ดังนั้น เมื่อติดขัดปัญหำอะไรก็ตำม เรำก็จะผ่ำนพ้นไปได้อย่ำงไม่ยำกเย็น

 รักษำมำรยำทในกำรท�ำงำน

 กำรท�ำงำนโดยยึดถือระเบียบ และเคำรพกฎกติกำ จะท�ำให้เรำอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงรำบรื่น ไร้อุปสรรค

ในกำรท�ำงำน กำรรู้จักมำรยำทในกำรท�ำงำน ไม่เพียงเป็นกำรเคำรพผู้อื่น แต่ยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้คนอื่นได้เคำรพเรำ

ในควำมเป็นคนท�ำงำนมืออำชีพ รู้ว่ำอะไรควรท�ำ และอะไรไม่ควรท�ำในที่ท�ำงำน

นางสาวนภัสสร แสนแจ้1

1

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 สร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่ดี

          บรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เรำมีควำมสุขมำกขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะท�ำให้

เรำเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงำน ปฏิเสธไม่ได้ว่ำรอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำน ท�ำให้เพื่อนร่วมงำน

รู้สึกได้ถึงควำมเป็นมิตร และเมื่อมีควำมสุข ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนก็จะเกิดขึ้นอย่ำงไม่ยำกเย็น

 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงำน

          กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงำน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ จะท�ำให้กำรท�ำงำน

มีควำมรำบรื่นมำกขึ้น เรำช่วยเหลือเขำ เขำก็ช่วยเหลือเรำ เมื่อคนท�ำงำนที่อยู่ในสถำนที่เดียวกันพร้อมให้ควำมช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน กำรด�ำเนินงำนขององค์กรก็จะมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน

 ปัจจัยที่จะช่วยให้กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพนั้นมีอยู่หลำยแนวทำง ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะใช้วิธีไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เรำ

ต้องคิดไว้เสมอ คือ กำรท�ำงำนนั้นจะมีประสิทธิภำพได้ ต้องเกิดจำกกำรท�ำงำนที่มีควำมสุขควบคู่กันไป หำกวันใดวันหนึ่ง

เรำเริ่มรู้สึกเบื่องำน เรำต้องต้องเริ่มคิดแล้วว่ำ จะต้องท�ำอย่ำงไรจึงจะท�ำให้กำรท�ำงำนนั้นกลับมำมีควำมสุขเช่นเดิม 

มีวิธีง่ำย ๆ มำแนะน�ำ ดังนี้

 1. กำรแก้ปัญหำอย่ำงถูกวิธ ี ในกำรท�ำงำนย่อมมีปัญหำเกิดขึ้นได้ อย่ำแก้ปัญหำโดยกำรใช้อำรมณ์ ซึ่งจะท�ำให้

เครียดมำกขึ้น เพรำะทุกปัญหำย่อมมีทำงออก หำกคิดไม่ออกควรหำคนช่วย หำกสงสัยให้ถำมเพื่อนร่วมงำนหรือผู้รู้ และ

เมื่อแก้ปัญหำได้จะส่งผลให้เกิดควำมสบำยใจ หำยเครียด

 2. กำรพัฒนำทักษะในกำรท�ำงำน บำงคนท�ำงำนที่ไม่ถนัด งำนที่ยำก งำนไม่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ท�ำให้

ผลงำนออกมำไม่ด ีส่งผลให้หมดก�ำลังใจในกำรท�ำงำน ดังนั้น กำรพัฒนำตนเองจะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จกับงำนมำกขึ้น 

พร้อมจะได้รับกำรยอมรับจำกผู้ร่วมงำนและหัวหน้ำ จะท�ำให้รู้สึกมีควำมสุข และภำคภูมิใจในงำนที่ท�ำมำกขึ้น
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 3. กำรปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในสถำนที่ท�ำงำน จัดของให้เป็นระเบียบและดูสะอำดตำ หำภำพครอบครัว คนรัก 

