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ค�ำถำม White Collar Crime หรอื อำชญำกรรมคอเชิต้ขำว คอือะไร จงอธิบำยพอสงัเขป

ส่งลุ้นรางวัลได้ที่ : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่ำนแรกจะได้รับรำงวัล กระเป๋ำผ้ำ DSI ท่ำนละ 1 รำงวัล

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจ�าฉบับนี้

 วารสาร DSI ไตรสาร ปีท่ี 12 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563 

กรมสอบสวนคดีพิเศษก้าวสู ่ปีศักราชใหม่ พร้อมเดินหน้าการด�าเนินงานเชิงรุก

ในการป ้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมพิ เศษ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ า

ของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกรูปแบบ 
 
 ในรอบปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สร้างผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดังที่ปรากฏเป็นข่าว

ตามส่ือมวลชนต่าง ๆ จ�านวนมาก ซึ่ง DSI ไตรสาร ฉบับนี้ ได้รวบรวมไว้ในเรื่องเด่น ผลงานสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษ ภายใต้การปฏิรูปประเทศและยุค Thailand 4.0  

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสาร DSI ไตรสาร สามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ

วารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่าน

เพื่อน�าไปปรับปรุงการจัดท�าให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก ๆ ท่าน

มา ณ ท่ีน้ีด้วย   

             กองบรรณาธิการ



บ.ก. ทักทาย            

สารบัญ           

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม         

ผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การปฏิรูปประเทศ และยุค Thailand 4.0

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

มาตรการที่ส�าคัญตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตอนที่ 2) 

การด�าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

เวทีความคิด : เข้าใจอาชญากรรมด้วยอาชญาวิทยา ฉบับประชาชน (ตอนที่ 1)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2)

โลกสีเขียว : มหันตภัยไฟป่า
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	 เมื่อวันจันทร์ที่	7	ตุลาคม	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	นายสมบุญ	

ม้าหาญศึก	ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย	เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดี	และมอบเงินบริจาคให้แก่	“กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง”	

เพื่อน�าไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง	ครบรอบ	129	ปี	โดยมี	นายภูมิศักดิ์	

อรัญญาเกษมสุข	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	เป็นผู้รับมอบ	ณ	กรมบัญชีกลาง	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี

	 เมื่อวันจันทร์ที่	7	ตุลาคม	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	

วีรวัชร์	 เดชบุญภา	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดี	 เน่ืองในโอกาสหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	

ก้าวเข้าสู่ปีที่	 33	 โดยมี	 นายวีระศักด์ิ	 พงศ์อักษร	 บรรณาธิการบริหาร	 เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้	ณ	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	

มีเดีย	จ�ากัด	ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 33
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	 เมือ่วันพฤหสับดีที	่10	ตลุาคม	2562	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจเอก	

อัครพล	 บุญโยปัษฎัมภ์	 ผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าร่วมงานวันชาติสเปน	(National	

Day	of	Spain)	ณ	โรงแรมอนันตรา	สยาม	กรุงเทพ	ฯ	ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	ตามค�าเชิญของ	

ผู้ช่วยทูตฝ่ายต�ารวจ	สถานเอกอัครราชทูตอาณาจักรสเปน	ประจ�าประเทศไทย	เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกรมสอบสวน

คดีพิเศษและทูตฝ่ายต�ารวจสเปน	ฯ	และเพื่อร่วมกันต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	 ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น	ทั้งระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี	ทั้งนี้	เนื่องจาก	นายเอลิอาส	มานูเอล	โดราโด	ผู้ช่วยทูติฝ่ายต�ารวจสเปน	ฯ	เพิ่งได้รับต�าแหน่งประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างชาติ

ต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจ�าประเทศไทย	(Foreign	Anti-Narcotic	and	Crime	Community	–	FANC)	อีกต�าแหน่ง

หนึ่งด้วย

DSI ร่วมงานวันชาติสเปน (National Day of Spain) ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรงุเทพ ฯ

	 เมื่อวันพุธที่	16	ตุลาคม	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	

คมวิชช์	 พัฒนรัฐ	 ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ

การก่อตั้งหนังสือพิมพ์คมชัดลึก	18	ปี	โดย	นายปิยะ	รัฐกิจวิจารณ์	ณ	นคร	บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึก	เป็นผู้รับมอบ	

ณ	ส�านักงานคมชัดลึก	อาคารเนชั่นทาวเวอร์	ถนนบางนา-ตราด	กิโลเมตรที่	4.5	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ครบรอบ 18 ปี
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	 เมื่อวันจันทร์ที่	21	ตุลาคม	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจตรี	

ธวัชชัย	ประดาอินทร์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้	

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อต้ังหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	23	ปี	โดยมี		นางกรรณิกา	วิริยะกุล	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต	์

เป็นผู้รับมอบ	ณ	ส�านักงานไทยโพสต์	ถนนเกษมราษฎร์	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 23 ปี

	 เมือ่วันจนัทร์ท่ี	 21	 ตุลาคม	2562	พนัต�ารวจเอก	 ไพสฐิ	 วงศ์เมอืง	 อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจตร	ี

ยุทธนา	แพรด�า	ผู้อ�านวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและ

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์		เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์	

ครบรอบ	58	ปี	โดยมี	นางวจิรา	ชุติกชุษณพงษ์	รักษาราชการแทน	ผู้อ�านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ	์

เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถาบันการประชาสัมพันธ์	ซอยอารีย์	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดี สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี
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	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	11	พฤศจิกายน	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	

พันต�ารวจโท	วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู ้อ�านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการ	กิจกรรม	

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

พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธงชาติไทย	ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันท่ี	11	–	15	พฤศจิกายน	2562	ณ	อาคารอัศวพาหุ	วชิราวุธ

วิทยาลัย	ถนนราชวิถี	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมงานนิทรรศการธงไตรรงค์ ฯ ที่วชิราวุธวิทยาลัย

	 เมือ่วนัพธุที	่27	พฤศจกิายน	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท

มนตรี	 บุณยโยธิน	 ผู้อ�านวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดี

และบริจาครถจักรยานให้แก่เด็กในถ่ินทุรกันดาร	เน่ืองในโอกาสท่ีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	ก้าวเข้าสู ่ปีที่	53	โดยมี	

นายเสน่ห์	ห้องสุวรรณ์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายเซน็เซอร์โฆษณาและรายการ	เป็นผู้รบัมอบ	ณ	สถานีโทรทศัน์สี

กองทัพบกช่อง	7	ซอยพหลโยธิน	18/1	(ร่วมศิริมิตร)	ถนนพหลโยธิน	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 53
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	 เมื่อวันอังคารที่	17	ธันวาคม	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันตรี	

จรัล	 แสงหิรัญ	 รองผู้อ�านวยการกองบริหารคดีพิเศษ	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เข้าร่วมแสดงความยินดี	 พร้อมบริจาคเงิน

สมทบทุนเข้าบัญชีกรมข่าวทหารบก	(สวัสดิการทหารบก)	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก	ครบรอบปีที่	109	และ

วันทหารการข่าว	ครบรอบปีที่	31	โดยมี	พลโท	ชัยรัตน์	จ่างแก้ว	เจ้ากรมข่าวทหารบก	เป็นผู้รับมอบ	และให้การต้อนรับ	ณ	กรมข่าว

ทหารบก	กองบัญชาการกองทัพบก	ถนนราชด�าเนินนอก	แขวงบางขุนพรหม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ 109 

และ วันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ 31

	 เมื่อวันศุกร์ที่	27	ธันวาคม	2562	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	

เชน	 กาญจนาปัจจ์	 ผูอ้�านวยการกองปฏบิติัการคดีพเิศษภาค	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยนิดแีละมอบกระเช้า

ดอกไม้	 เนือ่งในโอกาสหนังสอืพิมพ์ไทยรฐั	 ครบรอบ	 70	 ปี	 โดยมี	 นายมานจิ	 สขุสมจติร	 บรรณาธกิารอาวโุสหนงัสือพมิพ์ไทยรฐั	 และ

กรรมการมลูนธิิไทยรฐั	และนายวเิชน	โพชนุกลุ	 เลขาธิการมลูนธิิไทยรฐั	 เป็นผู้รบัมอบ	ณ	ส�านกังานหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	ถนนวิภาวด	ี -

รังสติ	แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 70 ปี
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	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย	พันต�ารวจตรี	

ยุทธนา	 แพรด�า	 ผู้อ�านวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	 ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธ	ิ

ดร.โกวิท	วรพิพัฒน์	แบ่งปันความรู้เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน	ก้าวเข้าสู่ปีที่	 43	 โดยมี	นายวรศักดิ์	ประยูรศุข	บรรณาธิการ	

หนังสือพิมพ์มติชน	เป็นผู้รับมอบ	ณ	ส�านักงานหนังสือพิมพ์มติชน	ถนนเทศบาลนฤมาล	หมู่บ้านประชานิเวศน์	1	แขวงลาดยาว	

เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์มติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43

	 เมือ่วันพฤหสับดีที	่9	มกราคม	2563	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ	มอบหมายให้	พนัต�ารวจตร	ี

จตุพล	บงกชมาศ	ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ	เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุน

กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 128	 ปี	 วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี	 โดยมี	 นายสมหมาย	 เตชวาล	

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	เป็นผู้รับมอบ	ณ	บริเวณห้องโถงอาคารเพชร	กรมทรัพยากรธรณี	ถนนพระราม	6	แขวงทุ่งพญาไท	

เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมยินดี 128 ปี กรมทรัพยากรธรณี
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	 เมื่อวันเสาร์ที่	 11	 มกราคม	 2563	 พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	

ส�านกังานเลขานุการกรม	โดย	ร้อยต�ารวจเอก	ชาญณรงค์	ทบัสาร	ผูอ้�านวยการส่วนตรวจ	2	กองเทคโนโลยแีละศนูย์ข้อมลูการตรวจสอบ	

รกัษาราชการแทน	เลขานุการกรม	และ	 ร้อยต�ารวจเอก	ทนิวุฒ	ิสลีะพฒัน์	พนกังานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพเิศษ	ปฏบิติัหน้าที่	

รองเลขานุการกรม	 เป็นผู้แทนเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 2563	 ในนามกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กระทรวงยุติธรรม	 ร่วมกับ	

บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	ภายใต้แนวคิด	Justice	Land	ดินแดนแห่งความยุติธรรม	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	2	

อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 ในการนี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้สนับสนุนห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จ�าลอง	(Simulator)	ซึ่งกองปฏิบัติการพิเศษ	

น�าโดย	พันต�ารวจตรี	จตุพล	บงกชมาศ	ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ	พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน

ที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม	โดยมีเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	533	คน

DSI ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

	 เมื่อวันพุธที่	15	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	

นายสมฤกษ์	ตั้งคารวะคุณ	รองผู ้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	เป็นผู ้แทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร ่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย	เนื่องในโอกาสองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	(Thai	PBS)	ก้าวเข้าสู ่

ปีที่	13	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.วิลาสินี	พิพิธกุล	ผู้อ�านวยการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย	 เป ็นผู ้รับมอบ	 ณ	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (Thai	 PBS)	

ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี Thai PBS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13

10



	 เมื่อวันศุกร์ที่	24	มกราคม	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	

สุภัทธ์	 ธรรมธนารักษ์	 ผู้อ�านวยการกองคดีการค้ามนุษย์	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค

สมทบทุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย	เน่ืองในโอกาสสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5	ครบรอบ	62	ปี	โดยมี	

พลเอก	กิตติเชษฐ์	ศรดิษฐพันธ์	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5	เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก	ช่อง	5	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครบรอบ 62 ปี

	 เมื่อวันอังคารท่ี	11	กุมภาพันธ์	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	

พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	ผู ้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	เป็นผู้แทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง

ครบรอบ	79	ปี	โดยมี	พลต�ารวจโท	สุทิน	ทรัพย์พ่วง	ผู้บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง	เป็นผู้รับมอบ	ณ	อาคารกองบัญชาการ

ต�ารวจสอบสวนกลาง	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ถนนอังรีดูนังต์	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดีต�ารวจสอบสวนกลาง ครบรอบ 79 ปี
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	 เมื่อวันจันทร์ที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2563	 พันต�ารวจเอก	 ไพสิฐ	 วงศ์เมือง	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	

ร้อยต�ารวจเอก	 วิษณุ	 ฉิมตระกูล	 ผู้อ�านวยการกองคดีความมั่นคง	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อ

อุปกรณ์ทางการแพทย์	ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จังหวัดนนทบุรี	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน	ครบรอบ	119	ปี	

โดยมี	นายนิสิต	จันทร์สมวงศ์	อธิบดีกรมที่ดิน	เป็นตัวแทนรับมอบ	ณ	ห้องศูนย์ประชุมวายุภักษ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ฯ	

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 119 ปี กรมที่ดิน

	 เมื่อวันพุธที่	19	กุมภาพันธ์	2563	พันต�ารวจเอก	ไพสิฐ	วงศ์เมือง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	

นายทวีวัฒน์	 สุรสิทธิ์	 ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์และยาเสพติด	 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนสวัสดิการ

ข้าราชการกองอ�านวยการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.)	เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากองอ�านวยการรักษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	ครบรอบ	12	ปี	 โดยมี	พลเอก	ธีรวัฒน์	บุณยะวัฒน์	 เลขาธิการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	 กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร	 สวนร่ืนฤดี	 ถนนนครราชสีมา	

แขวงวชิระ	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(กอ.รมน.) ครบรอบ 12 ปี
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	 เมื่อวันศุกร์ที่	14	กุมภาพันธ์	2563	พันต�ารวจโท	อมฤต	บูรณะกิจเจริญ	รองผู้อ�านวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	และ	พันต�ารวจตรี	สนธยา	รัตนธารส	ผู้อ�านวยการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ	 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ร่วมแสดงความยินดี	 และมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ

ในพระบรมราชินูปถัมภ์	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	ครบรอบ	28	ปี	โดยมี	พลต�ารวจโท	

ชินภัทร	 สารสิน	 ผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	 เป็นผู้รับมอบ	 ณ	 อาคารกองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	

แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดี ต�ารวจกองปราบปรามยาเสพติด ครบรอบ 28 ปี

DSI รับรางวัลประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	21	กุมภาพันธ์	2563	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	นางณีรนุช	ชูสม	ผู ้อ�านวยการ

กลุม่ตรวจสอบภายใน	 เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	 โดย	นายภูมิศักดิ	์

อรัญญาเกษมสุข	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	

และประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบภายในภาครัฐ	ประจ�าปี	2562	และมอบรางวัลส่วนราชการท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	(IAQA)	จ�านวน	31	หน่วยงาน	ณ	เมย์แฟร์	บอลรูม	ซี	ชั้น	11	โรงแรม	

เดอะเบอร์เคลีย์	ประตูน�้า	ถนนราชปรารภ	แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร
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	 เมือ่วนัศกุร์ที	่21	กมุภาพนัธ์	2563	พนัต�ารวจเอก	ไพสฐิ	วงศ์เมอืง	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท

ปกรณ์	 สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรส�านักคณะกรรมการข้าราชการ

ศาลยุตธิรรม	สงักดัส�านักงานศาลยตุธิรรม	เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้บคุลากรส�านกัคณะกรรมการ

ข้าราชการศาลยุติธรรม	สังกัดส�านักงานศาลยุติธรรม	ได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในด้านการป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ	เพื่อประโยชน์ต่อการน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในส�านักงานศาลยุติธรรม	

ณ	ห้องประชุม	1	ช้ัน	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

คณะบุคลากรศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน DSI

	 เมื่อวันจันทร์ที่	24	กุมภาพันธ์	2563	ร้อยต�ารวจเอก	วิษณุ	ฉิมตระกูล	ผู้อ�านวยการกองคดีความมั่นคง	เป็นประธานและ

วิทยากรบรรยายพิเศษ	เรื่อง	การด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	แก่อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

ที่เข้าศึกษาดูงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ณ	ห้องประชุม	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	

เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน DSI

14
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DSI เยือน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน
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	 ตามที่	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	ได้อนุมัติให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่	72/2562	กรณี	หญิงไทยถูกหลอกลวง

ไปบังคับค้าประเวณี	ณ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 (ดูไบ	2)	 เดินทางไปปฏิบัติราชการ	ณ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 ระหว่างวันที่	

24	 –	 28	 กุมภาพันธ์	 2562	 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคดีพิเศษและด�าเนินงานในเชิงการป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 เมือ่วันจนัทร์ท่ี	24	กมุภาพนัธ์	2563	พนัต�ารวจตร	ีอารชิ	ทศัน์พนัธุ	์รองผูอ้�านวยการกองคดกีารค้ามนุษย์,	นายอภชิยั	ทองประสม	

อัยการร่วมสอบสวน	และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่	 72/2562	 ประชุมหารือร่วมกับ	 นายวราวุธ	 ภู่อภิญญา	 เอกอัครราชทูต	

และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงอาบูดาบี	เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน	

โดยสถานเอกอัครราชทูต	ฯ	ได้แจ้งว่า	ปัจจุบันได้มีหญิงไทยจ�านวนไม่น้อยที่เดินทางมากรุงอาบูดาบีเพื่อต้องการที่จะมาท�างาน

ค้าประเวณี	และมีอีกจ�านวนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงมา	ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความช่วยเหลือ	และส่งตัวกลับประเทศไทย

เป็นจ�านวนมาก	 จึงอยากขอความร่วมมือให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	 เร่งรัดด�าเนินการกับขบวนการนายหน้า	 และเพิ่มมาตรการ

สกัดกั้น	ไม่ให้หญิงไทยที่มีลักษณะเป็นกลุ ่มเสี่ยงที่ถูกหลอกลวง	หรือประสงค์เดินทางมาค้าประเวณี	ออกนอกประเทศไทยได้	

เพราะเรื่องดังกล่าว	น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก	ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	

ได้ชีแ้จงการด�าเนินการโดย	ผลการด�าเนินคดีท่ีผ่านมาว่าสามารถด�าเนนิคดกีบัขบวนการนายหน้าค้ามนษุย์ข้ามชาต	ิและสามารถช่วยเหลอื

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	และจะน�าประเด็นดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูต	ฯ	กลับไปเป็นแนวทาง

ในการป้องกันต่อไป

	 เมือ่พธุวนัท่ี	26	กมุภาพนัธ์	2563	ประชมุหารอื	 ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่�ารวจนครดไูบ	 เพือ่หารอืเกีย่วกบัข้อมูลขบวนการนายหน้า

ค้ามนุษย์	พฤติกรรมการกระท�าความผิด	 ข้อมูลการจับกุม	 รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	และแนวทางการด�าเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 27	กุมภาพันธ์	 2563	คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมกับ	 เจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย	ณ	นครดูไบ	

ด�าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ยงของหญิงไทยและแรงงานไทยในการเดินทางมาท�างานที่ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ซึ่งอาจจะถูกหลอกลวง	และอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	โดยมีคนไทยท่ีอาศัยอยู่ท่ีประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรม	และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก
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	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	24	กุมภาพันธ์	2563	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	อมร	หงส์ศรีทอง	

ผู ้อ�านวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ร ่วมแสดงความยินดี	และมอบดอกไม้	 เน่ืองในวันครบรอบ

การก่อตั้งองค์กร	ปีที่	66	โดยมี	นายพิพัฒน์	ขันทอง	กรรมการบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	

เป็นผู ้รับมอบ	ณ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดี TOT ครบรอบ ปีที่ 66

DSI ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ครบรอบ 90 ปี “9 ทศวรรษวิทยุกระจายเสียงไทย”

	 เมื่อวันอังคารที่	25	กุมภาพันธ์	2563	นายธานินทร์	เปรมปรีดิ์	ผู้อ�านวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค	ร่วมแสดงความยินดี	

และร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้	 กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา	 เน่ืองในโอกาส	 สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยครบรอบ	 90	 ปี	 “9	 ทศวรรษ	 วิทยุกระจายเสียงไทย”	 โดยมี	 นางวิไลลักษณ์	 รุ่งสมัย	 ผู้อ�านวยการส่วนสร้างสรรค์

กิจกรรมพิเศษ	(ภายใน)	เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	อาคาร	2	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงดินแดง	

เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร
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DSI ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรม 

Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภาพ ปี 2020

	 เมื่อวันพุธที่	26	กุมภาพันธ์	2563	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จัดกิจกรรม	Great	Food	Good	Health	อร่อยดี	มีสุขภาพ	

ปี	2020	เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกาย	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ได้ออกก�าลังกาย	เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพ	บุคลิกภาพ	และ

พลานามัยที่สมบูรณ์	 การสูบฉีดโลหิตหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคที่ดี	และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด	อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	

โดยได้รับเกียรติจากวทิยากร	นางสาวอโณมา	ศรณัย์ศขิรนิ	หรอื	เมจิ	อโณมา	มาบรรยาย	และสอนเทคนคิในการออกก�าลงักายในหวัข้อ	

Work	Life	Balance	ณ	โถงกลาง	อาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร
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	 เมื่อวันเสาร์ที่	 29	กุมภาพันธ์	 2563	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วยกรรมการ

ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ	ได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานท่ีสอบ	ในการสอบ

แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง	(ภาค	ข.)	พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และตัดสินวินิจฉัยปัญหาต่าง	ๆ	

ในการสอบ	แก่ผู้เข้าสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส	และยุติธรรม	ณ	สนามสอบ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ถนนนครราชสีมา	

แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

DSI ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง (ภาค ข.)

