
 1. แรกรับตัวผู ้ต้องหา เจ้าหน้าที่ผู ้ควบคุมจะด�าเนินการ 
ตรวจสขุภาพเบ้ืองต้นโดยการซกัถามอาการเจบ็ป่วยหรอืโรคประจ�าตวั  
ตรวจวดัความดนัโลหติ วดัอุณหภมิูร่างกาย วดัส่วนสูง และบันทึกผลไว้  
เพื่อเก็บเป็นข้อมูล 
 2. มอบส่ิงของเคร่ืองใช้อนัจ�าเป็นส�าหรบัใช้ในระหว่างการถกู 
ควบคุมตัว เช่น อุปกรณ์เครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่  
เสื้อผ้า ผ้าอนามัยส�าหรับผู้ต้องหาสตรี เป็นต้น 
 3. มอบหนังสือส�าหรับอ่าน อาหารส�าเร็จรูป น�้าดื่ม กาแฟ ยา 
สามัญประจ�าบ้าน (กรณีผู้ต้องหาแจ้งความต้องการ) 
 4. ให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าตามความเหมาะสม 
 5. กรณีส�าหรับเครื่องวัดความดันโลหิต น�้าดื่ม กาแฟ หนังสือ  
ยาสามัญประจ�าบ้าน และอื่น ๆ  หากทนายความหรือญาติของผู้ต้องหา 
ประสงค์ทีจ่ะขอรับบริการ เจ้าหน้าทีผู้่ควบคุมก็สามารถให้บรกิารได้ด้วย

 ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่งานควบคุมผู้ต้องหา ส่วนควบคุม และรักษาของกลาง ได้ลงมือปฏิบัติตามโครงการ “ห้องขังยิ้ม”  
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่เป็นบวกอย่างมาก ทั้งการตอบรับจากตัวผู้ต้องหาเอง จากทนายความ  
จากญาติของผู้ต้องหา ตลอดจนจากบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจที่เข้ามาติดต่อราชการ ก็ได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งของ 
อ�านวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้ให้เหล่านั้น ก่อให้เกิดก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ัง ยังส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีโดยรวม 
ต่อองค์กรกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างมากตามไปด้วยเช่นกัน

	 โครงการ	“ห้องขงัย้ิม”	คอืตัวอย่างของความใส่ใจและการปฏบัิติท่ีแสดงให้เห็นถงึความเคารพ 
ในเรือ่งของศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมชดัเจนท่ีสุด

ขอบคุณภาพจาก 
https://tna.mcot.net

	 กิจกรรม	แบ่งเป็นขัน้ตอนการเตรยีมงาน โดยการส�ารวจศกึษาสภาพปัญหาทีพ่บในปัจจบุนั การเริม่งานจดัท�าโครงการ 
พัฒนาและปรับปรุงงานควบคุมผู้ต้องหา การปฏิบัติการ ได้แก่ การด�าเนินการจัดหาสิ่งของและเคร่ืองใช้ที่จ�าเป็นและอ�านวย 
ความสะดวกส�าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุม และวิธีด�าเนินการ ประกอบด้วย

			สถานที่ด�าเนินการ	:
ห้องควบคุมผู้ต้องหา	ชั้น	6
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EDITOR’S TALKบก.ทักทาย

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจำาดีเอสไอไตรสาร ฉบับที่ 3/2562
คำ�ถ�ม : บอกคว�มหม�ยของคำ�ว่�นิติวิทย�ศ�สตร์ พอสังเขป

ส่งลุ้นร�งวัลได้ที่ : กรมสวบสวนคดีพิเศษ ส่วนประช�สัมพันธ์

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล 

จะได้รางวัลเป็น 
ทรัมไดรฟ์

จำานวน 20 รางวัล

 วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 11 ฉบับท่ี 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ช่วงนี้มีฝนตก 

อย่างต่อเนื่อง หลายท่านอาจจะเบ่ือและกังวลกับการเดินทางฝ่าการจราจรมาทำางาน ใช้ชีวิตอยู่บน 

ท้องถนน ควรมีความระมัดระวังเพิ่มมากข้ึนในการขับข่ียานพาหนะเคารพกฎจราจรและมีนำ้าใจ 

ซึ่งกันและกันค่ะ

 ดีเอสไอไตรสาร ฉบับนี้มีเร่ืองราวที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น นิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหา 

ความจรงิในคด ีปจัจบุนั ปญัหาอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้รอบตวัเราทวคีวามรนุแรงและมคีวามสลบัซบัซอ้นมากข้ึน  

จงึทำาให้การนำาตวัผูก้ระทำาความผดิทีแ่ทจ้รงิมาลงโทษตามกระบวนการยตุธิรรมนัน้เปน็เรือ่งทีส่ำาคญัอยา่งยิง่  

โดยเฉพาะจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันให้สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจน  

ดังนั้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่น  

เป็นต้น จึงมีการนำาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาใช้ในการพิสูจน์ 

หลักฐานต่าง ๆ  ให้ได้ผลที่ถูกต้องแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ในเรื่องดังกล่าว นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเชิญจากสภาทนายความในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

แก่ทนายความ ในหัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริงในคดี” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

ณ สภาทนายความ  ในโอกาสนี้  กองบรรณาธิการวารสารดีเอสไอไตรสาร ได้คัดย่อบทบรรยายดังกล่าว

และนำามาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงความสำาคัญของนิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริงในคดี 

รายละเอียดเพิ่มเติมและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมา

ได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำาไปปรับปรุงการจัดทำาวารสาร DSI ไตรสาร  

ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ
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เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยง�นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมใจถว�ยพระพรชัยมงคล 

และลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถว�ยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก

 เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

มอบหมายให้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม 

ถวายพระพรชัยมงคล เบือ้งหนา้พระบรมฉายาลกัษณ ์พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั  

เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี  

และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ 

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานในพิธี  

พรอ้มดว้ย พนัตำารวจโท กรวชัร ์ปานประภากร นายไตรยฤทธิ ์ 

เตมหิวงศ์ นายมณฑล แก้วเก่า พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม

ถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  

และน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ  

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะผู้บริห�รกระทรวงยุติธรรม 

ร่วมลงน�มถว�ยพระพรให้ทรงห�ยจ�กพระอ�ก�รประชวร

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  ศาสตร์จารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำารวจเอก
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  
จากนั้นปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ถวายแจกันดอกไม้หน้ารูป 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

DSI จัดทำ�โครงก�ร “กำ�แพงไผ่หน�มเพื่อป่�และชุมชน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำารวจโท  

ปกรณ ์สชีุวกลุ รองอธบิดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ เป็นประธานเปดิโครงการ “กำาแพงไผห่นามเพือ่ปา่และชมุชน”  เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรา

ธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่มีพระราชโองการตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 

การบริการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำาป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  

นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชมรมกลุ่มไผ่หนาม และภาคประชาชนรวมจำานวน 150 คน ร่วมกันปลูก 

กล้าไผ่หนาม จำานวน 1,000 ต้น บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งไผ่หนามจะเติบโตเป็นรั้วธรรมชาติทำาหน้าที่ป้องกัน

สัตว์ป่า เช่น ช้าง มิให้ออกมาบุกรุกทำาลายพื้นที่เพาะปลูกและบ้านเรือนของประชาชนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็จะเป็นกำาแพง

ป้องกันการบุกรุกทำาลายป่าทำาให้ชุมชนและสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ
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ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม จัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย ์

กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำา” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมี  

พนัตำารวจเอก ไพสฐิ  วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เปน็ประธานในพธิ ีณ วทิยาลัยกจิการยตุธิรรม  สำานกังานกจิการยตุธิรรม 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ดีเอสไอ จัดอบรมเรื่อง สถ�บันพระมห�กษัตริย์กับประเทศไทย

DSI แถลงก�รจับกุม กรณี ก�รเปิดเว็บไซต์เผยแพร่สื่อล�มกอน�จ�รเด็ก 

พัวพันกับผู้ต้องห�หล�ยประเทศ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้รับข้อมูลจากสำานักงานองค์การตำารวจสากล 

เกี่ยวกับเว็บไซต์ของประเทศไทยท่ีมีการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารเด็กให้แก่สมาชิกของเว็บไซต์ โดยมีการบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งสื่อลามก

อนาจารเดก็ถกูถ่ายโดยเจา้ของเวบ็ไซตเ์อง โดยสำานกังานองคก์ารตำารวจสากลวเิคราะห์ขอ้มลูสือ่ลามกดงักลา่ว พบผูเ้สยีหายจำานวนหลายราย

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

ไดส้นธกิำาลงักบัหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง ไดแ้ก ่สถาบันนติวิทิยาศาสตร ์สำานกัการสอบสวนและนติิการ (กรมการปกครอง) กองบงัคบัการสบืสวน

