
ปีท่ี 12 ฉบับ 1 พ.ศ. 2563

DSI จติอาสา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม

ไตรสาร



ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 1

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อาคารศูนยสงเสริมการทองเท่ียว 

องคการบริหารสวนจังหวัดอยุธยา

ถนนอูทอง ตําบลประตูชัย 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร 03-535-5464, 06-3203-9619

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา

อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท สระบุรี 

ลพบุรี ปทุมธานีนนทบุรี  

สมุทรปราการ

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 2

 (จังหวัดชลบุรี)

เลขท่ี 159/191 หมู 5 ถนนพัทยาเหนือ 

ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20150

โทร 03-841-0405

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแกว 

ฉะเชิงเทรา นครนายก

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 3

 

(จังหวัดนครราชสีมา)

เลขท่ี 1849/6 ถนนรวมเริงไชย

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 081-903-9156

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  นครราชสีมา 

ชัยภูมิ อุบลราชธานี บุรีรัมย  

สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร 

อํานาจเจริญ

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 4 

(จังหวัดขอนแกน) 

เลขท่ี 177/49 ถนนมิตรภาพ 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

โทร 04-346-8688

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ขอนแกน 

มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ 

มุกดาหาร สกลนคร นครพนม 

อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย 

บึงกาฬ

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5 

(จังหวัดเชียงใหม)

เลขท่ี 79/2 หมู 2 ถนนเจริญราษฏร 

ตําบลฟาฮาม อําเภอ เมือง 

จังหวัดเชียงใหม 50000

โทร 05-324-1737 – 8

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ เชียงใหม ลําพูน 

แมฮองสอน ลําปาง นาน แพร 

เชียงราย พะเยา

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 6

(จังหวัดพิษณุโลก)

เลขท่ี 5 หมู 5 อาคารบูรณาการ

กระทรวงยุติธรรม ช้ัน2 ตําบลหัวรอ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร 081-684-8166

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ พิษณุโลก พิจิตร 

สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก กําแพงเพชร 

นครสวรรค อุทัยธานี เพชรบูรณ

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 7 

(จังหวัดนครปฐม) 

เลขท่ี 99/20 หมู 5 ตําบลยายชา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

73110

โทร 062-261-6999

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ นครปฐม 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 8

 

(จังหวัดสุราษฏรธานี) 

เลขท่ี 58/33 หมู 5 ถนนสุราษฏร

-ปากน้ํา ตําบลบางกุง อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฏรธานี 84000

โทร 07-720-5202

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ระนอง สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ภูเก็ต

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 9 

(จังหวัดสงขลา) 

เลขท่ี 137/4 หมู 8 ตําบลทาชาง 

อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

90120 

โทร 07-430-0972

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ สงขลา พัทลุง ตรัง 

สตูล

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ

จังหวัดชายแดนภาคใต

(จังหวัดปตตานี)

คายอิงคยุทธบริหาร เลขท่ี 2 หมู 7 

ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก 

จังหวัดปตตานี 94170

โทร 07-334-0555

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส
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DSIดูแลท่ัวถึง



 วารสาร DSI ไตรสาร ปีที ่12 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม – ธนัวาคม 2562 

เป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พร้อมสานต่อในสิ่งท่ีด�าเนินการไปแล้วให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการเผชิญ

ความท้าทายใหม่ ๆ ภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในการสืบสวน สอบสวน

เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เพื่อประโยชน์สุขของ

ประเทศชาติและประชาชน

 
 ในรอบปีที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งด้านการบริหารราชการ 

การปฏริปูและปรบัปรงุกฎหมายการบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐั และระบบวธิกีารปฏิบตังิาน ภายใต้บรบิทแวดล้อม

ทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์การที่พร้อม

จะเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุกด้านอยู่เสมอ ทั้งยังพร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชน

เพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการอ�านวยความยุติธรรม และปกป้อง

ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส�าคัญ ดังจะเห็นได้จากผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในแง่มุมต่าง ๆ ที่น�ามาถ่ายทอดผ่านบทความในวารสารเล่มนี้ 

 หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะใด ๆ เกีย่วกบั วารสาร DSI ไตรสาร สามารถส่งมาได้ที ่กองบรรณาธกิารวารสาร 

DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่าน

เพื่อน�าไปปรับปรุงการจัดให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านมา 

ณ ที่นี้ด้วย

ค�ำถำม ยทุธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน 5 S ของกรมสอบสวนคดพิีเศษ มอีะไรบ้ำง
ส่งลุ้นรางวัลได้ที่ : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่ำนแรกจะได้รับรำงวัล กระเป๋ำผ้ำ DSI ท่ำนละ 1 รำงวัล

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจ�าฉบับ
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A C T I V I T Y
ประมวลภาพกิจกรรม



เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
DSI ร่วมพธีินอ้มร�ำลึก เนือ่งในวนัคลำ้ยวนัสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต 

โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง

 ขำ้รำชกำร DSI ร่วมจุดเทียนนอ้มร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณในหลวงรชักำลที ่9

 เมือ่วนัอาทิตย์ที ่13 ตลุาคม 2562 พนัต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ นายมณฑล แก้วเก่า 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธคิณุ เนือ่งในวันคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา 

เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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DSI ร่วมพธีิวำงพวงมำลำ และถวำยบงัคม พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั 

ในวนัปิยมหำรำช

 เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจโท 

ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ท้องสนามหลวง เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ เพื่อแสดงออกซึ่ง

ความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

มาโดยตลอดรัชสมัย

 DSI ร่วมจุดเทียนร�ำลึก พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั ในวนัปิยมหำรำช

 เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจโท 

กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีจุดเทียน เบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพือ่แสดงออกซึง่ความจงรกัภกัดแีละน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมไิด้ 

ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมือง และอาณาประชาราษฎร์ทรงปกครอง

ด้วยทศพิศราชธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY
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 DSI ร่วมถวำยผำ้พระกฐินพระรำชทำน ในนำมกระทรวงยติุธรรม 

ณ วดัชลประทำนรงัสฤษด์ิ

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ 

และพันต�ารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�าปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนามกระทรวงยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐิน ณ วัดชลประทานรังสฤษด์ิ พระอารามหลวง ถนนติวานนท์ 

ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

พันต�ารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อ�านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการ กิจกรรม 

“ธงไตรรงค์ ธ�ารงไทย” ประจ�าปี 2562 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 

พร้อมบรรยายพเิศษเกีย่วกบัธงชาตไิทย ซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัที ่11 - 15 พฤศจกิายน 2562 ณ อาคารอศัวพาห ุวชริาวธุวทิยาลยั

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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DSI ร่วมงำนนทิรรศกำรธงไตรรงค ์โรงเรียนวชิรำวุธวิทยำลยั



 DSI ร่วมพธีิถวำยสกักำระ “พระบดิำแห่งฝนหลวง”

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

พันต�ารวจโทหญิง พรทิพย์ ล.วีระพรรค ผู้อ�านวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ น�าข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีถวายสักการะ น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ�าปี 2562” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร

รฐัประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมพธีิวำงพวงมำลำ พระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกลำ้เจำ้อยู่หวั ในหลวงรชักำลที ่6 

ณ เนติบณัฑิตยสภำ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

พันต�ารวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อ�านวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมงานพธิวีางพวงมาลาถวายบงัคมพระบรมราชานสุาวรย์ี พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY
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DSI ร่วมพธีิวำงพำนพุ่ม ฯ ถวำยสกักำระ 

สมเด็จพระเจำ้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยำชยันำทนเรนทร

 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นางสวุมิล สายสวุรรณ ผูอ้�านวยการกองเทคโนโลยแีละศนูย์ข้อมูลการตรวจสอบ น�าคณะข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นผูแ้ทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานพธีิวางพานพุม่ดอกไม้ถวายสักการะพระอนสุาวรย์ีสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชยันาทนเรนทร

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

DSI จดัพธีิถวำยพำนพุ่มรำชสกักำระ และถวำยรำชสดุดี นอ้มร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร

 เมือ่วนัพธุที ่4 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.00 น. พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธิบดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นประธานในพิธี

ถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายราชสดุดี น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันส�าคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2562 

โดยม ีนายไตรยฤทธิ ์ เตมหวิงศ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ และพนัต�ารวจโท ปกรณ์ สชุวีกลุ รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีิเศษ 

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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DSI ร่วมพธีิวำงพำนพุ่มดอกไม ้และพธีิถวำยบงัคม เนือ่งในวนัพ่อแห่งชำติ ณ ทอ้งสนำมหลวง

 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นายไตรยฤทธิ์ เตมหวิงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เข้าร่วมพธิถีวายพานพุม่ดอกไม้ และพธีิถวายบงัคม เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 จัดโดย ส�านักนายกรัฐมนตรี 

ณ ท้องสนามหลวง

DSI ร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “รำชทณัฑปั์นสุข ท�ำควำมดีดว้ยหวัใจ”

 เมื่อระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี 

ด้วยหัวใจ โดย พลเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโดยกิจกรรม

ดังกล่าวเป็นกิจกรรมบูรณาการท�าความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเตรียมการรับเสด็จ ฯ บริเวณพื้นท่ี

เรือนจ�าทัณฑสถาน ในกลุ่มลาดยาว ณ บริเวณหน้าสนามเรือนจ�ากลางคลองเปรม

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY
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DSI จดักิจกรรม “DSI จิตอำสำปลูกตน้ไม ้เพิม่พื้ นทีซ่บัน�้ ำ ฟอกปอดคนเมือง” 

เนือ่งในวนัคลำ้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร

 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันต�ารวจโท 

กรวัชร์ ปานประภากร ผูต้รวจราชการกระทรวงยุตธิรรม นายมณฑล แก้วเก่า ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม นายไตรยฤทธิ ์เตมหวิงศ์ 

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันต�ารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ น�าข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส�านักงานเขตหนองจอก โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สถานีต�ารวจนครบาลล�าผักชี และบริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ซับน�้า 

เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยแก้ปัญหามลพิษ ตามแนวพระราชด�าริ ในกิจกรรม “DSI จิตอาสาปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ซับน�้า 

ฟอกปอดคนเมือง” ภายใต้โครงการ “ดีเอสไอ ร่วมใจ เชิดชู 5 ธันวาคม วันส�าคัญของชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และส่งเสรมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีิเศษ 

ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิด

จิตส�านึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดพิธีอิสลาม พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 

จ�านวน 10 รูป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น 316 คน ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงล�าผักชี เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน กิจกรรมจิตอำสำพฒันำกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

“ปลูกตน้กลำ้แห่งควำมดี เรำท�ำควำมดี เพือ่ชำติ ศำสน ์กษตัริย”์ 

เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร 

มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยู่หวั

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ

“ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการท�าความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ 

ให้สวยงามสะอาดตา พร้อมทัง้จัดพธีิท�าบญุตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จ�านวน 63 รปู ณ อาคาร กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

และบริเวรโดยรอบ



DSI ปฏิญำณตน “ขำ้รำชกำร DSI ไรทุ้จริต” เนื่องในวนัคลำ้ยวนัสถำปนำ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 17

 เมือ่วันพฤหสับดทีี ่3 ตลุาคม 2562 เวลา 09.00 น. พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วย 

พันต�ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ นายมณฑล แก้วเก่า และพันต�ารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ�านวนกว่า 1,000 คน ร่วมปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI 

ไร้ทุจริต” และผนึกก�าลังสามัคคีแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการที่จะยึดถือค่านิยมร่วม “เกียรติศักด์ิ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์” 

เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์และส่งสารสู่สาธารณชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 17 พร้อมทั้งจัดพิธีสงฆ์ 

เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ จ�านวน 10 รูป ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G และบริเวณด้านข้าง

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีการสอบสวนด�าเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง 2,654 คดี โดยด�าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว 2,497 คดี อยู ่ระหว่างการ

สอบสวน 157 คดี นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ ถึง 3,053 เรื่อง ด�าเนินการเสร็จแล้ว 2,918 เรื่อง และ

อยูร่ะหว่างด�าเนินการ 135 เรือ่ง โดยกรมสอบสวนคดีพเิศษได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมทีร่บัไว้ด�าเนนิการเป็น 4 กลุม่คด ีดงันี้

 1. ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชญากรรมด้านการเงิน การธนาคาร การภาษีอากร การฟอกเงิน การกู้ยืมเงิน

ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การคลัง กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 803 คดี

 2. ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 528 คดี

 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวกับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 373 คดี

 4. ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพเิศษ ได้แก่ อาชญากรรมทีเ่ป็นความผิดข้ามชาต ิองค์กรอาชญากรรม 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงประเทศ 

ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาชญากรรมพิเศษอื่น ๆ กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 950 คดี 

โดยคดีพิเศษที่ด�าเนินการแล้วเสร็จนั้น เมื่อน�ามาค�านวณมูลค่าความเสียหาย / ผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษา เรียกคืนให้แก่รัฐ 

เอกชน และประชาชนแล้ว มีมูลค่าถึง 599,425,112,300.49 บาท ในขณะที่แต่ละปี กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้งบประมาณเฉลี่ย

ปีละ 1,000 ล้านบาทเศษ เท่านั้น

ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม



DSI บนิส�ำรวจเสน้ทำงฆำตกรรม นำยพอละจี รกัจงเจริญ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พร้อมด้วย พันต�ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกัน

แถลงความคืบหน้าคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ แกนน�าชาวบ้านกะเหรี่ยง บ้านบางกลอย 

ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้ส�านวนการสอบสวนมีความสมบูรณ์ 

ได้สนธิก�าลังร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อน�าเฮลิคอปเตอร์ท�าการบินส�ารวจ

พื้นที่เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกิดเหตุ (Link suspect to crime 

scene) จ�าลองเหตุการณ์ (Re-construction of a crime scene) เพื่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจากภาพมุมสูง 

เส้นทางการเดินทางจากจุดแรกที่นายพอละจีฯถูกควบคุมตัวกระทั่งถึงจุดพบกระดูก และพื้นที่เป้าหมายที่เชื่อว่าน่าจะเป็น

จุดที่น�ารถจักรยานยนต์ของกลางไปซุกซ่อนหรือท�าลายเพื่อน�าผลการส�ารวจมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณามูลเหตุ

จูงใจในการบังคับบุคคลให้สูญหาย จ�านวน 6 จุด ดังนี้

               - จุดที่ 1 ห้วยคมกฤต

               - จุดที่ 2 ด่านเขามะเร็ว 

               - จุดที่ 3 บริเวณแยกหนองมะค่า 

               - จุดที่ 4 ไร่ชัยราชพฤกษ์ 

               - จุดที่ 5 บริเวณสะพานแขวน 

               - จุดที่ 6 พื้นที่ “ใจแผ่นดิน”

 นอกจากนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ ในนามของพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยผู้รับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญา ได้เดินทางไปยังบ้านป่าเด็ง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เพือ่พบนางสาวพณินภา พฤกษาพรรณ หรอื มนึอ ภรรยาของนายพอละจ ีฯ ซึง่ถอืเป็นผู้เสยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม เพือ่แจ้งสิทธิ

ให้ทราบเกี่ยวกับ “ข้อมูลความคืบหน้าในคดี” ทั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามหลักสากลแห่งปฏิญญา

ว่าด้วยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอ�านวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ�านาจโดยมิชอบ 

ค.ศ. 1985 (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)
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ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY



เลขำนุกำรรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงยติุธรรม บรรยำยพเิศษ “ยติุธรรมสรำ้งสุข” 

แก่พนกังำนสอบสวนคดีพเิศษ

 เมือ่วนัองัคารที ่22 ตลุาคม 2562 นายไตรยฤทธิ ์เตมหวิงศ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

และผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหวัข้อ “ยุติธรรมสร้างสุข”  ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ 10 

ซึง่ผ่านการสอบคดัเลอืกเป็นพนกังานสอบสวนคดพีเิศษของกรมสอบสวนคดพีเิศษ จ�านวน 42 คน เพื่อให้พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ 

ทราบความเป็นมา บทบาท อ�านาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

ที่จะได้รับความเดือดร้อน การแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ การน�าความสุข รอยยิ้ม สู่ประชาชน เพื่อส่งผลในการสร้างสังคมให้สงบสุข

อย่างย่ังยืน ท้ังนี้ โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรสอบสวนคดพิีเศษ จัดขึน้เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจอ�านาจหน้าที่ 

บทบาทของพนกังานคดพีเิศษ สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งพนกังานสอบสวนคดพีเิศษได้ตามพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ 

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตักิารสอบสวนคดพิีเศษ ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551) ให้มปีระสิทธภิาพ และเกดิประสิทธิผล

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
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DSI รบัคดี “แชรแ์ม่มณี” เป็นคดีพเิศษแลว้ จบัมือส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติระดมสอบ

ปำกค�ำผูเ้สียหำยทัว่ประเทศ เร่งอำยดัทรพัยเ์พือ่คุม้ครองสิทธิผูเ้สียหำย

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และผูบ้รหิาร ได้เข้าพบและหารอื

กบั พลต�ารวจเอก จกัรทพิย์ ชยัจนิดา ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ในการสนับสนุนการรวบรวม

พยานหลกัฐาน กรณดี�าเนนิธรุกจิแชร์แม่มณ ีโดยขอความร่วมมอืพนกังานสอบสวน ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิกุท้องทีท่ัว่ราชอาณาจักร 

ในการรับค�าร้องทุกข์และสอบสวนปากค�าผู้เสียหาย รวมถงึรวบรวมหลกัฐานประกอบค�าให้การผูเ้สยีหาย และส่งมอบให้พนกังานสอบสวน

คดีพิเศษรวบรวมและด�าเนินการสอบสวนต่อไป รวมทั้งประสานความร่วมมือในการสืบสวนและติดตามจับกุมตัวผู ้ต้องหา

ตามหมายจับในคดีนี้ น�าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดี และการด�าเนินการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเท่าที่จ�าเป็น

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม



 เมือ่วันองัคารที ่12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม สัง่การให้ 

ว่าทีร้่อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร 

ผู ้อ�านวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ พันต�ารวจตรี ยุทธนา แพรด�า ผู ้อ�านวยการกองคดีการเงินการธนาคารและ

การฟอกเงิน และ พนัต�ารวจตร ีวรณัน ศรีล�า้ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ ได้เข้าพบและหารอืกบั พลต�ารวจตร ีปรชีา เจรญิสหายานนท์ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และ

ปราบปรามการฟอกเงนิ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดพีเิศษและส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ปปง.) เกี่ยวกับการด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” หรือ แชร์ลูกโซ่ ภายใต้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนร่วมกันพิจารณาหาแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

ตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสอบสวนด�าเนินคดีอาญากับผู้กระท�าผิดเพื่อให้การด�าเนนิคดเีป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถ

ช่วยเหลือ เยียวยากลุ่มผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วภายใต้กฎหมายดังกล่าว 

DSI กระทรวงยติุธรรม ร่วมกบั ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

บูรณำกำรกำรท�ำงำน กรณีแชรลู์กโซ่
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DSI ร่วมกบั กระทรวงยติุธรรม ลงพื้ นทีร่ำชบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง 

สรำ้งสุขใหป้ระชำชน ในโครงกำรยติุธรรมสรำ้งสุข

 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

พนัต�ารวจโท กรวัชร ปานประภากร รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษพนัต�ารวจโท ปกรณ์ สชุวีกลุ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ 

พันต�ารวจตรี ยุทธนา แพรด�า ผู้อ�านวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เขตพื้นที่ 7 

และเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครัง้ที ่2 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยมนีายสมศกัดิ ์ เทพสทุนิ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมปาฐกถาพเิศษ หัวข้อ “ยตุธิรรม

เชิงรุก สร้างสขุให้ประชาชน” ณ อาคารจิตรภกัด ีวทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุี

 ทัง้น้ี กรมสอบสวนคดพีเิศษ ได้ร่วมจัดบธูนทิรรศการภารกิจ บทบาท หน้าที ่การแจ้งเตอืนภยัอาชญากรรมในรปูแบบต่าง ๆ 

การรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รับเรื่องราวร้องทุกข์  การน�าคิวอาร์โค้ดการลงทะเบียน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกรณีแชร์แม่มณี และแชร์ฟอเร็กซ์ ทรีดี (Forex-3D) การน�าคู่มือภูมิคุ้มกันอาชญากรรมประจ�า

บ้านส�าหรับประชาชน ฯลฯ  แจกและให้ค�าอธิบายแก่กับหน่วยงานราชการ และประชาชนที่สนใจ

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY



DSI บุกคน้ 5 จุด บริษทัทีน่�ำสำรพำรำควอตและไกลโพเซตผสมในผลิตภณัฑ์

ชีวภำพอินทรีย ์หลอกขำยใหป้ระชำชน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต�ารวจโท 

วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่

จากกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (นครราชสีมา) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้บูรณาการร่วมกับ 

กรมวิชาการเกษตร โดยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจค้นบริษัทและแหล่งผลิต และจ�าหน่ายวัตถุ

อันตราย ประกอบกับเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) จึงได้มอบหมายให้ 

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมอ�านวยการในการตรวจค้นด้วย โดยเข้าค้น 

จ�านวน 5 จุดพร้อมกัน ใน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครราชสีมา 

 จากการสืบสวนสอบสวนของกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า บริษัทดังกล่าวได้มีการน�า

สารพาราควอตไดคลอไรด์ และไกลโพเซต – ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ซึ่งเป็นสารควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชี 1.1 ล�าดับที่ 353 และล�าดับที่ 43 ที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มาผสมกับ

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย และขายผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดีย ท�าให้ผู้ซ้ือไปใช้เข้าใจผิดคิดว่า

ผลติภณัฑ์ชวีภาพดงักล่าวไม่มผีลต่อสขุภาพ เป็นเหตทุ�าให้ผู้ซือ้ได้รบัอนัตรายต่อสขุภาพจากการใช้ผลติภัณฑ์ดงักล่าว ซึง่การกระท�า

ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ฐานผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 23 

ประกอบมาตรา 73 และฐานผลิตหรือมไีว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนดิที ่ 3 โดยไม่ได้ขึน้ทะเบยีน ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 3 ปี  

หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และ ตามมาตรา 45 (4) ประกอบมาตรา 78 ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง ก�าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท�าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 

ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งก�าหนดให้คดีความผิดที่มีบทก�าหนดโทษ

ตามมาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือ

มีมลูน่าเชือ่ว่ามีมลูค่าวตัถอัุนตรายตัง้แต่สบิล้านบาทขึน้ไป หรอืมจี�านวนผูเ้สยีหายตัง้แต่หนึง่ร้อยคนข้ึนไป โดยคดีนีจ้ากการสืบสวน

เบือ้งต้นน่าเชือ่ว่ามคีวามเสยีหายมากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป และมผีูไ้ด้รบัผลกระทบจากวตัถอุนัตรายดงักล่าวมากกว่า 1,000 ราย 

นอกจากนี้ อาจเข้าข่ายความผดิตามพระราชบญัญัตปิุย๋ พ.ศ. 2518 เนือ่งจากมกีารผลติปุย๋เพือ่การค้า โดยไม่ได้ขึน้ทะเบยีนหรอืไม่ได้

รบัอนุญาต อนัเข้าข่ายความผดิตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 57 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรอื

ทั้งจ�าทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เนื่องจาก

มกีารน�าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 

100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ มาตรา 14 (1) อีกด้วย
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ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม



 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การตรวจสอบ วเิคราะห์ เชือ่มโยง และรวบรวมพยานหลกัฐานทางการเงนิ ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่19 – 22 และ 25 - 29 พฤศจกิายน 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเชือ่มโยงพยาน

หลักฐานทางการเงิน ให้ก้าวทันต่อนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรม

เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

DSI จดัโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรหลกัสูตรกำรตรวจสอบ วิเครำะห ์เช่ือมโยง 

และรวบรวมพยำนหลกัฐำนทำงกำรเงิน
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DSI ศึกษำดูงำน INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY ดำ้นอำคำรสถำนที่

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีด�าริให้

ส�านักงานเลขานุการกรม เข้าศึกษาดงูาน ณ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กรุงเทพมหานคร (INTERNATIONNAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY - ILEA -BANGKOK) เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรงุ ห้องฝึกอบรมของสถาบนัการสอบสวนคดพิีเศษ ในการนี ้ร้อยต�ารวจเอก ชาญณรงค์ ทบัสาร เลขานกุารกรม ได้มอบหมายให้ 

ร้อยต�ารวจเอก ทนิวฒุ ิสีละพฒัน์ รองเลขานุการกรม นางญาณนิ ีเกยีรตไิพบลูย์ ผูอ้�านวยการส่วนประชาสมัพนัธ์ นายอทุยั เทพนาม 

ผู้อ�านวยการส่วนพสัดแุละยานยนต์ และเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดส�านกังานเลขานกุารกรมทีเ่กีย่วข้อง เข้าศกึษาดงูาน INTERNATIONNAL 

LAW ENFORCEMENT ACADEMY - ILEA โดยม ีพนัต�ารวจเอก เกษมสนัต ิอยูส่ขุสมบูรณ์ รองผูอ้�านวยการบริหาร MR.ANDREW 

B.CUNNEY ผูอ้�านวยการโครงการ และพนัต�ารวจเอก ตฤณ ดฐิวญิญ ูหวัหน้าฝ่ายอ�านวยการ ให้เกยีรตต้ิอนรบัและอ�านวยความสะดวก

ด้านข้อมูล ความรู ้ หลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนสถานที่ในการฝึกอบรม ที่พักส�าหรับผู ้เข้าฝึกอบรม ซึ่งเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการพัฒนา ต่อยอดการสร้างและเตรยีมส่ิงอ�านวยความสะดวกให้กบัสถาบันการสอบสวนคดพีเิศษ กรมสอบสวนคดีพเิศษ 

เพื่อความมาตรฐานสากลต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY



 

ภำพรวมกำรยดึอำยดัทรพัยสิ์นทีมี่เหตุอนัควรเช่ือไดว่้ำมำจำกกำรกระท�ำควำมผิด ในคดีพเิศษที ่

153/2562 (กรณีประชำชนถูกหลอกใหล้งทุนซ้ือขำยแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ 

(FOREX-3D)) 
	 เมือ่ระหว่างวนัที	่22	พฤศจกิายน	–	12	ธนัวาคม	2562	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เข้าตรวจค้นและยดึอายดั

ทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามาจากการกระท�าความผิดในคดีพิเศษที่	 153/2562	 (กรณีประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขาย

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(FOREX-3D))		ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	และจังหวัดเชียงใหม่	จากการตรวจค้นพบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับทางคดี	ประเภทเครื่องประดับมีค่า	นาฬิกาหรู	รถยนต์	รถโกคาร์ท	รถจักรยานยนต์	ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง	รวมมูลค่าทรัพย์สิน

ที่ยึดได้มากกว่า	100	ล้านบาท	ซึ่งได้ยึดอายัดเพื่อตรวจสอบและขยายผลในทางคดีต่อไป

                      คร้ังที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  รวม 6 จุด ดังน้ี
 1. อาคารรอย์ซ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ส ห้องชุดเลขที่ 61/125 ชั้น 38 อาคารเอ ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 2. อาคารรอย์ซ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ส ห้องชุดเลขที่ 61/155 ชั้น 20 อาคารบี ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 3. บริษัท มี ดี เพย์ จ�ากัด เลขที่ 168/58 ถนนนาควิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 4. โครงการ Life@Ratchada Huaykwang ชั้น 5 ห้องเลขที่ 189/24 ถนนประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 5. บ้านเลขที่ 1 ถนนสตรีวิทยา 2 ซอยสตรีวิทยา 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 6. บริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลีย จ�ากัด ภายในพื้นที่ส�านักงานให้เช่า ของบริษัท รีจัส รัชดา เซ็นเตอร์ จ�ากัด ช้ัน 20 

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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ผูช่้วยทูตต�ำรวจฝรัง่เศสเขำ้พบหำรือ ร่วมมือต่อตำ้นอำชญำกรรมขำ้มชำติ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายมิเชล อีฟ แบร์นาร์ด อูแกง (Mr. Michel Yves BER-

NARD-UGUEN) ผู้ช่วยทตูฝ่ายต�ารวจ สถานเอกอคัรราชทตูฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย (Police Attach) เข้าพบหารอื พนัต�ารวจเอก 

อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  และเจ้าหน้าที่กองกิจการ

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 นายมเิชล อฟีฯ ได้แนะน�าตนเองในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งใหม่  และแจ้งว่าพร้อมจะสานต่องานของผู้ช่วยทตูต�ารวจฝรั่งเศส

รายเก่าให้ลุล่วงด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งคดีที่ทางการฝรั่งเศส

ให้ความส�าคัญ เช่น การสืบสวนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ก�าลังมีความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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                         คร้ังที ่2 เมื่อวันพุธที ่4 ธนัวาคม  2562  รวม 4 จุด ดงัน้ี
1. บ้านเลขที ่115/19 หมูบ้่าน เดอะ รอยลั เรสซเิดนท์ แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กรงุเทพมหานคร

2. ห้องชดุเลขท่ี 8/585 ชัน้ 31 โครงการวสิซ์ดอม สเตชัน่ รชัดา – ท่าพระ แขวงดาวคะนอง เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร

3. โกดังเช่า เลขท่ี 18/18 หมู ่5 ต�าบลบางม่วง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบรีุ

4. บ้านเลขที ่464/54 หมูบ้่านพร้อมพฒัน์ กรนีโนวา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร

                       คร้ังที ่3 เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่12 ธนัวาคม  2562  รวม 3 จุด ดงัน้ี
1. บ้านเลขที ่409 หมู ่4 ต�าบลสนัผักหวาน อ�าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

2. บ้านพกัไม่มเีลขที ่หมู่ 5  ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมอืงเชียงใหม่ จังหวดัเชยีงใหม่

3. สนามแข่งรถโกคาร์ท บรษิทั เคไอ ท ีอินเตอร์เนชัน่แนล คาร์ทติง้ เซอร์กติ จ�ากดั เลขที ่118/18 หมู ่3 ต�าบลสนักลาง อ�าเภอสนัก�าแพง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY



DSI คุม้ครองเศรษฐกิจดิจิทลั พลิกประวติัศำสตร ์ปรบัเงินกอ้นใหญ่ผูล้ะเมิด

พรีเมียรลี์ก 26 ลำ้นบำท

 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายแมทธิว ชีแธม (Mr. Matthew Cheetham) หัวหน้ากิจการ

ธุรกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และนายฌอน กอดฟรีย์ (Mr. Sean Godfrey) ที่ปรึกษากฎหมายพาณิชย์ ผู้แทนพรีเมียร์ลีก เข้าพบ 

พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ด�าเนินการจับกุมปราบปราม

กรณนีติบุิคคลสญัชาตไิทยชายสญัชาตอัิงกฤษ และคนไทย ได้กระท�าความผิดตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิแ์ละพระราชบญัญตัคิอมพิวเตอร์ 

จนน�าไปสูค่�าพพิากษาศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในคดหีมายเลขแดงที ่ 1235/2562 ซึง่ได้มีค�าพิพากษา

ให้ลงโทษจ�าคุกจ�าเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน โทษจ�าคุกรอลงอาญา 2 ปี ปรับคนละ 1 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ จ�าเลยได้ให้การรับสารภาพ

และยินยอมจ่ายค่าเสียหายเป็นจ�านวนกว่า 15 ล้านบาท และยังมีเงินของกลางอีกกว่า 7 ล้านบาทที่ถูกริบในการกระท�าละเมิด

ต่อลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยอดเงินสูงสุดที่มีการชดใช้ค่าเสียหายคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
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 การด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการ

ปฏริปูการท�างานระหว่างหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมายเพือ่เป็นการอ�านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชน และเป็นการบูรณาการทรัพยากร

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส�าคัญ เป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ทั้งนี้ หากมีเบาะแสในเรื่องดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือโทร.สายด่วน DSI Call Center 1202 

(โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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 เมือ่วนัองัคารที ่17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ  วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ 

พันต�ารวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้แทน

ให้การต้อนรบั นายยซูเูกะ คาวาฮาระ (Mr. Yusuke Kawahara) ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏบัิติการสบืสวนระหว่างประเทศ (Director of 

International Investigative Operations Division) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติญี่ปุ่น (National Police Agency, Japan) โดยมี

นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์ และคดยีาเสพตดิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่องกจิการ

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองคดีความมั่นคง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนการกระท�าความผิดที่มีลักษณะข้ามชาติ อาทิ 

การค้ายาเสพตดิ การค้ามนษุย์ และแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี ้ กรมสอบสวนคดพีเิศษยงัได้น�าเสนอความคบืหน้าในการสืบสวน

สอบสวน กรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (นางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ) ถูกฆาตกรรมที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่น

ให้ความสนใจ และจะเดนิทางไปยังสถานทีเ่กิดเหตทุีจั่งหวดัสโุขทยั ในวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 โดยเจ้าหน้าทีก่องกจิการต่างประเทศ

และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองคดีความมั่นคง ร่วมเดินทางไปกับคณะนายต�ารวจญี่ปุ่นด้วย

DSI ใหก้ำรตอ้นรบั ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำรสืบสวนระหว่ำงประเทศ ส�ำนกังำน

ต�ำรวจญีปุ่่น เขำ้พบเพือ่หำรือขอ้รำชกำร

คณะทูตอิตำลีประจ�ำประเทศไทย เขำ้เยีย่มคำรวะผูบ้ริหำร DSI เพือ่หำรือขอ้รำชกำร

 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเกียรติจาก นายโลเรนโซ กาลันตี 

(Mr. Lorenzo Galanti) เอกอคัรราชทตูอติาลีประจ�าประเทศไทย และ นายวติตอรโิอ รซิซี ่(Prefect Vittorio Rizzi) รองผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจอติาล ีซึง่เข้าเยีย่มคารวะผูบ้รหิารกรมสอบสวนคดพิีเศษ โดยนายอนัเดรอา วติาโลเน (Mr. Andrea Vitalone) ผู้ช่วยทูตฝ่าย

ต�ารวจประจ�าสถานเอกอคัรราชทูตอติาลปีระจ�าประเทศไทย เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 อาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ

 ในโอกาสนี้ พันต�ารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เป็นผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ให้การต้อนรับและหารอืข้อราชการ ร่วมกบั พนัต�ารวจเอก อคัรพล บุณโยปัษฎมัภ์  ผูอ้�านวยการกองกจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรม

ระหว่างประเทศ โดยรองผู้บัญชาการต�ารวจอิตาลีขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�าหรับความร่วมมือและการสนับสนุนอันดี

มาโดยตลอด ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท�างานร่วมกับต�ารวจอิตาลีอย่างใกล้ชิด เช่น กรณีการปราบปรามสินค้าละเมิด

สิขสิทธิ์ซึ่งกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอิตาลี และการสืบสวนสอบสวนกรณีการน�าเข้ารถยนต์ราคาสูงโดยหลบเลี่ยงภาษี 

รวมทั้งยังได้มีการหารือถึงความร่วมมือในอนาคตในการปราบปรามองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติ

อิตาลีอีกด้วย ทั้งนี้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองหน่วยงานจะได้น�าไปสู่การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง

กรมสอบสวนคดพีเิศษและต�ารวจอติาล ีซึง่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ เพือ่พฒันาความร่วมมอืในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตต่ิอไป

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พลต�ารวจตร ีปรชีา เจรญิสหายานนท์ รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) และ 

พลต�ารวจโท ด�ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รับมอบส�านวนคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จ�ากัด หรือแชร์ Nice Review จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จ�ากัด หรือแชร์ Nice Review ซึ่งมีพฤติการณ์ชักชวนประชาชน

ทั่วไปที่ใช้ระบบสังคมออนไลน์ (Facebook) ให้กดถูกใจ กดแบ่งปัน และแสดงความคิดเห็นเชิงบวกแก่งานโฆษณาบน

ระบบเฟซบุ๊กที่บริษัทเตรียมไว้ในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกด้วยอัตราที่สูง และจะมีรหัสให้

DSI รบัส�ำนวนคดี Nice Review : บูรณำกำร ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบ

ปรำมกำรฟอกเงิน และ ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ ปรำบปรำมเขม้ คุม้ครองผูเ้สียหำย

DSI จบัแว่นตำแบรนดเ์นมปลอม และทลำยสถำนทีเ่ก็บแว่นตำปลอมหลำยยีห่อ้ 

ควำมเสียหำยรวมกว่ำ 50 ลำ้นบำท

 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่19 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมด้วย 

พันต�ารวจโท นิรุติ พัฒนรัฐ รองผู้อ�านวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และตัวแทนผู้เสียหายจาก บริษัท สัตยะพล แอนด์

พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด ได้ร่วมกันแถลงข่าวการบุกจับแหล่งจ�าหน่ายสินค้าประเภทแว่นตา หมวก เข็มขัดปลอมแบรนด์เนมยี่ห้อดัง

หลายยี่ห้อบริเวณจังหวัดสระบุรี โดยกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนทราบว่ามีขบวนการน�าเข้า

มาในราชอาณาจักร และจ�าหน่ายสินค้าประเภทแว่นตา หมวก และสินค้าอื่น ๆ ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าทั้งปลอมและเลียน

เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และสินค้าที่ไม่มีเอกสารการเสียภาษีการน�าเข้าของสินค้า 

โดยจะมีการน�าสินค้าดังกล่าวมาจากต่างประเทศโดยเข้ามาทางเรือขนส่งสินค้า จากนั้นก็จะน�าสินค้ามาเก็บซุกซ่อน พักไว้ที่อาคาร

พาณิชย์ จ�านวน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จึงได้ขออนุมัติหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

เข้าตรวจค้นอาคารพาณชิย์ ภายในจงัหวดัสระบรุ ีจ�านวน 2 จดุ คอื 1) อาคารพาณชิย์ 5 คหูา 4 ชัน้ ถนนเทศบาล 1 อ�าเภอเมอืงสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 2) อาคารพาณิชย์ 5 คูหา 4 ชั้น ถนนเทศบาล 3 อ�าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากผู้เสียหาย

เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจค้นเพื่อชี้ยืนยันเครื่องหมายสินค้าด้วย

 ผลการตรวจค้นทัง้ 2 จดุ พบของกลางเป็นสนิค้าประเภทแว่นสายตา แว่นแฟชัน่ หมวก หวัเขม็ขดั ทีล่ะเมดิเครื่องหมายการค้า  

จ�านวนประมาณ 18,000 ชิ้น และแว่นตาที่ไม่มีเอกสารการเสียภาษีน�าเข้า จ�านวน 140,000 ชิ้น รวมสินค้าทั้งหมด 158,000 ชิ้น 

มีมูลค่าของกลางประมาณ 50 ล้านบาท และการกระท�าความผิดในคดีนี้ เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ 

ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม



DSI น�ำส�ำนวนกำรสอบสวนคดีกำรหำยตวัไปของนำยพอละจี หรือบลิลี ่รกัจงเจริญ 

ส่งพนกังำนอยักำรด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำย

 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ แกนน�าประชาชนชาวกะเหรี่ยง

บ้านโป่งลึก-บางกลอย เป็นคดีพิเศษ เพื่อด�าเนินการสืบสวนและสอบสวนตาม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยเป็นคดีพิเศษที่ 13/2562 ทางคดีมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จนกระท่ัง

พบชิน้ส่วนกระดกูกะโหลกศรีษะมนษุย์ และ ถงัน�า้มนัขนาด 200 ลติร ทีถ่กูผ่านความร้อน บรเิวณใต้น�า้กลางสะพานแขวนในเขตที่ท�าการ

อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน โดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบค�าให้การบุคคลที่เกี่ยวข้อง รับฟังได้ว่ากระดูก

ที่พบเป็นของนายพอละจี หรอื บิลลี ่รกัจงเจรญิ และถงึแก่ความตายแล้ว ต่อมาศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง ออกหมายจบั

นายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิติอักษร อดตีหวัหน้าอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจานในช่วงเวลาเกดิเหต ุพร้อมเจ้าหน้าทีข่องอทุยานแห่งชาต ิรวม 4 คน 

ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผูอ้ืน่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน และเพ่ือจะเอาหรือเอาไว้ซึง่ผลประโยชน์อนัเกดิแต่การทีต่นได้กระท�าความผดิอื่น

เพือ่ปกปิดความผดิอืน่ของตนหรอืเพือ่หลกีเลีย่งให้พ้นอาญาในความผิดอ่ืนทีต่นได้กระท�าไว้ และความผดิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึความผิด 

เกีย่วกบัการเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตั ิหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ฯ กับพวก 

ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายจับศาล ภายหลังการแจ้งข้อกล่าวหา และสอบสวนปากค�าแล้ว พนักงานสอบสวน

คดพีเิศษได้น�าตัวบุคคลทั้งสี่ไปขออ�านาจศาลออกหมายขังไว้ ระหว่างการสอบสวน และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล 

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 คน แสดงข้อเท็จจริง และน�าพยานหลักฐานท่ี

พิสจูน์ว่าตนบริสทุธิม์ามอบ เพือ่ให้พนกังานสอบสวนคดพีเิศษรวบรวมไว้ในส�านวนการสอบสวนตามขัน้ตอนของกฎหมาย ภายในวนัที่ 

28 พฤศจกิายน 2562 แต่ผูถ้กูกล่าวหาทัง้ 4 คน ไม่ได้ให้ข้อเทจ็จรงิหรอืหลกัฐานใดเพือ่แก้ข้อกล่าวหาในเรือ่งนีต่้อคณะพนกังานสอบสวน

คดพีเิศษแต่อย่างใด คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพยาน 

ด้านนติิวทิยาศาสตร์ และพยานอืน่ ๆ จนเสรจ็สิน้และเหน็ว่าการสอบสวนเสรจ็สิน้แล้ว จงึสรปุส�านวนการสอบสวนพร้อมความเหน็

เสนออธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษเพือ่มคีวามเหน็ทางคดีส่งพนกังานอยัการ ส�านกังานคดีพเิศษส�านกังานอยัการสูงสดุ เมื่อวันจันทร์

ที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งผลกระบวนการสอบสวน แนะน�า

ให้ข้อมูล และความช่วยเหลอืกบัผู้เสยีหาย ตามปฏิญญาว่าด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานส�าหรบัผูเ้สยีหายหรอืเหยือ่อาชญากรรม 

และการใช้อ�านาจโดยมิชอบ (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) 

ก่อนส่งส�านวนการสอบสวนแล้ว
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และมกีารก�าหนดค่าตอบแทนเป็นล�าดบัช้ัน เป็นเงนิสดในช่วงแรกและเปล่ียนมาจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงนิสกลุ NRV ทีม่มีลูค่าลดลง

จนเหลือมูลค่า 0 บาท ต่อมา มีประชาชนผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจนครบาลโคกคราม 

และสถานตี�ารวจท้องทีอ่ืน่ ๆ ทัว่ประเทศ และน�ามาสูก่ารมอบส�านวนการสอบสวนกรณีดงักล่าว ให้กบั พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อด�าเนินการตามกฎหมาย และหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดี

ดังกล่าว โดยจนถึงปัจจุบันพบว่ามีผู้เสียหายจ�านวน 2,060 ราย มูลค่าความเสียหายทั้งหมด 368,677,861.86 บาท

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY



DSI ยนิดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สตัวป่์ำ และพนัธุพ์ชื ครบรอบ 17 ปี

 เมือ่วนัพธุท่ี 2  ตลุาคม 2562 พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธิบดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายภาสกร เจนประวิทย์ 

ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ กรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นผูแ้ทนมอบเงนิบรจิาคให้แก่ “กองทนุสวสัดกิาร กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช” เพื่อน�าไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

ครบรอบ 17 ปี โดยมีนางอัญชลี จันทร์อินทร์ ผู้อ�านวยการแผนกการเงิน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภารกิจทั่วไป

DSI ร่วมแสดงควำมยนิดี กรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยำวชน ครบรอบ 17 ปี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

พันต�ารวจตรี วรณัน ศรีล�า้ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ เป็นผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมแสดงความยินดแีละมอบเงนิสมทบทนุ

มลูนธิเิพือ่ช่วยเหลอืเด็กและเยาวชน เนือ่งในโอกาสครบรอบ 17 ปี กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน โดยม ีนายอภชิาต จารศุิริ 

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน เป็นผูร้บัมอบ ณ กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 

อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์(อาคารเอ ชัน้ 5) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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DSI ร่วมแสดงควำมยนิดี กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ครบรอบ 17 ปี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นายพิพัฒน์  เพ็ญภาค ผู้อ�านวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี และ

มอบเงินสมทบทุนองค์กรการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร 

รองอธิบดีกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู ้รับมอบ ณ กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A ชั้น 3) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม



DSI มอบของบริจำคใหโ้ครงกำรเหลือ-ขอ มูลนธิิบำ้นนกขม้ิน

 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่3 ตลุาคม 2562 พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจตรีหญิง 

พรรณทิพย์ เต็มเจริญ ผู้อ�านวยการส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของเหลือใช้จากข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ และผูม้จิีตศรทัธา บรจิาคให้แก่ “มลูนธิบ้ิานนกขม้ิน” ตามโครงการ DSI ช่วยเหลอืผูย้ากไร้ ให้โอกาสชวีติ 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ส่งเสริมโอกาสทางสังคม

แก่ผูด้้อยโอกาส รู้จกัแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ่ และมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมลูนธิบ้ิานนกขมิน้จะน�าสิง่ของเหล่านีม้าเปลีย่นเป็นทนุ

การศึกษาให้เด็ก ๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็ก ๆ ทั่วประเทศ โดยมีคุณโชคชัย หลีวิจิตร ผู้บริหารโครงการเหลือ-ขอ เป็นผู้รับ

มอบ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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DSI เขำ้ร่วมงำนเล้ียงรบัรอง ณ สถำนทูตแคนำดำ ประจ�ำประเทศไทย

 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่10 ตลุาคม 2562 เวลา 18.00 น. พนัต�ารวจเอก อคัรพล บณุโยปัษฎัมภ์ ผูอ้�านวยการกองกจิการต่างประเทศ 

และคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเลีย้งรบัรอง เพือ่แสดงถึงความร่วมมืออนัด ี ระหว่างสถานเอกอคัรราชทตูแคนาดา 

และกรมสอบสวนคดพีเิศษ ณ ท�าเนยีบเอกอคัรราชทตูแคนาดา ถนนนางล้ินจี ่ทัง้นี ้กรมสอบสวนคดีพเิศษ มคีวามร่วมมอือย่างใกล้ชิด

กับหนว่ยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดา ทั้งหน่วยงานกิจการพรมแดนแคนาดา (Canada Border Services Agency 

- CBSA) และต�ารวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police - RCMP) ทัง้ในด้านการสืบสวนสอบสวนคดอีาชญากรรมข้ามชาติ 

การแลกเปลี่ยนการข่าว รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วม

การฝึกอบรมหลักสตูรต่าง ๆ ซึง่จัดโดยหน่วยงานแคนาดาเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง

DSI ร่วมแสดงควำมยนิดีกรมรำชทณัฑ ์ครบรอบ 104 ปี

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจเอก 

อคัรพล บุณโยปัษฎมัภ์ ผูอ้�านวยการกองกจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดพิีเศษ เป็นผูแ้ทน 

เข้าร่วมแสดงความยนิด ีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 104 ปี โดยม ีพันต�ารวจเอก 

ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY
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มหำวิทยำลยัมหิดล เขำ้ศึกษำดูงำนเทคโนโลย ีฯ ทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นางสวุมิล สายสุวรรณ ผูอ้�านวยการกองเทคโนโลยีและศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ ให้การต้อนรบัคณะอาจารย์จากมหาวทิยาลยัมหิดล 

เข้าศกึษาดงูานกองเทคโนโลยีและศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ  เกีย่วกบัการวเิคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ   เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ละตดิต่อประสานการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน ซึง่จะสามารถอ�านวยความยตุธิรรม  การให้บรกิารกบันักศึกษา และประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI เปิดหอ้งออกก�ำลงักำย “Fitness Center”

 เมือ่วันพธุที ่6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ พร้อมด้วย 

พนัต�ารวจโท บุญส่ง จนัทรศีร ีผู้อ�านวยการส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล นายไตรยฤทธ์ิ เตมหวิงศ์ นายมลฑล แก้วเก่า พันต�ารวจโท 

ปกรณ์ สชุวีกลุ รองอธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ  ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมเปิดห้องออกก�าลงักาย 

“Fitness Center” ซึ่งใช้เป็นสถานที่ออกก�าลังกาย สร้างความสามัคคีให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

และจากหน่วยงานภายในศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ ตลอดจนเปิดกว้างให้ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นละแวกใกล้เคยีง ได้ใช้ประโยชน์

จากห้องออกก�าลังกาย และยงัเป็นการขานรบันโยบายของรฐับาล ในการรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนออกก�าลงักาย เพือ่สขุภาพทีด่ี

อย่างย่ังยืน ในการน้ีส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบเงินสนับสนุนในการซื้อเครื่องออกก�าลังกาย ณ ห้องออกก�าลังกาย 

Fitness Center อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06.30 - 08.30 น. และเวลา 

16.30 - 20.30 น. (วันหยุดราชการ และวันหยุดนกัขตัฤกษ์ ปิดให้บรกิาร)

นกัเรียนนำยรอ้ยต�ำรวจเขำ้ศึกษำดูงำนเทคโนโลย ีกำรตรวจสอบ ฯ ของ DSI

 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันต�ารวจตรี 

นิต ิสมัฤทธิเ์ดชขจร รองผูอ้�านวยการกองเทคโนโลยีและศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ ให้การต้อนรบัคณะอาจารย์และนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ 

ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 71 นาย เข้าศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ 

ในขั้นตอนวิธีปฏิบัติตรวจสอบเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และติดต่อประสาน

การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถอ�านวยความยุติธรรม และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลต่อไป ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม
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DSI ร่วมแสดงควำมยนิดี คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ครบรอบ 20 ปี

 เมือ่วนัจนัทร์ที ่18 พฤศจกิายน 2562 พนัต�ารวจเอก ไพสฐิ วงค์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ร้อยต�ารวจเอก 

วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อ�านวยการกองคดีความมั่นคง เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงิน

เพื่อสาธารณกุศล ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับมอบ 

ณ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

DSI ร่วมเป็นเกียรติแสดงควำมยนิดี เนือ่งในโอกำสครบรอบ 43 ปี 

วนัก่อตั้งส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด

 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  

ร้อยต�ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทว ีพนกังานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพเิศษ ปฏบิตัหิน้าท่ี รองผูอ้�านวยการกองคดีธุรกจิการเงนินอกระบบ 

ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี และร่วมบรจิาคเงินสมทบทนุมลูนธิโิรงพยาบาลต�ารวจในพระบรมราชนิปูถมัภ์ เพือ่กลุ่มงานจิตเวช

และยาเสพตดิ โดยม ีนายวรีวัฒน์ เตง็อ�านวย รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เป็นผูร้บัมอบ เนือ่งใน

โอกาสครบรอบ 43 ปี วันก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงควำมยนิดี 45 ปี กรมบงัคบัคดี

 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง  ผู้อ�านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทน เข้าร่วมแสดงความยินดี 

พร้อมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศริริาช ให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิ”  เนื่องในวนัคล้ายวนัสถาปนากรมบงัคบัคดี 

ครบรอบ 45 ปี โดยมี นางอรัญญา ทองน�้าตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ  ณ อาคารกรมบังคับคดี 

ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรม ACTIVITY
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เจำ้หนำ้ทีส่�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.) 

ศึกษำดูงำนระบบกำรบริหำรจดักำรคดีส�ำคญั

 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พันต�ารวจเอก  ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นายไตรยฤทธิ ์ เตมหวิงศ์ รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และกองคดธีรุกจิการเงนินอกระบบในฐานะคณะพนกังานสอบสวนคดพีิเศษ

ที ่150/2560 (กรณแีชร์แม่มณ)ี และคดพีเิศษที ่153/2562 (กรณปีระชาชนถกูหลอกให้ลงทนุซือ้ขายแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

(FOREX-3D) และเจ้าหน้าทีศ่นูย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยแีละศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ ให้การต้อนรับและบรรยายสรปุกระบวนการ

บรหิารจดัการทางคดดีงักล่าวท่ีใช้เทคโนโลยเีข้ามาสนบัสนนุการสบืสวนสอบสวน โดยเฉพาะต่อกรณทีีพ่ยาน/ผูเ้สยีหายท่ีมจี�านวนมาก 

ณ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยทางส�านักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ได้ประสานขอและส่งเจ้าหน้าที่กองคดีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนเทคโนโลยีฯ ของหน่วยงานมาศึกษาเพื่อขอน�ารูปแบบ

การด�าเนินการดังกล่าวไปใช้กับ ส�านักงาน ปปง. ต่อไป

DSI แสดงควำมยนิดี วนัสถำปนำกองบญัชำกำรต�ำรวจนครบำล ปีที ่97

 เมือ่วันองัคารที ่24 ธนัวาคม 2562 พนัต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัต�ารวจโท 

ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันต�ารวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทน 

เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการต�ารวจนครบาล ครบรอบปีที่ 97 โดยมี พลต�ารวจโท 

ภคัพงศ์ พงษ์เภตรา ผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล เป็นผู้รบัมอบ และให้การต้อนรบั ณ กองบญัชาการต�ารวจนครบาล กรงุเทพมหานคร

DSI จดัประชมุเตรียมควำมพรอ้มในกำรสมคัรเขำ้รบัรำงวลั 

จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ส�ำนกังำน ก.พ.ร.)

 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับรางวัลจากส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายนีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษา

โครงการของส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม





 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ได้ประกาศ	 เรื่อง	 การก�าหนดวันส�าคัญของชาติไทย	ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชริาลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก�าหนดให้วนัท่ี	5	ธนัวาคม	ของทกุปี	เป็น	“วนัส�าคญัของชาต”ิ	

ซึ่งประกอบด้วย	

	 1.	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	

	 2.	วันชาติ	

	 3.	วันพ่อแห่งชาติ

	 นอกจากวันที่	5	ธันวาคม	จะเป็นวันส�าคัญของชาติดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	ทั่วโลกยังยกย่องให้ความส�าคัญโดยองค์การสหประชาชาติ

ได้มีมติให้เป็น	“วันดินโลก”	สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้ทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดินมาอย่างต่อเนื่อง	และยาวนานปรากฏผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ

และเป็นท่ียอมรับไปทัว่โลก	และเพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	

“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”	(Humanitarian	Soil	Scientist	Award)	พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก	อีกทั้ง	พระองค์ทรงเป็น

กษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

	 ทั้งนี้	เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงงานอย่างหนักตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์	เพื่อพัฒนาประเทศไทย

ให้เจริญรุ่งเรือง	พระราชกรณียกิจทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้	และเพื่อยกระดับให้แผ่นดินไทยของเรานี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น	

          “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

	 พระปฐมบรมราชโองการ	ในพระราชพิธิบรมราชาภิเษก	วันที่	5	พฤษภาคม	พุทธศักราช	2493	เป็นเหมือนดั่งค�ามั่นสัญญา	ที่พระองค์

มีต่อมวลสกนิกรชาวไทย	 สะท้อนถึงพระราชปณิธาน	 นับตั้งแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติ	 ตลอดระยะเวลากว่า	 70	 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย	์

ทรงน�าประเทศชาตผ่ิานพ้นวกิฤตการณ์ปัญหาต่าง	ๆ	ด้วยพระอจัฉรยิภาพและพระปรชีาสามารถ	ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจ	อนัทรงคณุประโยชน์

อย่างอเนกอนันต์ให้กับพสกนิกรชาวไทยโดยไม่หยุดแม้สักวินาทีเดียว	ดังเห็นได้จาก	โครงการตามแนวพระราชด�าริต่าง	ๆ	กว่า	4,741	โครงการ

ที่ครอบคลุมตั้งแต่ผืนฟ้า	แผ่นดิน	จวบจนถึงท้องทะเล	

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และน้อมน�าแนวทางพระราชด�าริต่าง	 ๆ	 ประยุกต์ปฏิบัติใช้	 ตลอดจนปลูกฝัง	

และสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	 การศึกษาพระราชกรณียกิจและแนวทางพระราชด�าริต่าง	 ๆ	 โดยการ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามแนวทางพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนประชาสัมพันธ์        
1

ส�านักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
1



 โครงการพระราชด�าริของพระองค์ส่วนใหญ่	 คือ	 โครงการแสวงหาแหล่งน�้า	 พัฒนาแหล่งน�้า	 รักษาต้นน�้าล�าธาร	 ป้องกันน�้าท่วม	

และโครงการพัฒนาดิน	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการแกล้งดินหรือโครงการห่มดิน	ซึ่งต่างเกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้โดยตรง	 โดยการปลูกต้นไม้จะช่วย

ป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่	เพราะต้นไม้จะช่วยให้เกิดกระบวนการซับน�้าลงดิน	ต้นไม้เป็นกลไกส�าคัญที่เป็นตัวกั้นการไหลของน�้าให้ช้าลง	

ช่วยกักเก็บน�้าให้คงอยู่ได้	 นอกจากนี้	 ต้นไม้ยังช่วยดูดซับหรือขจัดมลพิษทางอากาศอีกด้วย	 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดพิีเศษ	ได้ด�าเนนิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	

ผ่านโครงการ	“ดีเอสไอ	ร่วมใจ	เชิดชู	5	ธันวาคม	วันส�าคัญของชาติ”	เพื่อให้ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงออก

ซึง่ความจงรกัภกัด	ี และน้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	

ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	 และประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้	 ผ่านพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ	 และถวายราชสดุดี	 น้อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	และวันส�าคัญของชาติ	5	ธันวาคม	2562	ซึ่งจัดขึ้น

เมื่อวันพุธที่	4	ธันวาคม	2562	ณ	บริเวณโถงกลาง	ชั้น	G	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น		674	คน	

	 นอกจากนี้เพื่อให้ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และช่วยเหลือ

สังคม	เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน	ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน	ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา	กรมสอบสวน

คดีพิเศษยังได้กิจกรรม“DSI	จิตอาสาปลูกต้นไม้	เพิ่มพื้นที่ซับน�้า	ฟอกปอดคนเมือง”	เม่ือวันพุธที่	11	ธันวาคม	2562	ณ	สถาบันการสอบสวน

คดพีเิศษ	ซึง่มีเนือ้ทีก่ว่า	50	ไร่	ตัง้อยูท่ีแ่ขวงล�าผกัช	ีเขตหนองจอก	กรงุเทพมหานคร	โดยบริเวณดงักล่าวเป็นทีร่าบลุม่ต�า่	มลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่บัน�า้	

และมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจ�านวนมาก	ในขณะที่มีสวนสาธารณะเพียงแห่งเดียว

	 กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ช่วยลดอตัราการเจบ็ป่วยด้วยโรคระบบทางเดนิหายใจ

ของคนในชุมชน	 ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ซับน�้าให้กับชุมชน	 เพิ่มออกซิเจนในอากาศ	 และช่วยแก้ปัญหามลพิษ	 โดยได้บูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานภายนอก	ได้แก่	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ส�านักงานเขตหนองจอก	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	

สุวินทวงศ์	สถานีต�ารวจนครบาลล�าผักชี	และบริษัท	ไอเอสโอ	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ปลูกต้นไม้	เพื่อเพิ่มพื้นที่ซับน�้า	เพิ่มออกซิเจนในอากาศ	และ

ช่วยแก้ปัญหามลพิษ	ตามแนวทางพระราชด�าริ	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น	316	คน	
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 สบืเนือ่งจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	การพฒันาด้านเทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ	สังคม	การเมอืง

วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการก่ออาชญากรรม	ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรง	เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ที่มีมูลค่ามหาศาล	ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมาก	การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน	

มีอิทธิพลและเครือข่ายองค์กร	โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ท�าให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนด�าเนินคดี	จึงไดม้ีการจัดตั้งกรมสอบสวน

คดพีเิศษขึน้	เมือ่วันที	่3	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	ตามพระราชบญัญัติปรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	โดยเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงยติุธรรม	

และมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน	ปราบปราม	และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	ความมั่นคง	และความปลอดภัย	

และเน้นด�าเนินคดีเพื่อปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ	 รวมทั้งป้องกัน	 ปราบปราม	 ขบวนการทุจริต	 และอาชญากรรมข้ามชาติ	 โดยมีพระราช

บัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	เป็นเครื่องมือส�าหรับการปฏิบัติงาน	และมีบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญในด้านต่างๆ	เพื่อพัฒนารูป

แบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

	 ตลอดระยะเวลา	17	ปี	ที่ผ่านมา	กรมสอบสวนคดีพิเศษเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน	ทั้งด้านการบริหารราชการ	การปฏิรูป	และ

ปรับปรุงกฎหมาย	 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	 และระบบวิธีการปฏิบัติงาน	 ภายใต้บริบทแวดล้อมทางด้านการเมือง	 สังคม	 เศรษฐกิจ	