หรือของที่มีค่ำทำงจิตใจวำงไว้ใกล้ตัว เพื่อเตือนให้มีก�ำลังใจในกำรท�ำงำน หรือจัดกระถำงต้นไม้ แจกันดอกไม้ เพื่อควำม

สดชื่นกับสถำนที่ท�ำงำน

 4. กำรบริหำรเวลำอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้กำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีเวลำเหลือส�ำหรับกำรพักผ่อน

กับครอบครัว ท�ำให้เครียดน้อยลง ควรทบทวนดูว่ำ ใช้เวลำแต่ละวันไปกับเรื่องใดบ้ำง เพื่อกำรจัดแบ่งเวลำให้เหมำะสม 

ทั้งกำรท�ำงำน สังสรรค์ ครอบครัว และกำรพักผ่อน

 5. กำรปรับเปลี่ยนควำมคิด ถ้ำเรำรู้จักปรับเปลี่ยนควำมคิดในแง่มุมใหม่ จะช่วยให้เครียดน้อยลง หำกรู้สึกว่ำ

ตัวเองคิดมำก ควรหยุดคิดสักพัก คิดให้ยืดหยุ ่นมำกข้ึนกว่ำเดิม คิดอย่ำงมีเหตุผล คิดอย่ำงท่ีคนอื่นคิด และคิดถึง

คนอื่นเสมอ

 6. กำรพักผ่อนหย่อนใจ หลังเลิกงำนแล้ว ควรได้พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อนคลำยจิตใจท�ำให้พร้อมที่จะกลับไป

ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มำกมำย ควรเลือกตรงข้ำมกับงำนที่ท�ำอยู่ประจ�ำ

 7. กำรรู้จักยืนยันสิทธิของตน ควำมเครียดอำจเกิดจำกควำมเกรงใจผู้อื่นมำกเกินไป สิทธิท่ีควรรักษำ คือ สิทธิ

ที่จะปฏิเสธอย่ำงมีเหตุผล สิทธิที่จะท�ำงำนด่วนของตนให้เสร็จก่อน สิทธิที่จะไต่ถำมเพรำะควำมไม่เข้ำใจ สิทธิเปลี่ยนใจ

เมื่อได้ข้อมูลใหม่
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  8. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ จิตใจที่เข้มแข็ง จะช่วยให้เอำชนะควำมเครียดได้ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ทำงจิตใจโดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ตนเอง พัฒนำปรับปรุงตัวเอง ควรเข้ำใจชีวิตว่ำ ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่ควรยึดติด

กับอดีต หรือกังวลกับอนำคตมำกเกินไป 

  9. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงำน ท�ำได้โดยเอำใจเขำมำใส่ใจเรำอยู่เสมอ เป็นผู้ฟังที่ดี คิดก่อนพูด 

วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้อื่น ไม่เอำแต่ใจตัวเอง

 10. กำรแสดงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสม ควรฝึกควบคมุอำรมณ์ คดิก่อนท�ำ ท�ำอย่ำงเหมำะสม จะท�ำให้ไม่เกิดปัญหำ

ภำยหลัง เมื่ออำรมณ์ดี ควรแสดงออกด้วยกำรยิ้ม พูดเล่น ฮัมเพลง เพื่อให้คนใกล้ชิดรู้สึกดีไปด้วย

 11. กำรออกก�ำลังกำยที่เหมำะสม กำรใช้พลังงำนจนเหน่ือยและเหง่ือออกจะช่วยคลำยเครียดได้ หลังเลิกงำน

หรอืในวนัหยดุ ควรออกก�ำลังกำยหรือเล่นกีฬำกับกลุ่มเพื่อน จะรู้สกึสนกุสนำนและเพลิดเพลนิยิง่ขึน้ กำรช่วยกนัท�ำงำนบ้ำน

ในวันหยุด ก็ถือว่ำเป็นกำรออกก�ำลังกำยที่ดีและช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ในครอบครัว

DSI ไตรสาร83



 12. กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค ์จะช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน “สวัสดี” “ขอโทษ” “ขอบคุณ” เป็นค�ำพูด