สอบสวนตำารวจภธูรภาค 6 และองคก์รเอกชนไมแ่สวงผลกำาไร โดยไดจั้บกุมผูต้อ้งสงสยัจำานวน 1 ราย ไดใ้นพืน้ทีจั่งหวดัสรุนิทร์ ในขอ้หาครอบครอง 

และผลิตสือ่ลามกอนาจารเดก็เพือ่แสวงหาประโยชนท์างเพศสำาหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ และขอ้หาอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูต้อ้งหาให้การรบัสารภาพ

ว่าเป็นผู้เปิดเว็บไซต์ดังกล่าวจริง โดยได้หลอกล่อเด็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้มาถ่ายภาพและวิดีโอลามกที่บ้านของตน โดยอ้างว่าชักชวน

ให้มาถ่ายงาน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวเด็กผู้เสียหาย สามารถระบุตัวเด็กผู้เสียหาย 



ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

7กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

ก�รประชุมห�รือระหว่�ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำ�นักง�นต่�งประเทศ

สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด ในเรื่องก�รขอส่งผู้ร้�ยข้�มแดน

    เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2562 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.  
พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล 
รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พนัตำารวจเอก อัครพล 
บณุโยปษัฎัมภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและ
คดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ และคณะ รว่มประชมุ
หารือกับอธิบดีอัยการและพนักงานอัยการ สำานักงาน

ตา่งประเทศ สำานกังานอยัการสงูสดุ ณ หอ้งประชมุสำานกังานตา่งประเทศ สำานกังานอยัการสงูสดุ เกีย่วกบัแนวทางการดำาเนนิงานรว่มกนัและ
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับกฎหมายภายในของประเทศที่ถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน นโยบายระหว่างประเทศ และกรณีที่มิได้มี 
ข้อตกลงทวิภาคีระหว่างกันในเรื่องการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 ผลการประชุมหารือ ผู้แทนจากสำานักงานต่างประเทศ สำานักงานอัยการสูงสุด ได้ชี้แจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเสนอแนะแนวทาง
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนดงักลา่ว แก่ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพเิศษ ซี่งขณะนี้สำานกังานอัยการสูงสุดกำาลงัเรง่ดำาเนินการ 
จัดทำาข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศที่ยังไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย ท้ังน้ี จะได้มีการหารือปัญหาข้อขัดข้องในระดับ 
นโยบายกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

DSI แถลงก�รจับกุม กรณี ก�รเปิดเว็บไซต์เผยแพร่สื่อล�มกอน�จ�รเด็ก 

พัวพันกับผู้ต้องห�หล�ยประเทศ (ต่อ)

ได้รวม 7 ราย นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำารวจของประเทศออสเตรเลียได้มีการจับกุมบุคคลสัญชาติไทย-ออสเตรเลีย จำานวน 

1 ราย ได้ที่รัฐ South Australia ประเทศออสเตรเลีย ในข้อหากระทำาชำาเราเด็ก และข้อหาครอบครองและผลิตสื่อลามกอนาจารเด็ก  

ซึ่งทั้งสองประเทศได้มีการตรวจยึดพยานหลักฐาน และรวบรวมข้อมูลสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อนำาส่งให้กับสำานักงานองค์การสากล วิเคราะห์

และคัดแยกตัวผู้ต้องหาและผู้เสียหายต่อไป โดยใช้ฐานข้อมูล International Child Sexual Exploitation (ICSE) Database  

 ต่อมา ตำารวจประเทศออสเตรเลียได้สอบปากคำาผู้ต้องหา ซึ่งได้ให้การอ้างถึงคู่ขาของตนท่ีอยู่ท่ีประเทศไทย ว่าได้เคยกระทำา 

การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากสำานักงานองค์การตำารวจสากล เป็นภาพขณะกำาลังกระทำาอนาจารเด็ก  

อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเขา กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สนธิกำาลัง 

กับกองบังคับการปราบปราม กรมการปกครอง จับกุมบุคคลที่เป็นคู่ขา เมื่อวันท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำาปาง ซึ่งในพื้นที่  

พบผู้เสียหายจำานวนหลายราย โดยเป็นเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กที่ผู้ต้องหาทำางานอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหายังได้กระทำา 

อนาจารเด็กจำานวน 2 ราย ที่อาศัยอยู่ในละแวกบ้านของผู้ต้องหาสัญชาติไทย-ออสเตรเลีย ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

 นอกจากนี้ กองกิจการต่างประเทศยังได้ข้อมูลจากสำานักงานตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย เป็นข้อมูลสื่อลามกอนาจารเด็ก 

ซึ่งเชื่อว่าผู้กระทำาเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจไทย กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

จงึไดส้นธกิำาลงักับกองบงัคับการปราบปราม เพือ่ตรวจสอบชอ้มลู พบว่าเปน็เจา้หนา้ทีต่ำารวจในพ้ืนทีจ่งัหวัดพทัลงุ โดยเม่ือวนัที ่6 พฤศจกิายน 2561  

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำาลังกับกองบังคับการปราบปราม  

กรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จับกุมผู้ต้องหารายดังกล่าวได้ที่บ้านพักในพื้นที่
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ผู้อำ�นวยก�รภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกของตำ�รวจแคน�ด� เข้�เยี่ยมค�รวะ

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประส�นคว�มร่วมมือต่อต้�นอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสตีฟ เอทธิเย่ (Mr. Steve Ethier) ผู้อำานวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional 
Manager for Asia Pacific) แผนกตำารวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police : RCMP) สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำา
ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำาแหน่งในประเทศไทย 
โดยมี พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการ 
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ
  ในการนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้หารือร่วมกับ นายสตีฟ เอทธิเย่ (Mr. Steve Ethier)และคณะ ถึงความสำาคัญของปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน  ซ่ึงผู้แทนแผนกตำารวจแคนาดา  
ประจำาประเทศไทย ได้ชี้แจงว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาได้จัดกลุ่มความสำาคัญของอาชญากรรมระดับชาติออกเป็น 3 หมวด 
ได้แก่ 1) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) 2) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) และ 3) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
(Serious and Organized Crime)  ทัง้นี ้เนือ่งจากอาชญากรรมในปจัจบุนัไรพ้รมแดน ทัง้สองฝา่ยจงึเหน็พอ้งทีจ่ะรว่มกันเสรมิสรา้งสมรรถนะ 
(Capacity Building) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และจะร่วมกันแบ่งปันข้อมูลด้านการข่าวอีกด้วย
  อนึง่ กรมสอบสวนคดพีเิศษ และแผนกตำารวจแคนาดา สถานเอกอคัรราชทตูแคนาดา ประจำาประเทศไทย มคีวามรว่มมอืกนัอยา่งใกล้ชดิ 
ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา แผนกตำารวจแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา 
ประจำาประเทศไทย ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลเครือข่ายบูรณาการดีเอสไอดีเด่น

คณะเจ้�หน้�ที่จ�กกระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐฯ เยือนดีเอสไอ 

ร่วมมือต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยส�กล

 เมื่อระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย สำานักงาน
รักษาความมั่นคงทางการทูต (Regional Security Office : RSO) และโครงการช่วยเหลือเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย  
(Anti - Terrorism Assistance Program : ATA) ได้มาเยือนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประเมินศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ 
ATA ตามข้อเสนอของทางการสหรัฐฯ ท่ีจะให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือเป้าหมายร่วมกัน 
ในการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ
 ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  รวมทั้งยังได้พบหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ได้แก่ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กองคดีความมั่นคง กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
และกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ โดยฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างกัน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร และการสร้างเสริมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับการก่อการร้ายสากล และ
อาชญากรรมข้ามชาติต่อไป
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DSI เข้�ร่วมประชุมทวิภ�คีไทย - กัมพูช� พร้อมร่วมพิธีลงน�มคว�มร่วมมือ

เพื่อก�รส่งกลับและคืนสู่สังคม ของผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ต�มม�ตรฐ�นส�กล

 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์  
จัดการประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา ด้านการบริหารจัดการ รายกรณีการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากค้ามนุษย์  
พร้อมทั้ง พิธีลงนามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) ร่วมกัน  
ว่าด้วยการบริหารจัดการ การส่งกลับและคืนสู่สังคมของ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์  
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทน 
ฝ่ายกัมพูชา โดยมี HE.Mr. NHEK Vannara ปลัดกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึกและฟื้นฟูเยาวชน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน 
ฝา่ยกมัพชูา ทัง้นี ้มีผูแ้ทนหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง ท้ังภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สิน้ 70 คน เขา้รว่มประชมุ  ในการน้ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ  
ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อำานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