และวฒันธรรม	 ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่า	 กรมสอบสวนคดพิีเศษเป็นองค์การท่ีพร้อมจะเปลีย่นแปลงเพือ่พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทกุด้านอยูเ่สมอ	

พร้อมทั้งยึดถือ	“ความซื่อสัตย์สุจริต”	และ	“ความรักสามัคคี”	เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ซึ่งเสมือนเป็นพลังและความเข้มแข็งขององค์การ	และ

พร้อมยนืหยดัเคียงข้างพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาตใินการอ�านวยความยตุธิรรม	เพื่อปกป้องผลประโยชน์	และความผาสุกของสังคมโดยรวม	

ซึ่งพลังสามัคคีดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่ท�าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรมและไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ	

ด้วยเหตุนี้	จึงท�าให้ชื่อของ	“กรมสอบสวนคดีพิเศษ”	หรือ	“ดีเอสไอ”	เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	ซึ่งเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า	เมื่อพี่น้องประชาชน

มีทุกข์ร้อนหรือภัยอันใด	ชื่อของ	“ดีเอสไอ”	จะเป็นหน่วยงานแรกๆ	ที่ถูกกล่าวถึงเสมอ

17 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันต�ารวจตรี วรณัน ศรีล�้า
        

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม äตรสารDSI
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 ในมติิด้านการด�าเนนิคดพิีเศษนัน้	ตัง้แต่มกีารจดัตัง้กรมสอบสวนคดพิีเศษ	เมือ่วันที	่3	ตลุาคม	พ.ศ.	2545	จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลา	17	ปี	

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสอบสวนด�าเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง	2,654	คดี	โดยด�าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว	2,497	คดี	อยู่ระหว่างการสอบสวน	

157	คดี	นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ	ถึง	3,053	เรื่อง	ด�าเนินการเสร็จแล้ว	2,918	เรื่อง	และอยู่ระหว่างด�าเนินการ	

135	เรื่อง	โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมที่รับไว้ด�าเนินการเป็น	4	กลุ่มคดีดังนี้

 1.ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	อาชญากรรมด้านการเงนิ	การธนาคาร	การภาษอีากร	การฟอกเงนิ	การกู้ยมืเงนิท่ีเป็นการฉ้อโกง

ประชาชน	และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ	การคลัง	กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น	803	คดี

 2.ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา	ได้แก่	อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น	528	คดี

 3.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค	ส่ิงแวดล้อม	และเกี่ยวกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น	373	คดี

 4.ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ	ได้แก่	อาชญากรรมที่เป็นความผิดข้ามชาติ	องค์กรอาชญากรรม	

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	การค้ามนุษย์	อาชญากรรมที่กระทบต่อความม่ันคงประเทศ	ความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	และอาชญากรรมพิเศษอื่นๆ	กลุ่มนี้มีการด�าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น	950	คดี

	 คดีพิเศษที่ด�าเนินการแล้วเสร็จนั้น	เมื่อน�ามาค�านวณมูลค่าความเสียหาย/ผลประโยชน์ที่ปกป้อง	รักษา	เรียกคืนให้แก่รัฐ	เอกชน	และ

ประชาชนแล้ว	มีมูลค่าถึง	599,425,112,300.49	บาท	ในขณะที่	แต่ละปี	กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ	1,000	ล้านบาทเศษ	

เท่านั้น

	 นอกจากน้ี	 กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับรางวัลเลิศรัฐ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจ

แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้รบัรางวลั	จ�านวน	4	รางวลั	ดังนี	้1.	สาขาบรกิารภาครฐัประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการจากผลงาน	“The	Choice	เกมทางเลอืกทางรอด”	

สื่อการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล�้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	2.	สาขาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐรายหมวด	หมวด	4	การวิเคราะห์

ผลการด�าเนินงานขององค์การ	และการจัดการความรู้	3.	สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	ได้แก่		รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน	(Open	

Governance)	4.	นายชาลิน	กันแพงศรี	เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเลย	ได้รับรางวัล	ผู้น�าหุ้นส่วนความร่วมมือ	(Engaged	Citizen)
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 อนึ่ง	ในการปฏิบัติงานที่ประสบความส�าเร็จ	มิได้เป็นผลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพียงหน่วยงานเดียว	แต่ยังมีพันธมิตร

ในการปฏิบัติงาน	ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ภาคประชาสัมคม	ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษจนเกิดผลดีต่อทางราชการและสังคม	กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอขอบคุณทุกท่านและขอมอบความภาคภูมิใจนี้

แด่พันธมิตรทุกท่าน	และก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมกันป้องกัน	ปราบปราม	อาชญากรรมพิเศษที่เป็นเหมือนศัตรูร้ายที่คอยบ่อนท�าลายสังคม

อันน่าอยู่ของประเทศไทยที่เป็นบ้านของคนไทยทุกคน

	 ในระยะเวลา	5	–	10	ปี	ข้างหน้า	กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ก�าหนดทศิทางการท�างานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล	และกระทรวงยตุธิรรม	

โดยมุ่งเน้นการป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวน	สอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษในหลายๆ	ด้าน	รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบาย	Thailand	

4.0	ดังนี้

	 1.	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

	 2.	ด้านการกู้ยืมเงินอันเป็นการรฉ้อโกงประชาชน	และระบบสถาบันการเงิน	การฟอกเงิน

	 3.	ด้านการค้ามนุษย์	และอาชญากรรมข้ามชาติ

	 4.	ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี	ที่เป็นผลผลิตจากนโยบาย	Thailand	4.0

	 5.	ด้านคอมพิวเตอร์	ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน	Thailand	4.0

	 ส�าหรบัการบรหิารจดัการกรมสอบสวนคดพีเิศษในอนาคต	จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	ความสามารถ	ความเชีย่วชาญ

เฉพาะด้าน	 ให้เท่าทันกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 รวมถึง	 ให้เกิดการพัฒนาในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน	 และมุ่ง

สร้างคนที่มีคุณธรรม	ซื่อสัตย์	ตรงไปตรงมา	อย่างเป็นรูปธรรม	สอดรับกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และท�างานเป็น

ทีมในรูปแบบ	“สหวิชาชีพ”	นอกจากนั้นแล้ว	จะมุ่งเน้นในเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค	

ในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มี

ลักษณะเป็นคดีพิเศษร่วมกันต่อไป	รวมถึงการสนับสนุนบุคลากร	องค์ความรู้	ให้กับส่วนราชการอื่นๆ	เพื่อร่วมกันป้องกัน	ปราบปราม	อาชญากร

รมอื่นๆ	เพื่ออ�านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคมต่อไป

	 ก้าวเข้าสู่ปีที่	18	กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ค�ามั่นว่า	จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต	และ

ประพฤติมิชอบ	โดยจะปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน	เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ	4.0	และให้มีมาตรฐานในระดับสากล	ลดขั้นตอนการปฏิบัติ

งานที่ไม่จ�าเป็น	 สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน	 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้านต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้งแสดง

เจตจ�านงร่วมกันให้ค�าสัตย์ปฏิญาณที่แสดงถึงปณิธานในอันที่จะปฏิบัติตน	ปฏิบัติงาน	ด้วยการ	“มุ่งรักษาเกียรติศักดิ์	ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต	และ

ปฏบิตัภิารกจิด้วยความเป็นมอือาชีพ”	เพือ่มุง่สูว่สิยัทัศน์การเป็น	“องค์การหลกัในการบงัคบัใช้กฎหมายกบัอาชญากรรมพเิศษตามมาตรฐานสากล”	

ด้วยกนั	ตามนโยบายรฐับาลนายกรฐัมนตร	ีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก้าวไปสู่องค์กรชั้นน�าของประเทศ

ที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อมั่น	ศรัทธา	เป็นที่พึ่งด้านการอ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนตลอดไป

	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ	ปีที่	17	นี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม	และจริยธรรม

ให้แก่บุคลากร	เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันประกาศค�ามั่นสัญญาค่านิยมร่วม

และวฒันธรรมองค์การของกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ตลอดจนข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีจ่�านวนกว่า	1,000	คน	ร่วมกนัปฏิญาณตน	“ข้าราชการ	DSI	ไร้ทุจรติ”	

พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต	ซึ่งมุ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริต	และ

ประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	และเพื่อปลุกจิตส�านึก	สร้างค่านิยมในการยึดมั่น	และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย

การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานในการยึดมั่น	

ด�ารงตน	ตามค่านิยมที่ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	เกียรติศักดิ์	เชี่ยวชาญ	ซื่อสัตย์	โดยมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
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 เมือ่วันที	่7	มกราคม	2563	กลุม่สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการระบบสารสนเทศ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหดิล	ได้จดังานสร้าง

เครือข่ายเผยแพร่การใช้งานโปรแกรมการตรวจรูปภาพส�าหรับงานพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ	และ

สงัคมโดยภายในงานมกีารเสวนาในหัวข้อ	 “ทศิทางและนโยบายของเทคโนโลยดีจิทิลั	 ส�าหรบังานพสูิจน์หลักฐานดจิทิลั”	 ซึง่มนีายไตรยฤทธิ	์ เตมหวิงศ์	

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมการเสวนา	 ในการนี้	 กองบรรณาธิการวารสารดีเอสไอไตรสาร	 ได้คัดสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาท	

ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาฝากท่าน	ติดตามได้เลยค่ะ

	 กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มบีทบาท	ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทีม่ลัีกษณะทีเ่ป็นคดพีเิศษ	ซึง่จะต้องด�าเนนิการสบืสวน

และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562	ซึ่งเป็นคดีความผิดอาญาตามกฎหมาย

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	21	(1)	จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังนี้

	 (ก)	คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน	จ�าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวน	สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ

	 (ข)	คดคีวามผดิทางอาญาทีม่หีรอือาจมีผลกระทบอย่างรนุแรงต่อความสงบเรยีบร้อย	และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	ความมัน่คงของประเทศ	

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	หรือระบบเศรษฐกิจ	หรือการคลังของประเทศ

	 (ค)	คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท�าความผิดข้ามชาติที่ส�าคัญ	หรือเป็นการกระท�าขององค์กรอาชญากรรม

	 (ง)	คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส�าคัญเป็นตัวการ	ผู้ใช้	หรือผู้สนับสนุน

	 (จ)	 คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครอง	 หรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

เป็นผู้ต้องสงสัย	เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท�าความผิดอาญา	หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

	 กล่าวโดยสรุป	คดีพิเศษ	คือ	คดีอาญาที่มีความซับซ้อน	ยุ่งยาก	และร้ายแรง	ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพื้นฐานโดยทั่วไป	

ซึ่งต้องอาศัยการตรวจหรือการเก็บหลักฐานพิสูจน์	วิเคราะห์	เพื่อประมวลเข้าด้วยกัน	เช่น	อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	(White	Collar	Crime)	

องค์กรอาชญากรรม	(Organization	Crime)	อาชญากรรมข้ามชาติ	(Transnational	Crime)

 การท�างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นลักษณะหน่วยปฏิบัติการ	 ซ่ึงได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลที่มอบหมายให้

ท่านสมศักดิ	์เทพสทุนิ	รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	โดยเฉพาะในช่วง	2	-	3	เดอืนมานี	้หลายท่านคงจะได้ยนิข่าวคดกีารฉ้อโกงประชาชน	หรอื	

แชร์ลูกโซ่ที่มีผู้เสียหายหลายพันคน	ต่อเนื่องกันมาเป็นระลอก	ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนหลายพันล้านบาท	เช่น	กรณีของแชร์

แม่มณ	ี ซึง่ชักชวนให้ประชาชนร่วมออมเงนิผ่านโซเชียลมีเดยี	 หรอืแชร์	 FOREX-3D	 ทีช่กัชวนให้ประชาชนร่วมลงทนุซือ้ขายแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ	

หรอื	ธรุกจิไนซ์รวีวิ	ทีช่กัชวนให้กดถูกใจ	แบ่งปัน	และแสดงความคดิเหน็เชงิบวกแก่งานโฆษณาบนเฟซบุก๊	จะเหน็ได้ว่า	สิ่งที่คล้ายกันของแชร์ลูกโซ	่

3	ราย	นี้	คือ	การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางแพร่กระจายข่าวสาร	แค่	click	เพียงครั้งเดียว	ก็ท�าให้การฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบแชร์ลูกโซ่

เกดิความเสยีหายขยายวงกว้างไปทัว่ประเทศในเวลาอนัรวดเรว็	แม้ว่าผูเ้สยีหายกบัผูก้ระท�าความผดิจะไม่เคยรูจ้กัมกัคุม้	หรอืเห็นหน้าค่าตากนัมาก่อนกต็าม	

 

ทิศทางและนโยบายของเทคโนโลยีดิจิทัล
ส�าหรับการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์        

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม
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 ผู้เสียหายแต่ละรายถูกโน้มน้าว	ชักจูง	ให้ร่วมลงทุนไปกับแชร์ลูกโซ่	ตั้งแต่	หลักหมื่นบาทจนถึงหลักแสนบาท	ซึ่งในแต่ละวันมีผู้เสียหาย

เข้ามาร้องทกุข์กบักรมสอบสวนคดพีเิศษในท�านองเดยีวกันนีเ้ป็นจ�านวนมาก	แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหลักเกณฑ์ในการรับคดีพิเศษ	ตามบญัชท้ีาย

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	ประเภทคดคีวามผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน	กล่าวคอื	จะต้องมี

ผูเ้สยีหาย	300	คนขึน้ไป	หรอืมคีวามเสียหายตัง้แต่	100	ล้านบาท	ขึน้ไป	อย่างใดอย่างหน่ึง	ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษรบันโยบายจากท่านสมศักดิ์	

เทพสทุนิ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม	ในการอ�านวยความยตุธิรรมให้กบัผูเ้สยีหายอย่างทนัท่วงที	และด�าเนนิการทางกฎหมายทกุฐานความผดิ

กับผู้กระท�าความผิด	ทั้งการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการกระท�าความผิด	 เพื่อเยียวยาผู้เสียหายและขยายผลตามกฎหมายฟอกเงิน	และ

ประมวลกฎหมายรัษฎากรต่อไป

	 ทิศทางและนโยบายของเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มียุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน	

โดยยึดหลักการ		5S	ดังนี้

		 1.	Standard	System	คือ	การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ	และมีประสิทธิผล	โดยการใช้พยานหลักฐาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน	เร่งรัด	ติดตามจับกุมผู้กระท�าความผิดในคดีพิเศษ	กล่าวคือ	การสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน

สามารถน�าไปเป็นหลักฐานในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดในชั้นศาลได้	อันส่งผลโดยตรงต่อการด�าเนินคดีพิเศษที่มีคุณภาพ	และมีผลสัมฤทธิ์สูง

	 2.	Smart	Agent	คอื	การพฒันาทรพัยากรบคุคลให้มคีวามเป็นมอือาชพี	มคุีณธรรม	จรยิธรรม	และมคีวามผาสุก	โดยมสีถาบนัการสอบสวน

คดีพิเศษเป็นสถานฝึกอบรมบ่มเพาะ	พัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน	ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	เพราะหากองค์การ

ใดมีระบบการบริหารจัดการที่ดี	แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถในการท�างาน	ย่อมไม่สามารถน�าพาองค์การไปสู่จุดหมายที่วางไว้ได้

				 3.	Super	Technology	คือ	การสร้างเสรมิเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั	มกีารตดิตามและบนัทกึผลการด�าเนนิคดีพิเศษ	มฐีานข้อมลู

คดีพิเศษที่ครบถ้วนและสมบูรณ์	 มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย	 ตลอดจนมีระบบการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลกลางขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	

และการศกึษา	วจิยั	พัฒนาอปุกรณ์	เครือ่งมืออปุกรณ์พิเศษทีเ่หมาะสมกับการสบืสวนสอบสวน	ทีเ่ราเรยีกว่า	Special	Investigation	Technology	

ซึ่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามค้นหาร่องรอยที่อาชญากรทิ้งไว้	 เป็นงานที่ยาก	 แต่มิใช่ว่า

จะเป็นไปไม่ได้	แม้ว่าเราเดินก้าวตามอาชญากรรมที่เดินน�าหน้าเราเสมอ	แต่หากเราสามารถปรับกลยุทธ์	พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันอาชญากร

หรือโต้ตอบกลับได้ทันควัน	หรือ	พัฒนาล�้าหน้าไปไกลกว่าอาชญากร	ดังที่นโยบายของท่านสมศักดิ์	 เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

ซึง่มีด�าริในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังหรอืป้องกนั	 ให้สามารถแบ่งปันฐานข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกนัได้	 เช่น	 ฐานข้อมลูทางการเงนิ	 ฐานข้อมลูความม่ันคง	

ฐานข้อมลูส่วนบคุคล	ส่วนอกีด้านหนึง่เป็นเรือ่งการสนบัสนนุการใช้เครือ่งมอืสืบสวนสอบสวน	ซึง่ในปีนีไ้ด้รบัการจดัสรรงบประมาณในการจดัหาเครือ่งมอื

สบืสวนสอบสวนให้สามารถรองรบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนัได้	จ�าเป็นต้องเปล่ียนรปูแบบและเปลีย่นระบบรองรบัการปฏบิตักิาร	(Platform)	เพือ่ก้าวให้

ทนัเทคโนโลยแีละสามารถป้องกนัอาชญากรรม	นอกจากความสามารถในด้านสบืสวนสอบสวนแล้ว	บคุลากรของกรมสอบสวนคดีพเิศษหลายคนยงั

เป็นนักพัฒนาเทคโนโลย/ีโปรแกรมเมอร์	หรอืเป็นนกัวจิยั	ซ่ึงกรมสอบสวนคดพีเิศษได้ขอรบัการจดัสรรงบประมาณในการวจิยัเป็นโครงการขนาดใหญ่ใน

ภาพรวม	เพือ่จดัท�าระบบทีเ่ช่ือมโยงกนั	ไม่ว่าจะเป็นการตดิตาม	ป้องกนั	ข่าวเทจ็	(fake	news)	การวิเคราะห์พฤติกรรมการกระท�าความผิด	ซึ่งได้

รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานวิจัยต่าง	ๆ	

	 4.	 บรูณาการความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน	 (Strong	 Collaboration)	 คอื	 การแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมอื	 โดยมกีารพฒันา

ศักยภาพเครือข่าย	 การประสานงานและบูรณาการการท�างานกับเครือข่าย	 การสร้างช่องทางการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการจัด

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

	 5.	การบริหารจดัการองค์การเพือ่ความยัง่ยนืตามหลักธรรมาภบิาล	(Sustainable	Administration)	คือ	การพฒันาองค์การตามหลกัเกณฑ์

การบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 ให้สอดคล้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 (Good	Governance	 :	GG)	การปฏิรูปองค์การ	

การบริหารยุทธศาสตร์	 การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายการพัฒนาระบบราชการเป็นต้น
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 ในฐานะทีก่ระผมเป็นหวัหน้าพนกังานสอบสวน	การกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน	กรณี	Forex-3D	ซึง่พบว่า	ในวนันีก้ย็งัมคีวามเสยีหาย

เกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	โดยมจี�านวนผูเ้สยีหายกว่า	หนึง่หมืน่คน	ทีจ่ะต้องด�าเนินการสอบปากค�าทัง้หมด	แล้วส่งส�านวนให้ส�านกังานอยัการมคีวามเหน็	

ซึ่งการสอบปากค�าแบบเรียกสอบรายบุคคลไม่สอดคล้องกับกรณีที่มีผู้เสียหายจ�านวนมากเช่นน้ี	 กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงน�าระบบคิวอาร์โค้ด	

(QR	Code)	มาลงทะเบียนผู้เสียหายผ่านระบบออนไลน์จากทั่วประเทศ	กล่าวคือ	เมื่อผู้เสียหายลงทะเบียนแล้ว	ก็จะนัดหมายมาให้ถ้อยค�าวันละ

ประมาณ	200	ปากทัว่ประเทศ	(120	ปาก	ในกรงุเทพมหานคร)	โดยในระบบคิวอาร์โค้ดจะก�าหนดประเดน็ให้ผู้เสียหายตอบค�าถาม	ซึง่เพิม่ความสะดวก	

รวดเรว็ในการสอบปากค�า	รวมไปถงึการสรปุส�านวนให้อยัการ	ซึง่ระบบควิอาร์โค้ดนี	้จะมีการพัฒนาต่อยอดในทุกคดีเพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรม

แก่ผู้เสียหายเป็นไปโดยสะดวก	และรวดเร็ว	มากยิ่งขึ้น	รวมไปถึงการน�าเทคโนโลยี	AI	มาใช้ในการคิดวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้กระท�าผิด	

เมื่อมีผู้ต้องสงสัยมีพฤติกรรมการกระท�าผิดที่ซ�้ากับการกระท�าในอดีต	เทคโนโลยี	AI	จะบ่งบอกได้ว่า	มีลักษณะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่	หรือเข้าข่าย

คดีความผิดประเภทอื่นใด

	 	 เทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น	ในต่างประเทศได้พัฒนาล�้าหน้าไปมากแล้ว	แต่ในประเทศไทยยังต้องพัฒนาอีกมาก	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการติดตามร่องรอยของ

ผู้กระท�าความผิดเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินคดีอาญา	การใช้มาตรการด้านภาษี	หรือมาตรการยึดทรัพย์	ล้วนอาศัย

การตดิตามภาพใบหน้าบคุคลทัง้สิน้	อย่างไรก็ตาม	การด�าเนนิการใด	ๆ	กต็าม	ส่ิงส�าคัญทีสุ่ด	คอื	ต้องมคีวามแม่นย�า	และความถกูต้อง	ยกตวัอย่างเช่น	

การท�าหนังสือเดินทาง	E	 -	passport	รุ่นใหม่	ซึ่งกระผมเคยเป็นกรรมการก�าหนดคุณสมบัติ	ฯ	นับเป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพ	ซึ่งจะเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคล	จ�านวน	3	ส่วน	ได้แก่		ม่านตา	ภาพใบหน้า	และลายพิมพ์นิ้วมือ	ซึ่งในบุคคลคนหนึ่งจะต้องมีข้อมูลทั้ง	3	ส่วน	สอดคล้องกัน  
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 โลกในทุกวันนี้พัฒนารุดหน้าไปมาก	การท�าธุรกรรมใด	ๆ	ผ่านระบบออนไลน์	ช่วยประหยัดเวลา	และท�าให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย	

แต่การท�าธรุกรรมบนโลกออนไลน์จะต้องมรีะบบรกัษาความปลอดภัยในการเข้าถงึข้อมูลส่วนบคุคล	กลุ่มมิจฉาชีพจึงใช้กลอุบายเพื่อเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคล	 และโจรกรรมข้อมูลได้อย่างแนบเนียน	แต่อาชญากรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอ	 เช่น	DNA	ซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างน่าเชื่อถือ	

หรือการติดตามภาพ	รวมทั้งรูปพรรณสัณฐานของบุคคล	ด้วยระบบไบโอเมทริกซ์	(Biometrics)	ที่สามารถจดจ�าเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล	เช่น	

ลักษณะบนใบหน้า	ดวงตา	ที่สามารถแยกแยะได้ว่า	ผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นใคร

	 การท�าธุรกรรมทางการเงินบนโลกออนไลน์	เป็นเรือ่งทีน่่าห่วงใย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้เงนิดจิทิลั	ซึง่เป็นตวัการส�าคัญ	ทีใ่ช้ในการฟอกเงนิ

ได้เป็นอย่างดี	 	 คาดการณ์ว่าในระยะเวลาไม่เกิน	 5	ปี	 เงินดิจิทัลจะเข้ามาแทนที่เงินตราปกติ	 โดยปัจจุบันน้ี	 มีคนไทยใช้เงินดิจิทัลประมาณ

หน่ึงล้านคน	ฟังดแูล้วอาจจะดเูหมอืนว่าเป็นตวัเลขทีไ่ม่มากนกั	แต่หากพจิารณาการเตบิโตจะพบว่า	มกีารแพร่หลายอย่างรวดเรว็มาก	เงนิดจิทิลัทีม่ถีิน่ฐาน

ในต่างประเทศกส็ามารถซ้ือขายในประเทศไทยได้	ทัง้สนิค้าทีถ่กูกฎหมาย	และผดิกฎหมาย	แต่เงินเหล่านี	้ไม่ได้ไหลเข้าประเทศ	นีค่อื	อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่เราจะต้องขุดคุ้ยให้เจอ	แต่วิธีที่ดีที่สุด	คือ	การป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรม	กล่าวคือ	ต้องสร้างการตระหนักรู	้

การป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหย่ือ	 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความยินดีที่จะเป็นเครือข่ายที่ส�าคัญในการป้องกันและปราบปราม

การก่ออาชญากรรมของประเทศ
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 ปัจจุบัน	 ทุกท่านคงจะได้ยินค�าว่าระบบราชการ	 4.0	 แต่หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้	 จึงขออนุญาตอธิบายพอเป็นสังเขปว่า	

ระบบราชการ	4.0	เป็นระบบทีป่รบัเปลีย่นแนวคิด	วธิกีารท�างานใหม่เพือ่รองรบัยทุธศาสตร์ประเทศไทย	4.0	โดยพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือ

ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง		ซึ่งลักษณะของระบบราชการ	4.0	คือ	มีความโปร่งใส	ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารหรือเข้าตรวจสอบการท�างานของราชการได้	รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานของภาครัฐ	ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง	มุ่งเน้น

เรื่องการท�างานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย	อีกทั้งมุ่งเน้นเรื่องการแก้ปัญหาพร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยมีการใช้

ประโยชน์จากระบบดิจิทัลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว	

	 จากกรณีที่	 กระทรวงการคลังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ	 โดยการใช้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ	 “ชิม	 ช้อป	 ใช้”	 ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ	และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ	 (G	 -	Wallet)	

จากเดิมที่เป็นการส่งเงินให้ประชาชนโดยตรง	 ทั้งนี้เวลาจะน�าเงิน	 1,000	 บาท	 ไปใช้	 ต้องใช้บริการของร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ	“ชิม	ช้อป	ใช้”	ที่กล่าวมานี้	คือ	โครงการที่เริ่มใช้ดิจิทัลควบคุมการใช้จ่ายของประชาชน

ในเร่ืองการท่องเทีย่วตามแนวทางท่ีรฐับาลก�าหนดซ่ึงจะเหน็ได้ว่าเป็นวธิใีหม่ท่ีต่างจากแบบเดมิ	 หรอืทีเ่รยีกว่า	 “Digital	 Disruption”	 ซึง่หมายถงึ	

การปฏรูิปหรือเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจากการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัและโมเดลธรุกจิรปูแบบใหม่	 โดยนวตักรรมทางเทคโนโลยแีละโมเดลต่างๆ	 เหล่านี้	

สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมได้	จึงท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการบูรณาการสิ่งต่างๆ	ใหม่อีกครั้ง	

ทั้งนี้	การปฏิรูปด้านดิจิทัลจะช่วยน�าทางให้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน	คือ	ทุกธนาคารประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินออนไลน์ในปีที่ผ่านมา	 เพราะการท�าธุรกรรม

โดยเสยีค่าธรรมเนยีมกลายเป็นอปุสรรคส�าหรบัผูท้ีใ่ช้บรกิาร	ยิ่งใช้มาก	ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมมาก	จะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้	มีผู้ใช้บริการตู้เอทีเอ็ม

ลดน้อยลง	และผลกระทบที่ตามมาคือ	ธนาคารสาขาต่างๆ	ปรับลดจ�านวนสาขา	และคาดว่าในปีน้ี	จะลดจ�านวนสาขาอย่างต่อเน่ือง	รวมไปถึง

จ�านวนตู้เอทีเอ็มด้วย	เนื่องจากคนหันไปใช้บริการผ่านธนาคารออนไลน์กันมากขึ้น	เพราะตอบโจทย์ในเรือ่งความรวดเรว็	ไม่ต้องเสียเวลาเดนิทาง	

หรือเข้าคิวอีกต่อไป

	 เพราะฉะนั้น	สามารถกล่าวได้ว่า	เทคโนโลยีเข้ามาท�าให้ขั้นตอน	ค่าใช้จ่าย	หรือระบบที่มีความเป็นศูนย์กลางหายไป	แต่บางเทคโนโลยี

อาจพฒันาในลกัษณะทีไ่ม่ไปเอือ้ต่อกฎหมายบงัคบั	เช่น	GRAP	ทีเ่ข้ามาแย่งลูกค้าของแทก็ซีม่เิตอร์	ซึง่เป็นการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรมจึงเป็นความท้าทาย

ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารจัดการให้เทคโนโลยีนอกกรอบเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบได้อย่างถูกกฎหมาย 

DSI ในบริบทราชการ 4.0

ที่ปรึกษาด้าน  Digital transformation ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) äตรสารDSI
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ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
1

1



 นอกจากนี้	สื่อสังคมออนไลน์	เช่น	เฟสบุ๊ค	มีการพัฒนาล�้าหน้าไปกว่านั้น	คือ	การเตรียมออกสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า	ลิบรา	(LIBRA)	

ซึง่ยังไม่เป็นท่ียอมรบัของธนาคารกลางทัว่โลก	 เพราะจะไม่สามารถควบคุมการไหลของเมด็เงนิได้	 ธนาคารกลางในแต่ละประเทศจะเสยีการควบคุม

เรื่องสกุลเงินตราหรือค่าเงินต่างๆ	 เพราะปัจจบุนัหากต้องการโอนเงนิไปต่างประเทศจะเสยีค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิเป็นจ�านวนมาก	 แต่ถ้าเฟสบุค๊

น�าเงินดิจิทัลลิบราเข้ามาใช้	จะส่งผลให้การโอนเงินข้ามประเทศจะไม่ผ่านตัวกลาง	และเสียค่าใช้จ่ายท่ีน้อยมาก	ปัญหา	คือ	หากน�ามาใช้

ในประเทศไทย	เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเงินที่โอนผ่านเฟสบุ๊ค	ลิบรา	จะไม่ถูกน�าไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมาย	หรือ	การฟอกเงิน	เช่น	ถ้าหาก

ใช้ระหว่างคนในกรุงเทพฯ	ยังสามารถควบคุมได้	 แต่เมื่อใดที่โอนเงินข้ามประเทศ	จะยากต่อการควบคุมยากโดยทันที	 สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป	

ไม่ใช่เรื่องของการให้บริการออนไลน์แต่กลับกลายเป็นว่า	 เทคโนโลยีก�าลังคืบคลานมาถึงตัวเราทุกขณะแล้ว	 เช่น	 เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า	

เซ็นเซอร์	 ที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลในร่างกาย	 เข้าไปอยู่ในรถ	 อยู่ภายในบ้าน	 หรือแม้กระทั่งในระบบการท�างานต่างๆ	 ประเด็นท่ีส�าคัญคือ	