ที่ควรพูดติดปำก หมั่นพูดชมเชย ถำมทุกข์สุข ให้ก�ำลังใจ ประสำนควำมเข้ำใจ เพื่อลดควำมขัดแย้งในกำรท�ำงำน จะช่วย

ตดัปัญหำ ลดควำมเครยีดได้

 13. กำรฝึกเทคนิคคลำยเครียด เช่น กำรหำยใจเข้ำลึก ๆ ให้ท้องพอง และหำยใจออกช้ำ ๆ ให้ท้องแฟบ จะช่วย

ชะลอควำมโกรธ คลำยควำมกังวล ลดควำมกลัวและควำมตื่นเต้นได้ นอกจำกนี้ควรฝึกสมำธิเพื่อสงบจิตใจ โดยมสีตอิยูก่บั

ลมหำยใจเข้ำออก จะช่วยคลำยเครียดได้เป็นอย่ำงดี

 14. กำรพดูคยุปรกึษำปัญหำท่ีหนกัใจกบัคนใกล้ชดิ กำรได้พดูส่ิงอดัอัน้ในใจออกไป และได้ค�ำปลอบประโลมกลบัมำ 

จะท�ำให้รูส้กึดขีึน้ สบำยใจขึน้ และเมือ่สบำยใจสมองจะปลอดโปร่ง และจะท�ำให้คดิแก้ปัญหำได้ในเวลำต่อมำ

 เมื่อท�ำได้ตำมท่ีกล่ำวไว้ก็จะท�ำให้กำรท�ำงำนนั้นมีประสิทธิภำพและตัวเรำเองก็มีควำมสุขกับกำรท�ำงำนมำกขึ้น 

จงึเหน็พ้องต้องกนัว่ำ “ทีท่�ำงำนของฉนั นัน้แสนสขุ”

ขอขอบคุณ
JOB DB
CAMPUS STAR
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภาพ

 “สุขภำพดีไม่มีขำย อยำกได้ต้องท�ำเอง” เชื่อว่ำสุขภำพที่ดีเป็นสิ่งที่ใครหลำย ๆ คนพึงปรำรถนำ และกำรที่เรำ

จะมีสุขภำพที่ดีได้นั้นจะต้องเริ่มจำกกำรดูแลตัวเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรกิน กำรพักผ่อน  และกำรออกก�ำลังกำย ซึง่สิง่เหล่ำนี้

เป็นวิธีที่ท�ำได้ง่ำยและดีที่สุด แต่หลำย ๆ คน ยังมีควำมเข้ำใจผิดว่ำ “คนผอม” เท่ำนั้นที่จะมีสุขภำพดี จึงพยำยำมอด

อำหำรเพื่อให้ได้หุ่นที่ผอมเพรียว หรือมีน�้ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำนซึ่งเป็นควำมคิดที่ไม่ถูกต้อง เพรำะกำรลดน�้ำหนัก

โดยกำรอดอำหำรนั้น เป็นวิธีที่ท�ำได้ยำก และค่อนข้ำงทรมำน ท้ังยังส่งผลกระทบต่อสุขภำพของเรำอย่ำงร้ำยแรง

เรำจึงลองคิดและหำมุมมองในกำรสร้ำงสุขภำพที่ดีแบบใหม่ โดยกำรกินอำหำรดีและมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ

ในแต่ละวัน ดื่มน�้ำในปริมำณ 8 – 12 แก้ว ต่อวัน รวมท้ังออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ ถ้ำเรำสำมำรถปฏิบัติส่ิงเหล่ำนี้

ได้อย่ำงต่อเน่ือง ส่ิงที่จะได้รับคือ ร่ำงกำยที่แข็งแรง ผิวพรรณที่สดใส พร้อมที่จะด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่ำงมั่นใจ

นอกจำกนี้ยังท�ำให้เรำไม่เจ็บป่วยง่ำย โรคภัยต่ำง ๆ ไม่เบียดเบียน และยังท�ำให้เรำมีอำยุที่ยืนยำวอีกด้วย วิธีเหล่ำนี้