 นางสาวอุษณี กล่าวว่า การค้ามนุษย์เป็นปัญหาทางสังคมและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  
ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศท่ีกำาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว นับเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
ทั้งนี้ ประเทศไทยและกัมพูชา ได้ให้ความสำาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บันทึก 
ความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้กำาหนดให้ทั้งสองประเทศมีการดำาเนินงานร่วมกัน 
ในเรื่องของการส่งกลับและคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำาคัญที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการคา้มนษุย ์มีการดำาเนินการอย่างมีประสทิธภิาพ สง่ผลใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนษุยส์ามารถกลบัคนืสูส่งัคมได ้โดยไมก่ลบัมา 
เป็นผู้เสียหายซำ้า ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard  
Operating Procedure - SOP) ร่วมกันว่าด้วยการบริหารจัดการการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นมาตรฐานฯ (SOP) และให้มีการจัดการลงนามในเอกสารฯ เพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดให้มีการลงนามดังกล่าว
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DSI ร่วมกับ 2 NGO จัดอบรมปฏิบัติก�ร “ค้�มนุษย์ออนไลน์”

พัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ในพื้นที่ ให้เท่�ทันสถ�นก�รณ์ค้�มนุษย์ในปัจจุบัน 

ภ�ยใต้โครงก�ร “ปกป้องเด็กหญิงจ�กก�รถูกแสวงห�ผลประโยชน์ท�งเพศในรูปแบบออนไลน์”

 เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Trafic - AAT) และองค์กร  

Operation Underground  Railroad (O.U.R.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก และครอบครัว และเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง จากทั้งหมด 8 จังหวัดในเขตพื้นที ่

ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระยอง ณ โรงแรม PLAY PHALA BEACH 

RAYONG จังหวัดระยอง

 การอบรมเชงิปฏบิตักิารดงักลา่ว ไดน้ำาทมีวทิยากรซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญจากหลายฝา่ยมาให้ความรู ้เพือ่ให้เจา้หน้าท่ีท่ีปฏบิตังิานไดท้ราบถงึ 

แนวทางการสบืสวนสอบสวนในรปูแบบออนไลน์ เช่น รอ้ยตำารวจเอก เขมชาต ิประกายหงษม์ณี รองผู้อำานวยการกองกจิการตา่งประเทศและ

คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กของกรมสอบสวนคดีพิเศษ,  

อัยการ ปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการจังหวัดประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด, Mr. Chad Meli  องค์กร Operation Underground  Railroad, 

นายณพล วรประทีป จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนางศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย SR ซึ่งทั้งหมดเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านค้ามนุษย์ ซึ่งองค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ ถือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้น เช่น การเช็ค IP Address 

การเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตบน Dark Website หรือการเริ่มต้นสืบหาข้อมูลของเหยื่อหลังจากได้พบรูปลามกอนาจาร เป็นต้น นอกจากนี้

ยังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการให้คำาปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย โดย มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน ผู้เข้าร่วมทั้งพนักงานสอบสวนแต่ละจังหวัด 

รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ จึงได้รับความรู้ในทุกแขนง ซ่ึงสามารถนำาไปปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ปราบปราม และปกป้องเด็กหญิงจากการ 

ถกูแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบออนไลน์ได้จรงิ ถอืเปน็โครงการทีพั่ฒนาศกัยภาพในการทำางานของเจ้าหนา้ทีเ่พ่ือปอ้งกนัปราบปราม 

อาชญากรรมด้านนี้และที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ครบทุกรูปแบบ

DSI เข้�ร่วมก�รประชุมทวิภ�คีกับสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติอินโดนีเซีย ณ ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย

 กรมสอบสวนคดพีเิศษ โดยกองคดกีารคา้มนษุย ์เขา้รว่ม
ประชมุทวภิาคีระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการคา้มนษุย์ และชว่ยเหลือหรอืคุม้ครองผู้เสียหายจาก
การคา้มนษุย ์สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี กบักรมสอบสวนคดพีเิศษ  
ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมี  
พนัตำารวจโท สุภัทธ ์ธรรมธนารักษ ์ผู้อำานวยการกองคดีการคา้มนษุย ์ 
และเจ้าหน้าท่ีกองคดีการค้ามนุษย์ รวมจำานวน 4 คน  

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะหารือและกระชับความ
ร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ในการดำาเนินคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามและการ
ดำาเนินคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุม 
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการค้ามนุษย์ในประเทศอินโดนีเซียกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ  
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงของอินโดนีเซีย
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ผู้แทนสำ�นักง�นพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย เข้�เยี่ยมค�รวะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กระชับคว�มร่วมมือด้�นก�รข่�ว

 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้กำากับการ เวย์น มอแรน  

(Superintendent Wayne Moran) ที่ปรึกษาและผู้แทนสำานักงานพิทักษ์เขตแดน

ออสเตรเลยี ประจำาประเทศลุม่แมน่ำา้โขง (Australian Border Force (ABF) Counsellor 

Mekong) เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

โดยมี พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำารวจเอก  

อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรม 

ระหว่างประเทศ  เข้าร่วมในการหารือด้วย

  ABF เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจพิทักษ์เขตแดนของเครือรัฐออสเตรเลีย ท้ังในด้านการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และอาชญากรรม 

ข้ามชาติที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ DSI และ ABF ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลระหว่างกัน โดยอธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เดินทางไปร่วมในพิธีลงนาม ณ กรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงาน 

ได้มคีวามร่วมมอืระหวา่งกนัอยา่งใกลชิ้ดและตอ่เน่ือง ทัง้ในดา้นแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วกรองอาชญากรรมในดา้นตา่ง ๆ  โดยเฉพาะอาชญากรรม

ขา้มชาติ รวมท้ังการเสริมสร้างสมรรถนะใหแ้กเ่จ้าหนา้ที ่โดยจากความรว่มมอืทีด่ดีงักลา่ว ในป ีพ.ศ. 2561 ทีผ่า่นมา ABF จงึได้รบัการเสนอชือ่ 

ให้เข้ารับรางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประเภทเครือข่ายระหว่างประเทศด้วย

  ในโอกาสที่ผู้กำากับการ เวย์น มอแรน เดินทางมาประจำาการในประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของ ABF ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

โดยรับผิดชอบในการประสานงานระหว่าง ABF และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเขตลุ่มแม่นำ้าโขง ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา และ

เวียดนาม ผู้แทนหน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันในหลักการท่ีจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวท่ีมีประโยชน์ต่อกัน และร่วมกันเสริมสร้าง

สมรรถนะให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำาไปสู่การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

DSI  ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์สร้�งเสริมศักยภ�พผู้นำ�ท้องถิ่นเพื่อดำ�เนินก�ร

ในมิติก�รป้องปร�มอ�ชญ�กรรมแชร์ลูกโซ่

 เมื่อระหว่างวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้  
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วยการเล่นแชร์  
ลงพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการกระทำาความผิดตามพระราชกำาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
หรือความผิดแชร์ลูกโซ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำาท้องถิ่น จำานวน 3 รุ่น รวมจำานวน 1,000 คน  
ตามการร้องขอจากจังหวัดสุรินทร์
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 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

ได้เข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือประชุมหารือการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยได้ข้อสรุป 

จากการประชุม จำานวน 4 เรื่อง ดังนี้

 1. การแก้ไขปรับปรุงบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการ 

กระทำาความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ (MOU) ซึ่งได้ทำาร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และโดยที่ปัจจุบันกฎหมายของสำานักงาน ก.ล.ต.  

และกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังน้ันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. การเชิญผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดี (Enforcement  

Committee) ซึง่เปน็คณะกรรมการทีม่หีนา้ทีใ่นการตรวจสอบและกลัน่กรองคดเีบือ้งตน้ของสำานกังาน ก.ล.ต. เพือ่ใหก้ารตรวจสอบ 

ด้านคดีเป็นไปด้วยความรัดกุมรอบคอบ และเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

DSI ผนึกกำ�ลัง ก.ล.ต. ป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมท�งเศรษฐกิจ 

ซึ่งเป็นคว�มผิดต�มกฎหม�ยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

DSI จัดสัมมน�โครงก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รประส�นง�นผู้สนับสนุนข้อมูลกับพนักง�น

สอบสวนคดีพิเศษ

   เมื่อระหว่างวันที่ 15–17 พฤษภาคม 2562  พันตำารวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธาน

ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลกับพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษ และสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีนางสุวิมล สายสุวรรณ ผู้อำานวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล 

การตรวจสอบ เปน็ผูก้ลา่วรายงานถงึวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ เพือ่เปน็การแสวงหาความรว่มมอืในการประสานงานระหว่างหนว่ยงาน 

ผูใ้หก้ารสนบัสนนุขอ้มลู กบัเจา้หนา้ทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษ และเจา้หนา้ทีจ่ากสำานกังานสลากกินแบง่รฐับาล ในการปฏบัิติงาน 

ร่วมกัน ซึ่งจะพัฒนาวิธีการสืบสวนทางการให้กับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 

และปราบปรามความผิดคดีอาญาทางการเงินซึ่งเป็นปัญหาของสังคม 

 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชัชชม อรรฆภิญญ์ อธิบดีอัยการสำานักงานต่างประเทศ และคณะ นายขจรศักด์ิ พุทธานุภาพ  

รองอธิบดสีำานกังานการสอบสวน และคณะ  และพนัตำารวจเอก บญุส่ง จนัทรีศรี ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล และคณะ 

ผู้แทนจากธนาคารต่าง ๆ  ผู้แทนจากกรมสรรพากร  เข้าร่วมโครงการฯ  ณ ทอสคาน่า วัลเล่ย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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DSI ผนึกกำ�ลัง ก.ล.ต. ป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมท�งเศรษฐกิจ 

ซึ่งเป็นคว�มผิดต�มกฎหม�ยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

 3. การจัดหลักสูตรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จะส่งวิทยากรเข้าบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ อาทิ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวน

สอบสวน การรวบรวมและเก็บพยานหลักฐาน การเข้าตรวจค้น การต่อสู้ป้องกันตัว รวมถึงหลักสูตรด้านการข่าว เพื่อประโยชน ์

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงาน ก.ล.ต. และสำานักงาน ก.ล.ต. จะส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่สำานักงาน 

ก.ล.ต. เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน รวมทั้งกำาหนดให้มีการอบรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 4. การเน้นการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยเมื่อมีกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ สำานักงาน ก.ล.ต. จะขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง

สนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ สำานักงาน ก.ล.ต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นร่วมกันว่าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็น

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนจำานวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงาน 

จำาต้องบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

DSI ร่วมเสวน�เกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�คดีค้�มนุษย์ ก�รบังคับใช้แรงง�น

และก�รแสวงประโยชน์โดยมิชอบจ�กเด็ก ในบริบทของกฎหม�ยเปรียบเทียบ

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับสำานักงานศาลยุติธรรม และองค์กร 

ไม่แสวงผลกำาไรในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ องค์กร Liberty Shared มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน และองค์กร MAST Human 

รวมถึงสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สำานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูม ิ

ของสหรัฐอเมริกา องค์การตำารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) จัดงาน “การเสวนาของผู้พิพากษาเก่ียวกับ 

การพิจารณาคดีค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ในบริบทของกฎหมายเปรียบเทียบ”  

ซึง่เปน็เวทสีำาหรบัการแลกเปลีย่นทางดา้นวชิาการระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการดำาเนนิคดีคา้มนุษยแ์ละการบังคบัใชแ้รงงาน ตลอดจน 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Grande Centre Point 

(สุขุมวิท 55)

 ในการนี้ พันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ เขา้รว่มพธิเีปดิการเสวนาดงักลา่ว และรอ้ยตำารวจเอก เขมชาต ิประกายหงษม์ณ ีรว่มบรรยายในหวัขอ้   

“หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีในการป้องปรามอาชญากรรมและการดำาเนินคดีให้มีประสิทธิภาพ”  

ร่วมกับหน่วยงาน Homeland Security Investigations (HSI) หน่วยงานอัยการสหรัฐอเมริกา และตำารวจสากล (Interpol)
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DSI รับเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบบัตรพลังง�นที่อ้�งว่�สัมผัสแล้วจะห�ยจ�กโรคภัยต่�ง ๆ

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. พันตำารวจตรี วรณัน ศรีลำ้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษและรองโฆษก 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำารวจโท อานนท์ อุนทริจันทร์ รองผู้อำานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นผู้รับเรื่อง

ร้องเรียนจาก นายสามารถ เจนชัยจิตรนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย และ นายศาตรา ศรีปาน สมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎร เขต 2 จังหวดัสงขลา กรณรีอ้งขอให้กรมสอบสวนคดพีเิศษดำาเนนิการตรวจสอบบตัรพลงังานท่ีอา้งวา่สมัผสัแลว้จะหาย 

จากโรคภยัต่าง ๆ  เนือ่งจากอา้งวา่ พบสารอนัตรายจากบัตรดังกล่าว ซ่ึงอาจส่งผลใหป้ระชาชนได้รับอนัตรายถึงชีวิต โดยกรณีน้ีมผู้ีเสยีหาย 

IJM และ Walmart เข้�ขอบคุณ DSI กรณี คว�มร่วมมือก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พันตำารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เป็นประธานฝ่ายกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้แทนองค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission (IJM)) นำาโดย 

นายอันเดรย์ ซอเชนโก (Mr.Andrey Sawchenko) ผู้อำานวยการมูลนิธิฯ และคณะผู้แทนจากมูลนิธิวอลมาร์ท (Walmart) ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา นำาโดย คณุแคร์ร่ี เดนสิสนั (Karrie Denniston) ผูอ้ำานวยการอาวโุสมลูนธิวิอลมารท์ โดยทางคณะผูแ้ทนจาก IJM และ Walmart  

ไดเ้ดนิทางมาเพือ่แสดงความขอบคณุในความร่วมมอือยา่งดยีิง่ของกรมสอบสวนคดพิีเศษ โดยกองคดกีารคา้มนษุย ์ในการดำาเนนิคดีพเิศษ 

ที่ 12/2561 กรณีหลอกลวงแรงงานชาวกัมพูชาไปบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านนำ้าประเทศมาเลเซีย ซึ่งกองคดีการค้ามนุษย ์

ได้ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนจนนำาไปสูก่ารออกหมายจบักมุตวัผูต้อ้งหาชาวกมัพชูาไดจ้ำานวน 4 ราย และศาลอาญาไดมี้คำาพพิากษาลงโทษ 

จำาเลยในขอ้หาคา้มนษุย์ ส่วนผู้ต้องหาทีห่ลบหนอียู่ระหวา่งการดำาเนนิคดทีีป่ระเทศกมัพชูา ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษไดด้ำาเนนิการขอสง่ 

ผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสำานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
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DSI รับเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบบัตรพลังง�นที่อ้�งว่�สัมผัสแล้วจะห�ยจ�กโรคภัยต่�ง ๆ (ต่อ)

ภารกิจทั่วไป

DSI ร่วมแสดงคว�มยินดีวันเนื่องในวันสถ�ปน�กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท ภีคเดช จุลพล  

รองผู้อำานวยการกองคดีภาษี เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทยและมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เนื่องใน 

วันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี  

โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

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

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำารวจเอก ปิยะ รักสกุล  

ผู้อำานวยการกองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดง

ความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เน่ืองในโอกาส 

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 ของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมี คุณชุมฉันท์  

ชำานิประศาสน์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้รับมอบ  

ณ สำานักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ กรุงเทพมหานคร  

และรว่มแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนธิอุิทกพัฒน ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) 67 ปี โดยมี คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำานวยการใหญ่  

บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประมาณ 100 คน สว่นใหญเ่ปน็ผู้สงูอายใุนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อกีทัง้การกระทำาดงักลา่วอาจเขา้ขา่ยแชรล์กูโซ่ ณ หอ้งแถลงขา่ว  

ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำารวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจ 

ขายตรงและตลาดแบบตรง สำานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค รว่มให้ขอ้มลูในส่วนของการทำางานของสำานกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคต่อกรณีดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะบูรณาการกับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำาเนินการตรวจสอบ และเสนอพิจารณากรณีดังกล่าวว่าเข้าเกณฑ์เป็นคดีพิเศษหรือไม่ต่อไป
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อธิบดีดีเอสไอและคณะผู้บริห�รฯ เข้�รดนำ้�ขอพร พลอ�ก�ศเอก ประจิน จั่นตอง

รองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

เป็นประธานในพิธีสรงนำ้าพระพุทธรูป และรดนำ้าขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำาปี 2562  โดยมี พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รดนำ้าขอพร เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 

อันดีงามของไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำาปี 2562   ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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เจ้�หน้�ที่ดีเอสไอ เข้�รดนำ้�ขอพรจ�กผู้บริห�รฯ และข้�ร�ชก�รเกษียณอ�ยุ 

เนื่องในประเพณีสงกร�นต์

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562  เหล่าข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าพิธีสรงนำ้าพระพุทธรูป และรดนำ้า 

ขอพรจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข้าราชการผู้เกษียณอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องใน 