	 เมื่อวันอังคารที่	3	มีนาคม	2563	พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ข้าราชการและบุคลากร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้การต้อนรับ	และให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร ่างกาย	จากทีมปฏิบัติงาน

การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	น�าโดย	นายแพทย์ศราวุฒิ	สุจริตธรรม	หัวหน้ากลุ่มนิติเวชคลินิก

	 ทั้งนี้	เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน	และสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)

DSI ให้ความร่วมมือทีมปฏิบัติงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันโควิด-19
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	 ระหว่างวันที่	2	–	6	มีนาคม	2563	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง	ด้วยเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีส�าคัญ	

ทั้งในเรื่อง	อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	(Economic	Crime)	อาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรรม	(Organized	

Crime)	อาชญากรรมข้ามชาติ	(Transnational	Crime)	รวมทั้ง	อาชญากรรมที่มีความรุนแรง	(Violet	Crime)	โดยมีจุดมุ่งหมาย

ที่จะลดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจ	สังคม	และเสริมสร้างความมั่นคงท�าให้สังคมเกดิความเชือ่มัน่		

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	จะต้องมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	(ฉบับท่ี	2)	

พ.ศ.	2551	กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนคดีพิเศษ	ได้เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็น

ในการพัฒนาศักยภาพเสริมสมรรถนะให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให ้มีความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติภารกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงจัดท�าหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัล	เพื่อพัฒนาบุคลากรของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นมืออาชีพ	(Smart	Agen)	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

พ.ศ.	2560	–	2564	(ฉบับทบทวน	พ.ศ.	2561)

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จึงด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเก่ียวกับพยานหลักฐาน

ดิจิทัลขั้นสูงให้กับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัล

ขั้นพื้นฐาน	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัล	 เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวน

คดีพิเศษที่เข้ารับการฝึกอบรม	มีศักยภาพ	มีทักษะความเชี่ยวชาญ	ด้านการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน	เป็นไปตามมาตรฐาน	ยังส่งผลให้การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ	เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	ให้สัมฤทธิ์ผลภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย	โดยมบุีคลากรของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน	ผู้ท่ีมีความรู้	ประสบการณ์	หรือ

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัล	รวมจ�านวน	19	คน	เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง	 ซ่ึงจัดขึ้น	ณ	 โรงแรมแคนทารี	 เบย์	 ระยอง	

ต�าบลเนินพระ	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

DSI จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน DSI

	 เมื่อวันพุธที่	4	มีนาคม	2563	พันต�ารวจโท	สุทธิศักดิ์	จิตพิมลมาศ	ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	รักษาราชการ

ในต�าแหน่ง	ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	

สาขารัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	 โดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ	 และการปฏิบัติงาน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ณ	ห้องประชุม	 1	ชั้น	 1	 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหานคร
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DSI เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์

	 เมื่อวันจันทร์ที่	9	มีนาคม	2563	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาระหว่างกระทรวงยุติธรรม	และ

วดัชลประทานรังสฤษดิ	์พระอารามหลวง	เพือ่สนับสนุนงานครวั	ณ	โรงทาน	วดัชลประทานรังสฤษดิ	์พระอารามหลวง	ในหัวข้อกจิกรรม	

“เข้าวัด	เย็นเย็น”	โดยปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานครัว	ณ	โรงทาน	แบ่งออกเป็น	การช่วยตักอาหาร	การจัดวางระบบในสถานที่

รับประทานอาหาร	เช่น	การประชาสัมพันธ์จุดรับประทานอาหาร	จุดล้างจาน	การช่วยท�าความสะอาดพื้นท่ีบริเวณโรงทาน	

ตามล�าดับ
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	 เมื่อวันอังคารที่	10	มีนาคม	2563	เวลา	10.00	น.	พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	

รักษาราชการแทน	อธบิดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ได้มอบอ�านาจให้	เจ้าหน้าที่กองคดีกฎหมาย	กรมสอบสวนคดีพเิศษ	เดนิทางไปร้องทุกข์

ที่สถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง	เพื่อให้ด�าเนินคดีอาญากับ	นายอัจฉริยะ	เรืองรัตนพงศ์	ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม	

ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก	เมื่อวันท่ี	4	มีนาคม	2563	

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ตรวจสอบพบว่า	มีการน�าคลิปวีดีโอที่ระบุข้อความว่าเป็นของ	“ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม”	

เผยแพร่บนระบบคอมพวิเตอร์ทีป่ระชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถงึได้	โดยในคลปิวดีโีอดงักล่าว	เป็นการพูดของนายอัจฉริยะ	เรอืงรตันพงศ์

ประธานชมรมช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม	ที่มีเนื้อหาหลายส่วนพาดพิงการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในลักษณะที่เป็นการ

บิดเบือนข้อเท็จจริงและท�าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับความเสียหาย	พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	ผู ้ตรวจการ

กระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทน	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	จึงมอบหมายให้	กองกฎหมาย	พิจารณาในรายละเอียด	และ

เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา	จึงมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าท่ีกองกฎหมาย

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนท้องท่ีท่ีพบเหตุ	เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

DSI ร้องทุกข์ด�าเนินคดีอาญากับ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือ

เหยื่ออาชญากรรมในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
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DSI จัดกิจกรรมฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

	 เมื่อวันพุธที่	11	มีนาคม	2563	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าทีมข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีส�านักงานเลขานุการกรม	จัดกิจกรรมจิตอาสา	ท�าความสะอาด	ฉีดพ่นแอลกอฮอล์	บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายใน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	รถยนต์ส่วนกลาง	และพื้นท่ีบริเวณโดยรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

DSI แสดงความยินดีต�ารวจภูธร ภาค 1 ครบรอบปีที่ 44

	 เมื่อวันพุธที่	11	มีนาคม	2563	พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบหมายให้	 พันต�ารวจโท	 วิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 ผู้อ�านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มอบกระเช้าดอกไม้	 แสดงความยินดีแก่	 พลต�ารวจโท	 อ�าพล	 บัวรับพร	 ผู้บังคับบัญชาการ

ต�ารวจภูธร	ภาค	1	ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาต�ารวจภูธร	ภาค	1	ครอบรอบปีท่ี	44	ณ	ต�ารวจภูธร	ภาค	1	ถนนวิภาวดีรังสิต	

แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร
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	 เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี	12	มีนาคม	พ.ศ.	2563	เวลา	10.00	น.	พนัต�ารวจโท	กรวชัร์	ปานประภากร	ผูต้รวจราชการกระทรวงยุตธิรรม	

รักษาการแทน	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ	เป็นประธานในการประชมุหารอืแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ	ณ	ห้องประชุม	1	

ชั้น	1	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	โดยมี	พันต�ารวจโท	วิชัย	

สุวรรณประเสริฐ	ผู้อ�านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ในฐานะรองผู้อ�านวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชน

ทีไ่ม่ได้รับความเป็นธรรม	และผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้แก่	ส�านกันายกรฐัมนตร	ีบรษิทัข้อมลูเครดติแห่งชาติ	กระทรวงมหาดไทย	

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	ธนาคารออมสิน	และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ซ่ึงมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้นอกระบบ

ในปัจจุบัน	ความรุนแรงในรูปแบบต่าง	ๆ	บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	ข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงาน	เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด	และปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของผู ้ที่เป็นหนี้

นอกระบบ	เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

DSI ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
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ผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การปฏิรูปประเทศและยุค Thailand 4.0

 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิด

ทางอาญาที่ต้องด�าเนินการสืบสวน และสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดย

ให้มีอ�านาจหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และ

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก�าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงาน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

 
 ในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้นโยบายการปฏรูิปประเทศ ด้านกระบวนการยตุธิรรม 

ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยและนโยบายของรฐับาล กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้ปรบัปรงุภารกจิและอ�านาจหน้าทีใ่ห้มคีวามชดัเจน ลดความซ�า้ซ้อนกบัอ�านาจหน้าที่

ของส่วนราชการอ่ืน และให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ของนโยบาย โดยปัจจุบนั

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการทบทวนปรับปรุง โดยคณะกรรมการคดีพิเศษ

ได้ออกประกาศก�าหนดรายละเอียดลักษณะของการกระท�าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ

เพียง 23 กฎหมาย ตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

เรื่อง ก�าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท�าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ

ตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 

ส่วนทีเ่หลอื 18 กฎหมาย ได้เหน็ชอบให้น�าออกจากความรบัผดิชอบของกรมสอบสวน

คดพีเิศษ 
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คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1

1 คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



 ในด้านการด�าเนินคดี ห้วงปีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีพิเศษมาด�าเนินการสืบสวนสอบสวนตามอ�านาจ

หน้าที่ของกฎหมาย 159 คดี และสอบสวนเสร็จส้ิน 279 คดี ในจ�านวนคดีพิเศษที่สอบสวนเสร็จ 219 คดี เป็นคดีพิเศษ

ทีม่มีลูค่าความเสียหาย หรอืผลประโยชน์ท่ีสามารถปกป้อง รักษา และเรยีกคนืให้แก่รฐั ประชาชนได้ถงึ 132,556.83 ล้านบาท 

ดานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

รวม

ดานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและทรัพยสินทางปญญา

ดานการคุมครองผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอม
ดานอาชญากรรมระหวาง

ประเทศและอาชญากรรมพิเศษ

หมายเหตุ		:	*	คดีพิเศษที่สอบสวนเสร็จในปี	พ.ศ.	2562	บางคดีเป็นคดีพิเศษที่รับมาสอบสวนก่อนปี	พ.ศ.	2562

 กล่าวโดยสรุป ตั้งแต่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 

ถงึปัจจุบนั กรมสอบสวนคดพีเิศษรบัคดพีเิศษมาด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนตามอ�านาจหน้าที่ของกฎหมายทั้งสิ้น 2,731 คด ี

ในจ�านวนดังกล่าวสอบสวนเสร็จสิ้นจ�านวน 2,508 คดี คิดเป็นร้อยละ 91.83 ในจ�านวนคดีพิเศษที่สอบสวนเสร็จแล้ว

ดังกล่าว 1,123 คดี เป็นคดีพิเศษที่มีมูลค่าความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง รักษา และเรียกคืนให้แก่รัฐ 

ประชาชน จ�านวน 535,860.954 ล้านบาท

 นอกจากน้ี กรมสอบสวนคดพีเิศษยังได้ด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนก่อนเป็นคดพีเิศษ จ�านวน 3,092 เรือ่ง ด�าเนนิการ

สืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว 2,961 เรื่อง ในจ�านวนน้ีเรื่องใดที่สืบสวนแล้วเป็นอ�านาจหน้าที่ และเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษที่สอบสวนต่อ ส่วนเรื่องใดที่ผลการสืบสวนไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษที่จะต้อง

ด�าเนนิการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กรมสอบสวนคดีพิเศษจะด�าเนินการส่งให้พนักงาน

สอบสวน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่นด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่อันเป็นการเสริมการปฏิบัติด้าน

คดีอาญาให้หน่วยงานอื่นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วย
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 สถิติและผลการด�าเนินคดีส�าคัญในปีนี้ แบ่งตามกลุ่มประเภทคดีที่ส�าคัญได้ 4 กลุ่มคดี ดังนี้

 1. ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 การพัฒนาของสังคมโซเชียลในยุคดิจิทัลมีความรวดเร็ว กระจายอย่างทั่วถึงประชากรทุกวัยทั่วประเทศ มีภัยร้าย

ที่แฝงมากับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ทันสมัย สังคมบริโภคนิยม อาชญากรมีการกระท�าผิดที่เป็นองค์กร

อาชญากรรมมากขึน้ รูปแบบอาชญากรรมมีแนวโน้มสลับซับซ้อนกระท�าเป็นโครงข่าย ส่งผลความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

รายได้ของประชาชนในวงกว้าง ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบมีจ�านวนมากทั้งประชาชนทั่วไปและผู้มีการศึกษา รายได้สูง

อาชญากรมักใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือ จึงง่ายต่อการเข้าถึงในการหลอกลวงท�าให้มีผู้เสียหายจ�านวนมาก โดยมีกฎหมาย

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ความผิดอาญาเกี่ยวกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจสถาบันการเงิน, บริษัทมหาชน, ภาษีตามประมวลรัษฎากร, ภาษีสรรพสามิต, 

ศุลกากร, การแลกเปลี่ยนเงินตราการฟอกเงิน และการกู ้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น โดยในปี 2562 

ผลการด�าเนินคดีพิเศษด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีการด�าเนินคดีเสร็จ 185 คดี ประกอบด้วยคดีส�าคัญ ดังน้ี 

 (1) คดีการลักลอบน�ารถยนต์หรูที่ยังไม่ได้เสียภาษีหรอืยงัไม่ได้ผ่านพธิกีารศลุกากรโดยถกูต้องเข้ามาในราชอาณาจกัร 

และการน�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่จดประกอบเป็นรถยนต์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพือ่หลกีเลีย่งอากร 

และการส�าแดงเท็จเกี่ยวกับการน�าเข้ารถยนต์ไม่ตรงกับหลักฐานเอกสาร และข้อเท็จจริงในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยส�าแดงเท็จ หลกีเลีย่งหรอืพยายามหลีกเล่ียงการเสยีภาษศีลุกากร ซึง่กรมสอบสวนคดีพิเศษรบัเป็นคดพีเิศษ รวม 207 เรือ่ง 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ 135 เรื่อง อยู่ระหว่างด�าเนินการ 72 เรื่อง

 (2) คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในการชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

(FOREX - 3D) ซึ่งมีผู้เสียหายประมาณ 13,544 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,686,000 บาท ซึ่งกรมสอบสวน

คดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระท�าความผิด

มูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท

 (3) คดกีารกูยื้มเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน ในการชกัชวนให้ร่วมออมเงนิผ่านทางโซเชียลมีเดียในชื่อ “แชร์แม่มณี”

ซึ่งมีผู้เสียหายประมาณ 4,000 ราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รับเป็นคดีพิเศษที่ 150/2562 และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระท�าความผิดมูลค่า

ประมาณ 40 ล้านบาท
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 (4) คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในการชักชวนประชาชนทั่วไปที่ใช้ระบบสังคมออนไลน์ (Facebook) 

ให้กดถูกใจ กดแบ่งปัน และแสดงความคิดเห็นเชิงบวกแก่งานโฆษณาบนเฟซบุ๊ก หรือแชร์ Nice Review ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการสมัครสมาชิกด้วยอัตราที่สูง และจะมีการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นล�าดับชั้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในช่วงแรก และเปลี่ยน

มาจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงินสกุล NRV ที่มีมูลค่าลดลงจนเหลือมูลค่า 0 บาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 

161/2562 โดยมีผู้เสียหายจ�านวน 2,060 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 368 ล้านบาท และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้อง

สงสัยว่าได้มาจากการกระท�าความผิดมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาท

 (5) คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และวัดพระธรรมกาย กรมสอบสวน

คดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษทั้งสิ้นจ�านวน 27 คดี ด�าเนินการแล้วเสร็จ 18 คดี 

(ส่งพนักงานอัยการจ�านวน 15 คดี ส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�านวน 2 คดี และรวมส�านวน 1 คดี) อยู ่ระหว่าง

ด�าเนินการ 9 คดี

 (6) คดนีายศภุชยั ศรศีภุอกัษร ถวายทีด่นิให้พระเทพญาณมหามนุ ี(ไชยบลูย์ ธมมชโย) โดยมนีายอนนัต์ อศัวโภคนิ 

เป็นผู้ถอืกรรมสิทธิแ์ทน อนัอาจเข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดฐานร่วมกันฟอกเงนิ ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษรับเป็นคดพิีเศษ

ที ่10/2560 โดยล่าสดุ อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษได้พจิารณาข้อเท็จจรงิทีไ่ด้จากการสอบสวน และความเหน็ของพนกังานอัยการ 

มีความเห็นแตกต่างจากพนักงานอัยการโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู ้กระท�าความผิดตามท่ีได้

มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว จึงได้มีความเห็นแย้งความเห็นของพนักงานอัยการให้ฟ้องนายอนันต์ฯ ตามข้อกล่าวหา

ส่งพนักงานอัยการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันเป็นความเห็นชี้ขาดตามกฎหมาย

 (7) คดีการน�าเข้าบุหรี่ต่างประเทศโดยส�าแดงเอกสารน�าเข้าอันเป็นเท็จ (ต�่ากว่าความเป็นจริง) ของบริษัท ฟิลลิป 

มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลมิิเตด็ ซึง่ศาลอาญาได้มคี�าพพิากษาสรุปได้ว่า การกระท�าของจ�าเลยที ่1 เป็นความผิดฐานส�าแดงราคา

น�าเข้าบุหรี่อันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ปรับเป็นเงินจ�านวน 4 เท่า 

เป็นเงิน 1,225,990,617 บาท และยกฟ้องจ�าเลย 2 - 8 ทัง้นี ้ส�าหรบัการน�าเข้าบหุรีข่องนติบิคุคลฟิลลปิ มอร์รสิ (ไทยแลนด์) 

ลิมิเต็ด ยังมีกรณีการน�าเข้ายี่ห้อมาร์ลโบโร่ และแอลแอนด์เอ็ม จากบริษัท พีที ฟิลลิป มอร์ริส อินโดนีเซีย (PTPMI) 

โดยเป็นการน�าเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2546 จ�านวน 1,052 ใบขน ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการสบืพยานจ�าเลย โดยคาดว่า

จะมีค�าพิพากษาประมาณเดือนมกราคม 2563



 2. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัย์สนิทางปัญญา

 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ให้ความส�าคญักบัการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ด้วยเหตุที่ว่า

ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศทีถ่กูจบัตามอง (WL) อนัก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยตรง ซ่ึงกฎหมาย

ท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษรบัผดิชอบในกลุม่คดด้ีานเทคโนโลยสีารสนเทศ และคดทีรพัย์สนิทางปัญญา ประกอบด้วย ความผดิอาญา

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์, ลขิสทิธ์ิสทิธบัิตร, เครือ่งหมายการค้า เป็นต้น ทัง้นี ้ ในปี 2562 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ด�าเนนิการ

สบืสวนสอบสวนเสรจ็สิน้แล้ว 19 คด ีประกอบด้วยคดสี�าคญั ดังนี้

 (1) คดีการลักลอบน�าสัญญาณการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 365sport.tv 

โดยกลุ่มผู้กระท�าความผิดลักลอบน�าสัญญาณการถ่ายทอดเสียง และภาพการแข่งขันฟุตบอล บาร์เคลย์ พรีเมียร์ ลีก 

อันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เดอะ ฟุตบอล แอสโซซิเอชั่น พรีเมียร์ ลีก ลิมิเตด เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และเรียกเก็บเงิน

ค่าสมาชิกเป็นรายเดือน อันเป็นความผิดฐานกระท�าประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 8 และความผิดฐานร่วมกันแพร่เสียง แพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินเพื่อประโยชน์

อย่างอื่นในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 29 (3) 

อันมีลักษณะเป็นคดีพิเศษโดยได้รับไว้ท�าการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 65/2559 ซึ่งต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางได้มีค�าพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกจ�าเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน โทษจ�าคุกรอลงอาญา 2 ปี 

ปรับคนละ 1 ล้านบาทเศษ จ�าเลยได้ให้การรับสารภาพ และยินยอมจ่ายค่าเสียหายเป็นจ�านวนกว่า 15 ล้านบาท และ

ยังมีเงินของกลางอีกกว่า 7 ล้านบาทท่ีถูกริบในการกระท�าละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น

หนึ่งในยอดเงินสูงสุดที่มีการชดใช้ค่าเสียหายคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

 (2) คดเีวบ็ไซต์ละเมดิลขิสทิธิภ์าพยนตร์ออนไลน์ movie2free.com ซึง่สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรฐัอเมรกิา 

(MPA) และตัวแทนลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ฮอลลีวูด ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเครือข่ายเว็บไซต์ 

movie2free.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส�าหรับดูภาพยนตร์ออนไลน์ฟรี มีลักษณะการกระท�าเป็นเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยี

ชั้นสูงที่ซับซ้อนยากต่อการติดตามให้ถึงตัวผู้กระท�าความผิด โดยได้จัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไว้ที่ต่างประเทศ 

เพื่อป้องกันการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ โดยเว็บไซต์ movie2free.com มีรายได้จากโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ติดป้าย

แบนเนอร์ในหน้าเว็บไซต์ และโฆษณาพนันออนไลน์แบบเป็นคลิปวิดีโอก่อนเข้าชมภาพยนตร์ รวมประมาณ 25 เว็บไซต์ 

ซึ่งมีรายได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีการเผยแพร่ภาพยนตร์ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่า 

3,000 เรือ่ง และพบข้อมลูการกระท�าความผดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - 2562 มผีูเ้ข้าชม 800,000 – 900,000 IP Address ต่อวนั 

โดยยอดวิววันละประมาณ 10 ล้านวิว แล้วยังเป็นเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย 

และเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ อยู่ระหว่าง

ด�าเนนิการรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิ และเครอืข่าย ทัง้การด�าเนนิคดอีาญาและมาตรการทางภาษี
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 (3) คดีการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร และจ�าหน่ายสนิค้าประเภทแว่นตา หมวก และสนิค้าอืน่ ๆ  ทีล่ะเมิดเครือ่งหมายการค้า 

ทั้งปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และสินค้าที่ไม่มีเอกสาร

การเสียภาษกีารน�าเข้าของสินค้า โดยมกีารน�าสนิค้าดงักล่าวมาจากต่างประเทศ อนัเข้าข่ายการกระท�าผดิอาญาทีเ่ป็นคดพีเิศษ

ที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนรวบรวมพยาน

หลักฐาน จึงเข ้าท�าการตรวจค้น พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทแว่นสายตา แว่นตาแฟชั่น หมวก หัวเข็มขัด

ท่ีละเมดิเครือ่งหมายการค้า จ�านวน 18,000 ช้ิน และแว่นตาท่ีไม่มเีอกสารการเสยีภาษนี�าเข้า จ�านวน 140,000 ช้ิน รวมสนิค้า

ท้ังหมด 158,000 ชิน้ มมูีลค่าความเสียหายประมาณ 50 ล้านบาท

 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และตัดไม้ท�าลายป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกท�าลายหรือน�าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาภาวะมลพิษมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยท่ัวโลกก�าลงัประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ 

ทั้งภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง และมลพิษในอากาศ กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้มุ่งมั่นในการทุ่มเท

สรรพก�าลังเพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความส�าคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

ตลอดจนด�าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และผู้บริโภค 

โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีกฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบ

ในกลุ่มคดีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความผิดอาญาเกี่ยวกับที่ดิน, ป่าไม้, ป่าสงวนแห่งชาติ, 

อุทยานแห่งชาติ, การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า, วัตถุอันตราย, แร่ และความผิดอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน โดยในห้วงปี 2562 

กรมสอบสวนคดพีเิศษมผีลการด�าเนนิคดอีาชญากรรมท่ีมผีลกระทบต่อผูบ้ริโภค สิง่แวดล้อม และเกีย่วกบัมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรม ที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจ�านวน 17 คดี มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 32,900.90 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

คดีส�าคัญ ดังนี้

 (1) คดีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้

เป็นคดีพิเศษทั้งสิ้น 11 คดี เนื้อที่รวม 602 ไร่ มูลค่าความเสียหายกว่า 22,403 ล้านบาท ซึ่งได้ด�าเนินการส่งส�านวน