เป็นวิธทีีง่่ำย จึงอยำกให้ทุก ๆ  คนได้ลองปฏิบัตกิันเพื่อจะได้มำซึ่งสุขภำพที่ดี เพรำะกำรไม่มโีรคเป็นลำภอันประเสริฐ นัน่เอง

     กรมสอบสวนคดีพิเศษเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำย และเพื่อให้สมำชิกในองค์กำรมีสุขภำพที่ดี

จึงได้เชิญชวนให้ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วม กิจกรรม Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภำพ ปี 2020

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้เกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรที่ดี

ตำมหลักโภชนำกำร และกำรออกก�ำลังกำยให้เหมำะสมกับร่ำงกำยของตนเอง ซึ่งได้เรียนเชิญ คุณเมจิ อโณมำ คุ๊ก 

กูรูด้ำนสุขภำพและกำรออกก�ำลังกำยมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรออกก�ำลังกำย รวมทั้งร่วม

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรดูแลสุขภำพและวิธีกำรออกก�ำลังกำย ณ บริเวณโถงกลำง ชั้น G อำคำรกรมสอบสวน

คดีพิเศษ โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประมำณ 100 คน 

 กำรมีสุขภำพที่ดีนั้น  ต้องเริ่มจำกตัวเรำเอง คือ ต้องพยำยำมเรียนรู ้ ศึกษำข้อมูลจำกหลำย ๆ ทำง แล้ว

ค่อยเลือกมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับตัวเรำ ดังนั้น กำรออกก�ำลังกำยจึงไม่ใช่แค่กำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรง

เท่ำนั้นแต่ยังรวมถึงกำรสร้ำงบุคลิกที่ดี กำรดูแลสุขภำพของตัวเองอย่ำงเหมำะสมและถูกต้อง เช่น กำรรับประทำนอำหำร

ที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย กำรพักผ่อนที่เพียงพอ กำรป้องกันโรค กำรมีไลฟ์สไตล์ (Life Style) ที่ถูกต้อง ไม่ท�ำลำยสุขภำพ

ของตัวเองทั้งระยะสั้นและระยะยำว และที่ส�ำคัญคือ ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ จะส่งผลให้ร่ำงกำย มีควำมแข็งแรง 

สดชื่น กระฉับกระเฉง เนื่องจำกกำรด�ำรงชีวิตของคนเรำในสังคมยุคปัจจุบัน  ทั้งในเมืองเล็กเมืองใหญ่ ในแต่ละวันจะต้อง

ตื่นแต่เช้ำ เร่งรีบไปท�ำงำน ตอนเย็นเลิกงำนแล้วต้องรีบกลับบ้ำน ดังน้ันกำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำใดดีท่ีสุดนั้น

คงตอบชัดเจนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเวลำ และควำมพร้อมของแต่ละบุคคล นอกจำกนั้น กำรมีสุขภำพดี จะส่งผลให้สุขภำพจิตใจ

สดใสร่ำเริงตำมไปด้วย

ส่วนประชาสัมพันธ์1
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ส�านักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม



 กำรมีสุขภำพดีนั้น ไม่ใช่แค่กำรตั้งเป้ำหมำยแล้วอยำกท�ำ เรำต้องสร้ำงกฎระเบียบให้กับตนเอง อย่ำตั้งเป้ำหมำย

บนควำมอยำกหรือไม่อยำก เพรำะถ้ำเมื่อใดที่เรำใช้ควำมอยำกเป็นเกณฑ์ในกำรดูแลสุขภำพแล้ว มักจะไม่เห็นผล สุดท้ำย

ก็ล้มเหลว ท้อแท้ เหนื่อยและเบื่อหน่ำยในที่สุด วันน้ีจึงอยำกให้ทุก ๆ คน มองย้อนกลับไปพิจำรณำตนเองใหม่ ลองคิด

ทบทวนสิง่ทีผ่่ำนมำในทุก ๆ เรือ่ง ค�ำว่ำ “ประสบควำมส�ำเรจ็” ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นคนรวย เพรำะควำมส�ำเร็จไม่ได้วัดกนัที่