วันสงกรานต์ ประจำาปี พ.ศ. 2562 และเพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี พันตำารวจเอก ไพสิฐ   

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรุงเทพมหานคร
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นักศึกษ� อ�จ�รย์ ม.เอเชียอ�คเนย์ ให้คว�มสนใจกิจกรรม DSI Campus tour Seasan 3

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ 

นายไตรฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3 

กิจกรรมส่งมอบอาวุธความรู้แก่นักศึกษา กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใน 4 มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรับมือจากภัยอาชญากรรมไซเบอร์ พร้อม

สร้างความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ อำานาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอบเขตการดำาเนินงาน ขั้นตอนการขอรับบริการ  

เพื่อเป็นเกราะความรู้ ที่จะป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการบรรยายพิเศษ โดย พันตำารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ “วัยรุ่นยุคดิจิตอล รู้กฎหมายรับมืออาชญากรรม” ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ไดร้บัการตอ้นรบัเปน็อยา่งดยีิง่ จาก ผศ.ดร.สทุธศิกัดิ ์ภัทรมานะวงศ์ คณบดคีณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาจากหลายคณะ  

ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษกันอย่างคับคั่ง

ดีเอสไอ ลงพื้นที่ มบส. ส่งมอบอ�วุธคว�มรู้แก่นักศึกษ� กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

รับมืออ�ชญ�กรรมไซเบอร์

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท  
ชาญชัย ลิขิตคันทะสร เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI 
Campus Tour Season 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจ และอำานาจหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมทั้งให้ความรู้และแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ แก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดนิทรรศการ และการบรรยายพิเศษหัวข้อ เรียนรู้กฎหมาย ป้องกันอาชาญากรรมไซเบอร์ ในยุคสังคม
ดิจิตอล โดย พันตำารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
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 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  

พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ มอบหมายให้นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็น 

การฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วยการเล่นแชร์ 

ให้ความรู้และแจ้งเตือนประชาชนมิให้ตกเป็น

เหย่ือแชร์ลูกโซ่ในรายการรอบรั้ว ประทายสมันต์  

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดสุรินทร์ FM 97.75 เมกกะเฮิร์ต โดยมีพื้นที่

ออกอากาศครอบคลุม 17 อำาเภอในจังหวัดสุรินทร์

และจังหวัดใกล้เคียง

  ทั้งนี้ สามารถติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=226403231030

2456&id=100000871260783

ดีเอสไอ แจ้งเตือนภัยประช�ชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ท�ง FM. 97.75

ดีเอสไอ แสดงคว�มยินดีในโอก�สครบรอบ ปีที่ 63 วิทย�ลัยเสน�ธิก�รทห�ร

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำารวจเอก ธรรศ  

เลาหท์ว ีรองผู้อำานวยการกองปฏบิตักิารพเิศษ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวน

คดพีเิศษ  รว่มแสดงความยนิดแีละรว่มบรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุกจิกรรม

บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา วสท. รุ่นที่ 60  เนื่องในโอกาส 

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี โดยมี  

พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องฝึกอำานวยการยุทธ 

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงดินแดง กรงุเทพมหานคร
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ผู้บริห�ร DSI ร่วมแข่งขัน “กีฬ�เสริมสัมพันธ์ผู้บริห�รกระทรวงยุติธรรมครั้งที่ 2”

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 15.30 น. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง รวมถึง 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การแข่งขันประเภทกีฬา ประกอบด้วย เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล และฟุตบอล 11 คน โดยม ี

พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ นำาคณะผูบ้รหิารกรมสอบสวนคดีพเิศษ เข้ารว่มแข่งขันกีฬาสานสมัพนัธ์ 

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมในครั้งนี้ด้วย
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DSI Campus tour Season 3 ที่สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำารวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล  

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คูหาสวรรค์เวช ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด กล่าวให้การต้อนรับ  

ณ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม DSI Campus tour Season 3

ภ�ยใต้โครงก�รเสริมสร้�งภ�พลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ มห�วิทย�ลัยมหิดล ศ�ล�ย�

 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  

DSI Campus Tour Season 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธาน

กลา่วตอ้นรบั และอาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท ์รองคณบดฝีา่ยบรหิารจัดการเทคโนโลยดีจิิทลั บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหดิล  

ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เข้าจัดโครงการฯ ในมหาวิทยาลัย  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา
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DSI ร่วมแสดงคว�มยินดีกองตำ�รวจสื่อส�ร ครบรอบ 67 ปี

 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท ศันสนะ 

แกว้ทบัทมิ รองผูอ้ำานวยการกองคดกีารคา้มนษุย ์เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวน

คดพิีเศษ วางพานดอกไม้สกัการะ อนสุาวรยี ์พลตำารวจเอก เผา่ ศรียานนท ์ 

และ มอบกระเชา้ดอกไมแ้สดงความยนิด ีเนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา

กองตำารวจสื่อสาร ประจำาปี 2562 (ครบรอบ 67 ปี) โดยมี พลตำารวจตรี 

อาคม ไตรพยัคฆ์ ผู้บังคับการกองตำารวจสื่อสาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร ซอยวิภาวดีรังสิต 27 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมง�นสัมมน�ก�รปฏิรูปตำ�รวจหลังก�รเลือกตั้งในประเทศไทย

ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รร่วมระหว่�งศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะและธรรม�ภิบ�ล

เยอรมัน-อุษ�คเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and 

Good Governance (CPG)) และมูลนิธิฮันส์ไซเดล (Hanns Seldel Foundation-HFS)

 ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ พันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัทภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศ 

และคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากร และรอ้ยตำารวจเอก เขมชาต ิประกายหงษม์ณ ี รองผูอ้ำานวยการกองกจิการ 

ตา่งประเทศและคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศ นาวาตร ีววิฒัน ์สทุรจาร ุพนกังานสอบสวนคดพีเิศษชำานาญการรกัษาราชการแทน  

ผูอ้ำานวยการสว่นคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ 2 นายณพล  วรประทปี เจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษปฏบิตักิารกองกจิการตา่งประเทศและ

คดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศ และนายอทิธพิงศ์ ดนยัวรรณ เจ้าหนา้ทีวิ่เทศสัมใพนัธ์กองกจิการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรม

ระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาการปฏิรูปตำารวจหลังการเลือกตั้งในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำาเนินการร่วมระหว่างศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for 

Public Policy and Good Governance (CPG)) และมูลนิธิฮันส์ไซเดล (Hanns Seldel Foundation-HFS)

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 ราย  

ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

  1. พลเอก บุญสร้าง เนียบประดิษฐ์ อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ/อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดร่วมกับผู้แทน CPG และ HSF

  2. ศาสตราจารย ดร.ลี ซัง วอน ประจำามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล/อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา/อดีตผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ

สาธารณรัฐเกาหลี นำาเสนอพลวัตรของกระบวนการยุติธรรมเกาหลี โครงสร้างและการปฏิรูปปี 2562 โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์แก่

ประชาชน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

  3. ศาสตราจารย์ เล เหวี่ยน เต็น ซุย มหาวิทยาลัยกฎหมาย นครโฮจิมินห์ นำาเสนอกระบวนการยุติธรรมของเวียดนาม  

ซึ่งอัยการและตำารวจมีอำานาจหน้าที่แตกต่างจากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับนำาเสนอแนวทาง 

การพัฒนาให้การสืบสวน สอบสวน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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DSI ร่วมง�นสัมมน�ก�รปฏิรูปตำ�รวจหลังก�รเลือกตั้งในประเทศไทย

ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รร่วมระหว่�งศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะและธรรม�ภิบ�ล

เยอรมัน-อุษ�คเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and 

Good Governance (CPG)) และมูลนิธิฮันส์ไซเดล (Hanns Seldel Foundation- HFS) (ต่อ)

 4. นายนาเรนดรา จ๊ัตนา่ อัยการเขตจาการต์า อัยการสงูสดุ

อนิโดนเีซีย บรรยายการบรหิารงานยุตธิรรมผา่น ประวตัศิาสตร์

การสร้างชาติอินโดนีเซีย 

  5. นายซาลีม บาเชียร์ บาสคาราน รองประธานคณะ

กรรมการกฎหมายอาญาแห่งเนติบัณฑิตสภา/มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยมีารา นำาเสนอประเดน็การปฏริปูกระบวนการยติุธรรม

ในมาเลเซีย ผ่านทัศนะของนักกฎหมาย

  6. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ประเทศไทย แลกเปลี่ยนความเห็นในการปฏิรูปตำารวจหลักการเลือกตั้ง 2562

  การเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ต่อสาธารณะ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์

ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ CPG อันเป็นหน่วยงานพันธมิตรในวงการวิชาการต่อไป

ดีเอสไอ ร่วมยินดีธน�รักษ์ ครบรอบ 86 ปี

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบหมายให้ นางสาวพรดา กีรติสุนทร 

รองผู้อำานวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เป็นผู้แทน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงิน 

เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์  เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86  ปี โดยมี นางวาสนา ผุดผ่อง  

ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 8  

อาคาร 72 ป ีกรมธนารกัษ ์ถนนพระรามที ่6 เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงคว�มยินดี เนชั่นทีวี ครบรอบ 20 ปี

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  

วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  

พนัตำารวจโทหญงิ พรทพิย ์ล.วรีะพรรค ผูอ้ำานวยการกองคดี 

ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ   

เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพิีเศษ รว่มแสดงความยินดแีละ

มอบกระเชา้ดอกไม ้เนือ่งในโอกาสครบรอบการก่อตัง้เนชัน่ทวี ี 

20 ป ีโดยมี คณุฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผูจ้ดัการเนช่ันทวี ี 

เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนน

บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   

เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำาปี 2562  พร้อมมอบรางวัล แก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ที่ชนะการประกวดหนังสั้นและอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 

สำานกังานปลัดกระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์(พม.) ภายใตแ้นวคดิ “ประชารฐัรว่มใจ ตา้นภัยคา้มนษุย์”  

ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 

 1. พันตำารวจตรี อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ ผู้อำานวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 3 กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรางวัล 

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการดำาเนินคดี

  2. ร้อยตำารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรางวัลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดีเด่น การดำาเนินคดีการล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก 

ในรูปแบบออนไลน์และค้ามนุษย์โดยการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเด็ก (คดี Black Wrist) จังหวัดสุรินทร์

ดีเอสไอได้รับร�งวัลในง�นวันต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ ประจำ�ปี 2562
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 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมณฑล   

แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุน 

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Innovation for Crime Combating Conference and Contest 

2019 (I4C-2019) และมีนางสุวิมล  สายสุวรรณ  ผู้อำานวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ผู้จัดโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ที่เป็นการแสวงหารวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายนักวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมฯ นี้ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาชั้นนำาของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การจดัสมัมนาวชิาการและการประกวดนวตักรรมฯ ไดจ้ดัตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่7 และในปนีีก้รมสอบสวนคดพีเิศษ และมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีเป็นเจา้ภาพรว่มกนัจัดงาน โดยมกีารอภิปรายในหัวขอ้ “Platform เทคโนโลยกีารสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ  

ส่วนที่สองเป็นการนำาเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อประกวดใน 2 ประเภท คือ  

การพฒันาชิน้งานทีต่อ่ยอดจากผลงานทีเ่คยรว่มประกวดในปทีีผ่า่นมา และประเภทการนำาเสนอแนวคดิใหมเ่พือ่เกดิความสรา้งสรรค ์

ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคม และเทคโนโลยี

ดีเอสไอ ร่วมกับ มจธ. เป็นเจ้�ภ�พจัดง�นสัมมน�วิช�ก�รพร้อมประกวดนวัตกรรมฯ

เพื่อสนับสนุนก�รสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
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 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”  

โดยได้กำาหนดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ, อาคารรัฐประศาสนภักดี 

(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 และอาคารไปรษณีย์

DSI จัดโครงก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กรให้ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีทัศนคติ ค่�นิยม ในก�รปฏิบัติง�นอย่�งซื่อสัตย์ สุจริต ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562
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DSI จับมือภ�ครัฐและเอกชน รณรงค์ต่อต้�นก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศจ�กเด็ก

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกรมพลศึกษา สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลนิธิ A21  

มูลนิธิ Childline และสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จัดโครงการ “ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศ” ณ สนามวอร์ม 200 เมตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคาม

จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และให้ความรู้กับเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเปราะบาง เกี่ยวกับ 

วธิป้ีองกนัตวัเองจากการถกูแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และให้ทราบถงึวธิทีีจ่ะรายงานเหตภุยัคกุคามเกีย่วกบัการถกูแสวงหาประโยชน์

ทางเพศ โดยการผสมผสานเข้ากับกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อประกอบการเรียนรู้

 นอกจากนีย้งัมกิีจกรรมการประทบัตรา “ปกปอ้งเดก็” ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิากผูแ้ทนของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่พนัตำารวจเอก อคัรพล  

บุณโยปัษฎัทภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และร้อยตำารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล  

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคและสิง่แวดลอ้ม เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มกบัผูแ้ทนจากกรมพลศกึษา กองบงัคบั 

การตำารวจรถไฟ มูลนิธิ A21 มูลนิธิ Childline และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประทับตราสัญลักษณ์ “ปกป้องเด็ก”  

เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและความมุ่งม่ันในการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก   

  สำาหรับกิจกรรม “ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” เป็นกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความพยายาม 

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และ

เพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง มีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันตัวเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศ และ

ทราบถงึชอ่งทางในการแจง้เหต ุกิจกรรมนีไ้ดรั้บความสนใจจากหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของตา่งประเทศ เขา้มารว่มสงัเกตการณ์

กิจกรรมนี้ด้วย นอกจากนีย้ังเปน็โครงการนำาร่องเพื่อสรา้งความตระหนักใหแ้ก่ภาคประชาชนให้ทราบถึงภยัจากการแสวงประโยชน์

ทางเพศจากเด็ก และได้วางแผนที่จะจัดโครงการอีกในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีเหตุแสวง

ประโยชน์ทางเพศจากเด็กบ่อยครั้ง
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DSI ร่วมแสดงคว�มยินดี นสพ.สย�มรัฐ ครบรอบ 69 ปี

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจโท ถริพล พิณเมอืงงาม  

ผู้อำานวยการกองคดีความม่ันคง เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ

การก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 69 ปี โดยมี คุณโสภิส จิตต์ประเสริฐ  

ผู้อำานวยการบริษัท สยามรัฐ จำากัด เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท สยามรัฐ 

จำากัด ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

DSI เปิด English Club! เสริมสร้�งทักษะภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับเจ้�หน้�ที่

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. พันตำารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศ 
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิด English Club (โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจยิ่งขึ้น ผ่านทางกิจกรรมเสริมสร้าง
ทกัษะและการช้ีแนะ/ตอบขอ้สงสัยเกีย่วกบัภาษาอังกฤษ โดยเจา้หนา้ทีก่องกจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศทีมี่ทกัษะ
ภาษาอังกฤษดี ซึ่งกิจกรรม English Club ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในหัวข้อ คำาศัพท์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยมีข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมจำานวน 45 คน
 ปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในลักษณะของการเข้าร่วม 
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่วิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ การประสานงานทางคดีอย่างไม่เป็นทางการ  
รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ หรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง กองกิจการ 
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศจึงมุ่งหวังให้กิจกรรม English Club ช่วยส่งเสริมให้การประสานความร่วมมือ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม 
 ทั้งนี้ กิจกรรม English Club จะจัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. โดยครั้งต่อไป กิจกรรม English Club ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องทางด้านคดีหรือการปฏิบัติการในพื้นที่จริง จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นิติวิทย�ศ�สตร์กับก�รค้นห�

คว�มจริงในคดี
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นิติวิทย�ศ�สตร์กับก�รค้นห�

คว�มจริงในคดี
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นิติวิทย�ศ�สตร์กับก�รค้นห�

คว�มจริงในคดี
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  1

1  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนรอบตัว

เราทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  

จึงทำาให้การนำาตัวผู้กระทำาความผิดที่แท้จริงมาลงโทษ

ตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่ง  

โดยเฉพาะจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานมา

ยืนยันให้สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจน ดังนั้น 

ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศในแถบทวีปยุโรป หรือประเทศในภูมมิภาคเอเชีย  

อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จึงมีการนำาความรู้ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาใช้ 

ในการพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ให้ได้ผลท่ีถูกต้องแท้จริง

ตามหลักวิทยาศาสตร์ ในเรื่องดังกล่าว นายไตรยฤทธิ์  

เตมหวิงศ ์รองอธิบดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ ได้รบัเชิญจาก

สภาทนายความในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

แก่ทนายความ ในหัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหา

ความจริงในคดี” เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ณ  

สภาทนายความ ในโอกาสนี้ กองบรรณาธิการวารสาร 

ดีเอสไอไตรสาร ได้คัดย่อบทบรรยายดังกล่าวและนำามา 

เผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงความสำาคัญของ 

นิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริงในคดี ติดตามอ่าน

ได้เลยค่ะ
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   คว�มหม�ยของคำ�ว่�นิติวิทย�ศ�สตร์