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว โดยบางส่วนส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ด�าเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้องต่อไป บางคดอียูใ่นการพจิารณาคดขีองอยัการ และบางคดอียูใ่นการพิจารณา

คดีของศาล ซึ่งล่าสุด ศาลอาญาได้มีค�าพิพากษากรณีการออกเอกสารสิทธิตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 42053 และ42054 

ต�าบลสาคู อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 93 ไร่ มีการอ้างหลักฐานแจ้งการครอบครอง ส.ค.1 เพื่อใช้ประกอบในการ

ขอออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท (ตามราคาซื้อขายที่ดินแปลงพิพาท) 

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 19/2558 โดยสรปุค�าพพิากษาได้ว่า นายเอนก ลปีระชา (ประชา) จ�าเลยที่ 3 

มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 ประมวลกฎหมายทีดิ่น และประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดหลายกรรมต่างกนัให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง

ความผิดไป รวมจ�าคุก 15 ปี แต่ทางน�าสืบในช้ันพิจารณานับว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ

ตามประมวลกฎหมายอาญา ลดโทษหนึ่งในสาม คงจ�าคุก 10 ปี และมีค�าสั่งให้จ�าเลยที่ 3 คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และ

บริวารของจ�าเลยที่ 3 กับพวก ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่า และให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน

เลขที่ 42053, 48252, 48253, 42054 ต�าบลสาคู อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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 (2) คดีเหมืองแร่ทองค�า บริษัท อัคราไมนิ่ง จ�ากัด หรือบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน) เข้ายึดถือ

ครอบครองพื้นที่ป่า และรุกล�้าเขตพื้นที่ทางหลวง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษเม่ือปี 2559 โดยส�านวน

การสอบสวนแบ่งเป็น 2 คดี ได้แก่

    - คดีการด�าเนินกิจการเหมืองแร่โดยเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่า และรุกล�้าเขตพื้นที่ทางหลวง บริเวณต�าบล

เขาเจ็ดลูก อ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และต�าบลท้ายดง อ�าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รับเป็นคดีพิเศษที่ 17/2559 โดยได้ด�าเนินการส่งกรณีพบการกระท�าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนด

ที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ

โดยทุจริต ให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 

ส่วนประเดน็ทีไ่ม่ได้อยูใ่นอ�านาจของ ป.ป.ช. แต่อยู่ในอ�านาจของศาลยตุธิรรม ได้ส่งให้พนกังานอยัการ ส�านกังานอยัการสงูสดุ 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้แก่ กรณีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบ โดยมีบริษัทเอกชนร่วมสนับสนุน

การกระท�าความผิด และกรณีบริษัท อัคราฯ และพวก รวม 2 คน ในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

   - คดีการท�าเหมืองแร่ทองค�าของบริษัท อัคราไมน่ิง จ�ากัด หรือบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน) 

ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่บริเวณอ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 39/2562 

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 ในความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน, พระราชบัญญัติแร่ และพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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 (3) คดีการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร และจ�าหน่ายสนิค้าเสรมิความงาม เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ยา

ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าทั้งปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร 

และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ารับยาจาก อย.จ�าหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการสืบสวนแกะรอยเส้นทางการเงิน

จากการจับกุมเมื่อปี 2560 จนพบเบาะแสการกระท�าความผิดของเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งเชื่อมโยงมาถึงเครือข่ายน�าเข้า

โบท็อกซ์ และฟิลเลอร์ปลอมรายใหญ่ จึงได้เข้าล่อซื้อ และน�าของกลางส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานชัดเจนว่าเป็นสินค้าปลอม 

เมือ่วันท่ี 12 มถินุายน 2562 จงึขอศาลออกหมายค้นจ�านวน 12 จดุ ผลการตรวจค้นสามารถยดึของกลางได้กว่า 400,000 ชิน้ 

มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพบเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง 800 ล้านบาท 

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะด�าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป

 (4) คดีการน�าสารพาราควอตไดคลอไรด์ และไกลโพเซต – ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ซึ่งเป็นสารควบคุม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มาผสมกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และขายผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดีย ท�าให้ผู้ซื้อไปใช้เข้าใจผิดคิดว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพดังกล่าวไม่มีผลต่อสุขภาพ 

เป็นเหตุท�าให้ผู้ซ้ือได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง ก�าหนด

รายละเอียดของลักษณะของการกระท�าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยคดีนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นน่าเชื่อว่ามีความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป 

และมีผู้ได้รับผลกระทบจากวัตถุอันตรายดังกล่าวมากว่า 1,000 ราย โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กรมสอบสวน

คดีพิเศษได้บูรณาการร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร บุกค้น 5 จุดในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

นครราชสีมา โดยสามารถยึดผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เป็นจ�านวนมาก รวมท้ังได้มีการอายัดอุปกรณ์

การผลิตไว้เพื่อท�าการตรวจสอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งด�าเนินคดีและสรุปส�านวนเพื่อส่งพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไป

 

 4. ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ

 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการกระท�าที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลก

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรง และขยายวงกว้างมากขึ้น 

และในบางกรณี มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากปัญหาความยากจน 

จงึตกเป็นเหยือ่ค้ามนษุย์ และอาชญากรรมประเภทอืน่ ๆ  รวมไปถึงตกเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเหลื่อมล�้า

ในสังคม และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสังคม และระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึง

ปัญหาดังกล่าว จึงได้มุ ่งมั่นในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน และปราบปรามคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและ

อาชญากรรมพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนเร่งรัดการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และลดความเหลื่อมล�้าของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

กฎหมายทีก่รมสอบสวนคดพิีเศษรบัผดิชอบในกลุม่คดด้ีานอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมพเิศษ ประกอบด้วย 

ความผิดอาญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, การกระท�าผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ, 

การค้ามนุษย์, การกระท�าผิดที่เป็นองค์กรอาชญากรรม หรืออาชญากรรมข้ามชาติที่ส�าคัญ และคดีที่กระทบต่อความมั่นคง

ประเทศ โดยในห้วงปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลการด�าเนินคดีด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรม

พิเศษที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 58 คดี มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 8,280.59 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยคดีส�าคัญ ดังนี้
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 (1) คดกีารหายตัวไปของนายพอละจ ีหรอื บลิลี ่รกัจงเจรญิ แกนน�าประชาชนชาวกะเหรีย่งบ้านโป่งลกึ - บางกลอย 

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันกระท�าความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 

ประกอบมาตรา 83 จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด�าเนินการ และ

เนือ่งจากมกีารกระท�าความผดิฐานอืน่ตามประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วข้องด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึมมีตใิห้ส่งส�านวน

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการไปในคราวเดียวกัน โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 13/2562 ซึ่งน�าไปสู่การสืบสวนสอบสวน 

และขออนุมัติต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ออกหมายจับบุคคล ประกอบด้วย นายบุญแทน บุษราค�า, 

นายธนเสฏฐ์ หรือไพฑูรย์ แช่มเทศ และนายกฤษณพงษ์ จิตต์เทศ รวม 4 คน ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และ

โดยไตร่ตรองไว้ก่อน รวมทัง้ความผดิอ่ืน และความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อันเป็นความผิดที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ไต่สวนพบ มูลความผิดแล้วด้วย ปัจจุบันคดีดังกล่าวสอบสวน

เสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งส�านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อด�าเนินการต่อไป

 

 (2) คดีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 143/2561 และได้ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนจนน�าไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา จ�านวน 3 ราย 

เป็นหญิงชาวไทยจ�านวน 2 ราย และชายชาวจีน จ�านวน 1 ราย ต่อมา เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว

ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลอาญา ได้จ�านวน 2 ราย ในข้อหาสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

เพื่อกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และได้ลงมือกระท�าความผิดตามที่ได้สมคบกันโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว

กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบ ฯลฯ 

และจะด�าเนินการขยายผลจับกุมตัวผู้ต้องหาที่เหลือและด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

 (3) คดผู้ีต้องหาคดคีวามมัน่คงชายแดนใต้ซึง่หลบหนคีด ี14 ปี สบืเนือ่งจากเหตกุารณ์ทีม่กีลุม่คนร้ายบกุเข้าปล้นปืน

ของทางราชการในพ้ืนทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2545 – 2547 ซึง่เก่ียวข้องเชือ่มโยงกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมท้ังก่อคดีความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหลายคดี โดยกรมสอบสวน

คดพีเิศษได้รบัเป็นคดีพเิศษที ่ 12/2548 ต่อมาสามารถจบักมุนายมะหะมะรอมอืล ี สาแม แกนน�าบอีาร์เอน็ ซ่ึงถกูกล่าวหาว่า

กระท�าผดิฐานกบฏก่อการร้าย อัง้ย่ี ซ่องโจร ได้เมือ่วันที ่3 ตลุาคม 2562 และน�าส่งศาลอาญาเพือ่ด�าเนนิคดตีามกฎหมายต่อไป
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 (4) การอ�านวยความยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้ด�าเนินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เป็นจ�านวนมาก 

ทั้งการปราบปรามนายทุนรายใหญ่ที่มีอิทธิพลด้วยมาตรการทางอาญา และภาษี การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้ค�าปรึกษา 

รับแจ้งปัญหา และอ�านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนทางกฎหมาย เพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการสืบสวนสอบสวน

และปราบปรามกลุม่นายทนุต่อไปอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง โดยบูรณาการเครือข่ายพันธมิตรในการปราบปราม และป้องกัน

โดยการให้ความรูแ้ก่ประชาชน สร้างพลังเครอืข่ายเพือ่เป็นตวัคูณในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน มกีารแบบบรูณาการ

กบัหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ารวจ หน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม กรมสรรพากร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงหน่วยงาน

ภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน รวมได้ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนด้านการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับ

ความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมมาอย่างต่อเน่ือง ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน รวมท้ัง

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2562 มีเรื่องร้องเรียน จ�านวน 180 เรื่อง ผู้ร้องเรียน จ�านวน 190 คน 

ทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 280,779,943 บาท

 นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเรื่องสืบสวนอีกหลายกรณี ทั้งน้ี 

เพื่อขยายผล และรับเป็นคดีพิเศษต่อไป

 นอกจากนั้น ในปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับรางวัลเลิศรัฐที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบให้แก่หน่วยงาน

ของรฐัท่ีมผีลงานการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบัิตริาชการ และการให้บรกิารประชาชนได้อย่างโดดเด่น และเพือ่เชดิชเูกียรติ

และสร้างขวัญก�าลังใจแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพใน 3 สาขา จ�านวน 4 รางวัล คือรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 

ผลงาน “The Choice เกมทางเลือก–ทางรอด” สื่อการเรียนรู ้ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคน

ในสังคม รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ผลงาน หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ ผลการด�าเนินงาน

ขององค์การ และการจัดการความรู้ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลผู้น�า

หุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับดีเด่น นายชาลิน กันแพงศรี ผลงาน การมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ : กรณีศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 

จงัหวดัเลย และประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดี ผลงาน DSI ที่พึ่ง ที่คุณพึ่งได้
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 ส�ำหรับทิศทำงของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี พ.ศ. 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้วิเครำะห์ และก�ำหนดแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ภำยใต้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศไทย ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

กรมสอบสวนคดีพเิศษมุ่งเน้นเพิม่ประสทิธภิำพกำรป้องกนั ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวนคดพีเิศษตำมอ�ำนำจหน้ำที ่สร้ำงควำมเข้มแขง็

จำกภำยในองค์กร ขับเคลื่อนแผนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย และ

กำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ประชำชน ประชำสังคม และภำคเอกชน โดยพัฒนำนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือยกระดับคุณภำพ

กำรปฏิบัติงำน เน้นคดีที่มีผลกระทบควำมเสียหำยต่อประเทศ คดีพิเศษที่เน้นตำมนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล ทั้งกำรปรำบปรำม

กำรค้ำมนุษย์ กำรฉ้อโกงประชำชน แชร์ลูกโซ่ คดีบุกรุกท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ดินของรัฐ คดีอำชญำกรรม

เศรษฐกิจ ภำษีศุลกำกร กำรประกอบธุรกิจของบุคคล ต่ำงด้ำว และธุรกิจสถำบันกำรเงิน ทรัพย์สินทำงปัญญำ และคดีควำมผิด

มูลฐำนฟอกเงินควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินคดีพิเศษเพื่อให้กำรด�ำเนินคดีพิเศษมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ขอให้ค�ำมั่นว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะปรับปรุงระบบ

กำรปฏิบัติงำนให้มีควำมทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและนิติวิทยำศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำน มีกระบวนทัศน์ในกำรท�ำงำนเชิงรุก 

สำมำรถป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นอำชญำกรรมในยุค “Thailand 4.0” ที่สำมำรถป้องกัน 

ปรำบปรำม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เป็นธรรม ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ ด้วยนวัตกรรม

และน�ำระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) มำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และ

ให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่จ�ำเป็น สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน เสริมสร้ำงระบบคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ พร้อมทั้งแสดงเจตจ�ำนงร่วมกันให้ค�ำสัตย์ปฏิญำณที่แสดงถึงปณิธำนในกำรท่ี

จะปฏิบัติตน ปฏิบัติงำน ด้วยกำร “มุ่งรักษำเกียรติศักดิ์ ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติภำรกิจด้วยควำมเป็นมืออำชีพ” 

เพือ่มุง่สูว่สิยัทศัน์กำรเป็น “องค์กรหลกัในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยกบัอำชญำกรรมพเิศษตำมมำตรฐำนสำกล” ด้วยกนั ตำมนโยบำย

รัฐบำลนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก้ำวไปสู่องค์กรช้ันน�ำของประเทศ

ที่ได้รับควำมไว้วำงใจและเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธำ เป็นที่พึ่งด้ำนกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชำชนตลอดไป
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 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

มีการประกอบธุรกิจในลักษณะที่สลับซับซ้อน ท�าให้รูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

เป็นเงาตามตัว กอปรกับผู้กระท�าความผิดลักษณะนี้ มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจและการเมือง ซึ่งอาศัยช่องว่าง

กฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้นผู้ที่ท�างานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

จึงต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรได้อย่างทันท่วงที 

และสามารถน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีตามกฎหมายได้

 จากเหตุผลข้างต้น พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมอบหมายให้ พันต�ารวจโท 

พเยาว์ ทองเสน ผู้อ�านวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจ�าศาล” (ผู้ช่วยผู้พิพากษา 

รุ ่นที่ 70) จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ส�านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งกองบรรณาธิการ DSI ไตรสาร 

ขอถ่ายทอดสาระส�าคัญให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจใน “กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ไปพร้อม ๆ กัน

 เมื่อกล่าวถึง “อาชญากร” หลายคนมักจะนึกถึงบุคคลที่มีการศึกษาน้อย ไม่มีคุณภาพชีวิต หรือเป็นบุคคล

ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ก่ออาชญากรรม แต่ปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมในสังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 

โดยผู ้กระท�าผิดเปลี่ยนจากผู ้มีรายได้น้อย มาเป็นผู ้มีฐานะปานกลางไปจนถึงผู ้มีฐานะดี ซึ่งได้สร้างความเสียหาย

ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบต่อผู ้เสียหายเป็นจ�านวนมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันในวันนี้

 ค�าว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Crime ปรมาจารย์ด้านอาชญาวิทยาผู้มีชื่อเสียงมาก

ท่านหนึ่ง คือ Edwin H. Sutherland ได้ให้ความหมายว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การกระท�าความผิด

ทางอาญาโดยบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีฐานะทางสังคมในสาขาอาชีพต่าง ๆ หรือเป็นการกระท�าความผิดทางอาญา

โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางอาชีพของเขาเหล่านั้น

 

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
พันต�ารวจโท พเยาว์ ทองเสน 

1
ผู้อ�านวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม
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 Sutherland เรียกบุคคลที่มีสถานะทางสังคมซึ่งเป็นผู้กระท�าผิดกฎหมายว่า  White Collar Crime หรือ

อาชญากรรมคอเชิต้ขาว ในขณะนัน้ยงัเป็นค�าใหม่ซึง่ยังไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายมากนัก แต่ในปัจจบุนัเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัมากขึน้

ในนามของโจรผูกเนกไทใส่เสื้อสูทก่อคดีอาชญากรรม และไม่ใช่โจร ป.4 อีกต่อไปแล้ว จากรายงานของ Sutherland 

ได้เปลี่ยนแนวคิดให้สังคมยอมรับว่า ผู ้ก่ออาชญากรรมไม่ได้มีแค่บุคคลชนชั้นล่างของสังคมเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึง

บุคคลชนชั้นกลางของสังคมอีกด้วย

 ด้าน Edel Hertz  อดตีหวัหน้าหน่วยป้องกันการฉ้อโกงในแผนกคดอีาญาของกระทรวงยตุธิรรม ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ได้ท�าการศกึษาเรือ่งนีเ้ช่นกนั และพบว่า รปูแบบของการอาชญากรรมทางเศรษฐกจิท่ี  Sutherland นยิามไว้ ยงัไม่ครอบคลมุ

เพยีงพอ เขาจงึให้ค�านยิามอาชญากรรมทางเศรษฐกจิเพิม่เตมิข้ึนมาว่า เป็นการกระท�าความผดิต่อกฎหมายโดยไม่ใช้ก�าลงักาย 

แต่เป็นการปกปิด ซ่อนเร้น หลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตรา หรือทรัพย์สิน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการช�าระเงิน หรือ ทรัพย์สิน 

หรือเพื่อให้รับความได้เปรียบของบุคคลหรือธุรกิจ

 ค�าส�าคัญของ Edel คอื ไม่มกีารใช้ก�าลงัและหลกีเลีย่งการช�าระเงนิ นัน่คอื ไม่ใช่แค่ให้ได้เพียงทรพัย์สินมาอย่าง

เดยีว แต่การกระท�าให้ตนเองไม่ต้องจ่ายเงนิ กถ็อืว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกจิด้วยเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น เราจะต้อง

จ่ายภาษ ีจ�านวน 100,000 บาท แต่เราหากลวิธีเพื่อไม่ต้องจ่ายเงิน เท่ากับว่า เงินจ�านวน 100,000 บาท ที่ไม่ต้องจ่ายนั้น 

เราเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ แนวคิดนี้ในความเห็นส่วนตัว มองว่า มีความครอบคลุมค�าว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า 

Sutherland นอกจากนักอาชญาวิทยา 2 ท่านนี้แล้ว ยังมี นักอาชญาวิทยาท่านอื่นเรียกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจว่า  

Business Crime โดยอธิบายว่า เป็นการพยายามยื้อแย่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่ชอบ เนื่องจากมีอ�านาจ จึง

อาศยัต�าแหน่ง หน้าทีใ่นฐานะทีต่นเองมอียู ่ กระท�าความผดิ ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็น White Collar Crime, Business Crime, 

Commercial Crime ก็คือ การกระท�าความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ของประเทศ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้

ได้ทรัพย์สินมาเพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนเองหรือต่อส่วนตัวแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคง

ของประเทศไม่ว่ามาก หรือ น้อย ก็ล้วนเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น

 จากรายงานการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศของกฎหมายพาณิชย์ว่าด้วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ในปี 1985 ซึ่งได้รวบรวมความผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ ไว้ ในท่ีน้ี

ขอหยิบยกประเภทที่ส�าคัญเพื่อให้มีความเข้าใจรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 - การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา 

 - การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร

 - การฉ้อโกงประกันสังคม 

 - การให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน

 - การฉ้อโกงบัตรเครดิต     

 - การกระท�าความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

  - การหลีกเลี่ยงภาษี
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 ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน มีการวิวัฒน์ 

พัฒนารูปแบบกลโกง เพื่อให้ธุรกิจ หรือองค์กรของตนเองได้รับผลประโยชน์ โดยปกปิดอ�าพรางเพื่อมิให้บุคคลภายนอก 

หรือบุคคลภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เสมือนแอบซุกอยู ่ในมุมมืดท่ีคนอื่นมองไม่เห็น การกระท�าความผิด

จะเป็นลักษณะซึมลึก ค่อย ๆ  ท�าอย่างต่อเนื่อง กระผมขอยกกรณีศึกษาของส�านักคดีการเงินในขณะนั้น ซึ่งได้สืบสวน 

กรณีเจ้าหน้าที่ธนาคารรายหนึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งให้บัญชีธนาคารของลูกค้าตัดเศษเงินตั้งแต่ 0.01 - 0.99 สตางค์ 

มาเข้าบัญชีที่ตั้งเอาไว้ สมมติว่า เขามลูีกค้าจ�านวน 10,000 ราย ในจ�านวน 10,000 รายนี ้เปิดบญัชธีนาคารไว้ 100,000 บัญชี 

เนื่องจากลูกค้าคนหนึ่ง อาจจะเปิดบัญชีธนาคารไว้หลายเล่ม เมื่อมีการเคลื่อนไหวเงินฝาก หรือเงินโอนใด ๆ ก็ตาม 

โปรแกรมดังกล่าวจะมอนิเตอร์บัญชีธนาคารของลูกค้า จ�านวน 100,000 บัญชี เพื่อดูว่า มีบัญชีใดที่มีเศษเงิน ก็จะสั่ง

ตัดเศษเงินที่เป็นจุดทศนิยมตั้งแต่ 0.01 - 0.99 สตางค์ ไปเข้าบัญชีที่ต้ังไว้โดยปริยาย  ท�าแบบน้ี เขาได้เงินจากการโกง

ดังกล่าวกว่า 10 ล้านบาท เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะละเลยการสังเกตเศษสตางค์ในบัญชีว่ามีเท่าใด

 ลักษณะที่ส�าคัญของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง คือ เป็นการกระท�าที่แฝงอยู่ในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

เป็นส่วนใหญ่ อาทิ กรณีสัมปทานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องแต่ไปกระท�าความผิดในเรื่องอื่น ๆ เช่น ท�าธุรกิจเกินพื้นที่

ซึ่งได้รับอนุญาต หรือเกินเวลาที่ได้รับสัมปทาน บางกรณีเป็นการน�าเข้า – ส่งออกท่ีเป็นเท็จ 

 นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงกับส�านักงานส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อย่างถูกต้อง แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นธุรกิจแฝงแชร์ลูกโซ่ สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ผู้กระท�าความผิดรู้ขั้นตอน กระบวนการ 

และรู ้วิธีการปกปิด อ�าพราง ที่แนบเนียน และพยายามท�าลายพยาน หลักฐาน จึงเป็นการท้าทายความสามารถ