ของมค่ีำ รำคำแพง แต่ควำมส�ำเรจ็เป็นสิง่ทีพ่สิจูน์คน แม้ว่ำเรำไม่เคยประสบควำมส�ำเร็จเรื่องใดเลย แต่เรำสำมำรถเรียนรู้

จำกควำมผดิพลำด แก้ไข แล้วท�ำใหม่โดยไม่ท้อถอยจนเกดิควำมส�ำเรจ็ นัน่คอื ควำมส�ำเรจ็ทีแ่ท้จรงิทีท่�ำให้เรำภำคภมูไิด้ว่ำ 

เรำสำมำรถฝ่ำฟันอุปสรรคเหล่ำนั้นได้ส�ำเร็จ

 ย้อนกลับมำดูเรื่องสุขภำพในปัจจุบันของเรำ ลองส�ำรวจตัวเองสักนิดว่ำ สุขภำพของเรำเป็นอย่ำงไร จำกคนที่

ไม่เคยเป็นโรคเบำหวำน จำกคนที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเส้นเลือดปกติ ปัจจุบัน มำครบหมดทุกโรค ให้ลองสังเกตดูว่ำ

กิจวัตรที่เรำท�ำประจ�ำ เช่น เมื่อก่อนเคยเดินขึ้นบันไดหลำย ๆ ขั้นโดยไม่เหนื่อย แต่ระยะหลังรู้สึกเหนื่อย ตรงนั้นคือ

สัญญำณที่ก�ำลังบอกว่ำ สุขภำพชีวิตของเรำในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำจะเป็นอย่ำงไร

 สขุภำพมคีวำมส�ำคญักบัชีวติของเรำมำก กำรทีเ่รำมสีขุภำพร่ำงกำยทีแ่ขง็แรง จะท�ำให้มคีวำมเสีย่งน้อยกว่ำผู้อืน่ 

ท�ำไมโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และฝุน่ PM 2.5 ท�ำให้บำงคนเสยีชวีติ ขณะทีบ่ำงคนเป็นแล้วรักษำหำยได้ 

ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวมักจะมีอำกำรเหนื่อยง่ำย ส่วนผู้ที่ออกก�ำลังกำยเป็นประจ�ำจะมีสุขภำพที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกัน

โรคที่ดี นอกจำกนี้อำหำรที่รับประทำนในทุกวัน ๆ ก็มีผลโดยตรงต่อสุขภำพ เช่น ข้ำวเหนียว มักจะมีควำมเข้ำใจที่ผิดว่ำ 

รับประทำนข้ำวเหนียวแล้วอ้วน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ข้ำวเหนียว คือ อำหำรที่ให้พลังงำนสูง หรือบำงคนมีควำมเข้ำใจที่ผิดว่ำ 

อำหำรทีม่รีำคำแพง คอื อำหำรทีด่ ีหรอื อำหำรดต้ีองเป็นอำหำรออร์แกนิคเท่ำน้ัน แต่ค�ำตอบทีแ่ท้จรงิ คอื กำรรบัประทำน

อำหำรที่ดี คือ รับประทำนอำหำรที่สะอำด ถูกสุขอนำมัยให้ครบ 5 หมู่ 

 กำรทุ่มเทเวลำ ด้วยควำมอดทนและยอมเหนื่อย คือ กำรลงทุนอย่ำงหนึ่งที่มีควำมท้ำทำย และยำกกว่ำกำร

ควักเงินจ่ำย แต่ควำมเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ได้มำจำกกำรเอำชนะอุปสรรค ยิ่งล�ำบำกยำกเย็นมำกเท่ำใด จะท�ำให้เรำรู้จักค�ำว่ำ 

“คุณค่ำ” และรู้สึกว่ำ สิ่งที่ได้คือก�ำไรให้กับชีวิต เช่นเดียวกับกำรออกก�ำลังกำย เป้ำหมำยสูงสุดคือ กำรใช้พลังงำน

ให้ร่ำงกำยได้ออกก�ำลังทุกสัดส่วน อย่ำมองว่ำ กำรออกก�ำลังกำยเป็นกำรเผำผลำญไขมันเพียงอย่ำงเดียว เพรำะสิง่ทีไ่ด้รบั