  คำาวา่ “นติวิทิยาศาสตร”์ มาจากคำาสองคำา คอื นติ ิกบั

วทิยาศาสตร ์นติ ิคอื เรือ่งของกฎหมาย วทิยาศาสตรห์มายถงึ  

วิชาที่ได้มาโดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จนเป็นที่ยอมรับ 

สามารถนำาไปใช้ อ้างอิง ดังนั้น คำาว่า “นิติวิทยาศาสตร์”  

จงึหมายถึง การใชว้ทิยาศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา ค้นควา้  

อ้างอิง มาเพื่อตอบปัญหาทางกฎหมายหรือแสวงหา 

ขอ้เทจ็จรงิในทางกฎหมาย เพราะฉะนัน้ศาสตร์ทกุศาสตร์ 

ท่ีสามารถไขข้อข้องใจ หรือสามารถมาตอบปัญหา 

ทางกฎหมายได้ หรือแสวงหาข้อเท็จจริงได้ จึงเรียกว่า 

นติิวทิยาศาสตร ์อาจจะเปน็วทิยาศาสตรส์าขาแพทยศาสตร ์ 

มาตอบปัญหาทางกฎหมาย มาแสวงหาข้อเท็จจริง 

ทางกฎหมายที่เราเรียกว่า “นิติเวชศาสตร์ (Forensic 

Medicine)” ก็เป็นสาขาหนึ่งของนิติวิทยาศาสตร์

  ในตา่งประเทศมนีติิวทิยาศาสตรส์าขาวศิวกรรมศาสตร ์

ทีเ่รยีกวา่ “นติวิศิวกรรมศาสตร ์(Forensic Engineering)” 

ซ่ึงตรวจพิสูจน์ในคดีที่เก่ียวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

เช่น การตรวจยานยนต์ในคดีจราจร การตรวจโครงสร้าง

อาคาร เพื่อให้ความเห็นต่อกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

ในปัจจุบันมีนิติวิทยาศาสตร์อีกสาขาหน่ึงที่เรารู้จักกันดี

และมีการใช้มากขึ้นมาก ในโลกยุคสังคมออนไลน์และ 

IOT (Internet of Thing) คอื สาขานติวิทิยาศาสตรด์จิทิลั 

(Digital Forensic) ซึ่งมีความสำาคัญมากในการคลี่คลาย

คดีทางเทคโนโลยี การสืบสวนสอบสวน การป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งภัยความมั่นคง 

ปัจจุบันดีเอสไอได้นำากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มา

ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในคดี หรืออาจ

กล่าวได้ว่า กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มี

ความสำาคัญในการสอบสวนแนวใหม่เพราะกระบวนการ

ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลักฐานที่มีนำ้าหนักที่ศาล

รับฟัง

    

ง�นนิติวิทย�ศ�สตร์ที่สำ�คัญในต่�งประเทศ

  ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะให้ความสำาคัญในการนำา

นิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม เพื่อ

ลดการโต้แย้ง หรือความหวาดระแวงระหว่างผู้บังคับใช้

กฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากนิติวิทยาศาสตร์เป็น

เรื่องหลักการและเหตุผลที่เป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้ 

นอกจากนัน้ยงัมกีารใชน้ติวิทิยาศาสตรเ์พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่  

เช่น เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

  ประเทศอนิเดยีเปน็ประเทศหนึง่ทีเ่ปน็ตวัอยา่งในการ 

นำานติวิทิยาศาสตรเ์ข้าไปใชใ้นการพฒันาประเทศ ซึง่ก่อให้เกดิ 

การเปลีย่นแปลงครัง้สำาคัญ โดยการจดัทำาการเกบ็อตัลกัษณ ์

บุคคลของประชาชนทกุคนทีอ่ยู่ในประเทศอินเดยี รวมทัง้ 
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ผู้ที่พำานักในประเทศอินเดียเกินกว่า 6 เดือน เป็นที่ 

ทราบกันดีว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีจำานวน

ประชากรจำานวนมาก และประชาชนที่มาอยู่อาศัย 

จำานวนมากไมไ่ดเ้ปน็คนอนิเดยี ทำาใหไ้มม่ขีอ้มลูประชากร

ที่แท้จริง มีแต่การคาดการณ์ ซึ่งแต่เดิมในอดีตคาดว่า 

มีประชากรประมาณ 700 – 1,000 ล้านคน คนอินเดีย 

ไม่มีหมายเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีบัตร

ประจำาตวัประชาชน เมือ่มเีดก็เกดิใหม ่ในอดตีจะมีการแจง้เกิด 

กับท้องที่ ทางการจะออกเลขประจำาตัวเกิด แต่ไม่มี 

เลขประจำาตัวประชาชน เนื่องจากประเทศอินเดีย 

กว้างใหญ่มากและมีประชากรที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 

ตามแนวชายแดน จึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบว่า 

ผู้ใดเป็นพลเมืองชาวอินเดียโดยแท้จริง ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

คอืรฐับาลในอดตีไมส่ามารถประมาณการงบประมาณสำาหรบั

การชว่ยเหลือประชาชนได้อยา่งถกูต้อง รวมทัง้ไมส่ามารถ

วางแผนการพัฒนาประเทศทกุด้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา  

การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเมือง การปกครอง  

รวมถึงการกระจายรายได้และโอกาสให้ประชาชน 

  รัฐบาลอินเดียจึงหันมามุ่งเน้นการให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ประชากรผู้อยู่อาศัยในประเทศอินเดียทั้งหมด ดังนั้น นับ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ประเทศอินเดียจึงได้ริเริ่มโครงการที่

เรียกว่า “Aadhaar Project” เพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพ

ของบุคคลหรือไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) 3 อย่าง 

ของผู้ลงทะเบียน ได้แก่ ลายพิมพ์น้ิวมือ ภาพใบหน้า  

และม่านตา ผู้ลงทะเบียนจะมีเลข Aadhaar Number 

เป็นเลข 12 หลักเป็นเลขอ้างอิง ข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

เป็นเครื่องมือในทางนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Policy Tool) สำาหรับใช้ในการจัดการงบประมาณ สังคม 

เศรษฐกิจ และการปฏิรูปการขับเคลื่อนภาครัฐ (Public 

Sector Delivery Reforms) โครงการดังกล่าวไม่บังคับ

ว่าทุกคนที่อยู่อาศัยในอินเดียต้องลงทะเบียน แต่เมื่อใด 

ก็ตามที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น  

เงินสนับสนุนค่านำ้ามันรถ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าสวัสดิการของ

รัฐ จะไปทำาใบขับขี ่จะไปเปิดบัญชธีนาคาร จะซือ้ซมิการด์

โทรศพัท ์เขาผู้น้ันต้องมาลงทะเบยีนในระบบ Aadhaa กอ่น  

แลว้จึงสามารถมสีทิธทิำาธรุกรรม รวมท้ังสามารถยนืยนัตวัตน 

ผ่านระบบของหน่วยให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  โครงการนีท้ำาใหป้ระเทศอนิเดยีไมต่อ้งเปลอืงงบประมาณ

จัดทำาบัตรสมาร์ทการ์ด ไม่ต้องดำาเนินการผ่านคนกลาง 

 ลดการทจุรติ ประชาชนสามารถเขา้มาลงทะเบยีนในหนว่ยงาน 

ซึ่งมีสาขาต่าง ๆ อยู่ทั่วประเทศ ปรากฏว่า ในช่วง 2-3 ปี  

หลังดำาเนินการ มีผู้ลงทะเบียนในระบบไบโอเมทริกซ์ 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันพบว่า จำานวนประชากร 

ในประเทศทีเ่คยเขา้ใจวา่มีประมาณ 700 – 1,000 ลา้นคน 

เพิ่มเป็นร่วม 1,400 ล้านคน ทำาให้ทราบจำานวนประชากร

ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่จะเปน็ประโยชนใ์นการวางแผนพฒันาประเทศ