ของพนักงานสอบสวน ที่ต้องท�างานยากล�าบากมากขึ้น เพราะลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ 

ไม่มีภาพอันสะเทือนขวัญ ไม่มีลักษณะโหดร้าย ทารุณ หรือมีความรุนแรง แต่จะเป็นการกระท�าความผิดที่ค่อย ๆ กระท�า

อย่างแนบเนียน และนุ่มนวล เพื่อให้ผู้เสียหายตายใจ กว่าจะรู้ตัว ปรากฏว่า ความเสียหายก็ลุกลามไปมากแล้ว
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 ผู้ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักเป็นผู้ที่มีความรู้สูง มีสถานะทางสังคม มีอ�านาจหน้าที่ และมักใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือกระท�าความผิด จนมีผู้กล่าวว่า สามารถย่อโลกให้อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วมือ การก่ออาชญากรรม

ประเภทนี้ มักจะด�าเนินการโดยบุคคลหลายกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนขึ้นไป มีการท�างานเป็นทีม และแบ่งหน้าที่กัน บางกรณี 

ผูเ้สียหายเองกไ็ม่รูต้วัด้วยซ�า้ว่า นอกจากตนเองจะตกเป็นเหยือ่แล้ว ยงัไปมีส่วนร่วมในขบวนการกบัเขาด้วย จะเห็นได้ชดัเจน

ในคดีแชร์ลูกโซ่ซึ่งในช่วงแรก ๆ  ผู้กระท�าความผิด ตกลงจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เสียหายในอัตราที่สูงเกินกว่าที่สถาบัน

การเงินจะพงึจ่ายได้ ตรงตามเวลาท่ีตกลงกนัไว้  ลูกแชร์จะไม่เกดิความรูส้กึว่า ตนเองตกเป็นผูเ้สียหาย แต่เมือ่ผูก้ระท�าความผดิ

ไม่สามารถน�าเงินที่ได้จากผู้สมัครรายใหม่ มาจ่ายให้สมาชิกรายเก่าได้ทัน หรือที่เรียกว่าโซ่ขาดแล้ว มักจะพบว่าผู้ต้องหา

ได้หลบหนีไปเรียบร้อยแล้ว  ผู้เสียหายก็จะพากันมาร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ติดตามตัวผู้กระท�าความผิด

มาด�าเนินคดี ทั้งที่ก่อนหน้านั้น  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยออกโรงแจ้งเตือนต่าง ๆ นานา แต่กลับถูกมองว่าเป็น

ฝ่ายตรงกันข้ามที่เข้าไปขัดขวางการประกอบอาชีพของพวกเขา

 ขอยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจกรณีหนึ่ง คือ กรณีได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างประเทศซึ่งส่งบัญชีรายชื่อนักธุรกิจ

ระดบัแนวหน้าตดิอนัดับ 1 ใน 20 อนัดบัยกัษ์ใหญ่ของประเทศไทย น�าเงนิไปฝากในต่างประเทศ 2 แห่ง คอื หมู่เกาะเคย์แมน  

และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน   ซึ่งเป็นดินแดนสวรรค์ของขบวนการฟอกเงิน เม่ือได้รับข้อมูลมา ก็ต้องต้ังสมมติฐานก่อนว่า 

เงนิทีน่กัธรุกจิชาวไทยน�าไปฝากไว้ทีห่มูเ่กาะดงักล่าวเป็นเงนิอะไร เพราะว่าในประเทศไทย พวกเขา คือ นักธุรกิจ ที่ติดอันดับ

ผู้น�า  1 ใน 20 ของประเทศ ซึ่งด�าเนินธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล เสียภาษีให้กับรัฐเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เม่ือเจอหลักฐาน

การฟอกเงินผ่านการฝากเงินส่วนตัวในต่างประเทศระดับ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เท่ากับว่า เขาหลีกเลี่ยงภาษีใช่หรือไม่ 

เงนิส่วนนี ้ คอื ก�าไรจากยอดขายทีซ่กุซ่อนใต้พรมแล้วไม่น�าไปค�านวณภาษีเงนิได้ประจ�าปีใช่หรอืไม่ เพราะหากแจ้งยอดขาย

ท่ีแท้จรงิจะท�าให้เขาต้องเสยีภาษจี�านวนมากตามฐานของรายได้ การกระท�าผดิในลกัษณะนีน้บัเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ

ท่ีหลบเลีย่งภาษ ี แม้ว่าเขามไิด้มแีรงจงูใจในการตักตวงผลประโยชน์จากผูใ้ด แต่เขากระท�าความผดิโดยส�าแดงรายได้ท่ีต�า่กว่า

ความเป็นจริง เพื่อให้ตนเองไม่ต้องจ่ายภาษี นับเป็นความเห็นแก่ตัว ที่ไม่ต้องการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  

แต่การสืบสวนหาพยานหลักฐานในกรณีที่ยกตัวอย่างมาน้ีค่อนข้างท�าได้ยากล�าบาก เน่ืองจากหลักฐานต่าง ๆ อยู ่

ในต่างประเทศ และพบว่า ในบางกรณี ผู้กระท�าความผิดมิได้มีแรงจูงใจที่ประสงค์ต่อทรัพย์สินเท่าใดนัก แต่ต้องการ

เผชิญความท้าทายว่า หากเขาลองกระท�าผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจับได้ไล่ทันหรือไม่

 

2

3

2

หมู่เกาะเคย์แมน เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนฝั่งตะวันตก เป็นดินแดนในประเทศที่ปราศจากภาษี มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม
ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ กล่าวได้ว่า เป็นดินแดนพิเศษที่มีระบบกฎหมายภายใน หรือระบบกฎหมายภาษีพิเศษเป็นของตนเองที่เอื้ออ�านวย
ต่อการโยกย้าย หรือเก็บกักเงินทุนของกลุ่มทุนข้ามชาติเพื่อประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงภาระภาษีระหว่างประเทศจึงเป็นแหล่งส�าคัญในการฟอกเงิน
3

หมูเ่กาะบรติชิเวอร์จิน  เป็นดนิแดนของสหราชอาณาจักร ดนิแดนทีม่กีฎหมายเอือ้ประโยชน์ต่อการลงทนุของต่างชาต ิและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่มีข้อก�าหนดใด ๆ 
ในการลงทุน และไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากบริษัทต่าง ๆ เข้ามาจัดตั้งบริษัทจึงเป็นสวรรค์ของนักลงทุนที่ใช้เป็นแหล่งซ่อนทรัพย์สิน หรือใช้
เป็นแหล่งฟอกเงิน
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 ปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจและสังคมระบบทุนนิยม ซึ่งเอื้อประโยชน์

ให้นายทนุรายใหญ่เป็นฝ่ายได้เปรยีบ เช่นเดียวกบัปลาใหญ่กนิปลาน้อย นายทนุพวกน้ีจะคดิเพยีงอย่างเดยีวว่า จะท�าอย่างไร

ก็ได้ให้ได้มาซึ่งก�าไรสูงสุด ไม่ว่าจะถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมายก็ตาม เพราะด้วยกฎหมายมีสภาพบังคับใช้ที่ไม่เข้มแข็ง 

เมื่อกระท�าผิดแล้วถูกจับได้ก็อาจจะถูกลงโทษเพียงแค่การปรับ เขาจึงยอมเสี่ยงที่แลกกับผลประโยชน์อันมหาศาล

 การพัฒนาสังคมที่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ หรอื สังคมที่ประกอบด้วยคนมีศีลธรรมจรรยาหรือมีคุณธรรมต�่า 

สงัคมนัน้ย่อมวุน่วาย ในความคดิเหน็ส่วนตวั กระผมมองว่า ศีลธรรม คุณธรรมมีความส�าคัญกว่ากฎหมายเสียอีก ดังค�าสอน

ของท่านพทุธทาสทีว่่า “คนดสี�าคญักว่าทุกสิง่” ถ้าเราเป็นคนด ี แม้บ้านเมอืงไม่มกีฎหมายกส็ามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างเป็นสขุ 

เพราะคนดีจะมีส�านึกคอยเตือนมิให้ไปกระท�าความผิดนั่นเอง

 ผลร้ายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในวงกว้าง 

เริ่มจากประชาชนที่ต้องสูญเสียเงินทอง สูญเสียโอกาส ดังเช่น วิกฤตต้มย�ากุ้ง จากการที่รัฐบาลได้กู้ยืมเงินกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ IMF มาแก้วิกฤต ท�าให้ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบเฉลี่ยหนี้กันทั้งประเทศในรูปของภาษีโดยอ้อม 

โดยไม่รูต้วั เช่น ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษสีรรพสามติ ภาษธุีรกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนยีมอากรต่าง ๆ ขณะเดยีวกันการก่ออาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจก็ส่งกระทบกับการเมืองเช่นเดียวกัน เม่ือรัฐบาลขาดรายได้ก็จะไม่มีเงินไปบริหารประเทศ และไม่เกื้อหนุน

ให้เกิดปัจจยัการผลติ เมือ่ไม่มกีารผลิต กจ็ะไม่มกีารจ้างงาน ส่งผลให้ประชาชนตกงาน ขาดรายได้ จงึต้องก่อคดอีาชญากรรม 

ก่อคดแีชร์ลกูโซ่ขึน้มา เมือ่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ประชาชนกจ็ะมองว่ารฐับาลขาดความสามารถในการบรหิารประเทศ 

ก็จะรวมตัวกันขับไล่รัฐบาล ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศท�าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและไม่กล้ามาลงทุน

ในประเทศไทย และอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับประเทศในระยะยาวได้

 ส�าหรับววิฒันาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกจิของประเทศไทย เกิดจดุเปลีย่นทีส่�าคญั

ในปี 2540 เมื่อมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ขณะที่ส�านักงานอัยการสูงสุดก็ตั้งส�านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นมารองรับเพื่อให้มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินคดีที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

ทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดงันัน้ส�านกังานคดเีศรษฐกจิและทรพัยากร ของส�านกังานอยัการสงูสดุ 

กจ็ะเหลอืความรบัผดิชอบเก่ียวกบั คดกีารเงิน การธนาคาร การค้า การพาณชิย์ และการภาษ ี  ทีก่ล่าวมานี ้เพือ่ให้ท่านผูอ่้าน

มองเห็นภาพกว้าง ๆ ของการด�าเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
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 เมือ่หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมในประเทศไทยทัง้หลายมกีารปรบัตวั ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ศาลทรพัย์สนิทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง หรือการตั้งส�านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศของส�านักงาน

อัยการสูงสุด ส่วนฝั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม

ทางเศรษฐกจิ (บก.ปอศ.) มกีารแบ่งโครงสร้างภายในครอบคลมุอาชญากรรมทางเศรษฐกจิประเภทต่าง ๆ เช่น  กองก�ากบัการ 1 

รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, กองก�ากับการ 2 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับ

ภาษีทุกประเภทในพื้นที่ต่างจังหวัด, กองก�ากับการ  3 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, กองก�ากับการ 4 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นท่ี 

ต่างจังหวัดทั่วประเทศ , กองก�ากับการ 5 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, 

กองก�ากับการ 6 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารในต่างจังหวัด 

 ส�าหรับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้บัญญัติให้ความผิด

ที่เข้าลักษณะคดีพิเศษไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และมีบัญชี

แนบท้ายพระราชบญัญตั ิการสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ซึง่มกีฎหมายทีอ่ยูใ่นภารกจิอ�านาจหน้าทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

จ�านวน 23 กฎหมายซึง่เป็นความผิดทีอ่ยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของกรมสอบสวนคดพิีเศษ ซึง่ส่วนใหญ่จะมขีอบเขตการด�าเนนิคดี

เกี่ยวกับคดทีางเศรษฐกจิ นั่นเอง

 ปัญหา อุปสรรค ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 - การบังคับใช้กฎหมายของภาคเอกชน 

 ในบางกรณ ี ประชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วมในกระท�าผดิ ทัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วั เช่น ถกูหลอกให้ลงทุนในธุรกจิใดธรุกจิหนึง่ 

โดยไม่รู้ตัวตนเองตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ และได้เชิญชวนบุคคลอื่นมาร่วมลงทุนด้วยกัน กรณีนี้เขาจะไม่มีความรู้สึกว่า 

ตนเองจะต้องร่วมรับผดิต่อความเสยีหายท่ีเกดิขึน้ และมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรอืการให้เบาะแสเกีย่วกบั

การกระท�าความผิดนั้น ๆ

 - การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

 ปัญหาที่น่าเป็นห่วง คือ การเอื้อประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง เช่น การปล่อยปะละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด ขอยกตัวอย่างกรณี Green Line   ซึง่ได้รบัสิทธไิม่ต้องเปิดตูบ้รรทกุสนิค้า โดยในใบอนิอยซ์ จะระบวุ่าเป็นการ

ซือ้ - ขายชิน้ส่วนเคร่ืองยนต์ เครือ่งจักร เม่ือได้รบัสิทธ ิGreen Line กส็ามารถปล่อยผ่านไปได้เลย ท�าให้สนิค้าทีผิ่ดกฎหมาย

บางประเภท เช่น สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหลุดรอดไปสู่จังหวัดชายแดนในภาคเหนือแล้วส่งกลับมาจ�าหน่ายให้กับ

ลูกหลานของเรา  

 

4

4

สถานะของสินค้าที่ไม่ติดเง่ือนไขการน�าเข้า ท�าให้ไม่ต้องเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อน ท�าให้กรณีที่สินค้าเป็น Green Line สามารถด�าเนินการน�าเข้าหรือ
ส่งออกในขั้นต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ

5

5

ใบแจ้งหนี้  หรือ ข้อมูลการซื้อขายที่ออกเป็นเอกสารโดยผู้ขายกับผู้ซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายสินค้าและบริการ ใบแจ้งหนี้จะมีการระบุเงื่อนไขการช�าระหนี้เพื่อ
ให้ลูกหนี้น�าเงินมาช�าระภายในเงื่อนไขที่ก�าหนด เงื่อนไขเหล่านั้นอาจจะเป็นการให้ส่วนลดสินค้าเมื่อผู้ซื้อน�าเงินมาช�าระภายในวันที่ก�าหนด
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 ปัญหาที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ขาดความรู ้ความเชี่ยวชาญ

ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคโนโลยี หรือไม่มีความรู ้อย่างแตกฉานในข้อกฎหมายที่สอบสวนด�าเนินคดี 

การสอบสวนล่าช้าจนคดขีาดอายุความ การรวบรวมพยานหลกัฐานในความผดินอกราชอาณาจักรด�าเนนิการล่าช้า เนือ่งจาก

มอีปุสรรคในการขอข้อมลูกบัหน่วยงานต่างประเทศตามขัน้ตอน ซึง่ทกุขัน้ตอนเป็นเรือ่งทีใ่ช้ระยะเวลานาน รวมทัง้ การด�าเนนิคดี

แชร์ลูกโซ่ที่ไม่ครอบคลุมความผิดฐานฟอกเงิน 

 - กระบวนการพิจารณาคดี และการลงโทษผู้กระท�าผิด

 กระบวนการพจิารณาคดใีช้เวลานาน กว่าคดจีะถงึทีส่ดุ ผูต้้องหาหลบหนใีนชัน้ประกนัตวั ชัน้สอบสวน ชัน้พจิารณาคดี 

เมื่อมีค�าพิพากษาถึงที่สุด ก็ไม่อาจลงโทษผู้กระท�าความผิดได้  จนล่วงเลยอายุความ หรือกรณีผู้ต้องหา หลบหนีไปแล้ว 

แต่ให้ทนายความยื่นอุทธรณ์ ฎีกาได้ ทั้งที่ตัวเองหลบหนีไปแล้ว  คดีก็ยังด�าเนินต่อไป หรือกรณีผู้ต้องหารับสารภาพ

ศาลยงัต้องสบืพยานต่อจนปราศจากความสงสัย ในเม่ือกฎหมายวางหลักไว้แบบนี้ ศาลกจ็ะต้องใช้ระยะเวลาในการพจิารณา

พิพากษาคดีค่อนข้างแน่นอน และในกรณีที่ความผิดหลายกรรม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จ�าคุกไม่เกิน 10 - 20 - 50 ปี 

ซึ่งกรมราชทัณฑ์ หน่วยงานที่ควบคุมตัวนักโทษก็มีมาตรการพักการลงโทษ เมื่อรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 จึงเป็น

อีกสาเหตุหนึ่งที่ผู ้กระท�าความผิดไม่เกรงกลัวการลงโทษและกล้ากระท�าความผิด แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องแลกด้วย

อิสรภาพของตนเองก็ตาม

 แม้ว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะยากต่อการปราบปรามให้หมดสิ้นไป แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

ในการน�ามาตรการใด ๆ มาใช้เพื่อลดหรือยับยั้งให้ความผิดประเภทนี้ลดลงจากสังคมไทย ทั้งมาตรการตัดโอกาส

ของผู ้กระท�าผิด มาตรการการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท�าผิดซึ่งต้องด�าเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์การที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้เท่าทันเทคนิค หรือเทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้ง การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้

ถึงพิษภัยของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีสื่อมวลชนช่วยน�าเสนอข่าวสาร นอกจากนี้  ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 50 “เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด ถ้าศาลเห็นว่าผู้น้ันกระท�าความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ

หรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไป อาจจะ

กระท�าความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในค�าพิพากษา ห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 

นับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้” ก็น่าจะเป็นการสกัดกั้นมิให้เกิดการกระท�าผิดซ�้าได้ในระดับหนึ่ง

 ข้อเสนอหรือแนวทางในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 ควรมกีารจัดตัง้ศาลช�านญัพเิศษด้านเศรษฐกจิขึน้มาโดยเฉพาะ โดยอาจจะน�าไปรวมไว้กบัศาลทรพัย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง กไ็ด้ แล้วปรบัเปลีย่นช่ือเป็นศาลเศรษฐกจิและทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืศาลทรพัย์สนิทางปัญญา

และเศรษฐกจิ แล้วกไ็ปเพิม่อ�านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบใน พระราชบญัญตั ิวธิพีจิารณาคดเีศรษฐกจิ คดทีรพัย์สนิทางปัญญา 

เพื่อท�าให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น
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 ในฉบับที่แล้ว ได้กล่าวถึง มาตรการที่ส�าคัญตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส�าหรับฉบับน้ีจะขออธิบายต่อเนื่อง

เกี่ยวกับมาตราการเชิงปราบปราม แยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ มาตรการทางแพ่ง กับมาตรการทางอาญา

 2.1 มาตรการทางแพ่งหรือการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 ในทางกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ทรพัย์สนิทีเ่ก่ียวกบัการกระท�าความผดิ ย่อมเป็นทรพัย์สนิ

เกี่ยวกับการกระท�าความผิดเสมอ (once property is criminal/tainted, it always remains criminal/tainted) 

การโอนหรือเปล่ียนสภาพ ไม่อาจท�าให้ทรพัย์สนิเกีย่วกบัการกระท�าความผดิอยูแ่ล้ว กลายเป็นทรพัย์สนิทีช่อบด้วยกฎหมายไปได้ 

หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่มีทางที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดจะกลายสภาพเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ 

เมือ่เป็นทรพัย์สนิเกีย่วกับการกระท�าความผดิแล้ว รฐัสามารถใช้อ�านาจตามกฎหมายเพือ่ยดึ หรืออายดัและขอให้ตกเป็นของ

แผ่นดินได้ ในการด�าเนินการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมของส�านักงาน ปปง. หากปรากฏหลักฐาน

เป็นท่ีเชือ่ได้ว่า ทรพัย์สนิใดเป็นทรพัย์สนิท่ีเกีย่วกับการกระท�าความผดิ เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. จะส่งเรือ่งให้พนกังาน

อัยการพิจารณา เพื่อยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน โดยส�านักงาน ปปง. จะด�าเนินการ

กบัทรัพย์สนิในส่วนเฉพาะท่ีสามารถพสูิจน์ได้อย่างชดัเจนว่า เป็นทรพัย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผิด ซึง่ในการด�าเนนิการ

ของส�านักงาน ปปง. อาศัยอ�านาจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 

การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน อันมีกระบวนการเป็นขั้นตอน ดังนี้

                1) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

    (1) ในการตรวจสอบรายงานและข้อมลูเกีย่วกบัการท�าธรุกรรม หากมเีหตอุนัควรเช่ือได้ว่าอาจมกีารโอน 

จ�าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด  ให้คณะกรรมการธุรกรรม

มอี�านาจส่ังยดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้ไว้ชัว่คราวมกี�าหนดไม่เกนิเก้าสิบวนั กรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธกิารคณะกรรมการ

ปปง. สามารถสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

 

มาตรการที่ส�าคัญตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ตอนที่ 2)

พันต�ารวจโท ปภินวิช อรสว่าง
1

1
นบ., นบท., นม. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2

2
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 ค�านิยาม”ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด”
 

3

3
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, วรรคสอง ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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  (2) ผู้ท�าธุรกรรมซึ่งถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินสามารถที่จะแสดง

หลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท�าธุรกรรมนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด เพื่อให้มีค�าสั่งเพิกถอน

การยึดหรืออายัด 

       (3) เมือ่คณะกรรมการธรุกรรมหรอืเลขาธกิารคณะกรรมการ ปปง. แล้วแต่กรณ ีสัง่ยึดหรอือายดัทรพัย์สนิ

หรือสั่งเพิกถอนการยึด หรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ ปปง. 

      2) การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

       (1) การด�าเนินการทางศาล ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้น�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม ในการนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง  

       (2) เมือ่คณะกรรมการธรุกรรม หรอืเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ได้ส่ังยดึหรอือายดัทรพัย์สนิไว้ชัว่คราว

แล้ว หากต่อมาปรากฏหลกัฐานเป็นทีเ่ชือ่ได้ว่าทรพัย์สนิใดเป็นทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิ ให้เลขาธกิารคณะกรรมการ

ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว 

       (3) ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้

ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. 

ทราบเพื่อด�าเนินการ โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์น้ันให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. 