เพียงเทคโนโลยีตัวเดียวสามารถแทรกตัวเข้าไปได้ในทุกอุตสาหกรรม

	 ยกตัวอย่างเช่น	หากเราเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล	เครื่องมือที่สแกน	เช่น	การเอ็กซเรย์	หรือ	ท�า	CT	Scan	ผลวิเคราะห์

ข้อมลูทีบ่อกว่าเป็นมะเร็งหรอืไม่	จะไม่ใช้แพทย์เป็นผูว้เิคราะห์แต่เป็นหุน่ยนต์วิเคราะห์แทน	ทัง้น้ี	ได้มกีารวดัผลแล้วว่าตอนน้ี	80%	ของการวินิจฉัย

โดยใช้เครื่อง	AI	มีความแม่นย�ากว่าแพทย์เสียอีก	เพราะเครื่อง	AI	มีข้อมูลในอดีต	ซ่ึงผ่านการ	Trade	AI	จากภาพเอ็กซเรย์เป็นแสนๆ	ภาพ

เหมือนดังที่ใช้	Google	Map	ในโปรแกรมบ่งบอกว่า	เราจะเดินทางถึงที่หมายภายใน	30	นาที	สมมติว่า	Google	ท�านายผิด	ท�าให้เดินทางถึงจุด

หมายล่าช้ากว่าทีท่�านาย	เราก็ไม่สามารถฟ้อง	Google	ได้	เพราะนัน่คอื	การคาดการณ์เท่านัน้	อาจจะมถีกู	มผีดิ	แต่ถ้าเกดิ	AI	ใช้ในการวนิจิฉัยโรค	

ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้าหาก	AI	วินิจฉัยผิด	

	 สิ่งเหล่านี้	 คือ	สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดเตรียม	 เพราะการด�าเนินชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว	 ในช่วง	5	ปีท่ีผ่านมา

เราได้เจอเทคโนโลยีใหม่ๆ	แต่ในอีก	5	ปีข้างหน้า	เราจะเห็นอะไรท่ีล�้าหน้าไปมากกว่านี้หลายเท่าอย่างแน่นอน	ทั้งนี้เพื่อให้มองเห็นภาพ

ได้ชัดเจนมากขึ้น	และเป็นเรื่องที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้	คือ	รัฐบาลมีนโยบายจะท�าเรื่องจัดซื้อ	จัดจ้างด้วยระบบดิจิทัล	ผลกระทบอย่างแรกคือ	

ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมลดการใช้เงินสด	ถัดมา	เป็นสิ่งที่มีกฎหมายออกมารองรับเรียบร้อยแล้ว	คือ	ลดการใช้กระดาษ	หรือ	Paperless	

ที่สามารถท�าให้การท�างานโดยไม่มีกระดาษเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย	 โดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีผลเทียบเท่ากับลายเซ็นปกติ	 ตามมาตรา	 9	 ของ	

พระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์	พ.ศ.	 2544	 วรรคหนึง่	 “ในกรณทีีบ่คุคลพงึลงลายมือชือ่ในหนงัสอื	 ให้ถือว่าข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์

นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว”
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 ถัดมา	คือ	เรื่องของ	Digital	Economy	กล่าวคือ	ประเทศไทยเป็นประเทศแรก	ๆ	ที่น�าเรื่อง	Digital	ID	เข้ามาในเดือนตุลาคมปีนี้	โดย

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	น�าร่อง	Digital	ID	ของคนไทย	หากต้องการเปิดบัญชีของธนาคารใดก็ตาม

ที่ไม่เคยไปเปิดมาก่อน	 สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังธนาคารสาขาต่างๆ	 แต่มีข้อแม้คือ	 จะต้องมี	

Netbanking	ของธนาคารอย่างน้อย	1	แห่ง	เช่น	ถ้าใช้	Netbanking	ของธนาคารกรุงไทย	และต้องการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ	สามารถ

เปิดบัญชีออนไลน์ได้	องค์ประกอบที่สองของ	Digital	Economy	คือ	Digital	payment	โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรฐาน

ที่เรียกว่า	 พร้อมเพย์	 ซึ่งเป็นการท�าธุรกรรมทางการเงินแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินและรับโอนเงินจากคนอื่นได้สะดวกขึ้น	

เพราะรู้เพยีงแค่เบอร์โทรศพัท์มอืถือหรอืเลขบตัรประจ�าตวัประชาชนกส็ามารถโอนเงนิให้กนัได้ทนัท	ี โดยไม่ต้องมีเลขที่บัญชีธนาคารเพราะฉะนั้น	

Digital	ID	บวกกับ	Digital	payment	ได้เกิดขึ้นแล้ว	และจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในเดือนตุลาคม	2562	

	 ส่วนสุดท้ายที่ส�าคัญของ	Digital	Economy	คือ	Data	หรือข้อมูลที่ได้มีการเปล่ียนรูปจากกายภาพเป็นข้อมูลดิจิทัลมากขึ้น	

ดังนั้นทั้ง	3	องค์ประกอบจึงถือเป็นพื้นฐานที่ท�าให้เกิดการน�าข้อมูลไปเป็น	Digital	Economy	Digital	Government	 	Digital	Society	และ

อื่นๆ	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการตอบโจทย์ด้านต่างๆ	แต่ความส�าคัญของดิจิทัล	จะไม่เกิดขึ้นเลย	ถ้าเราไม่ทราบ	

ใน	3	เรื่อง	อย่างแรก	คือ		Security	หรือความปลอดภัย	ถัดมาเป็น	Privacy	คือ	ความเป็นส่วนตัว	และสุดท้าย	คือเรื่อง	Ethics	หรือ	จริยธรรม	

ทั้ง	3	เรื่องนี้	ประเทศไทยมีกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องแล้ว	ตอนน้ีขึ้นอยู่ที่ว่า	องค์กรต่างๆ	มีความพร้อมหรือไม่	

ในการน�าดิจิทัลไปใช้ในการท�างานของแต่ละหน่วยงาน	และวางแผนว่าจะเริ่มท�าอย่างไรก่อน

	 ในฐานะที่	DSI	เป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	ซึ่งมีภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนโดยใช้ข้อมูลดิจิทัล	เพื่อให้

มองเห็นภาพ	ถ้าต้องการน�า	AI	มาใช้ในการท�างาน	ต้องตรวจสอบก่อนว่า	ทีผ่่านมาเรามข้ีอมลูเพยีงพอหรอืไม่ทีจ่ะสอนให้	AI	ให้ท�าตามดงัท่ีต้องการ	

ดังนั้น	Big	Data	จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	

	 อย่างไรก็ตาม	 หน่วยงานภาครฐัจะต้องพิจารณาให้ดว่ีาเทคโนโลยใีดท่ีจะเหมาะสมกบัภารกจิของหน่วยงาน	 ซึง่ก่อนอืน่ต้องบรหิารจัดการ

ข้อมลูให้เป็นระบบ	ดแูลเรือ่งคณุภาพ	จากนัน้ต้องรวบรวมข้อมลูท�าให้สามารถบรูณาการได้	ส่ิงนีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ริม่จะเหน็ภาพแล้ว	อกีทัง้ต้องดเูรือ่งของการ

แลกเปลี่ยน	 ซึ่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 พ.ศ.	 2562	 จะแก้ปัญหาส่วนนี้ให้	 โดยมีสาระส�าคัญ

ระบวุ่า	หน่วยงานภาครัฐจะต้องท�าข้อมูลให้เป็นภาษาสามัญ	เพื่อให้พร้อมส�าหรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันกับหน่วยงานอื่น	

	 อีกทั้ง	หากดีเอสไอต้องการข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย	สามารถดึงข้อมูลจากระทรวงมหาดไทยได้โดยมีอ�านาจตามกฎหมาย	เมื่อได้

ข้อมลูมาแล้วจะน�าไปใช้อะไรต่อ	ตรงนีจ้ะต้องคิดโจทย์จากผู้บรหิาร	หรอืน�าภารกจิเป็นตวัตัง้	จากนัน้จะเป็นเรือ่งของการจดัหาซอฟท์แวร์	ฮาร์ดแวร์	

และการน�ามูลมาใช้อย่างไรให้ตอบโจทย์	เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถน�าไปต่อยอดไปสู่	AI	ได้
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มาตรการที่ส�าคัญตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ตอนที่ 1) 

      พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ได้ก�าหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินจ�านวน	26	มูลฐาน	โดยคดี

ในความผิดอาญาฐานฟอกเงินที่อยู่ในอ�านาจการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 ตามมาตรา	 21	 วรรคหนึ่ง	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	จะต้องเก่ียวเน่ืองกับคดีความผิดมูลฐานที่ เป ็นคดีพิเศษ	โดยปัจจุบันมีคดีความผิดมูลฐานที่เป็นคดีพิเศษ	

ตามมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	(1)	แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	จ�านวน	15	ฉบับ	และอาจมีการรับคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

จากคดีความผิดมูลฐานที่ไม่เป็นคดีพิเศษได้	ตามมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	(2)	แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	

	 			ในฐานะท่ีผู้เขียนเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดมูลฐานฟอกเงินและความผิดอาญาฐานฟอกเงินในหลายคดี	พบว่า	

ยังมีบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษจ�านวนมาก	ที่ยังไม่ทราบและเข้าใจมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน	และปราบปรามการฟอกเงิน	

อ�านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ีส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	 (ส�านักงาน	 ปปง.)	 และอ�านาจของพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาฐานฟอกเงนิ	

การประสานงานกับส�านักงาน	ปปง.	 ซึ่งผู้เขียนเคยเป็นหัวหน้าคณะท�างานด้านการจัดการความรู้	 (KM	Team)	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	 ในหัวข้อที่	 1	

เป็นองค์ความรู้	 เรื่อง	 เทคนิคการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานส�าหรับความผิดเฉพาะด้าน	 การด�าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงนิ

ในบทความนี้จึงขอน�าเสนอสาระส�าคัญของมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เพือ่ให้บคุลากรของ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ

กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นแนวทางการด�าเนินคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน	ต่อไป

	 					กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ได้ก�าหนด	มาตรการที่ส�าคัญไว้ดังนี้	 					 										

   1.	มาตรการเชิงป้องกัน	ประกอบด้วย		การก�ากบัและตรวจสอบ	กบัการวเิคราะห์ธรุกรรม	โดยในการทีจ่ะอธบิายตามมาตรการท้ัง	2	มาตรการนี	้

มีค�านิยามที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องท�าความเข้าใจ	คือ	ค�านิยามว่า	ธุรกรรม,	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	และสถาบันการเงิน	

	 “ธุรกรรม”	หมายความว่า	กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการท�านิติกรรม	สัญญาหรือการด�าเนินการใด	ๆ	กับผู ้อื่น	ทางการเงิน	ทางธุรกิจ	หรือ

การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

	 “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”	 หมายความว่า	 ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระท�าข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้ต้องตกอยู ่ภายใต้บังคับ

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 หรือธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐาน

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 ทั้งน้ี	 ไม่ว ่าจะเป็นการท�าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง	 และให้หมายความรวมถึง

การพยายามกระท�าธุรกรรมดังกล่าวด้วย	

      สถาบนัการเงิน		หมายความว่า	ธนาคารพาณิชย์	บริษทัเงนิทนุ	และบรษิทัเครดติฟองซิเอร์	ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิสถาบนัการเงนิ	สถาบนัการเงนิ

เฉพาะกิจทีม่กีฎหมายจัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะ	 บรษิทัหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	 บรษิทัประกนัชวีติตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัชวีติ	

บรษัิทประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภัย	 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณเ์ฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่

สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน	 ให้กู้	 ให้สินเชื่อ	 รับจ�านอง	หรือรับจ�าน�าทรัพย์สิน	 หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงิน	 และ

ทรัพย์สินต่าง	ๆ	โดยวิธีใด	ๆ	และนิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
  มาตรา 3 ค�านิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
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 1.1	การก�ากับและตรวจสอบ

	 1)			หน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส�านักงาน	ปปง.	

	 						 (1)	ธรุกรรมตามมาตรา	13	วรรคหนึง่	(1)	ทีใ่ช้เงนิสดมจี�านวนเงนิสดตัง้แต่สองล้านบาทขึน้ไป	เว้นแต่ธรุกรรมทีเ่ป็นการโอนเงนิ

หรอืช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์	 ซึง่รวมถงึธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัสังหารมิทรัพย์ตาม	 (2)	 ด้วย	 ให้รายงานเมือ่มจี�านวนเงนิสดตัง้แต่หนึง่แสนบาทขึน้ไป	

ส่วนสถาบันการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การแลกเปลี่ยนเงิน	เฉพาะธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ให้รายงานเมื่อมีจ�านวนเงินสดตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

																 (2)	ธุรกรรมตามมาตรา	13	วรรคหนึ่ง	(2)	มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป	เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์

ที่เป็นการโอนหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป	

																 (3)	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ทั้งนี้	ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม	(1)	หรือ	(2)	หรือไม่ก็ตาม

	 						 (4)	กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดได้กระท�าไปแล้ว	โดยมิได้มีการ	รายงานตามมาตรา	13	(3)	

เป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา	13	ของสถาบันการเงินต่อส�านักงาน	ปปง.

	 2)	หน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมของส�านักงานที่ดินต่อส�านักงาน	ปปง.	เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะ

																 (1)	เมื่อมีการช�าระด้วยเงินสดเป็นจ�านวนตั้งแต่สองล้านหรือกว่านั้นขึ้นไป

																 (2)	เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีมูลค่าตั้งแต่

ห้าล้านบาทหรือกว่านั้น	เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม	หรือ

																 (3)	เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	

	 3)	 หน้าท่ีรวบรวมและแจ้งข้อมูลของพนกังานเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรต่อส�านักงาน	 ปปง.	 เกีย่วกบัการน�าเงนิตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงิน

ตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศอันมีมูลค่ารวมกันถึงจ�านวนที่

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิก�าหนด		โดยบคุคลใดส่งหรอืน�าเงนิตรา	อันมีมูลค่าเกินกว่าส่ีแสนห้าหมื่นบาท	เงินตราต่างประเทศ

อันมีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า	 หรือตราสารเปล่ียนมือที่ระบุจ�านวนเงินเป็นเงินบาทอันมีมูลค่า

รวมกันแล้วเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท	 หรือที่ระบุจ�านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศอันมีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์

สหรัฐหรือเทียบเท่า	ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ	ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา	เงินตราต่างประเทศ	หรือตราสารเปลี่ยนมือต่อพนักงาน

เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรในขณะทีผ่่านศลุกากร.	 หากพนกังานเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรพบว่ามกีารส่งหรอืน�าเงนิตราเข้าหรอืออกนอกประเทศตามเงือ่นไขดงักล่าว	

ก็จะต้องรวบรวมและแจ้งต่อส�านักงาน	ปปง.		

	 4)	หน้าท่ีรายงานการท�าธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสดเกินกว่าท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง		หรือเป็นธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัของผูป้ระกอบอาชพี

บางประเภทต่อส�านักงาน	ปปง.		

	 5)	 ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา	 13	 และมาตรา	 16	 ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้าเป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า	 แต่ก่อนพ้นก�าหนดเวลาสิบปีหากมีเหตุจ�าเป็นและสมควร	

เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	ส�าหรับลกูค้ารายใด	 เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (เลขาธิการ	 ปปง.)	 อาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษารายละเอียดของลูกค้ารายนั้นต่อไป

อีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้	
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  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 14
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15/1
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   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6)

  กฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือน�าเงินตรา เงินตรา
  ต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. 2559
  กฎกระทรวง ก�าหนดจ�านวนเงินในการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่ง
  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกัน
  และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 22/1
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  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13

กฎกระทรวง ก�าหนดจ�านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท�า
ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559



 1.2	การวิเคราะห์ธุรกรรม

	 เมื่อได้รับรายงานธุรกรรมตาม	1.1	โดยเฉพาะรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ส�านักงาน	ปปง.	จะน�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาวิเคราะห์และตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวโยงกับอาชญากรรมใดหรือไม่ในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินจะมีการรวบรวม

พยานหลักฐานและการด�าเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติ	 แห่งกฎหมาย	 เพื่อให้ทราบข้อมูลการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของ

บุคคลหนึ่งที่มีการท�ากับบุคคลอื่น	 ไม่ว่าจะผ่านช่องทางสถาบันการเงินหรือไม่	 ซึ่งมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

ทรัพย์สิน	 และการกระท�าความผิดมูลฐาน	 โดยท�าการตรวจสอบจากร่องรอยและพยานหลักฐานที่ปรากฏ	 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล

ทีจ่ะน�าไปใช้ในการรบิทรพัย์สนิ	(มาตรการทางแพ่ง)	การด�าเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน	(มาตรการทางอาญา)	และการด�าเนินคดีอาญา

ในความผดิมลูฐาน	ซึง่วิธีการสบืสวนสอบสวนทางการเงนิ	อาจเร่ิมจากการกระท�าความผดิไปหาทรพัย์สนิ	หรอืเริม่จากทรพัย์สนิไปหาการกระท�าความผดิ	

โดยทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด		หมายถึง		

	 	 1)	 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�าซึง่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิหรอืจากการสนบัสนนุหรอืช่วยเหลอื

การกระท�าซึง่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิและให้รวมถงึเงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้ใช้	 หรอืมไีว้เพือ่ใช้หรอืสนับสนนุการกระท�าความผดิ

มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน	ซึ่งทรัพย์สินตาม	1)	เรียกว่า	ทรัพย์สินดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด	(original	criminal	property)

	 	 2)	 เงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้มาจากการจ�าหน่าย	 จ่าย	 โอนด้วยประการใด	ๆ	ซึง่เงนิหรอืทรพัย์สินตาม	1)	 โดยทรพัย์สินทีไ่ด้มกีารโอน

หรือเปลี่ยนสภาพ	จะมีทรัพย์สินอีกอันหนึ่งเข้ามาแทนที่ทรัพย์สินนั้น	ซึ่งเรียกว่า	ทรัพย์สินทดแทน	(representative	property)	

	 	 3)	ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม	1)	หรือ	2)

	 ทัง้นีไ้ม่ว่าทรัพย์สนิตาม	1),	2)	หรอื	3)	จะมกีารจ�าหน่าย	จ่าย	โอน	หรอืเปล่ียนสภาพไปกีค่รัง้และไม่ว่าจะอยูใ่นความครอบครองของบคุคลใด	

โอนไปเป็นของบุคคลใด	หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด	การวิเคราะห์ธุรกรรม	จะเริ่มจากการใช้ข้อมูลที่ส�านักงาน	ปปง.

มอียูก่บัข้อมลูทีไ่ด้รับจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทีส่่งมาเพือ่ให้ช่วยท�าการวเิคราะห์โดยจะน�าธรุกรรมทีน่่าสงสัยมาวเิคราะห์ว่ามคีวามเชือ่มโยงกบับคุคลใดบ้าง	

หากพบว่ามีความเชื่อมโยง	ก็จะท�าการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นใคร	มีประวัติการกระท�าความผิด	หรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่า

สงสัย	 หรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีได้หรือใช้ในการกระท�าความผิดหรือไม่	 ซึ่งระยะเวลาในการวิเคราะห์ธุรกรรมขึ้นอยู่กับจ�านวนข้อมูลท่ี

ต้องน�ามาวิเคราะห์	

	 นอกจากข้อมลูการรายงานการท�าธรุกรรมทีส่�านกังาน	ปปง.	ได้รับจากบุคคลที่มีหน้าที่แล้ว	ในการวิเคราะห์ธุรกรรม	ยังมีพยานหลักฐาน

ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา	ได้แก่	เอกสารทางการเงินประเภทต่าง	ๆ	เช่น	สมุดบัญชีเงินฝาก	สมุดบัญชีเงินกู้	สลากออมสิน	ใบน�าฝากเงิน

ใบขอถอนเงิน	 ใบค�าขอโอนเงิน	 เช็ค	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ตั๋วแลกเงิน	 สลิปถอนหรือฝากเงิน	 หุ้น	 หน่วยลงทุน	 ตราสารหนี้	 ตราสารทุน	 กรมธรรม์

ประกนัชวีติ	กรมธรรม์ประกันภยั	สญัญาฝากเงนิ	สญัญากู้ยมืเงนิ	สญัญาจ�านอง	สญัญาขอใช้บรกิารบตัรเครดติ	สญัญาค�า้ประกนั	หนงัสือค�า้ประกัน

สัญญา	สัญญาซื้อขายหุ้นโดยหักบัญชีเงินฝาก	และเอกสารทางการเงินอื่น	ๆ	เป็นต้น

	 จากการสืบสวนสอบสวนทางการเงินหากมีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอันมีลักษณะเป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

ทรพัย์สิน	และการกระท�าความผดิมลูฐาน	กเ็ป็นอ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของส�านกังาน	ปปง.	ท่ีจะด�าเนินการมาตรการทางแพ่งเกีย่วกบัทรพัย์สิน

ทีเ่ก่ียวกบัการกระท�าความผดิ	 ส่วนการด�าเนนิคดอีาญา	 ในความผดิมลูฐานและความผิดฐานฟอกเงนิ	 (หากม)ี	 กจ็ะเป็นอ�านาจหน้าทีข่องพนกังาน

สอบสวนของหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

16
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 2.	มาตรการเชิงปราบปราม

	 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	คือการตัดวงจรอาชญากรรมที่จะเกิด

ขึ้นเนื่องจากมีการน�าเอาทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดมาท�าการฟอกหรือแปรสภาพให้เป็นทรัพย์สินที่สะอาดแล้วน�าทรัพย์สิน

นั้นไปใช้ในการกระท�าความผิดอีก	 ซึ่งการใช้กฎหมายที่มีอยู่ในเวลานั้น	 ไม่สามารถใช้ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเป็นการตัดวงจร

อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น	จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เพื่อใช้ในการด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท�าความผิด	(มาตรการทางแพ่ง)	และด�าเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน	(มาตรการทางอาญา)	นอกเหนือ

จากการด�าเนินคดีกับการกระท�าความผิดอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน	 โดยความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	ได้แก่		

	 1)	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	หรอื	กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

	 2)	ความผดิเกีย่วกับการค้ามนษุย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน		และปราบปรามการค้ามนษุย์หรอืความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา

ในความผิดเกี่ยวกับเพศ	 เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา	 ล่อไป	 พาไป	 หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง	 เพื่อสนองความใคร่ของ

ผู้อื่น	 หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์	 เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระท�าเพื่อหาก�าไรหรือเพื่ออนาจาร	 หรือโดยทุจริต	 ซื้อ	 จ�าหน่าย	 หรือรับตัว

เด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น	หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา

ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�าการค้าประเวณี	 หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้ประเวณี	 ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้า

ประเวณี	หรือสถานการค้าประเวณี	หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท�าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

	 3)	ความผดิเกีย่วกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน

	 4)	ความผดิเกีย่วกับการยกัยอก	หรือฉ้อโกง	หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์	หรอืกระท�าโดยทุจรติ	ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิสถาบนัการเงนิ	

หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งกระท�าโดยกรรมการ	หรือผู้จัดการ	หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อง

ในการด�าเนินงานของสถาบันการเงินนั้น

	 5)	ความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ	หรอืความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา	ความผดิตามกฎหมาย

ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

17

  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
  มาตรา 3 ค�านิยาม”ความผิดมูลฐาน”

17

äตรสารDSI
49



 6)	ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์ที่กระท�าโดยอ้างอ�านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร	ตามประมวลกฎหมายอาญา

	 7)	ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

	 8)	ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

 9)	ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน	เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็น	ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับ

อนุญาตโดยมีวงเงินในการกระท�าความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

										10)	ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา	หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมาย

ก�าหนดเป็นความผิด

										11)	ความผิดเก่ียวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา	เฉพาะที่เก่ียวกับการช่วย		จ�าหน่าย	ซ้ือ	รับจ�าน�า	หรือรับไว้

ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระท�าความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า

										12)	ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา	ดวงตรา	แสตมป	และตั๋ว	ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

											13)	ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม	หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า	

หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
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 14)	 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ	 บัตรอิเล็กทรอนิกส์	 หรือหนังสือเดินทาง	 ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะ

เป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า

	 15)	 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม	 โดยการใช้	 ยึดถือ	 หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ	 หรือกระบวนการ

แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

	 16)	ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต	หรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา	เพื่อให้ได้

ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

	 17)	ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์	หรือ

เพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

 18)	ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์	กรรโชก	รีดเอาทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกง	หรือยักยอก	ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมี

ลักษณะเป็นปกติธุระ	ค�าว่า“เป็นปกติธุระ”	มีความเห็นของอาจารย์ทางด้านกฎหมาย	คือ	ศาสตราจารย์	ดร.หยุด	แสงอุทัย	อธิบายว่า	หมายถึง

กระท�าซ�้า	ๆ	กันในลักษณะที่จะเป็นการกระท�าเช่นนั้นต่อ	ๆ	 ไปโดยต้องดูเจตนาของผู้กระท�า	แม้จะกระท�าครั้งแรก	แต่ถ้าเจตนาจะกระท�า

เป็นปกตธิรุะคือจะกระท�าอย่างสม�า่เสมอในเวลาภายหน้าก็เป็นความผดิ	 และศาสตราจารย์จติต	ิ ตงิศภัทย์ิ	 อธบิายว่า	 การกระท�าทีเ่ป็นปกตธุิระนัน้	

กระท�าแม้เพียง	2	ครั้ง	ก็น่าจะพอแล้ว
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 19)	ความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นโจรสลัด

	 20)	ความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	หรือความผิดเกี่ยวกับ

การกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	 หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อ

ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

	 21)	 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปน	 เครื่องกระสุนปน	 วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน	 เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธ

ปนเคร่ืองกระสุนปนและวัตถุระเบิดและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อน�าไปใช้ในการ

ก่อการร้าย	การรบ	หรือการสงคราม	ความผิดมูลฐานทั้ง	21	ประเภท	หมายความรวมถึงการกระท�าความผิดอาญานอกราชอาณาจักร	ซึ่งหาก

การกระท�าความผิดนั้นได้กระท�าลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วยนอกจากการก�าหนดความผิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานตาม

พระราชบัญญัติป้องกัน	และปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	แล้ว	ยังมีกฎหมายเฉพาะที่ก�าหนดความผิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานอีก	คือ

  22)	ความผิดเกี่ยวกับผู ้สมัครหรอืผูใ้ดกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดเพือ่จงูใจให้ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ให้แก่ตนเอง	หรอื

ผู้สมัครอื่น	หรือพรรคการเมืองใด	หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา	พ.ศ.	2550

	 23)	ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

		 24)	ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

	 25)	ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอ�านาจท�าลายล้างสูง

		 26)	ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร

	 มาตราการเชิงปราบปราม	แยกออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	มาตรการทางแพ่ง	กับมาตรการทางอาญาซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในวารสาร

ดีเอสไอไตรสารฉบับหน้า	โปรดติดตาม

äตรสารDSI
52





 รูปแบบและแนวทางการฝึกอบรมร่วม

	 โครงการฝึกร่วม/ผสม	 การรบัมอืเผชิญเหตุวิกฤตอาวธุท�าลายล้างสูงและการก่อการร้ายสากล	 ระหว่างกองทพัไทย	 และกองทพัสหรฐัอเมรกิา	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	“TEMPEST	WIND	19	(TW	19)”	เป็นความร่วมมือของกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	

กองปฏิบตักิารพิเศษ	และกองพัฒนาและสนบัสนนุคดพีเิศษ	ในการบรูณาการจดักจิกรรมดงักล่าวขึน้	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ	

มีความรู้ความเข้าใจในด้านยุทธศาสตร์	 การข่าว	 การสืบสวนสอบสวน	 การป้องกันปราบปราม	 และแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย	 การต่อต้าน

การก่อการร้ายที่ใช้อาวุธที่มีอานุภาพ	 ท�าลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความพร้อมทางด้านทักษะ

องค์ความรู ้และความเช่ียวชาญในการต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงเพื่อให้สามารถใช้พระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดพิีเศษ	 พ.ศ.	 2547	 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	 ในการบรูณาการร่วมกนัในการฝึกร่วม/ผสม	 การรบัมอืเผชิญเหตวุกิฤตอาวธุท�าลายล้างสงู

และการก่อการร้ายสากล	ระหว่างกองทัพไทย	และกองทัพสหรัฐอเมริกา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	“TEMPEST	WIND	19	(TW	19)”	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันในอนาคต	 และเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯตลอดจนเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจนน�าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์	หรือเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อใช้ในการฝึกครั้งต่อไปหรือในกรณีที่มีปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์จริง

	 การฝึกปฏิบัติภารกิจโดยใช้แนวทางการปฏิบัติการพิเศษทางทหารและแนวทางบังคับใช้กฎหมายส�าหรับต่อต้านอาวุธที่มีอานุภาพ

ท�าลายล้างสงูและการก่อร้ายสากล	 การแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ทีม่คีวามส�าคัญทัง้ขัน้ตอนเตรยีมปฏบิตักิาร	 การด�าเนนิการปฏบิตั	ิ และภายหลงั

ปฏิบัติการ	 ด้วยการบริหารการบังคับบัญชา	 การสื่อสาร	 รวมถึงเครื่องมือต่างๆ	 ในการปฏิบัติการร่วม/ผสม	 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤต	

โดยมีรูปแบบการฝึกแยกเป็นหัวข้อดังนี้

	 1.การสัมมนาทวิภาคีเชิงปฏิบัติการ	(Bi-lateral	Training	Seminar)

	 2.การเคลื่อนก�าลังเข้าพื้นที่	และจัดตั้งที่ท�าการส่วนบังคับใช้กฎหมายของผู้เข้ารับการฝึกฯ	

	 3.การปฏิบัติในขั้นเตรียมการ	และประสานสอดคล้องกับ	ส่วนบัญชาการบริหารเหตุวิกฤตฯ

	 4.การฝึกร่วม/ผสมกองทัพไทย	-	สหรัฐอเมริกา	(Execution)	ทั้ง	5	เป้าหมาย

แนวทางการปฏิบัติการร่วมของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 เป้าหมายที	่1	(Target	1)	สถานการณ์จ�าลองทีร่ฐับาลไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมสดุยอดผูน้�าอาเซียน	(Asian	Summit)	การวเิคราะห์ภารกจิ	

และการวางแผนเตรียมการด�าเนินงาน	 การรับแจ้งข่าวจากหน่วยข่าวสหรัฐฯ	 มีเรือประมงผิดกฎหมายเข้ามาในน่านน�้าไทย	 และมีการขนอาวุธ