จำกกำรออกก�ำลังกำยมีมำกกว่ำที่เรำคิด เช่น ควำมสนุก เสียงเพลงประกอบจังหวะในขณะออกก�ำลังกำยจะท�ำให้เรำ

เกิดควำมรู้สึกตื่นตัว ฝึกสติ ตำคอยดู หูคอยฟังเสียงเพลง ร่ำงกำยเคลื่อนไหว ประสำทสัมผัสท�ำงำนสัมพันธ์กันทั้งหมด 

และที่ส�ำคัญเป็นกำรฝึกสมองให้จดจ่ออยู่กับเสียงเพลง ลมหำยใจ และร่ำงกำย โดยผลลัพธ์ของกำรออกก�ำลังกำยนอกจำก

จะท�ำให้สุขภำพแข็งแรงแล้ว ยังส่งผลให้บุคลิกภำพดี รูปร่ำงได้สัดส่วน และในช่วงเวลำออกก�ำลังกำย ยังเป็นกำรฝึกจิต

ให้จดจ่อกับตัวเองซึ่งจะส่งผลดีในระยะยำวต่อสมำธิในกำรท�ำงำนด้วย
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 กำรออกก�ำลังกำย คือ กำรลงทุน 

 1. ลงทุนเวลำ บำงคนมักอ้ำงว่ำ “ไม่มีเวลำออกก�ำลังกำย”  ไม่มีเวลำท�ำน่ันท�ำน่ี แต่จริง ๆ แล้ว ทุกคนล้วนมี

นำฬิกำชีวิตที่เท่ำกัน เมื่อไม่มีเวลำ ก็ต้องจัดสรรเวลำให้ได้ แล้วกำรลงทุนเวลำจะต้องท�ำอย่ำงไร ก่อนอื่นให้คิดก่อนว่ำ

หำกมีเวลำว่ำง คุณชอบท�ำอะไร บำงคนชอบดูหนัง ฟังเพลง บำงคนชอบไปเดินห้ำงสรรพสินค้ำ บำงคนชอบเที่ยว

บำงคนชอบอ่ำนหนังสือ ขอให้แบ่งทอนเวลำชีวิตตรงนี้ออกมำสัก 15 นำที เพื่อไปออกก�ำลังกำยแบบนี้เป็นต้น

 

 2. ลงทุนแรงกำย กำรออกก�ำลังกำยเพื่อให้ได้รูปร่ำงที่ดี ไม่ใช่เรื่องง่ำย ต้องลงทุนด้วยกำรลงแรงกำย หลำยคน

กลวัทีจ่ะเหนือ่ย กลวัควำมปวดเมือ่ย ไม่สบำยตวั ถ้ำคิดอย่ำงนี้ก็เท่ำกับว่ำคุณไม่พร้อมที่จะลงแรง ขอให้เปลีย่นวธิคีดิใหม่ว่ำ 

กำรลงแรงเพือ่ออกก�ำลงักำย จะต้องเผชญิกับควำมเหน่ือย ควำมเมือ่ยล้ำต่ำง ๆ  ซึง่เป็นสิง่ท่ีต้องมำคูก่นั อย่ำไปกลวั ให้คดิว่ำ

กำรออกก�ำลังกำย ท�ำให้คุณได้เผำผลำญไขมัน เปลี่ยนควำมรู้สึกต่อต้ำนให้เป็นควำมรู้สึกที่ดี ให้รู้ไว้ว่ำ กำรที่หัวใจเต้นแรง

หำยใจแรง มีอำกำรหอบ เมื่อยล้ำ ควำมรู้สึกเหล่ำนี้คือกำรลงแรง เพื่อแลกกับกำรมีสุขภำพดี 

 3. ลงทุนควำมอดทน เมื่อเรำจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต ต้องเผชญิควำมท้ำท้ำยในช่วงเริม่ต้นทีรู่ส้กึว่ำยำก