รีบด�าเนินการแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหน่ึง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่า ไม่มีเหตุพอ

ท่ีจะยื่นค�าร้องขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้ทรพัย์สนินัน้ทัง้หมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินให้พนักงานอยัการแจ้งให้เลขาธกิาร

คณะกรรมการ ปปง. ทราบ เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการ ปปง. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด

ภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่อง เมื่อคณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการ

และเลขาธกิารคณะกรรมการ ปปง.ปฏิบตัติามนัน้ หากคณะกรรมการ ปปง. มไิด้วนิจิฉยัชีข้าดภายในก�าหนดเวลา ให้ปฏิบัติตาม

ความเห็นของพนักงานอัยการ เมือ่คณะกรรมการ ปปง. มคี�าวนิจิฉยัชีข้าดไม่ให้ยืน่ค�าร้อง หรอืไม่วนิจิฉยัชีข้าดภายในก�าหนด

ระยะเวลา และได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมใิห้มกีารด�าเนนิการเกีย่วกบั

บุคคลนัน้ในทรัพย์สนิเดยีวกนันัน้อีก เว้นแต่จะได้พยานหลกัฐานใหม่อนัส�าคญัซึง่น่าจะท�าให้ศาลมคี�าสัง่ให้ทรพัย์สนิของบคุคลนัน้

ตกเป็นของแผ่นดินได้

 

 

4

5

6

7

4
พระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 วรรคส่ี ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
5
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 48 วรรคห้า

6
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 59

7
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

8

8
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคสอง, วรรคสาม, วรรคสี่
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   (4) เมือ่ศาลรบัค�าร้องทีพ่นกังานอยัการยืน่ต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศ

อย่างน้อยสองวนัตดิต่อกนัในหนังสอืพมิพ์ท่ีมจี�าหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ิน เพือ่ให้ผูซ้ึง่อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ หรอืมีส่วนได้เสีย

ในทรัพย์สนิมายืน่ค�าร้องขอก่อนศาลมคี�าสัง่ กบัให้ศาลสัง่ให้ส่งส�าเนาประกาศไปยงัเลขาธกิารคณะกรรมการ ปปง. เพือ่ปิดประกาศ

ไว้ที่ส�านักงาน ปปง. และสถานีต�ารวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือ

มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิการแจ้งนั้นให้แจ้งโดย

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน 

    (5) กรณีที่พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่า ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องต่อศาล 

ให้มีค�าสั่งให้น�าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดไปคืน หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์์สินดังกล่าว

ตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดยีวกนั เมือ่ศาลมคี�าสัง่ให้คนืทรพัย์สนิหรอืชดใช้ให้ผูเ้สยีหาย ให้ส�านกังาน ปปง. ด�าเนนิการ

ให้เป็นไปตามค�าสั่งศาลโดยเร็ว  ซึ่งเป็นบทบัญญัติในปี พ.ศ. 2558 โดยในเรื่องดังกล่าวเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

ในความผิดมูลฐาน

 

 3) การยื่นค�าร้องคัดค้านการขอให้ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระท�าความผิดมูลฐานตกเป็นของแผ่นดิน 

     (1) ผู้ซึง่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรพัย์สนิอาจยืน่ค�าร้องก่อนศาลมคี�าสัง่ โดยแสดงให้ศาลเหน็ว่าตนเป็นเจ้าของ

ที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน 

หรือได้มาโดยสุจริต และตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

   (2) ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อาจยื่นค�าร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีค�าสั่ง

โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า ตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริต และมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสจุรติ และตามสมควร

ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

 4) กรณีที่ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

 เมื่อศาลท�าการไต่สวนค�าร้องของพนักงานอัยการแล้ว หากเชื่อว่าทรัพย์สินตามค�าร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท�าความผิด และค�าร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับโอนทรัพย์สินฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีค�าสั่ง

ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
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 5) กรณีที่ศาลมีค�าสั่งให้คืนทรัพย์สิน

 ในกรณีที่ศาลเห็นว่า ทรัพย์สินตามค�าร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด ให้ศาลสัง่คนืทรพัย์สนินัน้ 

ซึง่ถ้าไม่มผีูใ้ดขอรบัคนืทรพัย์สนิภายในสองปีนบัแต่วนัทีศ่าลมคี�าสัง่ให้ส�านกังาน ปปง. น�าทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และในกรณีท่ีมีผูม้าขอรับคนืโดยใช้สทิธขิอรับคนืตามกฎหมายอืน่ซึง่สามารถท�าได้ถึงแม้จะเกนิ

กว่าก�าหนดสองปี ให้ส�านกังาน ปปง.ส่งคนืทรพัย์สนินัน้แก่ผูม้าขอรบัคนื หากไม่อาจส่งคนืทรพัย์สนิได้ให้คนืเป็นเงนิจากกองทนุแทน 

หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 6) สิทธิของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สิน ภายหลังศาลมีค�าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

 กรณีทีศ่าลสัง่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ หากปรากฏในภายหลงัโดยค�าร้องของเจ้าของ ผูรั้บโอน หรอืผูร้บัประโยชน์

ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ให้ศาลสัง่คืนทรพัย์สินนัน้ หรอืก�าหนดเงือ่นไขในการคุม้ครองสทิธขิองผูร้บัประโยชน์ หากไม่สามารถ

คืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ ให้ใช้ราคา หรือค่าเสียหายแทนแล้วแต่กรณี โดยจะต้องยื่นค�าร้องภายในหน่ึงปีนับแต่

ค�าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงท่ีสุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่สามารถยื่นค�าร้องคัดค้านก่อนศาล

มคี�าส่ังได้เพราะไม่ทราบถงึประกาศ หรอืหนงัสือแจ้งของเลขาธกิารคณะกรรมการ ปปง. หรอืมเีหตขุดัข้องอนัสมควรประการอืน่

                

           7) ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

 หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนทรัพย์สิน เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�าความผิด

มลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรพัย์สินดงักล่าวเป็นทรพัย์สนิเกีย่วกบัการกระท�าผดิ

หรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต โดยขอยกตัวอย่างค�าพิพากษาศาลฎีกาเรื่องข้อสันนิษฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ได้แก่ 

 ฎกีาที ่2902/2554 ผู้คัดค้าน สามี และบตุรมพีฤตกิารณ์จ�าหน่ายเมทแอมเฟตามนีมาเป็นเวลานาน ผูค้ดัค้านเกีย่วข้อง

หรือเคยเกี่ยวข้อง หรือเคยเก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยผู้คัดค้านเคยถูกจับกุม 

ส่วนสามี และบุตรของผู้คัดค้านเคยกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และถูกจับกุมหลายครั้ง ถือว่าเป็นผู้กระท�า

ความผิดมูลฐาน  

 

 ฎีกาท่ี 1320/2553 การที่ต�ารวจพยานผู้ร้องเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุสืบทราบมาว่า ผู้คัดค้านมีพฤติการณ์

ลักลอบจ�าหน่ายเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มผู ้ค้ารายใหญ่ และรายงานให้ผู ้บังคับบัญชาทราบแล้ว

ตามบันทึกข้อความ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอ่ืนสนับสนุน และไม่มีที่มาว่าสืบสวนได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจากผู้ใด 

ท้ังบันทกึรายงานดงักล่าวก็ท�าขึน้ก่อนเกดิเหตเุพียง 9 วนั จงึไม่เพยีงพอให้รบัฟังว่า ก่อนหน้านีผู้ค้ดัค้านเคยเกีย่วข้องสมัพนัธ์

กับผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
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 8) บทสรุปของมาตรการทางแพ่ง

  (1) เป็นมาตรการที่มุ่งด�าเนินการกับทรัพย์สิน (in rem)

  (2) ในการริบทรัพย์สิน ใช้หลัก non-conviction base (ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท�า

ความผิด) ไม่ผูกติดคดีอาญา

  (3) การไต่สวนในชั้นศาล ผู้ร้อง (พนักงานอัยการ) ไม่จ�าต้องน�าสืบพยานหลักฐานจนถึงขั้นปราศจาก

ข้อสงสัย (proof beyond reasonable doubt ) ดั่งเช่นคดีอาญาทั่วไป แต่ใช้หลักการชั่งน�้าหนักพยาน โดยต้องน�าสืบ

ให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการกระท�าผิดมูลฐานเกิดขึ้น และทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระท�าผิด หลักฐานในคดีแพ่ง 

(by a preponderance of the evidence) เพราะการริบทรัพย์สินเป็นการด�าเนินการกับทรัพย์สินในทางแพ่ง 

เป็นคนละส่วนกับการด�าเนินการทางอาญา 

  (4) มีบทสันนิษฐานของกฎหมายผลักภาระการพิสูจน์ (reverse burden of proof) ไปยังฝ่าย

ผู ้คัดค้าน เฉพาะกรณีที่มีผู ้คัดค้านเป็นผู ้เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู ้กระท�าความผิด

  (5) การใช้มาตรการทางแพ่งไม่มีอายุความ สามารถด�าเนินการกับทรัพย์สินโดยใช้บังคับย้อนหลังได้

ไปจนถงึก่อนวนัทีก่ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิใช้บงัคบั ซึง่ไม่เป็นการขัดกบัรฐัธรรมนญู โดยศาลรฐัธรรมนญู

ได้เคยวนิจิฉยัเอาไว้ ตามค�าวนิจิฉยัที ่40 - 41/2546 แต่อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการทางแพ่งสามารถใช้ย้อนหลังไปถึงแค่

วันที่มีกฎหมายเก่ียวกับความผิดอาญา (ที่เป็นความผิดมูลฐาน) เริ่มมีผลใช้บังคับ เช่น พระราชก�าหนดการกู ้ยืมเงิน

ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2527 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส�านักงาน ปปง. 

ตรวจพบว่ามทีรพัย์สนิทีเ่ก่ียวข้องกบัการกระท�าผดิตามกฎหมายดงักล่าว โดยมีการกระท�าความผิดมูลฐานเม่ือปี พ.ศ. 2528 

และท�าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินในปีเดียวกัน เช่นน้ีก็สามารถใช้มาตรการทางแพ่งกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า

ความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ย้อนไปจนถึงวันที่มีการกระท�าความผิด และท�าธุรกรรมได้ แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาก่อนท่ี

พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มผีลใช้บงัคบั และคดีอาญาในความผดิมลูฐานขาดอายคุวาม

แล้วก็ตาม แต่หากมกีารกระท�าในปี พ.ศ. 2526 ท่ีอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชก�าหนดการกูย้มืเงนิท่ีเป็นการฉ้อโกง

ประชาชน พ.ศ. 2527 แต่ก็ไม่สามารถใช้มาตรการทางแพ่งเพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวได้ เนื่องจาก

ในปี พ.ศ. 2526 พระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  ยังไม่มีผลใช้บังคับ       
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  (6) ความแตกต่างระหว่างการริบทรัพย์สินทางแพ่งกับการริบทรัพย์สินทางอาญา      

  

 

 

พนักงานอัยการ ชั้นพิจารณาคดีของศาล หรือตัวหลบหนี

15
(พงศ์ธร  ทองด้วง, การแลกเปลี่ยนความรู้, 9 พฤษภาคม 2561)

14
(ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์, การแลกเปลี่ยนความรู้, 17 พฤษภาคม 2561)
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 9) กรณีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดเป็นทรัพย์สินที่สามารถด�าเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว 

 กรณีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดใด เป็นทรัพย์สินท่ีสามารถด�าเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว 

แต่ยังไม่มีการด�าเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือด�าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นผล 

หรอืการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

มากกว่า ก็ให้ด�าเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัติฯนี้ 

 ในการพจิารณาด�าเนนิการกบัทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิใด ลกัษณะการกระท�าความผดิทีส่�านกังาน ปปง. 

ด�าเนินการ ต้องมีลักษณะท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ความมัน่คงของประเทศ  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ หรอืระบบเศรษฐกจิการคลงัของประเทศ หรือเป็นการกระท�าความผิด

ข้ามชาติหรือเป็นการกระท�าขององค์กรอาชญากรรม หรือผู ้ทรงอิทธิพลที่ส�าคัญ เป็นตัวการ ผู ้ใช้ หรือผู ้สนับสนุน 

ทั้งนี้ ลักษณะการกระท�าความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ปปง. ก�าหนด 

 ยกตัวอย่างเช่น ในคดีความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ หากพนักงานสอบสวนในคดีอาญา มีการยึดทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด โดยทรัพย์สินที่ยึดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�าความผิด กรณีเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่

ของพนกังานสอบสวนในคดอีาญาจะต้องด�าเนนิการต่อไป แต่หากยังไม่มกีารด�าเนนิการกบัทรพัย์สินนัน้ตามกฎหมายดงักล่าว 

หรือด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดได้เพียงบางส่วน ก็สามารถใช้มาตรการทางแพ่งต่อทรัพย์สิน

ดังกล่าวได้ หรือด�าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล เช่น ศาลในคดีอาญามีค�าพิพากษายกฟ้อง และไม่มีการ

สั่งริบทรัพย์สิน ก็อาจใช้มาตรการทางแพ่งต่อทรัพย์สินดังกล่าวได้ เนื่องจากการพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีอาญาแตกต่าง

จากการพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีแพ่งตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว หรือแม้ว่าจะมีการด�าเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว 

แต่หากใช้มาตรการทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ด�าเนินการมาตรการทางแพ่งกับทรัพย์สินนั้นต่อไป เป็นต้น 

 2.2 มาตรการทางอาญาหรือการด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน

 เมื่อมีการกระท�าความผิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ผูท้ีก่ระท�าความผดิอาญาต้องถกูด�าเนนิคดีอาญาและริบทรพัยสินตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมทัง้มีการด�าเนนิมาตรการทางแพ่ง

ต่อทรัพย์สนิท่ีเกีย่วกบัการกระท�าผิด นอกจากนี ้ กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ยงัมบีทบัญญตัเิกีย่วกบั

ความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน อันเป็นมาตรการทางอาญา นอกเหนือจากการถูกด�าเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน

อีกต่างหาก โดยมีการบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน ไว้ในหมวด 1 บททั่วไป และบทก�าหนดโทษ 

ในหมวดที่ 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 1) ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

  (1) โอน รับโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิเพือ่ซกุซ่อนหรอืปกปิดแหล่งทีม่า

ของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท�าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง

ในความผิดมูลฐาน หรือ

  (2) กระท�าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออ�าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ�าหน่าย 

การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

  (3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็น

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 58
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(วีระพงษ์  บุญโญภาส, 2549, หน้า 14-15)

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระท�าความผิด ตามมาตรา 58 วรรคสอง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5
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 จากองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน จะเห็นได้ว่า ตาม (1) การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินท่ี

เกีย่วกบัการกระท�าความผิด จะต้องมีเจตนาพเิศษคอื เพือ่ซกุซ่อน หรอืปกปิดแหล่งท่ีมาของทรพัย์สนิ หรอืเพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่

ไม่ว่าก่อน ขณะ หรอืหลงัการกระท�าความผดิ มใิห้ต้องรบัโทษ หรอืรบัโทษน้อยลงในความผดิมลูฐาน ส่วนตาม (2) มเีจตนาพเิศษ 

คือ เพื่อปกปิดหรืออ�าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ�าหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน

ที่เก่ียวกับการกระท�าความผิด ซึ่งในการน�าสืบพยานหลักฐาน จะต้องน�าสืบให้เห็นถึงเจตนาพิเศษดังกล่าว ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2558 จึงได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติตาม (3) เป็นกรณีการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะท่ี

ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม

บทบัญญัติดังกล่าว น่าจะเป็นกรณีเพื่อเป็นการปิดช่องว่างของกฎหมายตาม (1), (2) ที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนาพิเศษ

จึงจะสามารถลงโทษผู้กระท�าความผิดได้ ซึ่งตาม (3) ในการน�าสืบพยานหลักฐานจึงเพียงน�าสืบให้เห็นว่าผู้กระท�าผิด

ได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท�าความผิด ก็เป็นความผิดฐานฟอกเงินตาม (3) ซึ่งเป็นการน�าสืบพยานหลักฐานที่ง่ายกว่า (1), (2) แต่อย่างไรก็ดี 

ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาว่า หากตัวผู ้กระท�าความผิดมูลฐานเองซึ่งได้ทรัพย์สินมาจากการกระท�าความผิดมูลฐาน 

โดยยังไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ผู้กระท�าความผิดมูลฐานจะผิดฐานฟอกเงินตาม (3) นอกเหนือจาก

ความผิดมูลฐานหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้มีความเห็นออกไป 2 แนวคือ แนวที่หนึ่งเห็นว่า ผู้กระท�าความผิดมูลฐานผิดฐาน

ฟอกเงินตาม (3) ด้วย เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ส่วนแนวที่สองเห็นว่า ผู้กระท�าความผิดมูลฐานไม่ผิดฐาน

ฟอกเงินด้วย กรณีดังกล่าวคงต้องรอแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาต่อไป 

 2) ความผิดอาญาฐานฟอกเงินไม่มีบทสันนิษฐานในการผลักภาระการพิสูจน์ ดังนั้นในการน�าสืบพยาน หลักฐาน

ในชัน้ศาล จึงต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย โดยขอยกตัวอย่างจากแนวค�าพพิากษาของศาลทีเ่กีย่วกบัความผดิฐานฟอกเงนิ 

ดังนี้ ค�าพิพากษาฎีกาที่ 2267/2550 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่น�าสืบในการกระท�าความผิด

ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ โจทก์จึงมีหน้าที่น�าสืบเพื่อให้รับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จ�าเลยทั้งสองเป็นผู้กระท�าความผิดจริง 

เมือ่โจทก์ไม่ได้น�าสืบให้เห็นพฤตกิารณ์ของจ�าเลยท้ังสองก่อนถกูจบักมุว่า จ�าเลยทัง้สองมพีฤตกิารณ์จ�าหน่ายเมทแอมเฟตามนี

จนมีรายได้น�าไปซื้อทรัพย์สินของกลาง ล�าพังจากการสอบสวนพบว่าจ�าเลยที่ 1 ไม่ได้ประกอบอาชีพ และจ�าเลยท่ี 2 

ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะสันนิษฐานว่าจ�าเลยทั้งสองไม่มีรายได้เพียงพอที่จะซ้ือทรัพย์สินของกลาง 

ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ย่อมเป็นผลร้ายแก่จ�าเลยทั้งสอง พยานหลักฐานที่โจทก์น�าสืบมีความสงสัย

ตามสมควรว่า จ�าเลยทั้งสองรับโอนหรอืเปลีย่นสภาพทรพัย์สินเกีย่วกบัการกระท�าความผดิเพ่ือซกุซ่อนหรอืปกปิดแหล่งทีม่า

ของทรัพย์สินหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จ�าเลยท้ังสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

 3) ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ไม่ผูกติดกับคดีอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน ดังน้ันเม่ือมีความผิดอาญา

มลูฐานเกดิขึน้ ไม่ว่าจะมกีารด�าเนนิคดอีาญาในความผิดมลูฐาน หรอืมกีารสัง่ไม่ฟ้องในความผดิมูลฐาน หรอืศาลมคี�าพิพากษา

ยกฟ้องในความผดิมูลฐาน กย็งัสามารถด�าเนินคดอีาญาฐานฟอกเงนิได้ ค�าพพิากษาฎกีาที ่ 9092/2533 กรณีไม่จ�าต้องอาศยั

ความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องมีการด�าเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน หรือมีค�าพิพากษาลงโทษผู้กระท�าความผิด

มลูฐานเสยีก่อน จึงจะด�าเนนิคดกีบัผู้กระท�าความผดิฐานฟอกเงนิทีไ่ด้มาจากการกระท�าความผดิมูลฐานได้ ทัง้ในการพพิากษา

คดีอาญาก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ศาลจ�าต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในค�าพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น
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 4) การสนับสนุน หรือช่วยเหลือการกระท�าความผิดก่อนหรือขณะกระท�าผิดฐานฟอกเงิน  การจัดหา หรือให้เงิน

หรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระท�าการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระท�าความผิดหลบหนี หรือเพื่อมิให้

ผูก้ระท�าความผดิถกูลงโทษ หรอืเพือ่ให้ได้รบัประโยชน์ในการกระท�าความผดิ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

 

 5) การพยายามกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับ

ผู้กระท�าความผิดส�าเร็จ

 

 6) การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน  

  (1) การสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษ

กึ่งหน่ึงของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น 

  (2) ถ้าได้มีการกระท�าความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันดังกล่าว ผู ้สมคบกันนั้น

ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น 

  (3) ในกรณีที่ความผิดได้กระท�าถึงขั้นลงมือกระท�าความผิด แต่เน่ืองจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบ

ท�าให้การกระท�านัน้กระท�าไปไม่ตลอด หรอืกระท�าไปตลอดแล้วแต่การกระท�านัน้ไม่บรรลผุล ผูส้มคบท่ีกระท�าการขดัขวางนัน้ 

คงรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดน้ัน 

  (4) ถ้าผู้กระท�าความผิดตาม (1) กลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมี

การกระท�าความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้น้ันหรือลงโทษผู้น้ันน้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้เพียงใดก็ได้

  

 7) หากผู้กระท�าความผดิเป็นเจ้าพนกังาน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุสิภา สมาชกิสภาท้องถิน่ ผูบ้รหิาร

ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการ

หรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน 

หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดน้ัน

หากผู้กระท�าความผิดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท�าความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

 

 8) กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือ

ข้าราชการผูใ้ดกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรือกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในการยตุธิรรมตามทีบั่ญญตัไิว้

ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดตามหมวด 1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

 ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วม

ในการกระท�าความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู ้ใช้ หรือผู ้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ

ผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง
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  9) ผู้ใดกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระท�านอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่

ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

  (1) ผู้กระท�าความผิดหรือผู้ร่วมกระท�าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย

  (2) ผู้กระท�าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร 

หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

  (3) ผู้กระท�าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระท�า

เกิดขึ้นในเขตอ�านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้น้ันออกไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

 ทั้งนี้ ให้น�ามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

 10) การมีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินของส�านักงาน ปปง.