และระเบิดแสวงเครื่อง	รวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ในเรือโดย	ศรชล.ทร.	การวิเคราะห์ข่าว	ผลิตข่าวกรองคดีอาญา	และพัฒนาเป็นคดีภายใต้

กระบวนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	การร่วมสืบสวนขยายผลจากเบาะแส	จนถึงการพิสูจน์ทราบและจับกุม	ด�าเนินคดีกับกลุ่มผู้พยายาม

ก่อเหตุก่อการร้าย	การร่วมวางแผนปฏิบัติการและฝึกซ้อมการเผชิญเหตุในสภาวะวิกฤตคดีการก่อการร้าย	และอาชญากรรมข้ามชาติ

	 เป้าหมายที่	2	(Target	2)	การสืบสวนสอบสวนและเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับการก่อการร้ายที่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ	

การระบุ/พิสูจน์ทราบเครือข่ายการก่อการร้าย	(Terrorist	Network)	การระบุ/พิสูจน์ทราบเป้าหมายและจับกุมด�าเนินคดีพิเศษ

	 เป้าหมายที่	3	(Target	3)	การปฏิบัติการลาดตระเวนและจู่โจมทางน�้า	การระบุ/พิสูจน์ทราบ	และจับกุมของหน่วยงานที่มีหน้าที่	และ

การโอนส�านวนคดีตามขั้นตอนหารบริหารคดีพิเศษ

	 เป้าหมายที่	4	(Target	4)	การช่วยเหลือตัวประกัน	(Hostage	Rescue)	การระบุ/พิสูจน์ทราบและจับกุมของหน่วยงานร่วมบูรณาการ

ตาม	มาตรา	33	พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ	พ.ศ.	2547	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 เป้าหมายที่	5	(Target	5)	การประชุมเตรียมการ	วางแผนร่วมบูรณาการ	และซักซ้อมปฏิบัติการการเข้าจู่โจมโรงงานผลิตอาวุธระเบิด

แสวงเครื่องการจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐาน	ของกลาง	และการตรวจสอบ	วิเคราะห์	และขยายผลทางคดี

	 โครงสร้างการบริหารเหตุวิกฤตแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลภายในประเทศ	องค์กรรับผิดชอบ		แบ่งออกได้	3	ระดับคือ

	 1.องค์กรระดบัชาต	ิ รฐับาลโดยคณะรฐัมนตรที�าหน้าทีร่บัผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย	 และการตกลงใจทกุขัน้ตอน	 ในกรณจี�าเป็นเร่งด่วน

นายกรัฐมนตรีจะตกลงใจไปก่อนแล้วแจ้งต่อคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังก็ได้ท้ังนี้เนื่องจากการปฏิบัติการก่อการร้ายสากลเป็นปัญหาที่มีผลกระ

ทบถึงประโยชน์ของชาติ		พันธะกรณีระหว่างประเทศ	นโยบายในด้านต่างๆ	ชื่อเสียง	และเกียรติภูมิของชาติ

	 2.องค์กรระดับนโยบาย	องค์กรระดับนโยบายและอ�านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล	 เพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้

รวดเร็ว	และเหมาะสม	จ�าเป็นต้องมีองค์กรด้านนโยบาย	และอ�านวยการ	เพื่อให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา	ตลอดจนประสานงาน	

สั่งการ	 และก�ากับดูแลโดยมีนากยกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมอบหมายเป็นประธาน	 กรรมการประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัด

กระทรวง	ผบ.เหล่าทัพ	มี	ลมช.	เป็นเลขานุการ	นอก.	จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างองค์กรระดับรัฐบาล	(นโยบายส่วนรวม)	กับองค์กรระดับ

ปฏิบัติ	 (แก้ไขปัญหา)	 ท�าหน้าที่เสนอแนะแนวทางต่อรัฐบาล	 ประสานงาน	 สั่งการ	 และก�ากับดูแล	 องค์กรปฏิบัติให้ปฏิบัติ	 การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	มีเอกภาพและสอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนด	ใช้ชื่อว่า	“คณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล”	

(นอก.)	โดยมีองค์ประกอบ	อ�านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานดังนี้

	 องค์ประกอบ
1.นายกรัฐมนตรี	 	 	 	 ประธานกรรมการ
2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 	 กรรมการ
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 	 กรรมการ
4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 	 กรรมการ
5.รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงต่างประเทศ	 กรรมการ
6.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 	 กรรมการ
7.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 	 	 กรรมการ
8.อัยการสูงสุด	 	 	 	 กรรมการ
9.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 	 	 กรรมการ
10.ผู้บัญชาการทหารบก	 	 	 กรรมการ
11.ผู้บัญชาการทหารเรือ	 	 	 กรรมการ
12.ผู้บัญชาการทหารอากาศ	 	 	 กรรมการ
13.ผู้บัญชาการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กรรมการ
14.อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 	 กรรมการ
15.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 	 กรรมการและเลขานุการ
16.ผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรองแห่งชาติ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17.ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ															 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18.เจ้ากรมยุทธการทหาร	 	 												กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

äตรสารDSI
55



 อ�านาจหน้าที่

 1.พิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายหลักและแนวความคิดในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

	 2.เมื่อสถานการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศ	กรรมการคณะนี้	จะต้องปฏิบัติงาน	ณ	ที่ที่ก�าหนดไว้จนสถานการณ์

สงบเรยีบร้อย	 หากกรรมการผูใ้ดไม่สามารถมาปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้จะต้องมอบหมายผู้แทนทีม่อี�านาจหน้าทีเ่ตม็มาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน	 และกรรมการคณะนี้

จะได้พิจารณา	และเสนอแนะมาตรการปฏิบัติแก่รัฐบาลเพื่อตกลงใจ

	 3.มอบหมายมาตรการปฏิบัติและอ�านวยการในการแก้ไขปัญหาแล้วแต่กรณีให้แก่หน่วยในองค์กรระดับปฏิบัติหน้าท่ีควบคุม

สถานการณ์	หรืออาจมอบหมายให้หน่วยก�าลังพิเศษอื่นตามความจ�าเป็นแล้วแต่กรณี

	 4.มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

	 5.มีอ�านาจเชิญบุคคลมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพื่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการหากมีปัญหาในทางบริหารท่ีจ�าเป็น

เร่งด่วน	ให้ประธานกรรมการคณะนี้มีอ�านาจในการพิจารณาตกลงใจสั่งการ	และแจ้งให้คณะกรรมการทราบต่อไป

 การปฏิบัติงาน

 1.ในยามปกติ	ให้กรรมการซึ่งมีหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบด�าเนินการทางด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลตามภารกิจนั้น

ไว้อย่างสม�า่เสมอ		ตวัอย่างเช่น	ผูก่้อการร้ายสากลจะมกี�าเนดิอยูใ่นประเทศต่างๆ	หลายประเทศ	หลายกลุ่ม	หน่วยใดมีเจ้าหน้าที่อยู่ในประเทศนั้นๆ	

ให้มอบหมายในการหาข่าวว่า	แต่ละกลุม่มจี�านวนผูก่้อการร้ายมากน้อยเท่าใด	 ถ้าสามารถท�าได้ให้หารูปพรรณ	ตลอดจนประวติัของแต่ละคนไว้ด้วย	

โดยธรรมดาผู้ก่อการร้ายทั้งหลายจะมีที่อยู่อาศัยอยู่ในต่างประเทศทั้งสิ้น	 หากผู้ก่อการร้ายเหล่านี้จะมาก่อการร้ายในประเทศไทย	 จะต้องผ่าน

เจ้าหน้าที่หลายขั้นตอน	 ถ้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการระมัดระวัง	 ก็จะทราบก่อนที่คนร้ายจะสร้างเหตุการณ์ได้ทันท่วงที	 นอกจากนั้นหน่วยท่ีมี

ภารกิจในการต่อต้านอื่นๆ	 ก็มีหน้าที่ในการฝึกฝนหน่วยงานของตนให้มีความช�านาญก่อนที่เหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้น	 เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะ

ไม่มีเวลาพอที่จะฝึกในขณะนั้นได้	เป็นต้น

	 2.เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	นอก.จะปฏิบัติหน้าที่	ณ	ท�าเนียบรัฐบาลหรือที่อื่นตามที่จะก�าหนด	และอาจส่งกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งไปประจ�า

อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสนามแล้วแต่ความเหมาะสมและความจ�าเป็น			แล้วแต่กรณีโดยมีแนวการปฏิบัติดังนี้

 เหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศ

  1)	โดยปกติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	(หน่วยพลเรือน	ต�ารวจ	ทหาร)	จะเป็นผู้ทราบก่อน	ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เข้าด�าเนินการต่อเหตุการณ์นั้น	เมื่อพิสูจน์ว่าเป็นการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายสากลได้ชัดเจนแล้ว	จึงให้แจ้งข่าวไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การก่อการร้ายสากล	(ศตก.)

	 	 2)	ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการก่อการร้ายสากล	(ศตก.)	แจ้งข่าวการก่อการร้ายสากล	ให้เลขานกุาร	นอก.	คณะกรรมการ	นอก.	

และเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโดยตรงในเขตกรงุเทพมหานคร	ได้แก่	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิและในเขตภมูภิาค	ได้แก่	จังหวัดหรือกองทัพเรือ	พื้นที่ในทะเล

	 	 3)	โดยปกตคิณะกรรมการ	นอก.	จะปฏบิติังานอยูท่ีท่�าเนยีบรฐับาลเท่านัน้	ส่วนการปฏบิตักิารในพืน้ทีใ่ห้เป็นหน้าทีข่องผูรั้บผิดชอบ	

(ผูบั้ญชาการเหตกุารณ์)	โดยตรง	นอกจากผูป้ฏบิตักิารในสนามร้องขอในเรือ่งอ�านาจสัง่การ	คณะกรรมการ	นอก.จงึหาแนวทางก�าหนดมาตรการแก้ไข

ไป	หรือถ้าจ�าเป็นจะต้องไปยังศูนย์อ�านวยการในสนามเพื่อเห็นข้อเท็จจริงในตอนนี้ก็อนุโลมได้

 เหตุเกิดขึ้นนอกประเทศ

  1)	 การแจ้งข่าว	 กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล(ศตก.)เพื่อรายงาน

เลขานุการ	ประธานกรรมการ	และกรรมการ	นอก.	ทราบ

	 	 2)	ด�าเนินการเช่นเดียวกับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศ

 คณะอนุกรรมการอ�านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (อกรส.)

	 	 	 ท�าหน้าที่ปฏิบัติการขั้นต้น	 หรือกลั่นกรองงานให้	 นอก.	 อย่างต่อเนื่องทั้งในภาคปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์	 องค์ประกอบ	

อกรส.	มี	รมช.	เป็นประธาน	และผู้แทนจากหน่วยงานหลักทางด้านความมั่นคงและหน่วยการข่าวเป็นกรรมการ
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 3.องค์กรระดับปฏิบัติ

	 1.	 ศนูย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล	 (ศตก.)	 เป็นหน่วยปฏบิติัหลกัท�าหน้าทีว่างแผนอ�านวยการประสาน	และก�ากบัดแูลหน่วยก�าลงัท่ีเข้า

ปฏิบัติงานให้	นอก.	

	 2.	หน่วยก�าลังของเหล่าทัพ	ประกอบด้วย	3	เหล่าทัพ	ต�ารวจ	มท.	และหน่วยข่าวกรองอื่นๆ	โดยให้ถือภารกิจการต่อต้านการก่อการ

ร้ายสากล	เป็นความเร่งด่วนระดับต้นๆ	

 ก่อนมีเหตุการณ	์เป็นสิ่งที่จะต้องกระท�าโดยต่อเนื่อง	ได้แก่	

	 1.	 การตรวจตราการแทรกซึมเข้าสูป่ระเทศของผูก่้อการร้าย	 หรอืผูต้้องสงสยัเป็นความรับผดิชอบของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิป็นหลกั	

โดยมส่ีวนราชการอืน่ให้การสนบัสนนุ	 และมกีารประสานงานกนัอย่างต่อเนือ่งกบั	 สบช.	 ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการก่อการร้ายสากล	 (ศตก.)	 และ	

ศรภ.บก.ทหารสูงสุด

	 2.	การระวังป้องกันสถานที่ราชการทั้งของไทยและต่างประเทศ	รวมทั้งสถานที่ส�าคัญต่างๆ	ที่คาดว่าเป็นเป้าหมายแห่งการก่อการร้าย

สากล	เป็นความรบัผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	กระทรวงกลาโหม	(รวม	บก.ทหารสงูสดุ	และเหล่าทพั)	และ	คค.	ร่วม

กันตามความรับผิดชอบในสายงานปกติ

	 3.	ระบบการข่าวกรอง	แยกออกเป็น	2	ระดับ	คือ

	 	 (1)	ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์	ได้แก่	ข่าวทั้งมวลเกี่ยวกับพฤติการณ์	ขีดความสามารถ	หลักนิยม	วัตถุประสงค์	และการฝึกฯ	

ของผู้ก่อการร้ายสากลทกุกลุม่	ซึง่ต้องกระท�าโดยต่อเน่ืองตัง้แต่ยามปกตเิพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์เมือ่เกดิเหตกุารณ์ขึน้	โดยให้	สขช.	เป็นผู้รับผิดชอบ

โดยมีส่วนราชการและหน่วยการข่าวอื่นๆ	ให้การสนับสนุนป้อนข้อมูล	และประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล	(ศตก.)

	 	 (2)	ข่าวกรองทางยุทธวธิ	ีได้แก่	ข่าวท้ังสิน้นบัแต่เกดิสถานการณ์เป็นต้นไป	เช่น	รายละเอยีดเกีย่วกบัผูก่้อการร้าย	จ�านวน	อาวธุ	

วัตถุประสงค์	ท่าที	ขบวนการที่สังกัดฯ	รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุและตัวประกัน	เป็นต้น	ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการก่อการร้ายสากล	(ศตก.)	

 เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

	 1.	หน่วยแรกที่จะเข้าปฏิบัติการ	คือ	 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท้องที่ในยามปกติ	 หน่วยในยามปกติเมื่อพิสูจน์ทราบแน่ชัดแล้วว่า	 เป็นการ

ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายสากลให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 (1)	ให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล	(ศตก.)	และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล	รายงาน

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(เลขานุการ	นอก.)	ทราบโดยด่วนที่สุด	เพื่อรายงานประธานและกรรมการ	นอก.ทราบ

	 	 (2)	ปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุโดยก�าหนดพื้นที่วงในขึ้นเพื่อตรึงผู้ก่อการร้ายไว้และพื้นที่วงนอกเพื่อกันคนเข้ามาในบริเวณพื้นที่

เกิดเหตุ	เจ้าหน้าที่ประจ�าพื้นที่วงในต้องมีจ�านวนมากพอที่จะป้องกนัผู้ก่อการร้ายบกุออกมาและต้องน�าประชาชนทีไ่ม่เกีย่วข้องออกจากพืน้ทีว่งในให้

ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ส่วนเจ้าหน้าที่ประจ�าพื้นที่วงนอกต้องห้ามและกันประชาชนเข้าไปในพื้นที่วงในเพื่อรอผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์และชุด

ปฏิบัติการพิเศษที่จะควบคุมสถานการณ์	หาข่าวกรองทางยุทธวิธีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้าย	และจัดการเจรจาหาข้อมูลโดยต่อเนื่อง

	 	 (3)	ควบคุมการติดต่อกับภายนอก	เช่น	โทรศัพท์	เส้นทางเข้าออกจากพื้นที่วงใน	การติดต่อเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวต้อง

ติดต่อโดยตรงกับศูนย์ปฏิบัติการที่จัดตั้งขึ้น

	 2.	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ซึ่งเป็นเลขาธิการ	นอก.	แจ้งให้ประธาน	และคณะกรรมการ	นอก.	ทราบ	เพื่อก�าหนดมาตรการ

แก้ไขและแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์	 และให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลแจ้งให้หน่วยรับผิดชอบ	 (ในเขตกรุงเทพมหานคร	

ได้แก่	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ในเขตภูมิภาค	ได้แก่	จังหวัด	หรือกองทัพเรือ	พื้นที่ในทะเล)	ทราบโดยด่วน

	 3.	ผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือหน่วยรับผิดชอบด�าเนินการปฏิบัติการต่อเป้าหมายตามวิธีการเพื่อให้เหตุการณ์ร้ายยุติ	หรือคลี่คลาย

ในทางที่ดีที่สุด	โดยรับมอบหมายการปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่ด�าเนินการอยู่ก่อนในขั้นต้น	เม่ือได้รับการมอบหมายแล้วถือเป็นหน้าท่ี

ของผู้บัญชาการเหตุการณ์	หรอืหน่วยรบัผดิชอบโดยตรงตัง้แต่บดันัน้ต่อไปจนยตุเิหตุการณ์	ถ้ามคีวามจ�าเป็นจะร้องขอให้เจ้าหน้าที	่ซึง่ปฏบิตักิารอยูเ่ดมิ

ร่วมปฏิบัติต่อไปด้วย	ก็ให้หน่วยท้องที่ปฏิบัติตามค�าร้องขอภายใต้นโยบายและอ�านวยการของ	นอก.	

	 4.	การปฏิบัติการต่อที่หมายที่ปรากฏแน่ชัด	มีหลักการปฏิบัติโดยทั่วไปกล่าวคือ	เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะแยกออกเป็น	2	ส่วน	คือ

	 	 1)เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการในสนาม

	 	 2)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสนาม
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 อภิปรายการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการร่วม

	 จากบทสรุปของการฝึกดังกล่าว	ผู้เข้าร่วมการฝึกได้ถอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติไว้ดังนี้

	 -	การพัฒนางานการข่าวและการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เป็นเรือ่งส�าคัญทีจ่ะให้หน่วยงานด้านความมัน่คง

และรฐับาลให้ความเชือ่ถือและเห็นถงึการน�ากรมสอบสวนคดพีเิศษให้เป็นหน่วยร่วมในการปฏบิตั	ิ เกีย่วกบัภารกจิทางด้านการป้องกนัและปราบปราม

การก่อการร้ายสากล	 จากการท�างานปกตขิองหน่วยงานกรมสอบสวนคดพีเิศษในกองส�านกั	 ต่างๆ	 มคีวามเชือ่มโยงทีจ่ะสามารถน�ามาพฒันาในการเฝ้าระวงั

และสกัดกัน้กลุม่อาชญากรรมทีเ่ก่ียวข้องได้	ทัง้อาชญากรรมเฉพาะด้าน	และการสนบัสนนุทางการเงนิ	หากได้ย้อนกลับไปน�าหลักของอาจารย์จากหน่วย	

ทหารรบพิเศษ	มาประยกุต์ให้การพฒันาวงรอบทัง้การข่าว	การปฏบัิต	ิการบงัคับใช้กฎหมายด�าเนนิการต่อเป้าหมาย	เพือ่ขยายผลไปยงัเครอืข่ายอาชญากรรม

ต่างๆ	 ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายต่างประเทศ	 การแก้ไขปัญหาความมัน่คงและลดอาชญากรรมจะเกดิประสทิธภิาพได้รวดเรว็และสามารถท�าได้

อย่างถอนรากถอนโคน

	 -	อาชญากรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการท�างานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เช่น	เครอืข่ายยาเสพตดิ	การก่อการร้าย	อาวธุสงคราม	อปุกรณ์	สารเคมี

วัตถุระเบิด	การลักลอบเข้าเมือง	การปลอมหนังสือเดินทาง		การฟอกเงิน	การทุจริต	การค้ามนุษย์	การหลบหนีภาษี	ซ่ึงกระบวนการสืบสวน

ปราบปรามเพื่อน�าผู้กระท�าความผิดมาลงโทษเป็นเพียงปลายเหตุ	แต่ที่ส�าคัญยิ่ง	คือ	การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม	สร้างความร่วมมือ

ในการเฝ้าระวัง	 เพ่ือมิให้เกิดอาชญากรรม	 การบรูณาการระหว่างทหารและเจ้าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยตุธิรรม	 	 อนัจะท�าให้การปราบปราม

อาชญากรรมมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

	 -	 รูปแบบของการแบ่งมอบหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในแบบทหารมคีวามชดัเจน	 เช่น	 ฝ่ายยทุธการ	 ฝ่ายข่าว	 และฝ่ายกฎหมาย	 ท�าให้แต่ละคน

ทราบบทบาท	 ภารกจิและหน้าทีข่องตนเองและสามารถน�าเสนอผลผลติออกมาได้อย่างเหมาะสม	 ซึง่รูปแบบดงักล่าวสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ

การท�างานในรูปแบบคณะท�างานได้เป็นอย่างดี	 โดยการแบ่งมอบหน้าที่ให้แก่คณะพนักงานสืบสวน	 หรือคณะพนักงานสอบสวน	 แบ่งออก

เป็น	3	กลุ่ม	คือ

	 1.	ฝ่ายวางแผน	และก�าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวน	เสมือนเป็นฝ่ายยุทธการ

	 2.	ฝ่ายสืบสวน	ท�าหน้าที่ในการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเสมือนเป็นฝ่ายข่าว

	 3.	ฝ่ายสอบสวน	ท�าหน้าทีใ่นการสอบปากค�าพยานบุคคลให้สอดคล้องกบัพยานหลักฐานตามทีฝ่่ายสืบสวนเสนอมา	เสมือนเป็นฝ่ายกฎหมาย

	 -	 บทบาทของกรมสอบสวนคดพิีเศษ	 ควรมีการก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่นการต่อต้านการก่อการร้ายสากลแบบเชงิรุกเพิม่เตมิ	 และจดัให้มี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวสามารถด�าเนินการบูรณาการข้อมูลทางการข่าวกับหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายได้

แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการทางการปฏิบัติการร่วมของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ	ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สรุปอภิปรายปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้

	 -	 กรมสอบสวนคดพีเิศษ	 ควรตระหนกัและให้ความส�าคญัในเรือ่งดังกล่าวมากกว่านีเ้ป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะการปรบัปรงุยกระดบัด้านการข่าว	

การสื่อสาร	 และแนวคิดด้านความเสมอภาคของสหวิชาชีพอย่างแท้จริง	 เนื่องจากปัญหาก่อการร้ายสากลเป็นปัญหาที่มีความร้ายแรง	 และอาจ

เกดิข้ึนได้ตลอดเวลา	 ทัง้น้ีควรจดัเจ้าหน้าทีด้่านวเิคราะห์การข่าว	 และการสือ่สารมาร่วมปฏบัิติภารกจิจดัตัง้ระบบสือ่สารและแนวทางประสานงาน

ตลอดจนน�าเอาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่จะใช้สนับสนุนเครื่องมือพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

	 -	 ปัญหาเร่ืองการแบ่งมอบหน้าทีข่องแต่ละคน	 อาจมีการแบ่งมอบหน้าทีค่วามรบัผดิชอบให้แต่ละคนไม่ชดัเจนในช่วงต้นๆ	 ของการฝึกภาคปฏบิตั	ิ

ซึง่น่าจะมสีาเหตมุาจากการทีผู้่เข้ารบัการฝึกอบรม	ไม่ทราบภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายทีชั่ดเจนเพยีงพอ	แต่เมือ่ทกุคนเข้าใจภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายแล้ว

ก็สามารถแบ่งมอบหน้าที่ให้แต่ละคนได้อย่างชัดเจน

	 -	 ปัญหาเร่ืองการตดิต่อสือ่สารระหว่างทมีฝ่ายปฏบิตักิารซึง่อยูท่ี่จงัหวดัลพบรุกีบัฝ่ายอ�านวยการบงัคบับัญชาทีจ่งัหวดัระยอง	 ในเบ้ืองต้น

ยังไม่สามารถท�าความตกลงเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ	 ในการสื่อสารกันให้ชัดเจนได้	อาจเนื่องจากจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกในส่วนปฏิบัติการมีจ�านวน

น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อภารกจิท่ีได้รบัมอบหมาย	จงึท�าให้การส่ือสารเกิดความล่าช้า	และมหีลายครัง้ท่ีฝ่ายอ�านวยการบงัคบับญัชาทีจั่งหวดัระยอง	

เพิ่งได้รับทราบข้อเท็จจริงเมื่อถึงเวลาที่มีการประชุมรวม	 ซึ่งในช่วงกลาง	 ค่อนไปตอนท้ายของการฝึก	 จึงต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่เป็นการสื่อสาร

ถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยตรงซึ่งง่าย	รวดเร็ว	และได้ผลดีกว่า
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 -	ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	เนือ่งจากฝ่ายทหารมแีนวคดิ	และวธิกีารปฏบิตัทิางยทุธวธิทีีแ่ตกต่างจากแนวคดิ

และวิธีปฏิบัติของฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างมาก	 ดังนั้นในช่วงแรกของการฝึกปฏิบัติจึงต้องใช้เวลาในการอธิบาย	

และท�าความเข้าใจให้ฝ่ายทหารได้รับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อห้าม	และข้อควรปฏิบัติ	อย่างไรก็ตามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเอง

กพ็ร้อมทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพยายามท�าความเข้าใจ	 ดังนั้นในการฝึกปฏิบัติจึงสามารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี	 แม้ฝ่ายทหารอาจยงัไม่เข้าใจถงึบทบาท

อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารต่อเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนก็ตาม	แต่ส�าหรับการฝึกปฏิบัติ

ร่วมกันในครัง้นี	้ถอืเป็นมติใิหม่ของความร่วมมอืทีด่	ีและสามารถต่อยอดพฒันาความรูค้วามเข้าใจให้มากยิง่ๆ	ขึน้ได้	หากมกีารฝึกปฏบิตังิานร่วมกนั	

ในครั้งต่อๆ	ไปในอนาคต

	 -	 จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและพัฒนาความเช่ียวชาญให้มีความพร้อมอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตักิารคดพีเิศษ	ควรวางแผนพฒันาระบบ	การสนบัสนนุทางด้านการส่งก�าลังบ�ารงุ	รปูแบบงานภาคสนาม	ระบบการสือ่สาร

ให้สอดรบักบัการปฏบิติัการทางทหาร	 การสร้างระบบการตรวจสอบฐานข้อมูลภาคสนาม	 การพัฒนากระบวนการจดัเกบ็รวบรวมพยานหลักฐาน	

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบในสถานการณ์พิเศษ	เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	อีกทั้งแนวทาง

การปรบัปรุงรูปแบบทางการปฏบิติัการร่วมของหน่วยปฏิบตักิารเฉพาะกจิภายใต้กฎหมาย	และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	จากความคดิเห็น

ของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว	

	 -	การพัฒนางาน	ประเด็นได้หลักๆ	อาจจะมีอยู่	3	ประเด็น	คือ	

	 ประเด็นแรก	คือ	งานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ต้องพิจารณาการใช้อ�านาจทางกฎหมายที่กรม

สอบสวนคดีพิเศษต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานที่มาท�างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ	

	 ประเด็นที่สอง	 คือ	 งานกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกก�าหนดมาว่า	 การก่อการร้ายน่าจะเป็นคดีพิเศษ	 ที่จะเข้ามาอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

	 ประเด็นที่สาม	คือ	การก่อการร้ายย่อมส่งผลกระทบแม้จะเกิดในต่างประเทศก็เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของประเทศ	เพราะฉะนั้น

ในความมัน่คงต้องมองว่า	กรมสอบสวนคดพีเิศษต้องเป็นผูท้ีด่�าเนินการในส่วนนี	้ในเรือ่งของการใช้อ�านาจตาม	พ.ร.บ.	ทกุอย่างทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษมี	

ไม่ใช่การที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ค�านึงถึงขอบเขตอ�านาจของกฎหมาย	 โครงการนี้จึงท�าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มองเห็นถึงภาพที่ชัดเจนขึ้น

ในการพัฒนาการร่วมงานกับหน่วยงานภายในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ	ทหาร	หรือการร่วมงานกับภายนอกประเทศ	เร่ืองของการ

บังคับใช้กฎหมายและ	พ.ร.บ.	ต่างๆ	ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษถือไว้

	 -	การพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	จะต้องคัดคนที่เหมาะสมกับภารกิจ	เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้	บางครั้งความเร่งด่วน

ของสถานการณ์วิกฤตก็เป็นปัจจัยส�าคัญ	ถ้าหากกระบวนการทางกฎหมายล่าช้ากว่าการปฏิบัติการ	 เจ้าหน้าที่ขาดความตื่นตัว	 ไม่สนใจในข้อมูล

ที่ส่งมาก็จะเกิดปัญหา	บางครั้งการตรวจสอบข้อมูลของทางราชการอาจล่าช้าจึงจ�าเป็นต้องท�าข้อมูลต่าง	ๆ	เหล่าน้ีให้พร้อม	เพราะเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว	ดังนั้นในการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายต้องรวดเร็ว	หน่วยงานที่เราร้องขอความร่วมมือไปอาจไม่

ได้ตอบกลับมาทันทีทันใดเนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการ	บางครั้งต้องการข้อมูลส�าคัญเพื่อพิจารณาในการวางแผน	เราต้องการพัฒนาคน

ของเราให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย	 เรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องกฎหมาย	 สอง	 เรื่องด้านการสืบสวน	 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสาร	

ความเชือ่มโยงของข้อมลูหน่วยงานราชการอืน่	 ทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการเหล่าน้ีได้อย่างรวดเรว็	 การรวบรวมพยานหลกัฐานต้องท�าแบบมอือาชพี	

ชุดที่ไปอบรมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ	ตอบโจทย์ได้ทั้งสองผ่าย 
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 ยทุธวธิพ้ืีนฐานของการตรวจค้นจับกุม	 ระดบัปฏบิติัการพเิศษเป็นเร่ืองของการใช้ก�าลังพร้อมทีจ่ะปฏบิตักิารต่อเป้าหมายทีเ่ป็นภยัคุกคามสงู	

เช่น	พวกท่ีมีอาวุธ	ท�าการบีบบังคับขู่เข็ญหรือท�าอะไรที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชน	หากฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริงๆ	

เริ่มตั้งแต่งานสืบสวนการติดตามเป้าหมาย		การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ	จนสามารถเข้าไปยับยั้งการก่อเหตุวิกฤต	ซึ่งคนที่ฝึกจากตรงนี้	สามารถน�า

ไปประยกุต์ใช้ได้กบัสถานการณ์ทีใ่กล้เคยีง	โดยถอดจากเหตุการณ์จริงน�ามาสมมตใิห้ฝึกแก้ไขปัญหา	ตัง้แต่กระบวนการสบืสวน	การค้นหา	การต่อต้าน