เช่นเดียวกับกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มี “สุขภำพดี” เมื่อเริ่มต้นท�ำ อย่ำเพิ่งไปคำดหวังสู่ควำมส�ำเร็จปลำยทำง

เพียงอย่ำงเดียว อย่ำคำดหวังควำมสมบูรณ์แบบ ในช่วงแรกของกำรออกก�ำลังกำย อำจจะรู้สึกเหนื่อย หมดแรง แต่เมื่อ

ท�ำไปได้สักพัก จะเริ่มเคยชิน และไม่รู้สึกว่ำเหนื่อยอีกต่อไป กำรสร้ำงสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืน ต้องใช้ควำมอดทน ต้องค่อย ๆ   

ท�ำไปทีละขั้นอยำ่งมั่นคง  โดยไม่ต้องรีบร้อน ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำในส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ แต่ขอให้ท�ำในส่ิงท่ีดีที่สุดก็พอแล้ว (Don’t

have to be Great! Be Your Best!) 

 4. ลงทุนควำมเพียร ควำมสม�่ำเสมอในกำรพัฒนำตัวเองให้มี “สุขภำพดี” หรือรูปร่ำงท่ีดี จะต้องขยันท�ำ

เป็นประจ�ำ เพียรท�ำอยำ่งสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องท�ำไปเรื่อย ๆ จนกลำยเป็นอุปนิสัยติดตัว ไม่ใช่ว่ำท�ำเพียงเล็กน้อย

เมื่อได้ผลเป็นที่น่ำพอใจแล้วก็เลิกท�ำ หำกเป็นเช่นน้ี สุขภำพดีท่ีเพียรท�ำมำท้ังหมดก็หำยไปจำกคุณอยู่ดี

 สิ่งที่ส�ำคัญ คือ กำรมีสุขภำพดีไม่ใช่เป็นเรื่องของหุ่นท่ีดูดี หรือกำรลดน�้ำหนัก หำกเรำก�ำหนดเป้ำหมำยผิดจุด

กจ็ะท�ำให้เรำมองไม่เห็นถงึจดุหมำยอย่ำงอืน่ เพรำะฉะนัน้ต้องมองเป้ำหมำยระยะไกลเป็นหลกั ถ้ำเรำมองเป้ำหมำยระยะใกล้ 

เช่น วิ่งออกก�ำลังกำย 3 วันต่อสัปดำห์ พอเรำอำยุ 60 ปี เรำไม่สำมำรถวิ่งได้ทุกวัน เพรำะร่ำงกำยคนเรำย่อมเปลี่ยนไป

ตำมอำยุ เมื่ออำยุเปลี่ยนไป เรำก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรออกก�ำลังกำยให้เหมำะสมกับวัย เป็นต้น

 ส่วนกำรดูแลสุขภำพในเรื่องกำรรับประทำนอำหำรในชีวิตประจ�ำวันน้ัน ในบำงครั้งเรำไม่สำมำรถรับประทำน

อำหำรให้ครบ 5 หมู ่ได้ในแต่ละมื้อ แต่อำหำร 3 หมู่หลักท่ีจ�ำเป็น คือ (1) โปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ (2) คำร์โบไฮเดรต

เช่น ข้ำว หัวเผือก หัวมัน  และ (3)  ไขมัน เช่น เบคอน ซึ่งไขมันจะมีท้ังจำกเน้ือสัตว์ และไขมันจำกพืช กำรเปลี่ยนมำ

บริโภคไขมันในกลุ่มไขมันจำกพืชหรือจำกปลำ ซึ่งเป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวจึงเป็นทำงเลือกท่ีดีสุด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปริมำณ

ในกำรรับประทำนที่เหมำะสมด้วย ควรหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่ย่อยยำก เพรำะเมื่อเรำอำยุมำกขึ้น ระบบ

เผำผลำญในร่ำงกำยจะท�ำงำนน้อยลง จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดโรคอ้วน จ�ำไว้เสมอว่ำ “คุณกินอะไรเข้ำไป คุณก็เป็น

อย่ำงนั้น” (You are what you eat!)
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