   (1) ส�านักงาน ปปง. จะกล่าวโทษในคดีอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวน ต่อเมื่อกองข่าวกรอง

ทางการเงิน หรอืกองคดขีองส�านกังาน ปปง.ด�าเนนิการตรวจสอบ หรอืจากการวเิคราะห์และตรวจสอบธรุกรรม พบพฤตกิารณ์

และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวโทษในความผิดฐานฟอกเงิน ก็จะส่งเรื่องไปยังกองกฎหมายเพื่อเสนอเลขาธิการ

คณะกรรมการ ปปง. พิจารณาสั่งการให้ด�าเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน      

  (2) ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. และพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. มีอ�านาจจับผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงินและ

บันทึกถ้อยค�าผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง   

  (3) ในกรณท่ีีมกีารร้องทกุข์ หรอืกล่าวโทษ หรอืจบักมุด�าเนนิคดใีนความผดิมลูฐาน ให้พนักงานสอบสวน

แห่งท้องที ่หรอืหน่วยงานซึง่มอี�านาจหน้าที่ท�าการสอบสวนในความผิดดังกล่าว ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนว่า ม ีหรอืมเีหตุ

อนัควรเช่ือว่ามีการกระท�าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่  

หากปรากฏว่ามีการกระท�าความผิดฐานฟอกเงินฐานหน่ึงฐานใด ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการสืบสวนสอบสวน

ในความผดิฐานนัน้ แล้วรบีรายงานส�านกังาน ปปง. ตามแบบทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการ ปปง. ประกาศก�าหนด  แต่ในทางปฏิบตัิ

แม้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ท�าการสอบสวนในความผิดมูลฐาน ได้ด�าเนินการสืบสวน

สอบสวนแล้ว ยังไม่พบว่ามีการกระท�าความผิดอาญาฐานฟอกเงิน อาจรายงานต่อส�านักงาน ปปง. ตามแบบที่เลขาธิการ

คณะกรรมการ ปปง. ประกาศก�าหนดก็ได้

                (4) ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่ส�านักงาน ปปง. ได้รับรายงาน หากเลขาธิการ

คณะกรรมการ ปปง. เห็นสมควร อาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟัง

การสอบสวนได้ และเลขาธกิารคณะกรรมการ ปปง. หรือพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้รบัมอบหมาย อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวน

แห่งท้องที ่ หรือหน่วยงานซึง่มหีน้าท่ีท�าการสอบสวนท�าการสบืสวนสอบสวนในคดคีวามผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ

ก็ได้  

 จากมาตรการตามกฎหมายว่าการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงินที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เมื่อพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษเข้าใจสาระส�าคัญของมาตรการได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็น่าที่จะสามารถด�าเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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  กรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการแผนการปราบปรามยาเสพติดอย่างไร ?

 นบัแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่มีอิทธิพล ได้มีการ

ด�าเนนิคดพีเิศษภายใต้ความร่วมมือด้านการปฏิบตักิารสืบสวนสอบสวนร่วมกบัหน่วยงานปราบปรามยาเสพตดิ โดยใช้มาตรการ

การสืบสวนสอบสวนด้วยวิธีพิเศษเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติมาโดยตลอด และ

มีผลงานการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจ�านวนหลายคดี เช่น การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดที่มีอิทธิพล

ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การปราบปรามมาเฟียยาเสพติดชาวต่างชาติที่เข้ามาท�าธุรกิจผิดกฎหมาย 

การฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด การปฏบัิตภิารกจิดงักล่าวเป็นความภาคภมิูใจ และสร้างชือ่เสยีงให้กบักรมสอบสวนคดพีเิศษ

แม้ว่าความผิดตามกฎหมายยาเสพติดไม่อยู ่ในบัญชีท้าย หรือ กฎกระทรวง แต่เนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษ

ได้พิจารณามีมติให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับด�าเนินคดีพิเศษ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เข้ามาด�าเนินการในการบูรณาการมาตรการทางกฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ

 1. ที่มาของภารกิจด้านยาเสพติด

  นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้มคี�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรทีี ่285/2562 เรือ่ง จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการ/ผู้อ�านวยการ

ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ มีหน้าที่

น�านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจากคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไปสู่การปฏิบัติ

 กรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นหน่วยงานด�าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปราบปรามยาเสพตดิ 

ตามแผนงาน/แนวทางการปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

จึงมีค�าสั่งจัดตั้งส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น (ปี 2562 มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

จ�านวน 6 นาย) ได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบด�าเนินการในการรองรับภารกิจตามแผนปราบปรามยาเสพติด

ของรัฐบาล โดยเน้นการด�าเนินการสนับสนุนหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด ต�ารวจปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน 

ป.ป.ส. เป้าหมายการขยายผลกับผู้กระท�าความผิดในระดับผู้สั่งการ นายทุน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับประโยชน์หรือผู้อยู่เบื้องหลัง

ในการผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่ายยาเสพตดิ สารตัง้ต้น และอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิตยาเสพตดิ รวมทัง้เครือข่ายการฟอกเงนิ

จากการค้ายาเสพตดิ และเครอืข่ายกลุม่ธุรกจิข้ามชาติทีม่คีวามเกีย่วข้องเช่ือมโยงกับเครอืข่ายการค้ายาเสพตดิระหว่างประเทศ

 

  

 

การด�าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
นายณัฏฐพล หงสกุล

1

1
ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 ทัง้นี ้ เนื่องจากการปราบปรามด�าเนินคดีความผิดตามกฎหมายยาเสพติดโดยล�าพัง ไม่สามารถน�าพยานหลกัฐาน

มาเชื่อมโยงพิสูจน์ความผิดเพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน 

ปกปิดวิธีด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดมีการพัฒนาเชื่อมโยงกับเครือข่าย

อาชญากรรมการกระท�าความผิดอาญาอื่น ๆ เช่น เครือข่ายการพนันออนไลน์ เครือข่ายการฉ้อโกง เครือข่ายการฟอกเงิน 

เครือข่ายการค้าสัตว์ป่า เครือข่ายการค้ามนุษย์ เครือข่ายการค้าอาวุธสงคราม เครือข่ายการปลอมแปลงเงินตรา ฯลฯ 

โดยการใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ด�าเนินการ เป็นแหล่งหลบซ่อน แหล่งฟอกเงินในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนั้น 

กรอบการด�าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู ่ให้สามารถท�าลายเครือข่าย

นักค้ายาเสพติดได้อย่างครอบคลุม และไม่ซ�้าซ้อน 

  2. แนวทางการด�าเนินการที่ผ่านมา

 2.1 การบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ตามค�าสั่งศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดแห่งชาติท่ี 11/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะท�างานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เพื่อการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายองค์กรยาเสพติดข้ามชาติ และการฟอกเงิน

ยาเสพติดที่มีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการน�ามาตรการการตรวจสอบทางกฎหมายภาษี การตรวจสอบตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การตรวจสอบกลุ่มโพยก๊วนร้านแลกเงินที่มีพฤติการณ์สนับสนุนการฟอกเงิน

ของเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ

  กรณีสืบสวนขยายผลเพื่อบังคับใช้กฎหมายเครือข่ายยาเสพติดชาวมาเลเซียที่ลักลอบส่งออกไอซ์ 282 กิโลกรัม  

 เมื่อวันพฤหัสที่ 20 เมษายน 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดก�าลังเข้าร่วมตามแผนปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี 

60/3 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ส�านักงาน ป.ป.ส. กองทัพภาคที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร เพือ่ตรวจสอบและหาพยานหลกัฐานในการกระท�าความผดิฐานฟอกเงนิ 

และความผดิอืน่ ๆ ตามหมายค้นของศาลอาญา ในพืน้ทีจั่งหวดัสงขลา 18 แห่ง โดยเป็นสถานทีต่ัง้บรษิทัในเครือข่ายธรุกจิของ

ชาวมาเลเซยีในอ�าเภอสะเดา จ�านวน 17 แห่ง และอาศยัอ�านาจตามค�าสัง่กฎอัยการศกึจ�านวน 1 แห่ง เพือ่ตรวจสอบเอกสาร

และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ และบริษัทต้องสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของเครือข่ายยาเสพติด 

ตามทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษเป็นผูร้บัผิดชอบการด�าเนินมาตรการการตรวจสอบทางกฎหมายภาษ ีและการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว
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  1) ปฏบิติัการเข้าตรวจสอบเอกสารทางบญัชี การเงนิ และทรพัย์สนิ ของบรษิทักลุม่บรษัิทข้ามชาต ิร่วมกับ

เจ้าหน้าท่ีจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�านักงาน ป.ป.ส. โดยการสุ่มตรวจสอบเอกสาร 

ซึ่งพบความผิดปกติของเอกสารบางส่วน จึงได้ท�าการตรวจยึดเอกสารบางส่วน และขอส�าเนาเอกสารบางรายการ

เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าการตรวจสอบ

  2) การเข้าตรวจสอบบรษิทั พบว่าเป็นบ้านพกัอาศยั ไม่เคยมีสภาพการประกอบธรุกิจ และกรรมการบรษิทัฯ 

ได้ย้ายไปมีภูมิล�าเนาอยู ่ที่จังหวัดเชียงราย และตรวจสอบพบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหลายรายการ รวมทั้งข้อมูล

ในคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้ารหัส และลบทิ้ง โดยเบื้องต้นทราบว่าท่ีดินตามเอกสารดังกล่าวมีชาวมาเลเซีย ซึ่งเป็นสามี

ทีเ่สยีชวีติไปแล้ว เป็นผูค้รอบครอง และเป็นผู้บริหารจัดการในธุรกิจ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบได้พบพฤติการณ์อันอาจเข้าข่าย

การกระท�าความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

สอบสวนเป็นคดีพิเศษของกองคดีความมั่นคง

  3) การตรวจสอบร้านแลกเงินท่ีต้องสงสัยว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการฟอกเงินของเครือข่ายยาเสพติด

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท�าการสืบสวนเส้นทางการเงิน และได้น�ามาตรการการตรวจสอบรายได้ทางกฎหมายภาษี

มาด�าเนินการ โดยเบ้ืองต้นได้มีการประเมินเรียกเก็บภาษีได้จ�านวน 3,500 ล้านบาท และยังมีการด�าเนินร่วมกับ

กรมสรรพากรในการตรวจสอบกับนิติบุคคลที่เก่ียวข้องอยู่

 2.2  การบูรณาการปฏิบัติการจับกุม และขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดรายส�าคัญ การปฏิบัติการยุทธการ

ชัยยะสยบไพรี เพื่อด�าเนินการต่อเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดรายส�าคัญ ในการร่วมบูรณาการปิดล้อม จับกุม ตรวจค้น

เครือข่ายยาเสพติดรายส�าคัญ ตามยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยา และผู้ค้ายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู ้ค้ายาเสพติด นโยบายการปราบปรามยาเสพติด 

แผนปฏบัิตกิารปราบปรามยาเสพตดิ โดยกองคดคีวามมัน่คงได้มอบหมายให้ส่วนป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจดัชดุปฏบิตักิาร

เข้าร่วมปฏิบัติการปิดล้อม จับกุม ตรวจค้น ตรวจยึดพยานหลักฐานเอกสารทางการเงิน เพื่อขยายผลการด�าเนินการ

ทางด้านทรัพย์สินการตรวจสอบการประกอบกิจการธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กองบญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ ส�านักงาน ป.ป.ส. ส�านกังาน ปปง. ในการสบืสวน

สอบสวนเครอืข่ายยาเสพตดิรายส�าคัญ ตามยุทธการชัยยะสยบไพรี อาท ิ
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 กองคดีความมั่นคง โดยส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีการขยายผลการสืบสวนโดยรวบรวมข้อมูล

พฤตกิารณ์เครอืข่ายผูเ้กีย่วข้อง ข้อมูลทางการเงนิ น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยง พบว่ามีการใช้ระบบการผ่านเครือข่าย

ผ่านการค้าสินค้าชายแดนที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ในการขนส่งล�าเลยีง

ทางทะเล โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษได้ร่วมกบัหน่วยงานปราบปรามยาเสพตดิทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ในการขยายผล

ไปยังผู้สั่งการ กลุ่มนายทุน เครือข่ายฟอกเงิน เครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

 

เครือข่ำยท้ำวศรีสุก เชื่อมโยงเครือข่ำยไซซะนะ เครือข่ำยฟอกเงินแม่สำย

เครือข่ำยยำเสพติดฟอกเงินพื้นที่แม่สอด
เครือข่ำยเครือข่ำยค้ำยำเสพติดพื้นที่ภำคกลำง 

เครือข่ำยแฝดนรกคริสเนอร์ จังหวัดลพบุรี
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 2.3 การขยายผลการด�าเนินคดีพิเศษองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติรายส�าคัญ

กรณีการขยายผลคดีพิเศษเครือข่ายลักลอบจ�าหน่ายสารตั้งต้น ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน (คดีพิเศษที่ 52/2555)

 เมื่อปี พ.ศ. 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประสานความร่วมมือส�านักงาน ป.ป.ส. สืบสวนติดตามจับกุม 

ZUN CHEN WANG ผู ้ต ้องหาตามหมายจับคดีพิเศษที่ 52/2555 เป็นตัวการ ผู ้ ส่ังการ กลุ ่มว้า ท่ีลักลอบเข้ามา

ในประเทศไทย ในการรวบรวมจัดหาสารตัง้ต้นยาแก้หวดัท่ีมส่ีวนผสมซโูดอเีฟดรีน หลงัจากถกูออกหมายจบั ได้หลบหนไีปยัง

พื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนพบว่าหลบหนีอยู่ที่ท่าขี้เหล็ก จึงได้ประสานส�านักงาน ป.ป.ส. 

ใช้ความร่วมมอืโครงการแม่น�า้โขงในการตดิตามจับกมุ ปัจจุบันถูกควบคุมตัวที่เรือนจ�าเชียงตุง สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

ขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปยังส�านักงานอัยการสูงสุด เพื่อด�าเนินเพื่อขอรับตัวมาด�าเนินคดีในประเทศไทย

 การขยายผล ด�าเนินคดีฟอกเงินกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการตรวจสอบมาตรการทางภาษีกับ

บริษัทยารายใหญ่ พบว่ามีการปกปิดเงินจากการจ�าหน่ายยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน โดยใช้บัญชีนอมินี

ในการรับเงินโอนเงิน ประเมินรายได้จากการลักลอบจ�าหน่าย ประมาณ 2,300 ล้านบาท และพบที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ 

โดยได้สรุปส�านวนเรื่องสืบสวน ส่งกรมสรรพากรเพื่อด�าเนินการประเมินเรียกช�าระภาษีต่อไป
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กรณีกลุ ่มคนสีผิวแถบแอฟริกันลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศไทยไปประเทศญ่ีปุ ่น (คดีพิเศษที่  47/2562)

 การประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติ

เอกฉันท์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณีกลุ่มคนผิวสีประเทศแถบแอฟริกันค้ายาเสพติดข้ามชาติจากประเทศไทยส่งไปยัง

ประเทศญี่ปุ่น ในห้วงเดือนเมษายน 2560 - มกราคม 2561 เป็นความผิดทางอาญาอื่น เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 

วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
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 ข้อเท็จจริง

 ในช่วงเดือนเมษายน 2560 - มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ�าท่าอากาศยานประเทศญ่ีปุ่น ได้จับกุม

คนไทยพร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ ที่ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางหรือซุกซ่อนภายในร่างกายจ�านวน 17 คร้ัง 

ผู้ต้องหา 21 คน รวมยาเสพติดที่ยึดได้จ�านวน 30 กิโลกรัม รวมมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท โดยเป็นการเดินทาง

ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จากข้อมูลในการสืบสวน 17 คดี ได้น�ามาขยายผล 

พบพฤติการณ์ ดังนี้

 การด�าเนินการ

 - การสืบสวนสอบสวน พบว่าเป็นการกระท�าขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตัวการ หรือผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน

อยู่เบ้ืองหลังผู้กระท�าความผิด เครือข่ายกลุ่มคนผิวสีประเทศแถบแอฟริกันมีทั้งกลุ่มคริสต์และมุสลิม ซึ่งยังไม่ถูกจับกุม

ด�าเนนิคดตีามกฎหมาย และยังคงใช้ประเทศไทยเป็นถิน่พ�านกัและตัง้ฐานการกระท�าความผดิ ตลอดจนมอีทิธพิลในพืน้ทีเ่ฉพาะ 

ท�าให้การเข้าปฏิบัติการเป็นไปได้ยาก เช่น ย่านประตูน�้า ย่านสุขุมวิท นอกจากนี้ยังพบว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น เช่น 

หลอกลวง ฉ้อโกง ปลอมเอกสาร ค้าประเวณี ฟอกเงิน เป็นต้น

  - อัยการสูงสุดได้มอบหมายคณะพนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบสวน กับคณะพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ 

และท�าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางตามความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา (MLAT) ในการรวบรวมพยานหลักฐาน

จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อการด�าเนินคดีพิเศษกับตัวการ นายทุน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในทุกมาตรการ

ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายยาเสพตดิ กฎหมายฟอกเงนิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว มาตรการทางภาษี 

และความผิดอาญาอื่น เป็นต้น

  - เจ้าหน้าทีต่�ารวจญีปุ่น่ ได้ให้ความร่วมมอืในการแจ้งข้อมลูเบือ้งต้น เครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง 4 กลุม่ ในการขยายผล

และวางแนวทางพัฒนากลไกความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ส. ต�ารวจญ่ีปุ่น เพื่อการขยายผล

ด�าเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
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  ปรากฏการณ์ของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ด้านการติดต่อสื่อสาร การส่งผ่านข้อมูล ที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีความเจริญทางด้านวัตถุอย่างก้าวกระโดด 

แต่ความเจริญทางด้านวัฒนธรรมยังไม่อาจปรับตัวได้ทัน ย่อมก่อให้เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรม (Cultural lag) 

ในบางกลุ่มคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�าพัง กลุ่มผู้ที่ก�าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 

หรือกลุ่มเยาวชน เป็นต้น ที่มักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ๆ ของอาชญากร  ซึ่งจะเป็นช่องว่างให้อาชญากรใช้เป็นโอกาส

ในการประกอบอาชญากรรม ดังเช่น ปัญหาการรับจ้างการเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

การถูกหลอกลวงให้ท�าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ทั้งที่ตนเองอาจจะตกป็นเหยื่อก็ดี หรือกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการ

ด้วยความไม่รู ้ก็ดี ย่อมน�ามาซึ่งความเดือดร้อนในทางคดีในด้านความสูญเสียทรัพย์สิน ในบางกรณีอาจเกิดอันตราย

ถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้ตลอดจนภาวะความล่มสลายทางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่บีบรัด (ซึ่งผู้เขียน

เห็นว่าเป็นประเด็นส�าคัญของการฟักตัวสะสมของปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน) ท�าให้การยึดเหน่ียวด้านความสัมพันธ์

ภายในครอบครัว (Family Bond) จากครอบครัวขยาย (Extended Family) ท่ียังมีครอบครัวมากกว่าหนึ่งรุ ่น

อาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งต้องแยกออกไป

พักอาศัยเพียงล�าพัง เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญที่ไม่อาจมองข้ามไป

 ดังนั้น ในบทความฉบับนี้ ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบายปัญหาอาชญากรรม 

โดยเฉพาะคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ในรูปแบบที่ผู้อ่านทุกวัยเข้าใจได้ง่าย 

ไม่เน้นในเชิงวิชาการ หรือเฉพาะแต่คดีที่เป็นคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้น นอกจากนี้ 

จะมีการอ้างอิงที่มาของเนื้อหาบางส่วนบ้างเพื่อความถูกต้องทางจริยธรรมในการน�าเสนอบทความสู่สาธารณะ รวมไปถึง

อาจจะน�าเสนอการออกแบบทางนโยบาย และการออกแบบลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อป้องกันอาชญากรรม

ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานไปจนถงึอาชญากรรมทีซั่บซ้อน ทัง้นี ้ ข้ึนอยูก่บัพืน้ทีใ่นบทความจะสามารถอ�านวยให้เพยีงใด เพ่ือเป็นการ

ให้ความรู้แก่สังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักว่า ปัญหาอาชญากรรมมิได้เกิดขึ้นแต่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ 

หรือพื้นที่ที่สิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานยังเข้าไปไม่ถึงดังเช่นในอดีต แต่ปัญหาอาชญากรรมในยุคปัจจุบันอาจจะ

อยู่ใกล้ตัวทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

 

เวทีความคิด: เข้าใจอาชญากรรมด้วยอาชญาวิทยา ฉบับประชาชน ตอนที่ 1
(Understanding Crime with Criminology, Public sector version #1)
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  ประการแรก ผู้เขียนขอท�าความเข้าใจกับทุกท่านเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน โดยเริ่มจากความหมาย

ของค�าว่า อาชญากรรม (Crime) คือ พฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทางอาญา และรัฐได้ก�าหนดบทลงโทษ

นั้นไว้ในกฎหมาย รวมท้ังเป็นพฤติกรรมกระท�าผิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมมากกว่าผลกระทบ

ต่อเหย่ือเฉพาะราย  ซึง่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม (Social Phenomenon) อย่างหนึง่ทีเ่กดิขึน้ควบคู่มากบัสงัคมมนษุย์ 

เพียงแต่การให้ความหมายของพฤติการณ์ และวิธีการด�าเนินการกับอาชญากรรมนั้น อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท

ของแต่ละสังคม ท้ังนี้ ในวงจรของอาชญากรรมจะประกอบด้วยผู้กระท�าผิด (Criminal) เหยื่อ (Victim) และพยาน

(Witness) รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งต่างก็ได้รับ

ผลกระทบจากอาชญากรรมนั้น ๆ โดยตรงส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู ่กับพฤติการณ์ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม

ประชาชนโดยทัว่ไป แม้จะไม่ได้เข้าไปเกีย่วข้องกบัอาชญากรรมนัน้ ๆ โดยตรงก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้จากอาชญากรรมต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยค�าอธิบายทางอาชญาวิทยา เพื่อให้เกิดความตระหนัก และรู้เท่าทันกับรูปแบบของอาชญากรรม

ที่มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคม จะได้ไม่กลายเป็นคนหลงยุคหรือเป็นเหยื่อ

ของอาชญากรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 ประการทีส่อง การทีจ่ะสามารถอธิบายปัญหาอาชญากรรมนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัหลกัวชิาอาชญาวทิยา (Criminology) 

ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาถึง สาเหตุแห่งอาชญากรรมในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ของสังคม การด�าเนินการของสังคมที่ปฏิบัติต่อ

ผู้กระท�าผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  ลักษณะ และประเภทของอาชญากรรม การป้องกัน แก้ไข และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการน�าค�าอธิบายไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ  ที่มีความล้าสมัยให้เท่าทัน

กับปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนการน�าไปก�าหนดเป็นนโยบายในการป้องกันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อีกด้วย

 หลักวิชาที่กล่าวถึงข้างต้นจะปรากฏในรูปแบบของทฤษฎีซึ่งมีมากมายหลากหลายทฤษฎี และมีวิธีการอธิบาย

ทีแ่ตกต่างกนัไปตามปรบิทของสงัคมในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ในที่นี้ ผู้เขียนจะน�าเอาหลักทฤษีทางอาชญาวิทยา

ที่เหมาะสมอธิบายเหตุการณ์มาน�าเสนอ (ซึ่งแน่นอนว่ามีมากกว่าหนึ่งทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