ฝ่ายตรงข้าม	แม้กระทั่งเรื่องของการใช้สื่อต่างๆ	ที่จะออกไปต่อต้านกับฝ่ายตรงข้าม	

 -	 โครงการนี้ต้องมีการพัฒนาในเรื่อง	 ความเข้าใจในการท�างานร่วมกัน	 ส่วนใหญ่แล้วเราจะท�าคดีแต่เรื่องของการที่เราต้องเข้าไปแก้ไข

ปัญหาในเหตวิุกฤตด้วยโดยเราเป็นท่ีปรึกษาด้านการใช้ก�าลงั	และสามารถน�าประสบการณ์ไปใช้หากมีกรณแีบบนีเ้กดิขึน้	ทหาร	และกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้เรียนรู้ในการประชุมวางแผนต่างๆ	ฝ่ายทหารจะท�าเป็นส่วนๆ	กรมสอบสวนคดีพิเศษถ้าท�าผังความเชื่อมโยงเป็นภาพกว้างๆ	ทหารจึงน�าข้อมูล

ของกรมสอบสวนคดพิีเศษไปเป็นข้อมูลด้านการข่าว	กรมสอบสวนคดพีเิศษจะมช่ีองทางไหนบ้างทีจ่ะแก้ไขปัญหา	แต่ทางแก้ไขต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย	กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในทุกๆ	เวลา		และในทุกๆ	ขั้นตอน	สถานการณ์วิกฤตคือเหตุการณ์

ที่พร้อมจะก่อตัวโดยที่เราไม่คาดคิดว่า	จะเกิดอะไรต่อไป	เช่น	ที่มีการขนของผิดกฎหมายเข้ามามีการไปเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่เข้าไป	มีการจับ

ตัวประกันแล้วก็เชื่อมโยงไปกับกลุ ่มที่มีการซุกซ่อนสารเคมี	กลายเป็นกระบวนการเจ้าหน้าทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษทีว่างผงัเรือ่งความเชือ่มโยง

จนถึงการใช้อ�านาจทางกฎหมายเพื่อให้หาช่องทางในการปฏิบัติงานในทางยุทธการได้	ในทางกฎหมายการใช้ก�าลงัมนัอาจเป็นการกระท�าทีเ่กนิกว่า

เหตตุ้องดูความสมเหตุสมผล	ถ้าเรามีช่องทางที่แก้ไขปัญหาได้ดีกว่า	หากมีการเจรจาต่อรอง	ได้ไม่ได้จ�าเป็นต้องใช้ก�าลังให้หาวิธีการที่เหมาะสม

 -	โดยปัจจุบนันโยบายด้านความม่ันคงของรัฐบาลและยทุธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายปี	2560	-	2564	ยทุธศาสตร์

ต่อต้านก่อการร้ายเป็นยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งเน้นการป้องกันในยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	3	 คือ	ป้องกัน	ตอบโต้	ฟ้นฟู	ณ	 วันน้ีการก่อการร้าย

ยากท่ีจะชี้ชัดในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง	เช่น	เราไปในทีส่าธารณะแล้ว	เกดิระเบดิขึน้	มคีนถอืปนกราดยงิจนท�าให้เกดิความหวาดกลวัในสังคม	

ดังนั้นเมื่อวิธีการของผูก่้อการร้ายในปัจจบุนัไม่ใช่รปูแบบเดมิ	ตรวจสอบได้ยากและซบัซ้อนขึน้	การป้องกันจึงจ�าเป็นที่จะต้องใช้การบูรณาการทุกภาค

ส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ	 ทางด้านหน่วยข่าว	 หรือการข่าว	 เครื่องมือในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎหมาย	 ซึ่งที่ผ่านมามีช่องว่างระหว่าง

ข่าวกับการบังคับใช้กฎหมาย	 ต่างฝ่ายต่างท�า	 ต่างฝ่ายต่างมีวัฒนธรรมองค์กรของตัวเอง	 ต่างฝ่ายต่างยึดระเบียบภารกิจของตนเองจนลืมมอง

ว่าการก่อการร้ายเป็นภารกิจส�าคัญของของหน่วยตนเอง	 ทุกคนอยากมีส่วนร่วมด้วยเหตุว่าเป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจจากสากลโลก	 ได้รับ

ทุน	ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม	การพัฒนา	เครื่องไม้เครื่องมือ	แต่เมื่อมาท�างานรวมกัน	ก็จะมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเรื่องก�าแพงที่

ตั้งข้ึน	 ข่าวก็บอกเป็นความลบับังคบัใช้กฎหมายบอกไม่ได้ต้องเปิดเผยเพราะว่ามนัเปิดส�านวนการสบืสวนสอบสวน	 แล้วช่องทางการบูรณาการ

หรือการประสานกันอย่างรวดเร็วมันก็ไม่มีท่ีผ่านมามันเป็นอย่างนั้นดังน้ันยุทธศาสตร์การต่อต้านก่อการร้ายที่เน้นการป้องกันและมีการออก

พระราชบัญญัติความมั่นคง	พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ	มาตรา	19	ต้องให้ค�านิยามโดยมอบอ�านาจให้	เลขา	สมช.	เป็นผู้พิจารณาเหตุการณ์

ว่าเป็นอาชญากรรมปกติหรือเป็นเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง	หรือเป็นเหตุก่อการร้าย	เพราะยากจะชี้ชัดโดยใช้กลไกเครื่องมือของรัฐบาลที่มีอยู่	

คือให้หน่วยข่าวเข้าไปตรวจสอบถ้ามกีารแก้ไขปัญหาได้ก็คอืผลดี	แต่ถ้าไม่ได้	กใ็ห้หน่วยข่าวกบัต�ารวจท�างานร่วมกนัโดยดงึกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เข้าไป

ร่วมสนธิก�าลังสืบสวน	 ตามมาตรา	 23/1	 แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นยกระดับเป็นก่อการร้ายก็ใช้การบูรณาการกฎหมายจะเป็นคดีพิเศษก็ได้หรือจะใช้	

ป.วิอาญาก็ได้	เพื่อให้เกิดการบูรณาการในเรื่องทรัพยากรอ�านาจหน้าที่ต่าง	ๆ	แต่ถ้าระงับเหตุไม่ได้	มีการระเบิด	จับยึดตัวประกันขึ้นมา	ก็จะตั้ง

ศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายเป็น	 บก.เหตุการณ์ให้ประกาศใช้	 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	 และพ.ร.บ.การสอบสวน	 พ.ร.บ.กฎหมายการปราบปราม	 การฟอกเงิน	

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการหรือจะใช้ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์
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 นีค่อืภาพทีเ่กิดข้ึน	 และจะมีการถอดบทเรยีน	 การพัฒนาบคุลากร	 การอบรมร่วมกันในแต่ละด้านทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนทีก่บัการป้องกนัช้ีเป็น

ภาพใหญ่ของประเทศ	ณ	ตอนนี	้และใช้จรงิ	ๆ	มาตัง้แต่ปี	2561	เลขา	สมช.	จะเป็นคนเสนอให้นายกรฐัมนตรอีอกค�าสัง่ตาม	พ.ร.บ.บรหิารราชการ

แผ่นดนิ	มาตรา	32	ว่าให้แต่ละหน่วยงานรายงานผ่าน	เลขา	สมช.	แล้วถ้ายกระดบัข้ึนกจ็ะเรียก	ครม.ฉกุเฉนิมาน่ีคอืกลไกใหม่	ของหน่วยงานทีเ่ป็น

งานด้านความมัน่คง	 กรมสอบสวนคดพิีเศษกเ็ป็นหนึง่ในน้ัน	 เพราะกรมสอบสวนคดพีเิศษเป็นเคร่ืองมอืส�าคญัของรฐัในการป้องกนัและปราบปราม

ในมิติของหน่วยบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะน�า	Concept	UN	UNODC	มาก็ตาม	การก่อการร้าย	คือ	การก่ออาชญากรรมข้ามชาติประเภทหนึ่ง	

แต่ในบริบทของบางประเทศ	 ในมิติของการเมือง	 มิติของผลประโยชน์ทางด้านต่างๆ	 ก็จะพยายามแยกการก่อการร้ายเป็นของทหาร	 เป็นของ

ต�ารวจ	 ซึ่งเราจะเห็นได้ในอินโดนีเซีย	 กัมพูชา	 ลาว	 ไทย	 ประเทศก�าลังพัฒนา	 แต่เราจะไม่เห็นภาพนี้ในประเทศพัฒนาแล้วที่การก่อการร้ายใน

ประเทศ	FBI	หรือต�ารวจท้องถิ่น	นายอ�าเภอ	หน่วยบังคับใช้กฎหมายเป็นรอง	ถ้าเกิดเหตุสงสัยว่าอยู่ดีๆ	ก�าลังจัดงาน	วิ่งมาราธอนแล้วเกิดเหตุ

ระเบดิขึน้	FBI	จะเข้ามาแล้วเรียกทุกหน่วยเข้ามาหมดแล้วฟังค�าสั่งประธานาธิบดี	แต่ถ้าเป็นการก่อการร้ายนอกประเทศแล้วมสีหรฐัฯไปร่วมด้วย	

CIA	จะเป็นหัวกองทัพเป็นผู้สนับสนุน	FBI	เป็นรอง	FBI	จะไปอยู่ในการรวบรวมขยายผลทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย	ในเรื่องเส้นทางการเงิน

ต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	ทหารก็จะปฏบัิตกิาร		CIA	กจ็ะไปหาข่าว	นีค่อืนอกประเทศ	ดงันัน้ยทุธศาสตร์ออกมาแล้วแล้วกม็กีารฝึกในเรือ่งการบรหิารวกิฤต

แก้ไขปัญหาก่อการร้าย	รหัสที่เรียกว่า	C	MEX	2018	แล้วล่าสุดเป็น	C	MEX	2019	แล้ว	เมื่อเราไม่สามารถป้องกันได้ตามยุทธศาสตร์นี้แล้วเกิด

เหตุระเบิดหลายจุดมีผู้เสียหายมากมายจะต้องตั้ง	บก.บริหารวิกฤต	จะเป็น	สตก.		เป็น	ทบ.	บูรณาการทุกหน่วยงานขึ้นมา	ผบ.เหตุการณ์	จะเป็น

ใครก็ได้แล้วแต่นายกสั่งลงมา	 กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะต้องเข้าไปอยู่ในส่วนของหน่วยบังคับใช้กฎหมายหรือในส่วนกฎหมายเพื่อให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาเรื่องกฎหมายแก่ผบ.เหตุการณ์และฝ่ายเสนาธิการ	 เม่ือมีวิกฤตเกิดขึ้นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเม่ือมีการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้

หมายความว่าจะต้องบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ปิดถนน	 ฉุกเฉินได้	 การประกาศห้ามชุมนุม	 หรือการใช้เครื่องขยายเสียง

หรืออะไรที่เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาก่อการร้ายอาจจะเกิดผลกระทบด้านอื่นๆ	ได้อีกด้วย	ณ	วันนี้มีส่วนกฎหมาย	และการบังคับ

ใช้กฎหมายเกิดขึ้นแล้ว	เจ้าพนักงานตาม	ป.วิอาญา	ตาม	ป.อาญาก็ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนไปอยู่แล้ว	แต่เครื่องมือทางกฎหมายปัจจุบัน

เรามีเครือ่งมือพิเศษคือ	 พ.ร.บ.การสอบสวนคดพีเิศษ	 ทีม่มีาตรการพิเศษทางกฎหมายมากมายซึง่จะมาเสรมิช่องว่างตรงนีใ้ห้ท่ีเหน็ชดัๆ	 คอืช่องว่าง

เรื่องของการบูรณาการ	 อุปสรรคของการบูรณาการที่ผ่านมามีไม่กี่ประเด็น	 หน่ึงคือไม่มีอ�านาจหน้าที่กฎหมายอื่นให้ได้	 แต่กรมสอบสวน

คดีพิเศษสามารถแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ	จึงไม่มีข้อจ�ากัด	และเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่

คดีพิเศษเป็นเจ้าพนักงานตาม	ป.วิอาญา	ภายใต้พ.ร.บ.การสอบสวน	ก็สามารถร่วมปฏิบัติกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้

 สรุปผลรูปแบบการปฏิบัติการร่วมของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ	ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 สรุปผลรูปแบบการปฏิบัติการร่วม

	 ผลที่คาดหวังในการปฏิบัติการร่วมของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	คือ

	 -	 เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารทีเ่ข้าร่วมการฝึก	 TW19	 มคีวามเข้าใจในการปฏบัิตงิานในลกัษณะร่วมบูรณาการทางยทุธวธีิภายใต้กรอบกฎหมาย

ด้านการสอบสวนคดีพิเศษ	และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	 -	 เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารสามารถด�าเนนิการด้านข่าวกรองการสบืสวนสวนสอบสวนและงานทัง้หลายตามขัน้ตอนการบรหิารคดพีเิศษ	 โดยมี

ฐานอ�านาจ	และความชอบธรรมในการแก้ไขเหตุวิกฤตการณ์						

	 -	เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร	มคีวามเข้าใจในการใช้กฎหมายเพ่ือสนบัสนนุภารกจิของกองบญัชาการเฉพาะกจิร่วม/ผสมระหว่างกองทัพไทยและ

สหรัฐฯ	และกองบังคับการเฉพาะกิจร่วม/ผสมระหว่างไทยและสหรัฐฯ	ในการควบคุมทางยุทธการ	และยุทธวิธี

	 -	เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร	มคีวามเข้าใจในการรวบรวมพยานหลักฐาน	ในการด�าเนนิคดกีบัผูก่้อการร้าย	ทัง้ก่อน	ขณะ	หลงัเกดิเหตุวกิฤตการณ์

ภายใต้กรอบกฎหมายด้านการสอบสวนคดีพิเศษ	และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รูจ้กัประวตัศิาสตร์ทีด่นิในประเทศไทย : จุดก�าเนดิปัญหาการบุกรกุ

 ประวัตศิาสตร์ในเรือ่งทีด่นิของประเทศไทย	 ได้เกิดขึน้มายาวนานเป็นร้อยปี	 เดมิพระเจ้าอยูห่วัทรงเป็นเจ้าของทีด่นิในประเทศไทย	 โดยมี

การสมญานามพระองค์ท่านว่า	“พระเจ้าแผ่นดนิ”	ต่อมาพระองค์ท่านได้ทรงพระกรณุาจะให้ราษฎรในประเทศมโีอกาสครอบครองและท�าประโยชน์

ในที่ดิน	จึงได้ออกกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแจ้งสิทธิกับรัฐภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	และประชาชนก็จะได้รับสิทธิ

ในรปูแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 สทิธคิรอบครองหนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน์	 โฉนดทีด่นิ	 แต่ความชดัเจนในเรือ่งของกฎหมายนัน้	 กย็งัมปีระเดน็ท่ีจะต้อง

ปรับแก้กันอยู่เสมอ	เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	และต่อไปนี้คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ดินในประเทศไทย

ที่พนักงานสอบสวนควรจะรู ้	เพื่อจะได้ทราบถึงต้นตอของปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และน�าไปเป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบต่อไป		

 ปี	 พ.ศ.	 2481	 มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า	 โดยรัฐได้ส�ารวจพื้นที่ป่าไม้ที่ควรจะสงวนและคุ้มครอง	 โดยได้ก�าหนด

เป็นเขตป่าคุ้มครองขึ้น

 

	 ปี	 พ.ศ.	 2484	 มีการตราพระราชบัญญัติป่าไม้ขึ้น	 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า	 ถึงแม้รัฐจะได้มีการประกาศ

เขตป่าคุม้ครองขึน้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2481		เป็นต้นมา	แต่ก็ยังมีพื้นที่ของรัฐอีกจ�านวนมากที่ยังมีสภาพเป็นป่า	จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป่าไม้ขึ้น

เพือ่คุม้ครองพ้ืนทีป่่าอกีชัน้หนึง่	โดยมีการก�าหนดค�านยิามของค�าว่า	“ป่า”	คือ	ทีด่นิทีย่งัมไิด้มบีคุคลได้มาตามกฎหมายทีด่นิ	ฉะนัน้เขตป่าจงึไม่มขีอบเขต	

แต่อาศัยค�านิยามดังกล่าว	ในการบังคับใช้กฎหมายส�าหรับผู้ที่บุกรุกยึดถือครอบครองป่าโดยมิชอบ	และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้มุ่งคุ้มครอง

ต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นป่า	และคุ้มครองที่ดินของรัฐที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

 

	 ปี	พ.ศ.	2497	เป็นจดุเปลีย่นทีส่�าคญัในเรือ่งของกฎหมายทีด่นิ	มคีวามชดัเจนขึน้	เมือ่มกีารตราประมวลกฎหมายทีด่นิขึน้	เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	

2497	โดยรัฐเปิดให้โอกาสประชาชนที่ครอบครองและท�าประโยชน์ในที่ดิน	ก่อนวันที่	1	ธันวาคม	2497	มาแจ้งครอบครองภายใน	180	วัน	

นับแต่วนัที	่1	ธนัวาคม	2497	(วนัท่ีมกีารตราประมวลกฎหมายทีด่นิ)	ผูท้ีม่าแจ้งการครอบครองกจ็ะได้รับเอกสารฉบบัหนึง่	 เรยีกว่า	“ส.ค.1”	หรอื

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน	 ในปีดังกล่าวรัฐยังออกกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 5	 สาระส�าคัญคือ	 การห้ามออกเอกสารสิทธิในเขาหรือภูเขา	

และทีส่งวนหวงห้ามต่าง	ๆ	แต่เนือ่งจากในอดตีการคมนาคมไม่สะดวก	การสือ่สารกไ็ม่ทัว่ถงึ	จึงเป็นปัญหาอุปสรรคส�าหรับประชาชนผู้อยู่ห่างไกล

ทีไ่ม่สามารถมาแจ้งการครอบครองได้	ประชาชนบางรายกค็ดิว่าไม่เดอืดร้อนเพราะไม่มใีครจะมาแย่งทีดิ่นท�ากนิของตนได้	จงึไม่ได้มาแจ้ง	บางรายแจ้ง

เนื้อที่น้อยกว่าที่ท�ากิน	 เพราะเกรงว่าจะต้องเสียภาษีจ�านวนมาก	 เป็นต้น	 ผู้ที่ไม่มาแจ้งการครอบครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	

รฐัถือว่าสละสทิธ์ิ	ท�าให้ในปีดงักล่าวเกดิปัญหาข้ึนและมผีลต่อการออกเอกสารสิทธิในภายหลงั

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม äตรสารDSI
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 การทีร่ฐัก�าหนดเขตหวงห้ามทีเ่ป็นทีเ่ขาหรอืภเูขาต้องห้ามออกเอกสารสทิธเิพราะรฐั

มองในเรือ่งของผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม	 เกรงว่าจะเกดิดนิถล่ม	จงึห้ามบุคคลเข้าท�าประโยชน์

บนภูเขา	 เพราะจะเกิดผลเสียหายต่อบุคคลที่เข้าครอบครองและท�าประโยชน์	 และ

เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ตีนเขา	 ฉะนั้นไม่ว่าที่ดินดังกล่าวจะมีหลักฐานที่ดินเดิม

หรือไม่ก็ตาม	รัฐก็ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้	

 ปี	 พ.ศ.	 2504	 รฐับาลได้มมีตคิณะรฐัมนตรีก�าหนดพืน้ทีป่่าไม้แห่งชาตขิึน้	 แต่การประกาศคร้ังนีย้งัมกีารตีความท่ีแตกต่างของหน่วยงาน

ภาครัฐ	 โดยกรมป่าไม้เห็นว่าแนวเขตดังกล่าว	คือแนวเขตป่าไม้ถาวรที่ต้องห้ามออกเอกสารสิทธิตามมาตรา	 58	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	

แต่กรมทีด่นิมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างว่า	แนวคดิดงักล่าวยงัไม่ใช่แนวเขตป่าไม้ถาวร	โดยป่าไม้ถาวรจะต้องมกีารส�ารวจและจ�าแนกก่อน	ปัญหาดงักล่าว

ไม่สามารถด�าเนนิการให้เป็นทีย่ตุไิด้	และพบว่ามกีารออกเอกสารสทิธใินพ้ืนทีป่่าตามมตคิณะรฐัมนตร	ีพ.ศ.	2504	หลายแห่ง	ท�าใหร้ัฐเสียพื้นท่ีป่า

ที่ควรจะสงวนไว้เป็นจ�านวนมาก	และในปีเดียวกันมีการตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	2504	โดยรัฐมีเจตนารมณ์ที่จะสงวนไว้

เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	และจะต้องมีการส�ารวจแนวเขตก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ	ฉะนั้นการ

ประกาศเขตอทุยานแห่งชาตใินแต่ละแห่งจงึไม่พร้อมกนั	 และเขตอทุยานแห่งชาตบิางแห่งกอ็าจขดีเขตทับทีด่นิทีร่าษฎรเคยท�าประโยชน์มาก่อน	

และเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาท่ีรัฐก�าหนด	จึงท�าให้รัฐยึดแนวเขตดังกล่าวในการดูแลพื้นที่และบังคับใช้กฎหมาย	ก่อให้เกิด

ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนเรื่อยมา	ฉะนั้นเขตอุทยานแห่งชาติจึงมีขอบเขตที่ชัดเจนและมีการประกาศไม่พร้อมกัน 

                                                                                         ปี	พ.ศ.	2507	มีการตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	โดยมวีัตถุประสงค์

ที่จะอนุรักษ์พื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้	 เขตป่าต้นน�้า	 ซึ่งการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องส�ารวจพืน้ทีก่่อนทีจ่ะมกีารประกาศ	ฉะนัน้เขตป่าสงวนแห่งชาตใินประเทศไทยจงึมกีารประกาศ

ไม่พร้อมกัน	 และกฎหมายป่าสงวนก�าหนดให้ราษฎรท�าประโยชน์มาก่อนได้เข้ามาคดัค้านการ

ก�าหนดป่าสงวนภายใน	90	วัน	ซึ่งประชาชนหลายรายไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ท�าให้ไม่มีโอกาศไป

คดัค้าน	จงึท�าให้พืน้ท่ีท�ากนิตกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	และเม่ือไม่มผีูใ้ดคดัค้าน	ท�าให้รฐัยดึเอาแนวเขต

ดงักล่าวในการดแูลพืน้ทีแ่ละบังคับใช้กฎหมาย	ก่อให้เกดิข้อพพิาทระหว่างรฐัและประชาชนเรือ่ยมา

ฉะนั้นเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงมีขอบเขตที่ชัดเจนและมีการประกาศไม่พร้อมกัน	

 ปี	พ.ศ.	2515	(วนัท่ี	29	กมุภาพนัธ์	2515)	ได้มีการประกาศคณะปฏวัิต	ิฉบบัที	่96	โดยมเีจตนารมณ์ท่ีว่าประชาชนซึง่ครอบครองท่ีดนิ

และได้ท�าประโยชน์ในที่ดินนั้น	 และได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยแจ้งการครอบครองไว้แล้วมาเป็นเวลากว่าสิบห้าปี	 ยังไม่ได้รับหนังสือรับรอง

การท�าประโยชน์ไว้เป็นหลักฐานส�าหรบัแสดงสทิธใินทีด่นิของตน	ท�าให้เกดิกรณพีพิาทเก่ียวกบัสทิธใินทีด่นิและเขตทีดิ่นข้างเคียง	จงึเห็นสมควร

ให้ทางราชการสามารถออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	โดยจัดให้มีการเดินส�ารวจ	ออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	โดยการใช้

ระวางรูปถ่ายทางอากาศในเขตท้องที่ซึ่งจะได้ประกาศเป็นแห่ง	ๆ	ไป	ขณะเดียวกันได้ท�าการเดินส�ารวจเพื่อออกหนังสือรับรอง

การท�าประโยชน์ส�าหรบัทีด่นิทีมี่ผูค้รอบครองและท�าประโยชน์อยูแ่ล้ว	 แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง	 รวมทัง้ก�าหนดมาตรการป้องกนัมใิห้มกีารบกุรกุ

ทีด่นิของรฐัด้วย

	 ปี	พ.ศ.	2518	มีการตราพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	2518	เพื่อที่รัฐจะได้น�าเอาที่ดินของรัฐที่เหมาะสม

ไปจัดสรรให้ประชาชนได้ท�าประโยชน์	โดยจะต้องมกีารก�าหนดพ้ืนทีก่่อนท่ีจะประกาศเป็นเขตปฏริปูทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม	(ส.ป.ก)	โดยส่วนใหญ่

จะมีการประกาศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	โดยออกกฎหมายยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อน

äตรสารDSI
64



 จะเหน็ได้ว่าทีด่นิของรฐัโดยเฉพาะพืน้ทีป่่าประเภทต่าง	ๆ	ได้ประกาศมาภายหลังจากที่ได้มีการตราประมวลกฎหมายที่ดินทั้งสิ้น	ฉะนั้น

ผู้ที่มีหลักฐาน	ส.ค.1	(ครอบครองและท�าประโยชน์ก่อนปี	พ.ศ.	2497)	จึงเป็นผู้ที่ได้สิทธิในที่ดิน	หากพื้นที่เหล่านั้นได้มีการประกาศเป็นเขตสงวน

หวงห้ามในภายหลัง	 เพราะได้ท�าประโยชน์มาก่อน	 เว้นแต่ที่ดินของรัฐบางประเภทที่อาจประกาศก่อนปี	 พ.ศ.	 2497	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ที่แจ้ง	 ส.ค.1	

ไม่มีสิทธิที่จะครอบครองและท�าประโยชน์

	 ปี	พ.ศ.	2519	–	2520	รฐัมีโครงการเดนิส�ารวจออก	น.ส.3	ก.	ทัว่ประเทศไทย	โดยผูท่ี้มสีทิธจิะออก	น.ส.3	ก.	ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 ช่องทางที่ 1	ผู้มีหลักฐานที่ดินเดิม	ไม่ว่าจะเป็น	ส.ค.1	ใบเหยียบย�่า	ตราจอง	หรือเอกสารที่ดินเดิมที่รัฐเคยให้สิทธิ	จะต้องน�ามายื่น

เพื่อออก	น.ส.	3	ก.	ถ้าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นที่เขาหรือภูเขา	สามารถออก	น.ส.3	ก.	ได้	ถ้าออกแล้วสามารถจ�าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที

 ช่องทางที่ 2	ผู้ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม	แต่ได้ครอบครองและท�าประโยชน์ในที่ดิน	ก่อนปี	พ.ศ.	2497	โดยในช่วงปีที่มีการเปิดโอกาสให้

มาแจ้ง	 ส.ค.1	 นั้น	 บุคคลดังกล่าวมิได้แจ้งการครอบครองไว้	 หากพื้นที่ดังกล่าวมิได้เป็นที่เขาหรือภูเขา	 ไม่ได้เป็นที่สงวนหวงห้าม	 หลักจากออก	

น.ส.3	ก.	แล้วก็สามารถจ�าหน่ายจ่ายโอนได้เลยเช่นกัน

 ช่องทางที่ 3	ผู้ที่ท�าประโยชน์หลังปี	พ.ศ.	2497	ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม	และเมื่อที่ดินไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะออก

เอกสารสิทธิ	เช่น	ไม่ได้เป็นที่เขาหรือภูเขา	ไม่ได้เป็นที่สงวนหวงห้ามหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น	ๆ	ก็สามารถออก	น.ส.3	ก.	ได้	แต่รัฐจะสลักหลัง

ห้ามโอน	10	ปี	ตามเงื่อนไขของกฎหมาย	เพื่อให้ผู้ครอบครองได้ท�าประโยชน์ไปก่อนที่จะจ�าหน่ายให้กับผู้อื่นต่อไป

	 จากระยะเวลาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2497	จนถึงปี	พ.ศ.	2519	เป็นเวลาประมาณ	20	ปี	ประชาชนในประเทศเพิ่มจ�านวนขึ้น	ย่อมที่จะต้องใช้

ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้น	 หลายรายได้ท�าประโยชน์มากกว่า	 ส.ค.1	 หรือบางรายแจ้งจ�านวนเนื้อที่ใน	 ส.ค.1	 ไว้น้อยเนื่องจากเกรงจะเสียภาษี

จ�านวนมาก	ประชาชนส่วนใหญ่เกรงว่าถ้าเอา	ส.ค.1	ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้	น.ส.3	ก.	ที่มีเนื้อที่เท่ากับ	ส.ค.1	จึงได้เลือกช่องทางที่	3	คือ

ช่องทางที่ไม่ต้องใช้หลักฐาน	ส.ค.1	เพราะจะได้เนื้อที่มากกว่า	ส.ค.1	และสมัยน้ันราคาที่ดินก็ยังไม่สูงมาก	ประชาชนไม่เดือดร้อน	และไม่คิด

จะน�าที่ดินไปขาย	จึงเห็นว่าการที่รัฐจะสลักหลังห้ามโอน	10	ปี	ก็ไม่มีผลกระทบใด	ซ่ึงจากการส�ารวจพบว่า	เจ้าของที่ดินที่มีหลักฐานท่ีดินเดิม	

(ส.ค.1)	และเลือกช่องทางที	่3	โดยไม่น�าหลกัฐานไปแสดงกับรฐัจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่เป็นช่องทางน�าไปสู่การทุจริต

ในเวลาต่อมา	เพราะโดยหลักการแล้วบุคคลที่มีหลักฐาน	ส.ค.1	จะต้องน�ามาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิเพื่อขีดฆ่า	และจ�าหน่าย

ออกจากทะเบียน	แต่ประชาชนที่มีที่ดินที่มีหลักฐาน	ส.ค.1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ออก	น.ส.3	ก.	จากช่องทางที่	3	จึงไม่ได้น�าหลักฐาน	ส.ค.1	

ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อขีดฆ่าและจ�าหน่ายออกไป			จึงท�าให้	ส.ค.1	ไม่ได้ถูกขีดฆ่าและไม่ได้ถูกจ�าหน่ายออกจากทะเบียนครอบครอง

 ปี	พ.ศ.	2528		มีมติคณะรัฐมนตรี	ประกาศในเรื่องนโยบายป่าไม้แห่งชาติว่า	ที่ดินที่มีความลาดชันเกิน	35	เปอร์เซ็นต์	หรือประมาณ	

19	องศา	ให้ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พ.ศ.	2484	และห้ามออกเอกสารสิทธิ	เหตุผลเนื่องจากพื้นที่เขาหรือภูเขาในประเทศไทย

หลายพื้นที่ไม่ได้ถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ	หรือเขตสงวนหวงห้ามต่าง	ๆ	จึงได้มีการน�าเรื่องความลาดชันมาพิจารณาให้เป็นพื้นที่ป่า

ที่ต้องห้ามออกเอกสารสิทธิ

	 ปี	 พ.ศ.	 2535	 มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 เพื่อคุ้มครองและรักษาสัตว์ป่า	 โดยมีการก�าหนด

ขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	เขตห้ามล่า	ส่วนใหญ่จะมีการออกทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนแห่งชาติ
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 ปี	 พ.ศ.	 2537	 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อรัฐได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่	 43	

(พ.ศ.	2537)	โดยสาระส�าคัญคือการอนุญาตให้ออกเอกสารสิทธิบนท่ีเขาหรือภูเขา	โดยท่ีผู้ท่ีจะ

สามารถออกได้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน	

และในพื้นที่ที่เป็นเกาะ	 ผู้ที่จะขอเอกสารสิทธิจะต้องมีหลักฐานที่ดินเดิม	 นอกนั้นก็จะเป็นการต้อง

ห้ามออกเอกสารสิทธิในที่สงวนหวงห้ามต่าง	ๆ	และนับตั้งแต่	พ.ศ.	2537	เป็นต้นมา	เกิดการทุจริต

เกดิขึน้อย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าของที่ดินสูง	มกีารน�าหลกัฐาน	

ส.ค.1	ของที่ดินแปลงอื่นมาอ้างออกบนภูเขา	และเขตสงวนหวงห้ามฯ	ต่าง	ๆ	ซึ่งเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่

ที่ทุจริตจะน�า	ส.ค.1	ที่ประชาชนไม่ได้น�ามาแสดงในปี	พ.ศ.	2519	ซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนไม่มา

ตามแลว้	 เพราะได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว	 มาอ้างออกในพื้นท่ีเขาและที่สงวนหวงห้ามดังกล่าว

ซ่ึงเป็นทีด่นิคนละต�าแหน่งกบั	ส.ค.1	หรอืทีเ่รยีกว่า	ส.ค.1	บนิ	เกดิความเสยีหายกบัรฐัอย่างกว้างขวาง	

ท�าให้หน่วยงานราชการต่าง	ๆ	ต้องเข้ามาตรวจสอบ	และเป็นคดีความมากมายจนถึงปัจจุบัน

 ปี	พ.ศ.	2544	มีโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	ซึ่งได้เกิดโครงการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินในหลายพื้นที่ของประเทศ	มีการตั้งศูนย์

เดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินหลายแห่ง	และพบว่าในโครงการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะเน้นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน	อุทยานแห่งชาติ	หรือเขตสงวน

หวงห้ามประเภทอืน่	แต่ส่ิงทีไ่ด้ตรวจพบคอืการไปออกโฉนดในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นทีเ่ขาหรือภเูขา	ซึง่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบบัที	่43	(พ.ศ.	2537)

	 สรุปปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทย	 เมื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา	 เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ	 จ�าเป็นที่จะต้องใช้หลักฐาน	 ส.ค.1	 มาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ	 เพราะเป็นกรณีที่รัฐได้ให้สิทธิกับ

ประชาชน	 ก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ	 จึงเป็นหลักฐานช้ินเดียวที่จะสามารถออกในพื้นท่ีดังกล่าวได	้

อีกทั้งในอดีต	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2497	ถึง	พ.ศ.	2537	ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขาได้	เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่	5	(พ.ศ.	2497)	

ได้ห้ามไว้	แต่ได้มีการแก้ไขเป็นกฎกระทรวง	ฉบับที่	43	ในปี	พ.ศ.	2537	ให้สามารถออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขาได้	หากเป็นท่ีดินท่ีได้

มีการแจ้งการครอบครองไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย	นั่นหมายถึง	ผู้ใดที่แจ้ง	ส.ค.1	ไว้ในพื้นที่เขาหรือภูเขาก็สามารถน�าเอาหลักฐานดังกล่าวมาอ้าง

ออกเอกสารสทิธไิด้	 และตัง้แต่กฎกระทรวงดงักล่าวประกาศใช้	 กเ็กิดกระบวนการทจุริตโดยการน�าเอา	 ส.ค.1	 ทีไ่ม่ได้ถกูขีดฆ่าจ�าหน่ายในการออก	

น.ส.3	ก.	ตามโครงการเดินส�ารวจปี	พ.ศ.	2519	–	2520	มาอ้างออกในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ	อทุยานแห่งชาต	ิทีเ่ขาหรอืภเูขา	พืน้ทีข่องรฐัถูกเอกชน

ท�าการยึดครอง	บางรายน�าเอาไปจ�าหน่ายจ่ายโอน	บางรายน�าเข้ากู้เงินกับสถาบันการเงิน	และมีการตัดไม้ท�าลายป่า	สร้างความเสียหาย

ให้กับรัฐและประชาชนอย่างมหาศาล
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 แชร์ลกูโซ่เป็นปัญหาเรือ้รงัในสงัคมไทย	 ไม่ว่าผ่านไปกีย่คุ	 กีส่มยั	 กย็งัมผู้ีตกเป็นเหยือ่เหตเุพราะความโลภของผู้เสียหาย	 หรอืความแนบเนยีน

ของผู้กระท�าความผิดซึ่งหยิบยกสถานการณ์ต่าง	ๆ	มาหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่อและร่วมลงทุน	หรือ	มีปัจจัยอื่น	ๆ	ที่ล่อหลอกให้ผู้เสียหาย

มาตกหลมุพราง	DSI	ไตรสารฉบบันี	้จงึขอหยบิยก	กรณตัีวอย่าง	หลาย	ๆ 	คด	ีทีส่ร้างความสัน่สะเทอืนให้กบัระบบเศรษฐกิจ	และกระทบต่อผูเ้สยีหาย

จ�านวนมาก	เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและตระหนักถึงพิษภัยของแชร์ลูกโซ่	และไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่

	 แชร์ลูกโซ่	ไม่ใช่เรื่องใหม่	แต่เป็นรูปแบบการหลอกลวงระดมเงินจากประชาชน	ด้วยการจูงใจให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง	ส่วนใหญ่

จะอ้างว่า	 น�าไปลงทุนในธุรกิจที่มีผลก�าไรสูง	 บ่อยคร้ังจะแฝงมากับธุรกิจขายตรง	 แต่ไม่เน้นให้สมาชิกขายสินค้า	 กลับเร่งให้ผู้ร่วมลงทุน

หาสมาชิกใหม่	 เพื่อน�าเงินจากรายใหม่มาจ่ายให้รายเก่า	 อีกส่วนหนึ่งจะน�าไปซื้อทรัพย์สิน	 เงินทอง	 เพื่อสร้างภาพฐานะความเป็นอยู่ที่หรูหรา	

น่าเชื่อถือ	และเมื่อจ�านวนสมาชิกมากขึ้นจนถึงจุดที่หมุนเงินไม่ทันก็จะหอบเงินหนีหายไป

	 หากมองย้อนไปในอดตี	คนไทยเริม่รูจั้กกลโกงหลอกลวงลกัษณะแชร์ลูกโซ่	ตัง้แต่เมือ่ปี	2527	จากคดแีชร์แม่ชม้อย	หรอื	นางชม้อย	ทพิย์โส	

อดีตพนักงานขององค์การเชื้อเพลิง	ซึ่งมีพฤติกรรมหลอกลวงให้ผู้เสียหายน�าเงินมาลงทุนซื้อรถขนน�้ามัน	คันละ	160,000	บาท	โดยสามารถแยก

ลงทนุครึง่คนั	หรอืลงทนุเฉพาะบางส่วนก็ได้	และจะได้รบัผลตอบแทนในทกุ	15	วนั	ในอตัราเดอืนละ	6.5%	หรอืปีละ	78%	จงึมกีว่า	16,000	ราย	

หลงกลน�าเงนิมาร่วมลงทุน	รวมมลูค่าความเสียหายกว่า	4,500	ล้านบาท	คดน้ีีจบทีน่างชม้อยฯ	กับพวกถูกตัดสินจ�าคุก	154,005	ปี	จากเหตุการณ์

ในครั้งนั้น	ส่งผลให้รัฐบาลตราพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	2527	ออกมาเพื่อจัดการกลับกลุ่มแชร์ลูกโซ่ของ

นางชม้อย	และแชร์อื่น	ๆ	ที่ตามมา

	 แชร์ชาเตอร์ของนายเอกยทุธ	 อญัชันบุตร	 ซึง่ชักชวนให้ผูเ้สยีหายน�าเงนิไปลงทนุซือ้สินค้าโภคภัณฑ์	 และเงินตราต่างประเทศมาเกง็ก�าไร	

อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนถึงเดือนละ	9%	เรียกว่าสูงกว่าแชร์แม่ชม้อยเสียอีก	ท�าให้มีคนแห่น�าเงินมาลงทุนจ�านวนมาก	ส่วนหนึ่งเป็นนายทหารกับ

นักการเมอืง	 ในระยะแรกแชร์ชาเตอร์สามารถจ่ายผลตอบแทนทีง่ดงาม	 แต่มาถึงทางตนัในกลางปี	 2528	 สร้างความเสยีหายกว่า	 5,500	 ล้านบาท	

โดยนายเอกยุทธ	 ฯ	 หลบหนีออกนอกประเทศ	 และกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหลังคดีหมดอายุความ	 แต่เขาถูกคนขับรถฆาตกรรม	

เมื่อเดือนมิถุนายน	2556

 

	 แชร์เสมาฟ้าคราม	ของนายพรชยั	สงิหเสมานนท์	เจ้าของหมูบ้่านเสมาฟ้าคราม	โครงการบ้านจดัสรรราคาถกู	700	ยนูติ	บนเนือ้ที	่320	ไร่	

ต�าบลคูคต	 อ�าเภอล�าลูกกา	 จังหวัดปทุมธานี	 ที่จัดระดมเงินทุนนอกระบบขึ้น	 หลังธนาคารระงับการให้สินเชื่อกับโครงการ	 แต่ต่อมาเพียง	 2	 ปี	

แชร์วงนีก้ล้็มลง	เพราะไม่มเีงนิจ่ายดอกเบีย้	โดยธนาคารเข้ามายดึทรพัย์สินทีจ่�านองไว้	ส่วนนายพรชยัถกูจบัด�าเนนิคด	ีสร้างความเสียหาย	704	ล้านบาท

สารพัดรูปแบบแชร์ลูกโซ่ ...สุดท้าย คือ กลหลอกลวง
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 แชร์บลสิเชอร์	โดยบริษทั	บลสิเชอร์อนิเตอร์	กรุป๊	จ�ากัด	ด�าเนินธรุกจิในรปูการจัดสรรวนัพักผ่อนให้สมาชกิแบบเฉลีย่สทิธ	ิปีละ	4	วนั	4	คนื	

ในโรงแรมหรือที่พักซึ่งบริษัทก�าหนดไว้	14	แห่งทั่วประเทศ	ในระยะเวลา	20	ปี	แต่ธุรกิจแท้จริงของบริษัทบลิชเชอร์	 ไม่ใช่การรับสมัครสมาชิก

ธรรมดา	แต่เป็นการให้ไปหาสมาชิกเพิ่มให้ครบจ�านวน	แล้วจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามจ�านวนสมาชิกที่หาได้	ตั้งแต่	20	-	45	เปอร์เซนต	์

ซึ่งต่อมามีผู้เข้าร่วมธุรกิจนี้เกือบ	3,000	คน	รวมความเสียหายเป็นเงินกว่า	2,000	ล้านบาท

 

	 ระหว่าง	ปี	2557	-	2558	คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน	เมื่อบริษัท	ยูฟัน	สโตร์	จ�ากัด	บริษัทสัญชาติมาเลเซีย	ถูกสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่ง

ประเทศไทย	ยื่นหนังสือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบว่าอาจเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่	 โดยมีพฤติการณ์ชักชวนให้ผู้เสียหายน�าเงินมาลงทุน	

ตัง้แต่	17,500	บาท	จนถงึ	1,750,000	บาท	รวมทัง้การลงทนุแบบสมาชกิ	เน้นซือ้สกลุเงนิทีต่ัง้ขึน้มาเอง	และเน้นซือ้สินค้าเพือ่พฒันาตลาดแบบขยายทมี	

ต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	น�าโดยพลต�ารวจเอก	วิระชัย	ทรงเมตตา	รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	ที่ปรึกษา	(สบ.10)	ในขณะนั้น	สอบสวนจับกุม

ทลายเครือข่าย	พร้อมออกหมายจับ	พลโท	อธิวัฒน์	 สุ ่นปาน	 ผู้บริหารยูฟันประจ�าประเทศไทย	คดีน้ีมีผู ้เสียหายทั้งหมด	 2,451	คน	

มูลค่าความเสียหายกว่า	356	ล้านบาท

	 อีกคดีที่มีผู้เสียหายจ�านวนมากไม่แพ้กัน	คือ	กรณีของ	นางสาว	พสิษฐ์	อริญชย์ลาภิศ	หรือ	“ซินแสโชกุน”	กรรมการบริหารบริษัทเวลท์

เอฟเวอร์	 (WealthEver)	 ที่ถูกต�ารวจจับกุมในข้อหาฉ้อโกงประชาชน	 หลังจากสมาชิกบริษัทขายตรงแห่งนี้	 ถูกปล่อยทิ้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ	

กว่า	1,000	คน	ทั้งที่บริษัทนัดหมายว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเครื่องเช่าเหมาล�า	แต่เมื่อมาถึงกลับไม่มีเที่ยวบินดังกล่าว

	 คดแีชร์ท่ีถกูกล่าวถงึกนัมากทีส่ดุในยคุนี	้หนไีม่พ้นแชร์แม่มณ	ีของนางสาว	วนัทนย์ี	ทพิย์ประเวช	หรอื	เดยีร์	เนต็ไอดอล	แม่ค้าขายตุก๊ตา

ออนไลน์ที่ได้ชักชวนผู้คนมาลงทุน	 โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ	93	จากเงินลงทุน	ซึ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อประมาณ	4,000	 ราย	

สร้างความเสียหายกว่า	1,300	ล้านบาท

 คดีแชร์	 Forex–3D	 ซึ่งชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 แล้วน�าผลก�าไรมาแบ่งกันในสัดส่วน	

60/40	(เจ้าของเงิน	60:	โบรกเกอร์	40)	โดยจะเน้นให้สมาชิกแต่ละคนหาลูกทีมมาร่วมเป็นเครือข่าย	ซึ่งจะมีค่าคอมมิชชัน	จ�านวน	5%	จากก�าไร

ของลูกทีมอีกด้วย	 ระบบนี้เองท�าให้สมาชิกของ	 Forex	 -	 3D	 เพิ่มแบบก้าวกระโดด	 มีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่า	 13,000	 คน	 สร้างความเสียหายกว่า	

2,600	ล้านบาท

	 ธุรกิจไนซ์รีวิวที่ชักชวนให้ร่วมธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า	ดิจิทัล	มาร์เก็ตติ้ง	 เพียงแค่กดถูกใจ	แบ่งปัน	และแสดงความคิดเห็นเชิงบวก

แก่งานโฆษณาบนเฟซบุก๊	 กไ็ด้เงนิมาอย่างง่าย	 ๆ	 แต่การร่วมธรุกิจดงักล่าวจะต้องซ้ือพอร์ทลงทนุเสยีก่อน	 ในระยะแรกผูเ้สยีหายจะได้ผลตอบแทน

เป็นเงิน	แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุล	NRV	และค่าเงินสกุลดังกล่าวค่อย	ๆ	ลดลงจนเหลือมูลค่า	0	บาท	ท�าให้ผู้เสียหายไม่สามารถ

แลกเงินออกมาใช้ได้	คดีนี้มีผู้หลงเชื่อกว่า	2,000	คน	สร้างความเสียหายกว่า	300	ล้านบาท

	 ตลอดปี	2562	มีคดีแชร์ลูกโซ่หลายคดี	ในจ�านวนนี้มีคดีที่	กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษและบางส่วนส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น	

โดยส่วนที่ส่งต่อหน่วยงานอื่นมี	 22	 คดี	 ส่วนที่รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษมี	 8	 คดี	 รวมถึง	 3	 คดีใหญ่	 อย่างคดีแชร์ออมเงินกับแม่มณ	ี

(คดีพิเศษที่	150/2562)	แชร์	Forex-3D	(คดีพิเศษที่	153/2562)	และแชร์ไนซ์รีวิว	(คดีพิเศษที่	161/2562)	รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ	

5	 พันล้านบาท	 ผู้เสียหายกว่าหมื่นคน	 แน่นอนว่าจุดจบของผู้กระท�าผิด	 คือ	 จะต้องถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายทั้งการยึดอายัดทรัพย์สินท่ี

สงสัยว่าได้มาจากการกระท�าความผิด	ตลอดจนการใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน	และประมวลรัษฎากร
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1.	ผู้ชกัชวนเป็นบคุคลใกล้ชดิ	

2.	อ้างบคุคลหรอืผูท้ีม่ช่ืีอเสยีงในสงัคมเข้าร่วมกจิกรรม

3.	อ้างหลกัฐานผลประโยชน์และเงนิมหาศาลทีจ่ะได้รบั	

4.	ใช้โฆษณาชวนเชือ่	

5.	แสดงผลการลงทนุน้อยแต่ประโยชน์ตอบแทนสงูในระยะเวลาอันรวดเรว็	

6.	จัดฉากการอบรมสมัมนาอย่างยิง่ใหญ่	

7.	พดูจาหว่านล้อมกดดันให้เหยือ่รบีตดัสนิใจ
**อย่าให้ความโลภบงัตา	โปรดใช้สติในการพิจารณาข้อสังเกตทัง้	7	ข้อข้างต้นให้ด	ีย่อมเป็นภมูคิุม้กนัให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยือ่แก๊งแชร์ลกูโซ่ได้อย่างแน่นอน**

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอฝากข้อคิดให้ท่านผู้อ่านรู้เท่าทันวิธี
การหลอกลวงของขบวนการแชร์ลูกโซ่ไว้ดังนี้

เรียบเรียงข้อมูลจาก  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
ไทยรัฐออนไลน์ ประจ�าวันที่ 12 ธันวาคม 2562 äตรสารDSI
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กฎหมายใหม.่..ชวนรู้
“ความเป็นธรรมมติใิหม.่...รว่มใจไกลเ่กลีย่” 

       พระราชบญัญัติการไกล่เกลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562
 เกดิการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

   ยกระดับการอ�านวยความยุติธรรม สง่เสริมระบบยุติธรรมทางเลือก

                
  เมือ่กล่าวถงึค�าว่า	“ข้อพิพาท”	หรอืทีห่ลายคนมักจะเรยีกว่า	“ข้อขัดแย้ง”	หรอื	“ข้อโต้แย้ง”	ซึง่เกดิกบัคู่กรณไีม่ว่าจะเป็นคู่กรณสีองฝ่าย	

สามฝ่าย	หรืออาจจะมากกว่านั้น	เมื่อเกิดข้อพิพาท/ข้อขัดแย้ง/ข้อโต้แย้ง	หรือการมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	น�าไปสู่การทะเลาะ

เบาะแว้ง	การโต้เถยีง	การเรยีกร้องผลประโยชน์	การเรยีกให้ชดใช้	หรอืต้องการให้อกีฝ่ายได้รบัการลงโทษตามกฎหมายในรปูแบบต่าง	ๆ 	ประกอบกับ

ในสังคมปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งด้านภาษา	วัฒนธรรม	การส่ือสาร	เศรษฐกิจ	ฯลฯ	จึงมีโอกาสที่จะเกิดข้อพิพาทในสังคมได้ตลอดเวลา	

เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ	ทุกวัย	ทุกชนชั้น	เมื่อตกลงกันเองไม่ได้	ก็ต้องเพิ่งกระบวนการยุติธรรม	สุดท้ายเรื่องต่าง	ๆ	ก็ไปรวมกันอยู่ในชั้นการพิจารณา

ของศาลเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งคนส่วนใหญ่ส่ายหน้าและบอกว่า	ขออย่าได้เกิดเรื่องกับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเลย	แต่ทว่าความเป็นจริง

ในชีวิต	หลาย	ๆ	คนไม่อาจปฏิเสธกับการเกิดข้อพิพาทได้	บางท่านหรือบุคคลในครอบครัวอาจมีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก	และเป็นคดีค้างอยู่	

และเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วก็จะน�ามาซ่ึงปัญหาความกลัดกลุ้ม	เสียทั้งเงิน	ทั้งเวลา	ทั้งสมอง	รวมถึงเกิดผลเสียอื่น	ๆ	ตามมาอีกมากมาย	

จึงกล่าวได้ว่า	ความจริงที่เป็นอยู่นั้นหลายคนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง	“ข้อพิพาท”	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 ข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ทั้งในคดีแพ่ง	 คดีอาญา	 คดีปกครอง	 เมื่อใดก็ตามที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงข้อพิพาทท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว	

เราจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าเราจะรับมือหรือจัดการกับข้อพิพาทนั้นได้อย่างไร	มีหน่วยงานใด	หรือมีบุคคลใดช่วยเราได้บ้าง	และช่วยได้อย่างไร	

โดยท่ีผ่านมาราชกจิจานเุบกษาได้ประกาศให้พระราชบญัญัตกิารไกล่เกล่ียข้อพพิาท	พ.ศ.	2562	เป็นกฎหมายมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป	คือ	วันที่	23	พฤษภาคม	2562	เว้นแต่ในบางหมวด	อาทิ	หมวด	2	การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่ง	หมวด	3	

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางอาญา	หมวด	4	การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางอาญาในช้ันการสอบสวน	และหมวด	5	การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	

ให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวันนบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป	 โดยจะมผีลใช้บงัคบัในวนัท่ี	 19	 พฤศจกิายน	 2562	

ซึ่งในขณะที่ท่านอ่านบทความนี้	การใช้บังคับของกฎหมายสมบูรณ์ในทุกหมวดแล้ว

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการพิเศษ กองกฎหมาย 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม äตรสารDSI

72

ดร.ปริญญา นิราศนภาภัย 
1

1



 เหตุผล	ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	ปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	จึงเห็นควรให้

น�ากระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางแพ่งซ่ึงมทีนุทรพัย์ไม่มากนกัและข้อพพิาททางอาญาบางประเภทมาก�าหนดเป็นกฎหมายกลาง	 เพือ่ให้หน่วยงาน

ของรัฐพนักงานสอบสวน	หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว	อันจะท�าให้ประชาชนที่มีข้อพิพาท

สามารถยตุไิด้ด้วยการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	 แทนการฟ้องร้องคดต่ีอศาล	 โดยค�านงึถงึความยนิยอมของคูก่รณเีป็นส�าคญั	 ซึง่จะส่งผลท�าให้ปรมิาณคดี

ขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง	ลดปัญหาความขัดแย้ง	เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม	ลดงบประมาณแผ่นดิน	เสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข	

น�าความยติุธรรมไปสูป่ระชาชนรวดเรว็สะดวก	มีความเสมอภาคทกุชนช้ันซึง่เป็นนโยบายท่ีส�าคญัของรฐับาลภายใต้การน�าของพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	และนายสมศักดิ์	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

 กลไกส�าคัญ	ในกฎหมายฉบับนี้	ได้แก่	1)	ผู้ไกล่เกล่ีย	2)	การวางระบบงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ไกล่เกล่ีย	3)	ประเภท/ลักษณะข้อพิพาท

ทีไ่กล่เกลีย่	4)	กระบวนการไกล่เกลีย่	5)	ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทประชาชน	6)	บทลงโทษ	กลไกดงักล่าวจะช่วยให้เกดิผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรปูธรรม	

หลายคนเริ่มตั้งค�าถามว่า	 ผู้ไกล่เกลี่ยมาจากไหน	จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไกล่เกลี่ยได้อย่างเป็นธรรม	มีหน่วยงานใดรับรองบ้าง	 สามารถเกิดขึ้น

ได้จริงหรือไม่	และอีกหลาย	ๆ	ค�าถามที่จะตามมา	เราจะเริ่มต้นกันทีละประเด็นเพื่อให้เกิดความกระจ่าง	และชัดเจน

 การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	 ตามกฎหมายฉบับนี้หมายถึง	 การด�าเนนิการให้คูก่รณมีโีอกาสเจรจาตกลงกนัเพือ่ให้ข้อพพิาทนัน้ยตุโิดยสนัตวิธิี	

และปราศจากการวินจิฉยัช้ีขาด	 ซ่ึงกรณนีีจ้ะไม่รวมถงึการไกล่เกล่ียข้อพพิาททีอ่ยูใ่นการด�าเนนิการในชัน้ศาลหรอืในชัน้การบงัคบัคด	ี กล่าวโดยง่ายคือ	

ข้อพิพาทที่ศาลยังไม่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาและคู่กรณีประสงค์จะเจรจาตกลงกันเองเพื่อหาทางออกหรือข้อตกลงร่วมกันก่อน	นั่นเอง

 ระบบงาน	ที่เกี่ยวข้องกับผู้ไกล่เกลี่ย	กฎหมายฉบับนี้ได้ก�าหนดวิธีการไว้ชัดเจน	ได้แก่	

	 -	ผู้ไกล่เกลี่ย	ต้องมีการขึ้นทะเบียนและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย	เพื่อท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 -	นายทะเบียนสามารถสรรหาบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ด้วย	โดยบุคคลนั้นยินยอม

	 -	มีกระบวนการขอขึ้นทะเบียน	การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน	การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน	บัตรประจ�าตัว

ผู้ไกล่เกลี่ย	การถอดถอน	การสิ้นสภาพ	และการเพิกถอน	การก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การก�าหนดอ�านาจหน้าที่	การปฏิบัติตาม

จริยธรรม	 การเปิดเผยข้อเท็จจริงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระ	 การสิ้นสุดความเป็นผู้ไกล่เกลี่ย	 การได้รับค่าตอบแทน	

และค่าใช้จ่ายอื่น

	 -	หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดประสงค์จะด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายฉบับนี้ต้องแจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย
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 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ไกล่เกล่ียน้ันได้ถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา	9-19	ของพระราชบัญญัติฉบับนี	้

ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจน	เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

  ประเภท/ลักษณะ	ข้อพิพาทที่ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายฉบับนี้ก�าหนดไว้ชัดเจน	ดังนี้

	 -	ข้อพิพาททางแพ่ง	กรณี		

	 1)	ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแต่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

	 2)	ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

	 3)	ข้อพิพาทอื่นซึ่งก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 4)	ข้อพิพาทอื่นนอกจาก	1)	2)	3)	ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน	5,000,000	บาทหรือไม่เกินจ�านวนตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 -	ข้อพิพาททางอาญา	กรณี		

	 1)	ความผิดอันยอมความได้	(มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นความผิดอันยอมความได้)

	 2)	ความผิดลหุโทษตาม	มาตรา	390	-	395	และ	397	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	และความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม

ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	

	 -	ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน	เป็นกรณีเดียวกับข้อพิพาททางอาญา	แต่เพิ่มความผิดที่มีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงไม่เกิน	3	ปี	

ตามบัญชท้ีายพระราชบญัญติันี	้ (ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา)	 อาท	ิ ความผดิฐานท�าร้ายร่างกาย	ตามมาตรา	 295	ความผดิฐานลกัทรพัย์	

ตามมาตรา	334	ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส	ตามมาตรา	300	เป็นต้น

  กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นอีกกลไกหน่ึงที่จะส่งผลให้กระบวนการไกล่เกล่ียมีความรอบคอบ	และได้รับความน่าเชื่อ	

ได้รับการยอมรับจากคู่กรณี	 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้แยกกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง	 ข้อพิพาททางอาญา	 และข้อพิพาททางอาญา

ในชั้นการสอบสวน	ออกจากกัน	และได้ก�าหนดวิธีการ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ผลการบังคับ	ข้อห้าม	พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ชัดเจน	

อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม	

  ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทประชาชน	ถอืเป็นกลไกส�าคญัทีเ่กิดการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรปูธรรม	กฎหมายฉบบันี้

ก�าหนดให้กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชน	 มีหน้าที่และอ�านาจก�ากับดูแลการไกล่เกลี่ยของศูนย์ฯ	 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 รวมถึงให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายการด�าเนิน

งานของศนูย์ฯ	 เพ่ือด�าเนนิงานเก่ียวกับการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน	 และก�าหนดให้อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพเป็นนายทะเบยีนของศูนย์ฯ	

ดังกล่าว

  บทลงโทษ	หรือการก�าหนดโทษของผู้ไกล่เกล่ีย	โดยจะต้องรับโทษทางอาญาเม่ือกระท�าการใดๆ	ที่ไม่สุจริต	ไม่ว่าจะเป็น

การเรยีก	รบั	หรอืยอมจะรบัทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ	โดยต้องระวางโทษจ�าคุก	หรือปรับ	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

ซึ่งมิใช่เฉพาะผู้ไกล่เกลี่ยเท่านั้นที่จะได้รับโทษ	 ผู้ที่แสดงเจตนาว่าจะให้	 ขอให้	 หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย	

ต้องระวางโทษจ�าคุก	หรือปรับ	หรือทั้งจ�าทั้งปรับเช่นเดียวกัน	ถือว่าเป็นบทลงโทษที่หนักที่เดียวทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายสนอง
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	จัดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านอ�านวยความยุติธรรม	มีอ�านาจหน้าท่ี

ในการป้องกนั	ปราบปราม	สบืสวนสอบสวนคดีพเิศษตามพระราชบัญญตักิารสอบสวนคดพิีเศษ	พ.ศ.	2547	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ได้มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	โดยได้เสนออนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา	40	วรรคสอง	และมาตรา	44	วรรคสอง	ตามพระราชบัญญัติ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562	ส่งให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณา	ซึ่งจะเกี่ยวข้องในกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน	

แล้วจะได้น�ามาพูดคุยขยายความกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานอื่น	ๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง

ที่จะต้องรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 อาทิ	 ศาลฎีกา	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวงกลาโหม	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงยุติธรรม	

ส�านักงานอัยการสูงสุด	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ยังคงจะต้องมีการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็น	 กฎกระทรวง	

ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อก�าหนดต่าง	ๆ	เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสมตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

 ประชาชน	อย่างเรา	ๆ	ท่าน	ๆ	จะได้รบัประโยชน์สงูสดุจากพระราชบญัญตักิารไกล่เกล่ียข้อพพิาท	พ.ศ.	2562	ได้อย่างไม่ต้องมข้ีอสงสัย	

อย่างน้อยคดคีวามหรอืข้อพิพาททีเ่ราก�าลงัเผชิญอยูก่มี็โอกาสทีจ่ะได้ข้อยตุเิรว็ขึน้	เสยีค่าใช้จ่ายน้อยลง	สามารถประหยดัเงนิในกระเป๋าได้	เรยีกได้ว่า

เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ	ถือเป็นความเป็นธรรมมิติใหม่	หากประชาชนร่วมใจไกล่เกลี่ย	ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม	สร้างความสมานฉันท์

ประหยัดการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข	 รัฐมีระบบยุติธรรมทางเลือก	 เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม	ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	ถือได้ว่าเป็นการยกระดับการอ�านวยความยุติธรรมอีกระดับหนึ่ง	

 ท่านสามารถดูรายละเอียดของพระราชบญัญัตฯิ	 ได้ในเวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษา	หรอืในเวบ็ไซต์กรมสอบสวนคดพีเิศษ	www.dsi.go.th		

หวัข้อ	กฎหมาย/ระเบยีบฯ	หวัข้อย่อย	กฎหมาย/ระเบียบฯ	ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

 พบกันใหม่ในฉบับหน้า	ติดตามกฎหมายใหม่	ๆ	กันอย่างต่อเนื่องนะคะ	สวัสดีค่ะ
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 ปัจจุบัน	 โลกผจญมลภาวะต่าง	 ๆ	 มากมาย	 และหลายส่ิงส่งผลกระทบให้เกิดภาวะมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม	 และวิถีชีวิตความเป็นอยู	่

ดังจะเห็นได้จากขยะที่นับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้	ทุกคนสามารถช่วยกันหรือจัดการได้ด้วยตนเองโดยมีหลาก

หลายวิธรัีกษ์โลกทีส่ามารถท�าได้ง่าย	 ๆ	 กองบรรณาธกิารวารสารดีเอสไอไตรสาร	 จงึขอท�าหน้าท่ีน�าเสนอแนวทางตวัอย่าง	 ส�าหรับสายอนรุกัษ์สิ่ง

แวดล้อมฝึกหัดได้น�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันค่ะ												

 1.ลด	ละ	เลิก	การใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

	 ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก	หลอดพลาสติก	กล่องโฟม	หรือบรรจุภัณฑ์อื่น	ๆ	โดยเริ่มต้นด้วยการ

 พกถุงผ้า

	 ทกุวนันีพ้บว่ามกีารทิง้ขยะลงในน�า้มากขึน้	นอกจากจะเป็นการท�าลายระบบนเิวศในน�า้แล้ว	ยงัท�าให้น�า้สกปรกและเน่าเสยีอกีด้วย	ทกุคน

สามารถช่วยกันลดขยะด้วยการน�าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	หรือเวลาไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหน	ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดใกล้บ้านหรือ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ควรหมั่นพกถุงผ้าติดตัวไปด้วย	เพียงแค่พับถุงผ้าเล็ก	ๆ	น�้าหนักเบาใส่เตรียมไว้ในกระเป๋า	เพื่อให้พร้อมส�าหรับหยิบใช้งานเสมอ	

สิ่งนี้ถือเป็นวิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีทีเดียว	

 พกแก้วหรือกระติกน�้าส่วนตัว 

	 ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟ	 หรือเครื่องดื่มร้อนเย็นอื่น	 ๆ	 ลองหาแก้วส่วนตัวไปใส่	 จะช่วยลดปริมาณการใช้แก้วกระดาษหรือพลาสติก	 ลดขยะ

และการตัดต้นไม้อีกด้วย	แถมบางร้านมีโปรโมชั่นดี	ๆ	เช่น	น�าแก้วมาเองได้รับส่วนลดเพิ่ม	นอกจากจะประหยัดแล้วยังช่วยรักษ์โลกได้อีกด้วยค่ะ

 หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติก 

	 หลอดเป็นปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้าเป็นอย่างมาก	 เพราะฉะนั้นหากไม่จ�าเป็น	 ไม่ควรใช้หลอดพลาสติก	 แต่เปลี่ยน

มาใช้หลอดแบบสแตนเลส	หลอดซิลิโคน	หรือหลอดกระดาษแทน

หนักที่เรา เบาที่โลก

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ 
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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นางสาวดาราวดี ทรงศักดิ์ศรี
1

1



 จ่ายบิลออนไลน ์รักษ์โลก	รักษ์สิ่งแวดล้อม

เปลีย่นมาจ่ายบลิต่าง	ๆ	ภายในบ้าน	ทางออนไลน์กนัดกีว่า	เพราะนอกจากจะลดปริมาณการใช้กระดาษแล้ว	ยังไม่ต้องมาเหนื่อยจัดเก็บบิลต่าง	ๆ	

ไว้กับตัว	รวมทั้งยังช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอีกเยอะเลยด้วย

 ซื้อขนาดใหญ ่คุ้มกว่าเยอะ

ของใช้	เช่น	สบู่	แชมพู	ครีมนวดผม	โลชั่นทาผิว	และผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เป็นประจ�าทุกชนิด	หากซ้ือขนาดใหญ่มาใช้	ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้

อีกพอสมควร	นอกจากนี้ยังเป็นวิธีลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกได้อีกทางพร้อมลดโลกร้อนทางอ้อมได้ง่าย	ๆ

 เลือกบริโภคจากกล่องอาหารแทนกล่องโฟม

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเน้นพฤติกรรมการบริโภค	“อิ่ม	เร็ว	ถูก”	จึงท�าให้กล่องโฟมถูกใช้บรรจุอาหารมากขึ้น	โดยกล่องโฟมเป็นวัสดุที่มีระยะเวลา

ย่อยสลายที่ค่อนข้างนาน	อีกทั้ง	 ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย	การเปล่ียนใช้กล่องถนอมอาหารจึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี	 นอกจาก

จะน�ากลับมาใช้ใหม่ได้แล้ว	สามารถช่วยลดมลภาวะทางอากาศ	และมลภาวะทางน�้าได้ดีอีกด้วย	
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 2.ใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

	 “พลังงาน”	ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน�้า	พลังงานน�้ามัน	พลังงานไฟฟ้า	ซึ่ง

ความต้องการใช้พลังงานมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นในทุก	ๆ	ปี	 ในขณะที่พลังงานต่าง	ๆ	 มีอยู่อย่างจ�ากัด	ดังน้ัน	 วิธีการประหยัดพลังงานท่ีทุกคน

สามารถท�าได้ง่าย	ๆ	เช่น

 หมั่นปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน

	 ลดการใช้พลังงานในบ้าน	ด้วยการปิดพร้อมถอดปล๊ักไฟของโทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	เครื่องเสียง	และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง	ๆ	เมื่อไม่ได้

ใช้งาน	จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ	455	กิโลกรัมต่อปี

 ใช้งานตู้เย็นที่บ้านให้ถูกวิธี

	 ประหยัดพลังงานให้ตู้เย็น	ด้วยการใช้อย่างฉลาด	ไม่น�าอาหารร้อนเข้าตู้เย็นในทันที	ควรรอให้เย็นก่อน	หลีกเลี่ยงการน�าถุงพลาสติก

ใส่ของในตู้เย็น	เพราะจะท�าให้ตู้เย็นจ่ายความเย็นได้ไม่ทั่วถึงและอย่าลืมละลายน�้าแข็งที่เกาะในตู้เย็นเป็นประจ�า	เพราะตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้น

เมื่อมีน�้าแข็งเกาะ	รวมทั้งควรท�าความสะอาดตู้เย็นทุกสัปดาห์

 ขี่จักรยาน	ประหยัดพลังงาน	แถมได้สุขภาพดี

	 ขี่จักรยาน	 ใช้รถโดยสารประจ�าทาง	 หรือเดินเมื่อต้องไปท�ากิจกรรม	 หรือธุระใกล้บ้าน	 เพราะการขับรถยนต์น้อยลง	 หมายถึงการใช้

น�า้มนัลดลง	และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์	 เพราะหากลดการใช้น�า้มนัในทกุ	ๆ	3.785	 ลิตร	 (1	แกลลอน)	จะสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้	

ประมาณ	9	กิโลกรัม
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 ซักผ้าระบบน�้าเย็น	ประหยัดไฟได้เกินครึ่ง

	 มีคนจ�านวนไม่น้อยที่คิดวา่	การซักผ้าด้วยระบบน�้าร้อนจะช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดมากขึ้น	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	แค่ซักผ้าด้วยน�้า

อุณหภูมิปกติ	ก็เพียงพอให้เส้ือผ้าสะอาดหมดจด	แถมยังช่วยประหยัดไปได้อีกเกินครึ่ง	ทีนี้ก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้าร้อนให้เปลืองพลังงาน

เพิ่มขึ้นอีกต่อไป

 อุ่นเครื่องเตาอบ	ไม่ต้องท�าก็ได้

	 ในส่วนของการท�าอาหารที่มักจะใช้เตาอบอยู่บ่อย	ๆ 	อาจจะไม่ทราบว่า	การอุ่นเครื่องเตาอบก่อนใช้งานจริง	เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

ไฟมากแค่ไหน	และอาหารบางอย่าง	เช่น	ขนมปัง	หรือเน้ือสัตว์บางชนิดก็สามารถน�าไปอบได้โดยไม่ต้องอุ่นเตา	อีกทั้งการใช้เทคนิคน้อย	ๆ	

อย่างเลือกภาชนะประเภทเซรามิก	หรือแก้วอบอาหาร	แทนภาชนะถาดอบแบบเหล็ก	จะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกตั้ง	25%

 

 ปิดก๊อกน�้าเมื่อไม่ใช้

	 การเปิดน�า้ทิง้เกินความจ�าเป็น	 โดยเฉพาะคนทีช่อบเปิดก๊อกน�า้ทิง้ไว้ตลอด	 แม้ขณะยนืแปรงฟัน	 หรอืตอนก�าลงัล้างจานอยูก็่ตาม	 ดงันัน้	

หมั่นปิดก๊อกน�้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน	สามารถช่วยประหยัดน�้าได้ถึง	5	แกลลอน	หรือประมาณ	20	ลิตร	ต่อวัน	

 การแบ่งปันไอเดียรักษ์โลก

	 วิธีสุดท้ายที่ส�าคัญไม่แพ้กัน	คือ	การแบ่งปันวิธีรักษ์โลก	หรือรักษาสิ่งแวดล้อมในฉบับของตนเองให้กับผู้อื่น	เพื่อที่จะได้ช่วยกันท�าโลก

ของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

	 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยโลกให้เบาขึ้นได้ถึงจะเป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีเกินคาดแน่นอน	 เพียงเริ่มปรับ

พฤติกรรมจากตัวเราก่อน	ท�าให้ชินเป็นนิสัย	และเมื่อทุกคนช่วยกัน	จากหนึ่งเป็นสอง	จากสองเป็นสี่	แล้วทวีคูณรวมเป็นพลังหัวใจสีเขียว

จากทุกคน	 โลกก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น	 หากท่านผู้อ่านมีไอเดียดี	 ๆ	 เช่นนี้	 สามารถแบ่งปันแนวคิดหรือแชร์ประสบการณ์มายังกองบรรณาธิการ	

วารสารดีเอสไอไตรสาร	ได้ค่ะ 

***รักษ์โลก ท�ากันได้ง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ***

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพจาก    
https://www.trueplookpanya.com/blog/content/67655/-dogact-dog-
https://hilight.kapook.com/view/127430
http://www.pd.co.th
http://www.e-report.energy.go.th/
https://tech.mthai.com/tips-technic/40583.html
https://www.onesiam.com/th/living/go-green-in-your-own-way
https://www.freepik.com/
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ขึน้อยา่หลง ลงอยา่ทอ้
                
  หลายคนอาจเคยคิดท้อแท้ว่าในช่วงชีวิตของเราไม่เคยมี	 “ขึ้น”	 ไม่เคยมีสิ่งที่ดีงามเลยทั้งท่ีจริงแล้วเราอาจเคยมีช่วงเวลาท่ีดี	

หรือก�าลังจะดีแต่ไม่รู้ตัวมองไม่เห็น	เช่น	มีโอกาสที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้แต่	ณ	เวลานั้นเราอาจจะไม่กล้าไขว่คว้าเอาไว้	เช่น	เราอาจจะมีช่วงเวลา

ที่ไม่มีหนี้สิน	 แต่ในเวลานั้นเราก็ไม่สามารถประคองสถานะทางการเงินของตัวเองได้	 หรือเราอาจจะมีชีวิตคู่ที่ดี	 มีความสุข	 แต่เรากลับไม่เห็น

ความส�าคัญของคู่ชีวิต	กลับปล่อยปะละเลยไม่เอาใจใส่	เราอาจจะมีใครสักคนมาชวนร่วมกิจการบางประการ	แต่เรากลบัไม่สนใจ	เมือ่เวลาผ่านไป

บุคคลผู้นั้นกลับประสบความส�าเร็จมากมาย	ในขณะที่เราพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย	บางครั้งเราอาจจะลืมสิ่งดี	ๆ	ในชีวิตไปแล้ว	เพราะว่า

เราจะจ�าแต่ผลสุดท้ายในเวลาที่ย�่าแย่	หรือประสบความล้มเหลว	แต่เรากลับไม่จ�าหรือไม่ได้มองว่า	โอกาสที่พลาดไปเป็นเพราะสาเหตุใด	

ทั้งที่จริงแล้วชีวิตของเราทุกคนนั้น	ย่อมมีทั้งขาขึ้นและขาลงนั้นเอง

	 เราอาจจะเคยรู้สึกว่า	ในชีวิตไม่เคยมีสิ่งดี	ๆ	เกิดขึ้นแม้แต่น้อย	มีแต่เสมอตัวกับแย่	แต่ในความเป็นจริง	ค�าว่า	“เสมอตัว”	อาจเคย

มีบันไดแห่งความส�าเร็จขึ้นไปขั้นหนึ่งก็ได้	 แต่เราปฏิเสธเพื่อปิดทางและไม่ยอมไปต่อ	 มันจึงรอเวลาที่จะถอยลงมา	 หรืออาจจะกล่าวได้ว่า	

ตอนนั้นเราอยู่ในภาวะ	 “หลง”	 คิดว่าเราพอดีแล้ว	 เราอยู่ได้แล้ว	 เราพอใจแล้ว	 เราไม่ต้องการก้าวไปข้างหน้าอีกแล้ว	 น่ันจึงเป็นเหตุผลว่า	

ท�าไมภายหลังชีวิตเราจึงตกลงมาอีกครั้ง

      “ลงแล้วก็ยังหลง”

	 เชื่อหรือไม่ว่า	 คนที่มีชีวิตชักหน้าไม่ถึงหลังนั้น	 ก็อาจจะเป็นเพราะหลงไปกับบางสิ่งบางอย่าง	บางคนมองว่านี่คือชีวิตท่ีแย่แล้ว	

ควรต้องท�าอะไรสักอย่าง	 แต่คนที่อยู่ในภาวะนี้บ่อย	 ๆ	 เขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนใจเพราะเขายอมท่ีจะเป็นหน้ีวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งหนี้	

และชะล่าใจว่าตนเองสามารถเอาตัวรอดได้	หลายคนไม่เชื่อว่าชีวิตที่ไม่ก้าวหน้าเป็นชีวิตที่รอคอยวันถอยหลัง	 เพราะเม่ือเจออุปสรรคท่ีหนัก

ก็โทษสิ่งอื่น	 เช่น	 โชคชะตา	 ดวง	 หรือปัจจัยรอบข้าง	 ทั้งที่จริงแล้ว	 การที่เรายังไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะเราเองยังไม่มีความพยายามท่ีมากพอ		

รวมถึง	อาจจะหลงระเริงว่า	เราสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์

	 ในแง่ของจิตวิทยาเชิงบวก	มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า	มนุษย์เราควรที่จะคิดว่าเราเก่ง	 เราสามารถท�าได้	 และเราสามารถเป็นไปได้อย่างที่ใจคิด	

การที่จะบอกตัวเองว่า	 เราไม่เอาไหน	 เป็นการท�าผิด	 เพราะการคิดว่าเราไร้ความสามารถ	 ท�าให้เราได้มีโอกาสมองตัวเองใหม่ในความเป็นจริง	

และมองเห็นว่า	สิ่งใดที่เรายังบกพร่องเรายังต้องเพิ่มเติมเรายังต้องลงมือท�า	โดยดูจากผลลัพธ์จริง	ๆ 	ในวันนี้	ไม่ใช่มองแต่สิ่งที่ตัวเองมีหรือมองแต่

สิ่งที่ตัวเองนั้นเก่งอยู่แล้ว	เช่นเดียวกับการยอมรับตัวเองว่า	เรายังยากจน	เราก็ต้องหาเงิน	จะท�าให้เราไม่มัวเมาไปกับความหลง	หรือ	แท้แท้	มีแต่

ความคิดว่าต้องท�าอะไร	 หลายคนเมื่อมีเงินมากก็มักจะหลงไปกับอ�านาจของเงินตรา	 ส่วนคนที่ไม่มีเงิน	 ก็อาจหลงไปในเรื่องอื่นที่ไม่มีความพอดี		

เพราะเชือ่ว่า	 เข้าใจแล้ว	 ซึง่ไม่ใช่เรือ่งผดิ	 แต่เรยีกว่า	 “ข้ึนแล้วหลง”	 เหมอืนได้ขึน้ไปสูท่ีส่งูของหอคอยและเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของทวิทศัน์

รอบข้าง	จนลืมมองว่า	ฐานของหอคอยนั้นไม่ได้แข็งแรง	มัวแต่สุขใจรับลมชมวิว	ไม่สนใจที่จะสร้างความแข็งแรงให้แก่ฐาน	จนในท่ีสุดหอคอย

ก็พังทลายลงมา

äตรสารDSI
82



 ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้	เป็นที่มาของวลีที่ว่า	“ขึ้นอย่าหลง	ลงอย่าท้อ”	ก็เพราะว่าเวลาที่เราขึ้นนั้น	ถ้าเราไม่หลงมัวเมา	เราก็จะประคอง

ความสุขของเราไปได้เมื่อถึงเวลาที่ลง	 หากเราไม่ท้อถอย	 เราก็จะต่อสู้ไปได้	 กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตของทุกคนที่จะต้องมีขึ้น	 และมีลง	

และหากขึ้นไม่หลง	จังหวะลงจะไม่แรงและไม่หนักหนา	แม้แต่จะลงมาหนักก็จะสามารถขึ้นไปใหม่ได้	เพราะรู้ว่าควรจะขึ้นไปอย่างไร

 

	 ไม่มีใครที่ไม่เคยทุกข์	 อย่าแบกความเครียดไว้กับตนเอง	 เราร้องไห้เม่ือพ่ายแพ้	 คนอื่นก็เช่นกัน	 วันใดที่เจอทุกข์	 จงเลือกท่ีจะยิ้ม	

และโลกกจ็ะยิม้ให้กบัคณุ	ทกุคนล้วนเคยร้องไห้	สิง่ใดควรอยู	่ย่อมอยู	่สิง่ใดควรได้	ย่อมได้	สิง่ใดควรไป	ย่อมไป	อย่าฝ่าฝนว่ามนัต้องคูเ่ราไปจนวนัตาย

 

 ทั้งหมดนี้	เป็นการหยิบยกตัวอย่างพยายามแสดงให้เห็นเพื่อให้พวกเราเปิดรับกับทุกสิ่งใหม่	ๆ	ในชีวิตที่อาจจะมีขึ้น	มีลง	แต่จะขึ้น

หรือลงกี่ครั้ง	ล้วนเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง	เป็นก�าลังใจให้ทุกคนค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://sirichaiwatt.com
นฤเบศ สมฤทธิ์  ในความเอื้อเฟื้อบทกวี
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 ท่านผู้อ่านหลายคนอาจจะเคยมีตุ่มน�้า	ใส	ๆ 	พอง	ๆ 	ขึ้นบนผิวหนัง	ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการโดนของร้อน	หรือโดนแมลงมีพิษกัดต่อย	

แต่ในกรณีที่ตุ่มน�้าพองขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ	อันนี้น่าเป็นกังวล	เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคตุ่มน�้าพอง	หรือโรคเพมฟิกัส	หรือ	 เพมฟิกอยด์	

ค�าว่า	เพมฟิกัส	(pemphigus)	มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า	pemphix	ซ่ึงหมายถึง	ตุ่มพอง	หรือแผลพอง	โรคเพมฟิกัสจัดอยู่ในกลุ่มโรค

ตุ่มน�้าพองเรื้อรังที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายท�างานผิดปกติ	 โดยมีการสร้างแอนติบอดี้ที่มาท�าลายการยึดของเซลล์ผิวหนัง	 ผิวหนังจึงหลุด

ลอกออกจากกนัโดยง่ายท�าให้เกดิอาการตุม่น�า้พองทีผ่วิหนงัและเยือ่บตุ่างๆ	โรคเพมฟิกสัแบ่งออกเป็น	2	กลุม่ใหญ่	ได้แก่	โรคเพมฟิกสัท่ีมกีารแยกตัว

ของผวิหนงัในชัน้ลกึ	(pemphigus	vulgaris)	ซ่ึงเป็นกลุม่ทีพ่บบ่อยทีสุ่ด	และโรคเพมฟิกสัทีม่กีารแยกตวัของผวิหนงัในชัน้ต้ืน	(pemphigus	foliaceus)

 โรคตุ่มน�้าพองเกิดจากอะไร

	 ตุม่น�า้พองเกดิจากความบกพร่องของระบบภมิูคุม้กนัของร่างกาย	ที่สร้างแอนติบอด้ีขึ้นมาท�าลายการยึดของเซลล์ผิวหนัง	ท�าให้ผวิหนงั

เกดิการแยกตัวในชัน้หนังก�าพร้า	 หรอืบรเิวณรอยต่อของหนังก�าพร้า	 และหนงัแท้	 จนเกิดเป็นตุม่น�า้พองข้ึนทีผ่วิหนงัหรอืเยือ่บตุ่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	

อย่างไรก็ตาม		โรคตุ่มน�้าพองอาจเกิดจากพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อม	เช่น	เชื้อโรค	หรือสารเคมีร่วมด้วย

โรคตุ่มน�้าพอง เพมฟกิัส 
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 ใครบ้างสามารถเป็นผู้สุ่มเสี่ยง

	 โรคตุม่น�า้พองเป็นโรคทีเ่กิดได้กบัทุกเพศทกุวยั	แต่จากสถติแิล้วจะพบโรคตุ่มน�า้พองในคนอาย	ุ40	-	50	ปีขึน้ไป	แต่โรคน้ีกเ็กดิได้น้อยมาก	

โดยมีอัตราการเกิดโรคอยู่ที่	3	ใน	1	แสนคนเท่านั้น

 อาการของโรคตุ่มน�้าพอง 

 ลักษณะตุ่มที่ขึ้นตามร่างกายที่จัดว่าเป็นโรคตุ่มน�้าพอง	อาจมีอาการสังเกตได้	ดังนี้

	 1.	มีรอยแดงขึ้นมาก่อน	แล้วค่อยกลายเป็นตุ่มน�้าพอง	หรือแผลถลอกเรื้อรังตามผิวหนัง	โดย	50	-	70%	จะเป็นแผลในปาก

	 2.	เป็นแผลบริเวณเหงือก	กระพุ้งแก้ม	หรือเพดานปากแบบเรื้อรัง	(5	เดือนขึ้นไป)

	 3.	อาจมีอาการเสียงแหบเรื้อรัง	จากรอยโรคบริเวณกล่องเสียง

	 4.	อาจมีอาการกลืนเจ็บจากรอยโรคบริเวณหลอดอาหาร	นอกจากนี้อาจพบรอยโรคที่เยื่อบุตา	เยื่อบุทางเดินหายใจ	เยื่อบุช่องคลอด	

อวัยวะเพศ	ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระด้วย
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 ลักษณะตุ่มน�้าพองเป็นอย่างไร

	 ลักษณะตุ่มน�้าพองอาจพบเป็นผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง	ก่อนจะเป็นตุ่มน�้าพองใส	สามารถแตกออกได้ง่าย	และเมื่อตุ่มใสแตกแล้ว

จะขยายออกเป็นวงกว้าง	เป็นแผลถลอก	โดยอาจมีสะเก็ดน�้าเหลืองให้เห็นด้วย	อีกทั้งจะเจ็บและแสบมาก	หากตุ่มใสแตก	ทว่าเมื่อแผลหายแล้ว

จะไม่เกิดแผลเป็น	เพียงแต่อาจเป็นรอยด�า	ปรากฏอย่างชัดเจน

	 ทั้งนี้	หากเป็นตุ่มน�้าพองในปากจะท�าให้กลืนอาหารไม่สะดวก	ท�าให้ไม่อยากกินอะไรจนร่างกายซูบผอม	อิดโรยได้	และหากผิวหนัง

ที่ถลอกติดเชื้อขึ้นมา	อาจท�าให้มีอาการแทรกซ้อนอื่น	ๆ	ได้จึงต้องระวังให้มาก

 โรคตุ่มน�้าพอง	รักษาได้ไหม

	 โรคตุ่มน�้าพองเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก	 แต่วิธีรักษาโรคตุ่มน�้าพองก็ยังพอมีหนทาง	 โดยแพทย์จะท�าการรักษาด้วยยาสเตียรอยด	์

ร่วมกับยากดภูมคิุม้กนัในกรณทีีมี่อาการหนัก	จากนัน้เมือ่ควบคมุโรคได้	แพทย์จะค่อย	ๆ	ปรับลดยาลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป	เพื่อหาจุดที่เหมาะสม

ในการควบคุมโรค	 ทั้งนี้ผู ้ป่วยอาจต้องรับยารักษาโรคตุ่มน�้าพองต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะสั่งให้ลดยาหรือหยุดยา	 และควรได้รับการดูแล

โดยแพทย์อยู่เสมอ	เนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับยากดภูมิคุ้มกัน	ซึ่งอาจท�าให้ร่างกายอ่อนแอกว่าปกติได้

 โรคตุ่มน�้าพอง	ติดต่อได้หรือไม่

	 โรคตุ่มน�้าพองไม่ใช่โรคติดต่อ	ดังนั้นจึงไม่สามารถติดต่อกันได้	

 โรคตุ่มน�้าพอง	ควรดูแลตัวเองอย่างไร

	 ไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคตุ่มน�้าพองหรือไม่	แต่หากเกิดมีอาการตุ่มน�้าใสขึ้นตามผิวหนังโดยไม่ทราบสาเหตุ	ควรรีบไปพบแพทย์	และไม่ควร

แกะ	เกา	หรือเจาะน�้าใสในตุ่มน�้าพองออกด้วยตัวเอง	เพราะอาจท�าให้แผลลุกลามได้หรือติดเชื้อโรคได้
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 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคตุ่มน�้าพอง

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ แต่เลี่ยงการออกก�าลังกายหนักจนเกินไป

 2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อ

 3. ไม่ควรเข้าไปในสถานที่แออัด หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

 4. ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่คับจนเกินไป เพราะท�าให้ผิวหนังหลุดลอกมากขึ้น

 5. รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยใช้น�้าเกลือเช็ดเบา ๆ ท�าความสะอาดแผล

 6. ดื่มนมสด หรือรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนจากการกินยารักษาตุ่มน�้าพอง

 7. หากตุ่มน�้าในปากแตกออก ให้ใช้น�้าเกลือบ้วนปากบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการแปรงฟันแรง ๆ และเลี่ยงการกินอาหารรสจัด อาหาร

แข็ง ซึ่งอาจกระตุ้นการหลุดลอกของเยื่อบุในช่องปาก

 8. หากมอีาการไอ เป็นไข้สูง ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้อง ถ่ายอจุจาระด�า อาเจยีนเป็นเลอืด ควรพบแพทย์ทัง้นีห้ากป่วยโรคตุ่มน�า้พอง

ก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ที่อาจท�าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายท�างานได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ 
https://health.kapook.com/view211312.html äตรสารDSI
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สÓนักงานปลั´กระทรวงยุติธรรมสÓนักงานปลั´กระทรวงยุติธรรม

âทร. 0 2141 5100 www.ops.moj.go.thâทร. 0 2141 5100 www.ops.moj.go.th

¡ÃÁ¤ØÁ»ÃÐ¾ÄµÔ
âทร. 0 2411 2486 - 9, 0 2412 1306 - 7 www.probation.go.th

¡ÃÁ¤ØÁ»ÃÐ¾ÄµÔ
âทร. 0 2411 2486 - 9, 0 2412 1306 - 7 www.probation.go.th

¡ÃÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔáÅÐàÊÃÕÀÒ¾
âทร. 1111 ก´ 7 www.rlpd.go.th

¡ÃÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔáÅÐàÊÃÕÀÒ¾
âทร. 1111 ก´ 7 www.rlpd.go.th

¡ÃÁºÑ§¤Ñº¤´Õ
âทร. 0 2881 4999, 0 2433 6007 - 9 www.led.go.th

¡ÃÁºÑ§¤Ñº¤´Õ
âทร. 0 2881 4999, 0 2433 6007 - 9 www.led.go.th

¡ÃÁ¾Ô¹Ô¨áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à´็¡áÅÐàÂÒÇª¹
âทร. 0 2141 6470 www.djop.moj.go.th

¡ÃÁ¾Ô¹Ô¨áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à´็¡áÅÐàÂÒÇª¹
âทร. 0 2141 6470 www.djop.moj.go.th

¡ÃÁÃÒª·Ñ³±�
âทร. 0 2967 2222 www.correct.go.th

¡ÃÁÃÒª·Ñ³±�
âทร. 0 2967 2222 www.correct.go.th

¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ
âทร. 1202 www.dsi.go.th

¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ
âทร. 1202 www.dsi.go.th

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃÂØµÔ¸ÃÃÁ
âทร. 0 2141 3666 www.oja.go.th

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃÂØµÔ¸ÃÃÁ
âทร. 0 2141 3666 www.oja.go.th

Ê¶ÒºÑ¹¹ÔµÔÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
âทร. 0 2142 3475 - 7 www.cifs.moj.go.th

Ê¶ÒºÑ¹¹ÔµÔÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
âทร. 0 2142 3475 - 7 www.cifs.moj.go.th

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁÂÒàÊ¾µÔ´

âทร. 0 2247 0901 - 19 www.oncb.go.th

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁÂÒàÊ¾µÔ´

âทร. 0 2247 0901 - 19 www.oncb.go.th

¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉกระทรวงยุติธรรม ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉกระทรวงยุติธรรม



เข้าถึงความยุติธรรมผ่านทาง
DSI Application

DSI à¾Ô่Áª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹Ð¤´Õ¾ÔàÈÉ

¼‹Ò¹ÃÐºº Google Play Store
ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹ÐàÃ×่Í§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹·Õ่µ¹à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

ÊÓËÃÑº¼ÙŒ·Õ่à¤ÂÂ×่¹àÃ×่Í§ÃŒÍ§·Ø¡¢�ÁÒàáÅŒÇ

à¾ÕÂ§¤Œ¹ËÒ¤ÓÇ‹Ò ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉ
ã¹ Google Play Store

â´ÂÃÑºªÁÇÔ¸Õ¡ÒÃµÔ´µÑ้§ ä´Œ·Õ่ 
https://www.dsi.go.th

DSI 
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