เพราะไม่อาจใช้ทฤษฎีเดียวในการอธิบายได้ - ผู ้เขียน) เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจในปัญหาอาชญากรรมนั้น ๆ 

ส�าหรับผู ้อ ่านที่มีความหลากหลายเช่นกันด้วย

 

  

 

2

3

2
John E. Conklin, Criminology. Macmillan Publishing Co., Inc., 1981, pp. 2.
3
Sutherland, Edwin H, Principles of Criminology, Chicago: University of Chicago Press, 1924, pp. 3.
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  ในช่วงเวลาที่ผู ้เขียนก�าลังเขียนบทความฉบับนี้ มีกรณีเหตุการณ์อาชญากรรมท่ีโด่งดังคือ ข้าราชการระดับ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ติดท่อเก็บเสียง (Silencer) บุกเด่ียว

ปล้นร้านทอง ออโรร่า ในห้างโรบินสัน จังหวัดลพบุรี ได้ทองค�ารูปพรรณไปน�้าหนักประมาณ 28 บาท โดยใช้อาวุธปืน

ยิงผู้บริสุทธิ์จนเสียชีวิตไป 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บจ�านวนหน่ึงน้ัน สื่อมวลชนต่างๆก็พยายามที่จะวิเคราะห์ และน�าเสนอ

ถึงมูลเหตุจูงใจในการก่ออาชญากรรมในครั้งนี้ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด ผู้เขียนจึงขอหยิบยกเอาเหตุการณ์ดังกล่าว

 ผู้เขียน ใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาหลาย ๆ ทฤษฎีมาประกอบการอธิบาย เน่ืองจากการที่ผู้กระท�าผิดตัดสินใจ

ที่จะประกอบอาชญากรรมนั้น ย่อมมีหลายๆเหตุผลมาสนับสนุนความคิดก่อนที่จะลงมือกระท�าผิด และในกรณีเหตุการณ์

ปล้นทองข้างต้นเช่นกัน ผู้เขียนเห็นว่าควรเริ่มต้นการอธิบายอาชญากรรมด้วยทฤษฎีของส�านักอาชญาวิทยาคลาสสิค 

(The Classical School of Criminology) เกิดขึ้นในยุโรปสมัย ศตวรรษที่ 18 อันเป็นยุคแสงสว่างทางปัญญา 

(Enlightenment) ทฤษฎีเจตจ�านงอิสระ (Free will) ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอิสระที่จะคิด ท�าสิ่งใดด้วยตัวของเขาเอง 

มนษุย์มีความสามารถในการใช้เหตผุล ดงันัน้ เมือ่มนุษย์กระท�าสิง่ใดลงไป โดยการตดัสนิใจ และการใช้เหตผุลของตนเองแล้ว 

เขาก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระท�าลงไป หากกระท�าผิดย่อมต้องได้รับการลงโทษ การท่ีสังคมลงโทษบุคคลน้ัน

ก็เพราะว่าเขาได้กระท�าความผิด และเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับ การที่อาชญากรคิดที่จะลงมือกระท�าผิดจนความผิด

ส�าเร็จนัน้อาจกล่าวได้ว่าได้สมคัรใจทีจ่ะประกอบอาชญากรรมด้วยเจตจ�านงอสิระ ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ

หรือกระท�าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะย่อมทราบดีว่าผลสุดท้ายหากถูกจับกุมด�าเนินคดีจะได้รับโทษเช่นไร เว้นแต่

เป็นการกระท�าความผิดที่เป็นความบังเอิญ โอกาสเปิดหรือสถานการณ์เอื้ออ�านวย ซึ่งก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่จะมาใช้อธิบาย

 พฤติการณ์แห่งคดี เริ่มจากมีการตระเตรียมการด้วยการพาภรรยามาท�าทีซื้อทองที่ร้านดังกล่าวก่อนหน้าเกิดเหตุ 

เพือ่ส�ารวจพืน้ทีท่างหนทีไีล่ มกีารตระเตรยีมการเรือ่งยานพาหนะ อาวธุปืน เสือ้ผ้า - เครือ่งแต่งกาย สถานทีส่�าหรบัซกุซ่อนทอง

ท่ีได้จากการปล้น มีการลงมือกระท�าผิดอย่างไม่ลงัเลใจด้วยการใช้อาวธุปืนติดอปุกรณ์เกบ็เสยีงเข้าไปปล้นยงัร้านทองดงักล่าว 

ด้วยการยิงเปิดทางจ�านวนหลายนัดไปยังผู ้บริสุทธิ์ทั้ง ๆ ที่ผู ้ที่ถูกยิงมิได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู ้กระท�าผิดหรือ

เข้าไปท�าการขัดขวางแต่อย่างใด  จนกระทั่งสามารถปล้นเอาทองค�ารูปพรรณไปได้จ�านวนน�้าหนักเกือบ 30 บาท

เป็นผลส�าเร็จ และยังน�าเอาทองค�ารูปพรรณดังกล่าวไปซุกซ่อนไว้ที่บ้าน จากน้ันน�าเอาอาวุธปืนไปคืนบิดาตนเอง และ

น�าเอารถจักรยานยนต์ที่ใช้ปล้นไปคืนบิดาของภรรยา รวมทั้งยังกลับมาใช้ชีวิตตามปกติภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว

โดยมิได้เกิดความละอายต่อการกระท�าของตนแต่อย่างใด จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า อาชญากรรายน้ีได้สมัครใจ

ที่จะกระท�าผิด โดยคิดวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งความผิดส�าเร็จ รวมถึงการใช้ชีวิตภายหลังจากเกิดเหตุการณ์

แล้วอีกด้วย เป็นไปตามหลักทฤษฎีเจตจ�านงอิสระ (Free will) หากเจ้าพนกังานต�ารวจไม่สามารถหาพยานหลกัฐานมายืนยนั

และตรวจสอบด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนเชื่อว่าผู้กระท�าผิดรายนี้ยังคงลอยนวลได้อย่างไม่สะทกสะท้าน

 

  

 

4

4
http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41716-5.pdf 
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  ผู้เขียนเห็นว่า ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Choice Theory) เป็นอีกทฤษฎีที่สามารถน�ามา

อธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรมได้อย่างชัดเจน โดย ดร. จักรี ไชยพินิจ ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎกีารเลอืกอย่างเป็นเหตเุป็นผล

เป็นทฤษฎีที่มีอทิธพิลอย่างมากในวงวชิาการ และเป็นพื้นฐานแนวคิดที่มีความส�าคัญต่อญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมศาสตร์ 

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจ�านวนมาก 

ด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแสดงในระดับปัจเจกบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์อันเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

และสามารถปรับใช้ได้กับตัวแสดงในทุกสภาพสังคม ท�าให้ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุมีผลเป็นทฤษฎี ที่ได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลายในทางสังคมศาสตร์  

 นอกจากนี้ Cornish and Clark (1986) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจเจกชนมิได้คิด หรือตัดสินใจ ด้วยเหตุว่าจะกระท�าผิด

เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอื่นเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจคือ ช่วงเวลา และสถานที่ที่จะประกอบอาชญากรรมด้วย

  

 จากกรณทีีผู่เ้ขยีนยกมาเป็นตวัอย่างข้างต้น เมือ่น�าทฤษฎกีารเลอืกอย่างเป็นเหตเุป็นผล (Rational Choice Theory)

ซึง่ใช้เงือ่นไขของสถานที ่และโอกาสหรือเวลามาเป็นค�าอบิาย จะเหน็ได้ว่าเหตกุารณ์การปล้นร้านทองนัน้ ได้เกดิขึน้กบัร้านทอง

ทีม่สีาขาอยูใ่นห้างสรรพสนิค้า ถงึแม้ว่าจะเป็นสถานท่ีทีม่คีนพลุกพล่าน แต่ร้านมกัจะตัง้อยูบ่รเิวณใกล้ ๆ  กับระตทูางเข้า - ออก 

ทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามการก�าหนดพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า และเพื่อความสะดวกของลูกค้าผู้มาใช้บริการ นอกจากน้ี 

พื้นที่หน้าร้านทองมกัจะเปิดโล่ง ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานทางกายภาพ เช่น ไม่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กป้องกัน

การโจรกรรมที่แน่นหนาเหมือนกับร้านทองที่เปิดอยู่ตามปกติทั่วไป ไม่มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ

อาจจะไม่มีระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยตรงไปยังสถานีต�ารวจใกล้เคียงในพื้นที่ เป็นต้น ตลอดจนเรื่องของ

ระยะเวลาทีอ่าชญากรเลอืกใช้ในการประกอบอาชญากรรมคือ ช่วงเวลากลางคืนที่ใกล้เวลาห้างสรรพสินค้าปิดการให้บริการ 

เนือ่งจากเป็นช่วงเวลาทีม่ผู้ีใช้บรกิารน้อย พนกังานประจ�าร้านอาจจะลดความสนใจต่อผู้มาใช้บรกิารน้อยลงไปเนือ่งจากเตรยีม

ที่จะปิดบริการ และช่วงเวลากลางคืนนั้นการสังเกตจดจ�าต�าหนิรูปพรรณของอาชญากร ยานพาหนะ หรือเสื้อผ้า

ที่อาชญากรสวมใส่ ย่อมท�าได้ล�าบาก จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญท่ีท�าให้อาชญากรตัดสินใจดังกล่าว 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการน�าเอาทฤษฎีทางอาชญาวิทยาบางทฤษฎี มาอธิบายเหตุอาชญากรรม

ทีเ่กิดขึน้เพือ่ให้ท่านผูอ่้านได้เหน็แนวทางในการวิเคราะห์ว่า ปัจจยัหรอืเงือ่นไขใดบ้างทีอ่าชญากร คดิ ตระเตรยีมการ วางแผน 

ก่อนท่ีจะประกอบอาชญากรรม ส่วนการวเิคราะห์ในเชิงลกึของเหตกุารณ์ท่ีผูเ้ขยีนได้ยกมาเป็นตวัอย่างว่ามีมลูเหตจูุงใจใดบ้าง 

ตลอดจนการน�าเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมนั้น คงจะต้องติดตามอ่านในฉบับต่อไป 

 

  

 

5

6

5
ดร. จักรี ไชยพินิจ.วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 51-84
6
http://www.sccjr.ac.uk/wp-content/uploads/2016/02/SCCJR-Causes-of-Crime.pdf
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  “โลกยุคดิจิทัล” โลกที่มีความเจริญก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยี ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาเร็วเท่าใด โลกก็มีการ

เปลี่ยนแปลงเร็วเท่านั้น พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน เทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทและเกี่ยวข้อง

ในหลายรูปแบบ อาทิ การติดต่อสื่อสาร การวางแผนการท�างาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเดินทาง การซื้อสินค้า และ

บริการ การรักษาสุขภาพ การศึกษา การผลิตสินค้า ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีหากมีการบริหารจัดการที่ดี หรือมีการควบคุม

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะเกิดผลดี สร้างความพึงพอใจ สร้างความโดดเด่น หรือน�ามาซึ่งประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

แต่ในทางตรงกันข้าม หากขาดการบริหารจัดการที่ดี น�าไปใช้ผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ หรือขาดการควบคุมที่เหมาะสม 

จะน�ามาซึ่งความเสียหาย เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียชื่อเสียง ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้ง ความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือความมั่นคงของประเทศชาติได้

 

 คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อสังคมออนไลน์ ล้วนเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้

ในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสูงสุด  สื่อต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกน�าไปเป็นเครื่องมือ หรือ

อปุกรณ์ท่ีใช้ส่ือสารระหว่างกนัในเครอืข่ายทางสงัคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ  

ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ 

แต่หากไร้ซึ่งการควบคุมดูแลแล้ว อาจเกิดผลเสียที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(Ministry of Digital Economy and Society) ซ่ึงมภีารกิจในการก�าหนดมาตรฐาน และมาตรการในการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารของประเทศ จึงได้ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย ก�าหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ 

และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก�าหนดโทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการ และหลักเกณฑ์

ในการระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอ�านาจ

เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม

อ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้ึนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชนในการปฏิบัติ

ให้ถูกตามกฎหมาย ง่ายต่อการจดจ�า และสามารถน�าไปบอกต่อ ในบทความนี้จึงขอใช้ค�าย่อ พ.ร.บ. คอมฯ ปี 60 และ 

พ.ร.บ. คอมฯ ปี 50 แทนการเขียนชื่อกฎหมายฉบับเต็มเพื่อประหยัดพื้นที่ในการน�าเสนอ แต่ก่อนอื่นจะต้องทราบก่อนว่า

ผิด พ.ร.บ.คอมฯ จับจริง
ดร.ปริญญา นิราศนภาภัย

1

1
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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2
Spam mail คือ E-mail ที่ไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่งที่ถูกส่งมาจากที่ผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร (โดเมนที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตน) ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ส่งอีเมล์
ลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะใช้เป็นการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ก่อกวน เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะส่งเพื่อก่อกวน หรือกระจายข้อความที่ไม่พึงประสงค์ อาจจะมีการฝัง 
Script (สคลิปต์) ต่างๆ ไว้ในไฟล์เอกสารที่แนบมากับ อีเมล์ นั้นด้วย ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์นั้นหรือดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ อาจ
จะท�าให้เกิดความเสียหายได้

 1. พ.ร.บ.คอมฯ ปี 60 จะต้องใช้ควบคู่กับ พ.ร.บ.คอมฯ ปี 50 เน่ืองจาก มีการยกเลิกความในบางมาตรา และ

ให้ใช้ความตาม พ.ร.บ.คอมฯ ปี 60 แทน อีกทั้ง ได้มีการเพิ่มความในบางมาตราและในเพิ่มความในบางวรรค ใน พ.ร.บ. 

คอมฯ ปี 50 จึงจ�าเป็นที่จะต้องอ่านหรือดูไปควบคู่กันทั้งสองฉบับ 

 2. ผู้ที่กระท�าผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ ปี 60 จะต้องถูกระวางโทษจ�าคุก หรือปรับตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีอัตรา

โทษสูงสุด คือ จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท แล้วแต่กรณีฐานความผิด

 3. เฉพาะบางฐานความผิดในกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

 การกระท�าดังต่อไปนี้ เข้าข่ายกระท�าความผิด พ.ร.บ.คอมฯ 

 1. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ หรือน�าข้อมูลผู้อ่ืนไปเปิดเผย

โดยมชิอบ หรอืดกัรบัข้อมลูคอมพวิเตอร์ของผูอ้ืน่ทีอ่ยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการท�าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ของผู้อื่นเสียหาย ท�าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน กล่าวง่าย ๆ คือ ใครก็ตามที่เข้าไป

เจาะข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้อนุญาต หรือเข้าไปปล่อยไวรัส มัลแวร์เข้าคอมพิวเตอร์ผู้อื่น 

เพื่อเจาะข้อมูลบางอย่าง หรือแฮคเกอร์ที่เข้าไปขโมยข้อมูลของผู้อื่น หรือกลุ่มที่จะเข้าไปท�าลายระบบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ขัดขวางการเข้าสู่ระบบให้บุคคลอื่นใช้การไม่ได้ 

 2. การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รบกวนผู้อื่น โดยปกปิด/ปลอมแปลง

แหล่งที่มาของการส่ง รวมถึงการส่ง Spam mail  ที่สร้างความเดือดร้อนร�าคาญ โดยผู้รับไม่สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธได้ 

การฝากร้านก็เข้าข่ายข้อนี้ด้วยต้องระวัง 
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 3. การกระท�าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับหรือส่งผลกระทบต่อการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์

สาธารณะ กล่าวคือ การที่ผู้ใดไม่มีหน้าที่แล้วเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปกระท�าการใด ๆ กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 

ความปลอดภัย หรือเรื่องประโยชน์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

 4. ผู้ที่จ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการท�าความผิดต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ ภาษาง่ายๆ คือ คนที่ขาย หรือเผยแพร่โปรแกรม (Program) หรือชุดค�าสั่ง (Script) เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการเจาะระบบหรือเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 5. การน�าเข้า เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลโดยทุจริต ข้อมูลเท็จ บิดเบือน หลอกลวง ข้อมูลที่สร้างความเสียหาย

ต่อความมั่นคงปลอดภัยประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์

สาธารณะ ข้อมูลอันเป็นความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย ข้อมูลลามก ท�าให้เกิดความตื่นตระหนก ตกใจ หวาดกลัว 

หวาดระแวง เกิดความเข้าใจผิด สร้างความสับสนวุ่นวายในสังคม เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ

ต่อประชาชนในภาพรวม ส�าหรับข้อนี้ มีให้เห็นกันโดยตลอดตามสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “ข่าวปลอมด้านต่าง ๆ” 

“การหลอกลวงขายสินค้า/บริการ” “การโฆษณาชวนชื่อ” “การน�าเข้าภาพโป๊ เปลือย อนาจาร” ทุกคนต้องระวัง 

“คิดให้ดี ดูให้ชัด เอาให้ชัวร์ ก่อน Post Share Comments”

 6. การให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู ้เห็นเป็นใจให้เกิดการกระท�าผิดตามข้อ 5. ในระบบคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มคนก็ตาม อาทิ เจ้าของ Website หรือ

ผู้ที่ท�าหน้าที่เป็น Admin ในเว็บไซต์ ที่เปิดให้มีการน�าเข้าข้อมูล แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ 

หากตรวจสอบพบว่ามีการกระท�าผิดแล้วไม่ลบออกหรือไม่สกัดก้ันถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ต้องรับโทษเช่นเดียว

กับผู้กระท�าผิดตามข้อ 5 แต่หากเมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบเจอข้อมูลการกระท�าผิดแล้วต้องรีบลบออกให้เร็วที่สุด และ

ต้องพยายามหาวิธีสกัดกั้นข้อมูล หรือวิธีที่จะไม่ให้ตนตกเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการกระท�าความผิดซ�้า

 7. การน�าเข้าภาพผู้อื่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และภาพนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้น ตัดต่อ เติม ดัดแปลงด้วยวิธีการใด ๆ

ที่จะท�าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ได้รับความอับอายรวมไปถึงภาพของผู้เสียชีวิต ที่น่าจะท�าให้บิดา 

มารดา คู่สมรส บุตร เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ซึ่งข้อนี้เราจะเห็นบ่อย ๆ ภาพในข่าว ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ภาพ

ของผู้อื่นซึ่งมีลิขสิทธิ์ การโพสต์ภาพดารา/บุคคลอื่น การตัดต่อภาพ การสร้างภาพ หรือตกแต่งเรื่องเพื่อให้คิดไปในทาง

ที่เสื่อมเสีย สร้างความเสียหายต่อผู้นั้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นการน�าเข้าข้อมูลโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม

อันเป็นปกติวิสัยประชาชนก็สามารถกระท�าได้

 

 8. ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองของตนนั้นเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ท�าลาย แต่ยังฝ่าฝืนไม่ยอมท�าลาย อันนี้

ผิดแน่นอน
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 กฎหมายฉบับนีย้ังได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เฉพาะเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน

สอบสวน ประกอบด้วย 

 1. มหีนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบคุคลมาให้ถ้อยค�า หรอืให้ส่งค�าชีแ้จงเป็นหนงัสอื ส่งเอกสาร ข้อมลู หรอืหลกัฐานอืน่ใด

 2. เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) จากผู้ให้บริการ/จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงข้อมูล

ของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแหล่งก�าเนิด ต้นทาง ปลายทาง วันที่ ปริมาณ เวลา ระยะเวลาเส้นทาง ชนิดของบริการ หรือ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการขอดูข้อมูล

ของผู้กระท�าผิด

 3. ส่ังให้ผูใ้ห้บรกิารส่งมอบข้อมูลเกีย่วกับผูใ้ช้บริการทีต้่องเกบ็หรอืท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคมุให้แก่พนกังาน

เจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน

 4. ท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุเชื่อได้ว่ามีการกระท�าความผิด ในกรณีที่

ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่อยู่ในการครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

 5. สัง่ให้บคุคลซ่ึงครอบครองหรอืควบคมุข้อมลู หรืออปุกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพวิเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

 6. ตรวจสอบ หรอืเข้าถงึระบบ ข้อมลู หรืออปุกรณ์อนัเป็นหลักฐานหรอือาจใช้เป็นหลกัฐานเกีย่วกบัการกระท�าความผดิ

 หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�าเป็นให้ด้วยก็ได้

 7. ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบคุคลใด หรอืสัง่ให้บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้ารหสัลบัท�าการถอดรหัสลบั

หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

 8. ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ�าเป็น เพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด และ

ผู ้กระท�าความผิด

 9. ในกรณีที่จ�าเป็น พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน

เก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ซึ่งหากเป็นเหตุทั่วไปนั้น ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษา

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
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 ความผิดอาญาในกฎหมายฉบับอื่น ๆ ซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการกระท�าความผิด พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามข้อ 1 - 8 ก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าคดีอาชญากรรมหลาย ๆ ประเภทล้วนมีเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อมลูคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้องเป็นส่วนหนึง่ในการกระท�าความผิดแทบทัง้สิน้ นอกจากนี ้ กฎหมายยงัได้ก�าหนด

ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อย่างรัดกุม พร้อมทั้งก�าหนดข้อห้าม และบทลงโทษ หากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายก�าหนด จะต้องรับโทษจ�าคุก ปรับ หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แล้วแต่กรณี 

ดังนั้น การกระท�าใดๆ ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต ้องด�าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร ่งครัด 

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องโดยตรง กับกฎหมายฉบับนี้ 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 ได้ก�าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท�าความผิด

ที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีเศษ พ.ศ. 2547 โดยก�าหนดให้คดี

ความผิดที่มีบทก�าหนดโทษตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 

มาตรา 14 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศของประเทศด้านความม่ันคงและบริการภาครัฐ

ที่ส�าคัญ ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านพลังงาน และ

สาธารณูปโภค หรือด้านสาธารณสุข หรือกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ซึ่งความผิดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นคดีพิเศษที่จะต้องด�าเนินการ

สืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

 

 โดยสรุปหากท่านเป็นผู้ที่คลุกคลีกับการใช้ Computer ใช้ Smartphone ใช้ Tablet ใช้สื่อสังคมออนไลน ์

(Social Media) หรือมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบ Internet แล้ว ท่านควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมฯ 

ปี 60 ไว้บ้าง จะได้ไม่เผลอไปกระท�าในส่ิงทีผ่ดิกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า พ.ร.บ. คอมฯ ปี 60 จะเป็นกฎหมายทีอ่อกมาเพือ่

ควบคมุการใช้งานทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดเพื่อประโยชน์ในอีกทางหนึ่ง คอื กฎหมายฉบบันีจ้ะช่วยคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
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      ขอขอบคุณภาพจาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป. ล�าพูน เขต 2

 ท่านสามารถดรูายละเอยีดของพระราชบัญญตัฯิ ดงักล่าว ได้ในเว็บไซต์กรมสอบสวนคดพีเิศษ WWW.dsi.go.th 

หัวข้อ กฎหมาย/ระเบยีบฯ หวัข้อย่อย กฎหมาย/ระเบียบฯ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทัว่ไป หรอืในเวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษา

พบกันใหม่ในฉบับหน้า ติดตามกฎหมายใหม่ ๆ กันอย่างต่อเนื่องนะคะ สวัสดีค่ะ
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  ไฟป่า คือ เพลิงที่ไหม้อย่างเป็นอิสระในชนบทประเทศ หรือถิ่นทุรกันดาร (Wilderness area) ไฟป่าต่างจาก

อัคคีภัยรูปแบบอื่น เพราะกินอาณาบริเวณกว้างขวาง ลุกลามรวดเร็ว คาดเดายาก และบางครั้งสามารถไหม้ผ่านแม่น�้า 

ถนน หรือแนวกันไฟได้ด้วย ไฟป่าเกิดได้ในทุกที่ ยกเว้นแอนตาร์กติกา ซากดึกด�าบรรพ์และประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

เป็นเครื่องยืนยันความถี่ของไฟป่า และบ่งบอกว่า บางแห่งไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ไฟป่าอาจสร้างความเสียหาย

ใหญ่หลวงรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ แต่เป็นประโยชน์ต่อพืชพันธุ์บางชนิด เช่น เห็ดเผาะ ซึ่งเจริญดีด้วยไฟ 

อย่างไรก็ตามไฟป่าขนาดใหญ่ย่อมส่งผลเลวร้ายสู่ระบบนิเวศ ในแต่ละสมัย มีการคิดยุทธศาสตร์ป้องกันไฟป่ามากมาย 

แต่ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมไฟป่าระหว่างประเทศกระตุ้นให้ช่วยกันพัฒนาและวิจัยมากกว่าน้ี หน่ึงในเทคนิคการดับไฟป่า

ที่ถูกโต้แย้งมากที่สุด คือ การเผาคุม (Controlled burn) หรือการยอมวางเพลิง เพื่อให้ไหม้ท�าลายเชื้อเพลิงเสีย 

ท�านองใช้ไฟล้างไฟ

 

 ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ

 1. เกิดจากธรรมชาติ

 ไฟป่าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิกดิขึน้จากหลายสาเหต ุ เช่น ฟ้าผ่า กิง่ไม้เสยีดสกีนั ภเูขาไฟระเบดิ ก้อนหินกระทบกนั 

แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน�้า ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของส่ิงมีชีวิต 

(Spontaneous Combustion) แต่สาเหตุที่ส�าคัญ คือ

 1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา  

พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า ทั้งน้ี โดยที่ฟ้าผ่าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

   (1) ฟ้าผ่าแห้ง (Dry or Red Lightning) คอื ฟ้าผ่าทีเ่กดิข้ึนในขณะท่ีไม่มฝีนตก มกัเกดิในช่วงฤดแูล้ง 

สายฟ้าจะเป็นสีแดง เกิดจากเมฆที่เรียกว่าเมฆฟ้าผ่า ซึ่งเมฆดังกล่าวจะมีแนวการเคลื่อนตัวที่แน่นอนเป็นประจ�าทุกปี 

ฟ้าผ่าแห้งเป็นสาเหตุส�าคัญของไฟป่าในเขตอบอุ่น

  (2) ฟ้าผ่าเปียก (Wet or Blue Lightning) คือ ฟ้าผ่าที่เกิดควบคู่ไปกับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 

(Thunderstorm) ดังนั้นประกายไฟที่เกิดจากฟ้าผ่าจึงมักไม่ท�าให้เกิดไฟไหม้ หรืออาจเกิดได้บ้างแต่ไม่ลุกลามไปไกล 

เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ และความชื้นของเชื้อเพลิงสูง ฟ้าผ่าในเขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมักจะเป็นฟ้าผ่าเปียก จึงแทบ

จะไม่เป็นสาเหตุของไฟป่าในเขตร้อนนี้เลย

 1.2 กิ่งไม้เสียดสีกัน อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ป่าที่มีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีสภาพอากาศแห้งจัด เช่น ในป่าไผ่

หรือป่า

มหันตภัยไฟป่า
นางสาวตันหยง ทองวิจิตร

1

1
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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  2. สาเหตุจากมนุษย์

 ไฟป่าที่เกิดในประเทศก�าลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ส�าหรับประเทศไทย

จากการเก็บสถิติไฟป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซึ่งมีสถิติไฟป่าทั้งสิ้น 73,630 ครั้ง พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ

คือฟ้าผ่าเพียง 4 คร้ัง เท่านั้น คือเกิดที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ที่ห้วยน�้าดัง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่าแซะ จังหวัดชุมพร และท่ี

เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึ่งครั้ง ดังน้ัน จึงถือได้ว่าไฟป่าในประเทศไทยทั้งหมดเกิดจากการกระท�าของคน 

โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไป ได้แก่

 2.1 เกบ็หาของป่า เป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิไฟป่ามากทีสุ่ด การเกบ็หาของป่าส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข่มดแดง เหด็ ใบตองตงึ 

ไม้ไผ่ น�้าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทาง

ผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวาน และใบตองตึง หรือ

จุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในป่า

 2.2 เผาไร่ เป็นสาเหตทุีส่�าคญัรองลงมา การเผาไร่กเ็พือ่ก�าจดัวชัพชืหรอืเศษซากพชืทีเ่หลอือยูภ่ายหลงัการเก็บเกีย่ว

ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจากการท�าแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่า

ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 2.3 แกล้งจดุ ในกรณทีีป่ระชาชนในพืน้ท่ีมปัีญหาความขดัแย้งกบัหน่วยงานของรฐัในพ้ืนที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหา

เรื่องที่ท�ากิน หรือถูกจับกุมจากการกระท�าผิดในเรื่องป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า

 2.4 ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่า เป็นต้น

 2.5 ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่ล่า คอืจดุไฟไล่ให้สตัว์หนอีอกจากทีซ่่อน หรอืจุดไฟเพือ่ให้แมลงบนิหนไีฟ นกชนดิต่าง ๆ 

จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้า เพื่อให้หญ้าใหม่แตกระบัด ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น 

กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้วดักรอยิงสัตว์นั้น ๆ

 2.6 เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่ง

มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์

 2.7 ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ แต่

จุดเล่นเพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น 
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 ปัญหาหมอกควันที่เป็นผลกระทบมาจากไฟป่า ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดอืดร้อน 

โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยขอแนะวิธีป้องกันไฟป่า และ

การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ดังนี้

 

 1. ดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า เก็บกวาดพื้นที่ให้โล่งเตียน มิให้มีใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้งกองสุม เพราะ

หากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ท�าให้ไฟปะทุ และลุกลามอย่างรวดเร็ว

 

 2. สร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที ่เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หมั่นเก็บกวาดและก�าจัดเชื้อเพลิงจ�าพวก

ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง และหญ้าที่ทับถมบนแนวกันไฟ และระวังมิให้ต้นไม้ล้มพาดขวางแนวกันไฟ หากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลาม

ผ่านข้ามแนวกันไฟไปได้

 

 3. เพิม่ความระมดัระวังการจุดไฟในป่าเป็นพเิศษ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนหญ้าแห้ง หากก่อกองไฟ หรือประกอบอาหาร

ในป่า ควรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หลังใช้งานเสร็จแล้วควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง

 

 4. หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า เช่น เผาขยะหรือตอซังข้าวบริเวณริมข้างทาง เป็นต้น 

เพราะนอกจากจะมีโอกาสที่ไฟจะลุกลามเป็นไฟป่าแล้ว ยังท�าให้ควันไฟปกคลุมเส้นทาง หากจ�าเป็นต้องจุดไฟหรือเผาขยะ 

ควรควบคุมอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมถังน�้าหรือทรายไว้ใกล้ ๆ จะได้ดับไฟได้ทัน ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้ใช้วิธีไถกลบ

หรือน�าไปท�าปุ๋ยหมักแทนการเผา

 นอกจากนี ้ผลกระทบจากไฟป่ายงัท�าให้เกดิปัญหาหมอกควันไฟปกคลมุพืน้ที ่ส่งผลต่อการด�าเนนิชวีติของประชาชน 

เพือ่ความปลอดภยั ประชาชนควรสวมใส่หน้ากากอนามยั และแว่นตาทกุครัง้ทีอ่อกจากบ้าน เพือ่ลดปรมิาณการสดูดมฝุน่ละออง

เข้าสู่ร่างกาย และป้องกันการระคายเคืองตา รวมถึงดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นพิเศษ

 ส�าหรบัการขบัรถช่วงทีม่หีมอกควนัปกคลมุ ผู้ขับขี่ควรเปิดไฟต�า่ หรือไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นสภาพเส้นทาง

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่แซง หรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ที่ส�าคัญ

ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น หากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเน่ืองจากมีหมอกควันปกคลุมเส้นทาง

จ�านวนมาก ควรจอดพักริมทางในบริเวณที่ปลอดภัย และรอจนหมอกควันเบาบางลงหรือสามารถมองเห็นเส้นทางได้

ชัดเจน ค่อยขับรถต่อไป

 สุดท้ายนี้ ขอฝากเตือนนักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยตามแนวชายป่า เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟในป่าให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพ้ืนท่ี 

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นการท�าลายความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.dnp.go.th/forestfire/FIRESCIENCE/lesson%201/lesson1_6.htm
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 ส�าหรับการท�างานนั้นต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่าย  และความส�าเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถซื้อได้

บางคนกว่าจะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ฟันฝ่าอุปสรรคนานปัการ และมอีกีหลายทีไ่ปไม่ถงึฝ่ังฝันเพราะท้อแท้ และล้มเลกิกลางทาง 

กองบรรณาธิการจึงขอเป็นหนึ่งก�าลังใจเพื่อช่วยให้ทุกคนเดินผ่านในจุดนี้ไปให้ได้ ด้วยการท�างาน “ให้มีความสุข”

 

 ศิลปะการท�างานให้มีความสุข

 - ท�างานทีใ่จรกั เพราะถ้าเราท�างานทีใ่จรกัทกุ ๆ วนั จะเป็นวนัแห่งความสุข เพราะว่าเราท�าด้วยความรกัในงานนัน่เอง

  - ท�างานทุกชิ้นให้เต็มที่ให้ดี เพราะเมื่อเราสร้างงาน งานจะย้อนกลับมาสร้างคน 

 - ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถ้าเราท�าวันนี้ให้ถูกต้องก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่าวันวานจะเป็นความผิด

 - เป็นนักประสานสิบทิศ อย่ามัวแต่ท�างานจนหลงลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน      

 ถ้าไม่ได้ท�างานที่เรารักเราจะมีความสุขหรือไม่

 ถ้าไม่ได้ท�างานที่เรารัก วิธีคิดที่ดีคือ การมองเชิงบวก เวลาเจองานหนัก ก็ให้บอกตัวเองว่า น่ีคือการฝึกตัวเอง

เวลาเจอปัญหาซับซ้อนก็บอกตัวเองว่า ยิ่งปัญหาซับซ้อนเราก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้น เวลาเจอเจ้านายที่ละเมียดละไมเหลือเกิน

กใ็ห้บอกตวัเองว่า เจ้านายทีร่อบคอบแบบนีจ้ะฝึกเราให้สมบรูณ์แบบ ฉะนัน้ ถ้าเรามองเชงิบวกให้เป็น ถงึแม้เราจะไม่ได้ท�างาน

ที่เรารักแต่เราก็จะมีความสุขเสมอ 

 ท�างานได้เงินเดือนน้อยท�าอย่างไรให้มีความสุข

 ถ้าเงินเดือนน้อยก็ต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นของเราทิ้งไป ปรับวิธีในการบริโภคของเราให้ลดลง ถือหลัก

จับจ่ายใช้สอยตามความจ�าเป็น ยึดถือความสุขตามสมควร

ท�างานอย่างไร…ให้มีความสุข
นายณัฐพนธ์ รังคะรัสมี

1

1
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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 สัดส่วนสมดุลในการท�างานคืออะไร

 ใช้ทางสายกลางในการท�างานและการด�ารงชีวิต 50 - 50 คืองานกับชีวิตจะต้องสมดุลกันในลักษณะ 50 - 50 

 วิธีผ่อนคลายในการท�างาน

 รกัษาสมดลุชวีติให้อยูท่างสายกลาง โดยยดึหลกัไว้ว่า อย่าท�างาน จนป่วย อย่าหลงเสน่ห์อบายมุข อย่ามคีวามสุข 

จนลืมศีลธรรม

 งานที่ดีที่สุดคืออะไร

 งานท่ีจะท�าให้เราอยู่ได้ในทางเศรษฐกจิและมชีวีติทีมี่ความรืม่เยน็ในจติใจ คอื งานในอดุมคต ิทีม่นษุย์ทกุคนพงึสร้างสรรค์

พฒันาขึน้มาให้ได้ 

 ทุกคนมีความต้องการทีจ่ะก้าวหน้าและมัน่คง มคีวามพงึพอใจในงานทีป่ฏบิตั ิ การท�างานให้ประสบความส�าเร็จนัน้ 

ผู้ที่ท�างานต้องให้ความสนใจ และเรียนรู้ให้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ดี รวมทั้งต้องมองหาจุดดีของงาน และตระหนัก

อยูเ่สมอว่า งานทีท่�ามคีวามส�าคญั แต่การท�างานให้มีความสุขนัน้ ต้องมหีลกัทีค่วรปฏบิตัหิลายอย่าง เช่น ต้องท�าตนให้เป็นมิตร

กับผู้อื่น มีน�้าใจช่วยเหลือซึ่งกัน และกันทันทีที่มีโอกาส

 อย่างไรก็ตามในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่

มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าหากทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง  มีความพึงพอใจในงาน พร้อมท้ัง

มีการพัฒนาตนเอง สนใจใฝ่หาความรู้ในงานอยู่เสมอ พึงประเมิน และประมาณตนเอง และเตือนใจอยู่เสมอว่าการจะเป็น

ผู้ส�าเร็จในชีวิตการงานได้ ต้องท�างานด้วยความขยัน ฉลาดมีไหวพริบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย

 วิธีหลีกเลี่ยงภาวะเคร่งเครียดในการท�างาน

 1. ควรมีการพูดคุยกับผู้ที่ไว้วางใจได้ เพื่อลดความเคร่งเครียดลงบ้าง บางครั้งอาจจะได้เห็นหนทางไหนที่จะแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น

 2. ออกก�าลังกาย หรือการท�างานอดิเรก เช่น ปลูกผักสวนครัว ปลูกดอกไม้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยลดความเครียด 

และเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง

 3. จัดล�าดับความส�าคัญของงาน หยุดการชิงดีชิงเด่นท�าประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้าง เพื่อจะท�าให้ตนเองมีคุณค่ามากขึ้น

 4. ควรพักผ่อนอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างดีที่สุด

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.thairath.co.th

85





 สาเหตุของสิว

 สิวเกิดจากเซลล์ผิวหนังบริเวณรูขุมขนมีการแบ่งตัวและหลุดลอกผิดปกติ ท�าให้เกิดการอุดตันเป็นหัวสิว 

(comedone) มักพบในผู้ที่มีผิวมัน  หรือ ผู ้ ท่ี มีระดับฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนแปลง  นอกจากน้ีอาจเกิดจากการ

รับประทานบางชนิด หรือการแพ้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว/เครื่องส�าอาง

 ลักษณะของสิว

 1. สิวหัวด�าหรือสิวหัวเปิด  เกิดจากน�้ามันที่อุดตันในรูขุมขน

 2. สิวหัวขาวหรือสิวหัวปิด มีลักษณะคล้ายกับสิวหัวด�าแต่จะเป็นจุดเล็กๆสีขาวอุดตันอยู่

 3. สิวตุ่ม เป็นตุ่มสีแดงขนาดเล็กเป็นก้อนแข็งนูนขึ้นท�าให้เกิดความเจ็บปวด

 4. สิวหัวหนอง เป็นผลมาจากการอักเสบบริเวณต่อมเหงื่อและรูขุมขนเกิดเป็นตุ่มที่มีหนองสีขาวอยู่ตรงหัวสิว

 5. สิวก้อนลึก คล้ายสิวตุ่มธรรมดาแต่ตุ่มจะเป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ลึกลงไปในชั้นผิวหนัง

 6. สิวซีสต์ ตุ่มสิวขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายฝีภายในเป็นหนองอักเสบ เป็นสิวอักเสบที่รุนแรงที่สุด

 ในประเทศไทยมีการศกึษาทีส่�ารวจเกีย่วกบัการเป็นสวิในนกัศึกษาเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑลแล้วได้พบว่า 

64.7% ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสิวในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ปัญหาสิวไม่ได้ส่งผลให้เกิดแผลเป็นที่ผิวหนังเพียงเท่านั้น 

แต่ยังพบว่าในหลายครั้งปัญหาสิวได้ก่อให้เกิดแผลเป็นในจิตใจได้ดังนี้

 1. ท�าให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง

 2. ซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม ซึ่งอาจเกิดการการโดนเพื่อนล้อเลียน หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากสังคม

 3. เสียโอกาสในหน้าที่การงานอีกด้วย เช่น บางสายงานจะต้องใช้หน้าตาที่เกลี้ยงเกลาอย่างการเป็นสจ๊วต หรือ

แอร์โฮสเตส

เรื่องสิว เข้าใจได้
นางสาวนภัสสร แสนแจ้

1

1
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝึกประสบการณ์วิชาชพี ส่วนประชาสัมพนัธ์ ส�านกัเลขานกุารกรม กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม
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 ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสิว 

 1. ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกเป็นสาเหตุของสิว จึงควรล้างหน้าฟอกสบู่บ่อย ๆ เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะการ

ล้างหน้าบ่อยเกินไปจะท�าให้หน้าอักเสบ ระคายเคือง และสิวก�าเริบขึ้นได้ โดยทั่วไปแนะน�าให้ล้างหน้าด้วยสบู่อ่อน

วันละ 2 ครั้ง

 2. รับประทานกินช็อกโกแลตแล้วท�าให้สิวขึ้น ทั้งที่จริงแล้ว ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ยืนยันว่า

อาหารพวกช็อกโกแลต มันฝรั่ง ถั่วทอด พิซซ่า อาหารมัน ๆ น�้าอัดลมไอศกรีม เหล่านี้กระตุ้นให้สิวเกิดขึ้น หากผู้ที่เป็นสิว

ยืนยันว่าอาหารบางชนิดกินแล้วสิวก�าเริบก็ควรงดอาหารนั้น ๆ เป็นราย ๆ ไป 

 3. การมีเพศสัมพันธ์ท�าให้หายเป็นสิว บางคนเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ท�าให้สิวหายเร็วขึ้น ทั้งที่จริงแล้ว 

ผู้ท่ีแต่งงานแล้วหายเป็นสิวเป็นเพราะผ่านพ้นวัยรุ่นนั่นเอง  

 4. ความเครยีดท�าให้สวิก�าเรบิ ความเครียดโดยทั่วไปไม่ได้ท�าให้สิวก�าเริบ แต่ความเครียดส่งผลต่อการหลัง่ฮอร์โมน

และอาจท�าให้เกิดสิวได้ และยาลดความเครียดและยาต้านซึมเศร้าบางขนานท�าให้สิวก�าเริบได้

 5. สิวเป็นแค่เรื่องความงาม ไม่ได้เป็นโรคผิวหนัง แท้จริงแล้วสิวจัดเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่ง การใช้ยาทา

ยากินรักษาสิวมีข้อบ่งชี้แตกต่างกันไปขึ้นกับลักษณะและความรุนแรงของโรค การรักษาสิวที่ ไม่ถูกต้อง จึงอาจเกิดภาวะ

แทรกซ้อนจากยา และอาจท�าให้เกิดแผลเป็นถาวรได้ 

 6. แสงแดดท�าให้สิวหายไวขึ้น ทั้งที่จริงแล้วแสงแดดท�าให้ผิวไหม้แดง และผิวคล�้าลงช่วยบดบังรอยแดงรอยด�า 

ในทางตรงกันข้าวแสงแดดยังท�าให้ผิวระคายเคือง และสิวก�าเริบ

 7. ใช้ยาแรงรักษาสิวจะได้ผลดี การยาแรงรักษาสิว  นอกจากจะเสียเงินมากขึ้นโดยไม่จ�าเป็นแล้วยังอาจเกิด

ผลแทรกซ้อน เช่น การระคายเคืองมากขึ้น  

 การรักษาสิว

 1.ใช้ยารักษาสิว จ�าพวกยาทา เช่น benzoyl peroxide วิตามินเอสังเคราะห์ ยาปฏิชีวนะ 

 2.รับประทานยาปฏิชีวนะ ยากลุ่มวิตามินเอสังเคราะห์ ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง

 4.ใช้ยา intralesional corticosteroids ส�าหรับฉีดเข้าไปในสิวหรือตุ่มหนอง 

 5.เจาะหรือกดหัวสิว เพื่อก�าจัดหนอง และหัวสิวโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง

  ท�าอย่างไรไม่ให้สิวกลับมา

 1. ล้างหน้าอย่างเบามือ และไม่ล้างหน้าบ่อยเกินไป

 2. หลีกเลี่ยงการบีบ หรือแกะสิวเอง

 3. ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง หรือค�าแนะน�าตามเอกสารก�ากับยาเท่านั้น

 4. ควบคุมอารมณ์อย่าให้เครียดมากเกินไป

 5. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�าให้หน้ามัน

 6. หลีกเลี่ยงแดดจัด เนื่องจากยาบางชนิดอาจท�าให้ผิวหนังไวต่อแสง หากใช้ยาประเภทนี้ควรทาผลิตภัณฑ์

ป้องกันแสงแดดเป็นประจ�าทุกวัน

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก หมอชาวบ้าน และOK Nation
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สÓนักงานปลั´กระทรวงยØติ¸รรมสÓนักงานปลั´กระทรวงยØติ¸รรม

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

¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉกระทรวงยØติ¸รรม ¡ÃÁÊÍºÊÇ¹¤´Õ¾ÔàÈÉกระทรวงยØติ¸รรม

¡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



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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