เป็นอย่างมาก ระบบไบโอเมทริกซ์ของประเทศอินเดีย

จึงเป็นระบบที่ใหญ่มาก และใช้งบประมาณมหาศาล  

แต่หลังจากที่ดำาเนินการผ่านไปเพียงไม่กี่ปี ประเทศ

อินเดียสามารถประหยัดงบประมาณด้านการช่วยเหลือ

ประชาชนได้ถึง 600 % หรือ 6 เท่า เมื่อถามว่าประหยัด

งบประมาณได้อย่างไร คำาตอบคือ การจัดทำาระบบ 

ไบโอเมทรกิซท์ำาใหท้ราบข้อมูลทีแ่ทจ้รงิ เชน่ ทราบจำานวน

ผู้มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลธุรกรรมการเงินในระบบ 

ไบโอเมทริกซ ์ถา้หากใหค้นไปสำารวจรายชือ่ผู้มรีายไดน้อ้ย

ก็อาจมีช่องว่างให้สอดแทรกรายชื่อคนใกล้ชิดแฝงเข้ามา 

หรอืการจดัทำาข้อมลูเท็จเป็นจำานวนมาก ทีย่กตวัอยา่งมานี ้

คอืประโยชนข์องการจดัทำาระบบยนืยนัตวัตนทีม่มีาตรฐาน 

อย่างไรก็ตาม หากประเทศอินเดยีเก็บขอ้มลู DNA ของทกุคน 

ในระบบไบโอเมทริกซ์จะเกิดอะไรข้ึน หากข้อมูลส่วนตัว

ชั้นลึกที่ถูกเก็บไว้ ถูกขโมยไปแล้วนำาไปทิ้งร่องรอยไว้ที่อื่น

  ลักษณะของ DNA เป็นสิ่งท่ีปรากฏเฉพาะบุคคล  

แตก่ารแปลผลวา่ไปตรงกบัใครดว้ยความเชือ่มัน่กีเ่ปอร์เซ็นต์น้ัน  

ไม่อาจกล่าวได้ว่าเต็ม 100 % เพราะในบางกรณี DNA 

ที่นำามาตรวจเส่ือมสภาพไปจึงปรากฏผลความเชื่อมั่น 
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ในระดับ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ จึงกลายเป็นประเด็นสำาคัญ 

ในชัน้ศาล หากทนายความถามวา่ DNA ทีพ่บตรงกบัผูต้อ้งหา 

ในระดับด้วยความเชื่อมั่น 80 % นั่นแสดงว่ามีความ 

ไม่เชื่อมั่นอยู่ 20 % อย่างน้ีเป็นต้น ซึ่งเป็นดุลยพินิจ 

ของศาล แตใ่นความเปน็จรงิแลว้ระดบัความเช่ือมัน่ 80 %  

นับว่ามีความเพียงพอแล้วเพราะยังมีหลักฐานอย่างอื่น

ประกอบการพิจารณาอีกด้วย

  ขอยกตัวอยา่งคดท่ีีเป็นกรณศีกึษาในประเทศสหรฐัอเมริกา 

และทั่วโลก นั่นคือ คดีของ โอเจ ซิมสัน2 แม้ว่าเจ้าหน้าที่

ตำารวจจะพบหลักฐานในที่เกิดเหตุจำานวนมากที่ตรงกับ 

ผลตรวจ DNA ของโอเจ แต่ยังไม่มีประจักษ์พยานสำาหรับ 

คดดีงักลา่ว เขาจงึใชช้อ่งวา่งในสว่นนีต้อ่สูค้ด ีโดยมทีมีทนาย 

คู่ใจที่เก่งกาจ หยิบยกวิธีเก็บพยานหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง

ของเจ้าหน้าที่ จึงทำาให้หลักฐานทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือ 

ลดลง โดยเฉพาะประเด็นท่ีเจ้าหน้าที่ผู้ทำาหน้าท่ีตรวจ 

สถานท่ีเกดิเหตไุมไ่ดเ้ปลีย่นถงุมอืขณะไปสมัผัสวตัถพุยาน

อยา่งอืน่ ซึง่เขาไปจับลูกบดิประตูท่ีอาจม ีDNA ของโอเจติดอยู่  

และอาจทำาให้ DNA ของโอเจที่ประตูติดถุงมือมาด้วย  

จากน้ันเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวอาจไปจับมีดที่เป็นอาวุธ 

ใชก้อ่เหต ุจงึทำาให ้DNA ของโอเจ ไปติดทีม่ดีดังกลา่ว และ

แน่นอนว่า โอเจปฏิเสธว่าเขาไม่ได้จับมีด แต่การที่ DNA 

ของเขาไปปรากฏท่ีมีดก็เพราะคนตรวจพิสูจน์หลักฐาน 

ไมไ่ดเ้ปลีย่นถงุมอืตา่งหาก ทำาใหโ้อเจ ซมิสนั ชนะคดใีนทีส่ดุ  

ดังนัน้ จะเหน็ไดว้า่การเกบ็และตรวจพสิจูนพ์ยานหลักฐาน 

จึงต้องมีมาตรฐาน และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน  

จึงได้ผลตรวจที่มีความน่าเชื่อถือ มีนำ้าหนักรับฟังได้

ง�นนิติวิทย�ศ�สตร์ที่สำ�คัญในประเทศไทย

   ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ตัง้แตพ่.ศ.2545 หลงัจากมรีฐัธรรมนญู แหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2540 ซึง่ถอืเป็นรฐัธรรมนูญทีส่รา้งความ

เปลีย่นแปลงในการให้สทิธิเสรีภาพแกป่ระชาชนอยา่งใหญ

หลวง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการตัง้หนว่ยงานอสิระเพ่ือคุม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพแกป่ระชาชนเป็นจำานวนมาก เชน่ สถาบนั

นิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น

  ต้องยอมรับว่าในห้วง 15 ปี ก่อนหน้านี้ เรื่องของ

นิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนัก 

ในประเทศไทย แตม่าเปน็ทีรู่จั้กกันอยา่งแพร่หลาย สว่นหนึง่

ทีส่ำาคญัทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงคอื แพทยห์ญิงคณุหญงิ 

พรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดตีผูอ้ำานวยการสถาบนันติวิทิยาศาสตร์

เป็นผู้จุดประกายให้สังคมรับรู้เรื่องนี้ จากนั้นเป็นต้นมา 

จึงมีการพูดถึงงานด้านนิติวิทยาศาสตร์กันมากข้ึนเรื่อยๆ 

จนกระทั่งในปัจจุบันทุกคดีจะต้องมีคำาว่านิติวิทยาศาสตร์

เข้ามาแทรกอยู่ ดังที่ได้ยินพนักงานสอบสวนกล่าว 

เสมอ ๆ ว่า รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ ไม่ว่าจะเป็น 

ผลการตรวจ DNA ผลตรวจลายนิ้วมือ เป็นต้น นั่นหมาย 

ความว่านิติวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

สืบสวนสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมแล้ว 

   ในอดีตยังไม่มีสาขานิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย

โดยตรง การทำางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางการแพทย์

ต่าง ๆ  ต้องอาศัยแพทย์หลากหลายสาขามาช่วยตรวจสอบ 

แตป่จัจุบนัมสีาขาวชิานติเิวชศาสตรโ์ดยตรงซึง่มกีารศกึษา

ลึกซ้ึงไปกว่าที่แพทย์ทั่วไปศึกษา ซึ่งได้นำากระบวนการ

2 นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่มีทั้งชื่อเสียง เงินทอง และ อิทธิพล ซึ่งรอดพ้นจากการดำาเนินคดีฆาตกรรมอดีตคนรักเก่าสองคนโดยใช้มีด 

กระหนำา่แทงนบัครัง้ไมถ่ว้น แตส่ามารถรอดพน้จากความผดิเพราะยกประเด็นการเกบ็พยานหลกัฐานในท่ีเกดิเหตุด้วยวิธีการท่ีไมถ่กูตอ้ง 

ของเจ้าหน้าที่ จึงทำาให้หลักฐานทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือลดลง แม้ว่าครอบครัวของเหยื่อจะเป็นฝ่ายแพ้คดีในศาลอาญา แต่พวกเขา

นำาคดีขึ้นสู่ศาลแพ่งให้พิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยใช้หลักฐานชิ้นเดิม ผลการตัดสินของเหล่าลูกขุน ชี้ชัดว่า โอเจ ซิมป์สัน ต้องรับผิดชอบ 

กับการเสียชีวิตของเหยื่อทั้งสอง และต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับครอบครัวของผู้เสียหาย จำานวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การตัดสิน  

2 ครั้งที่ได้ผลการตัดสินแตกต่างกันทำาให้คดีนี้เป็นกรณีศึกษาของสหรัฐอเมริกาและวงการนักกฎหมายทั่วโลก
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และความรู้ทางด้านการแพทย์ มาประยุกต์ใช้ในงาน 

ด้านกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งศึกษาเรื่องของศพ เช่น 

เสียชีวิตเพราะอะไร เสียชีวิตจากอะไร เกิดจากกลไกอะไร 

ทีท่ำาใหเ้สยีชวีติไดบ้า้ง งานนติเิวชศาสตรจ์งึไดร้บัการยอมรบั

และถูกนำามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนมาจนถึงปัจจุบัน

นิติวิทย�ศ�สตร์กับก�รพิสูจน์คว�มผิด

  การนำาหลักนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาค้นหาความจริง 

ในคดี เริ่มตั้งแต่การตรวจที่เกิดเหตุ โดยแพทย์ ทีมแพทย ์

และทมีนติวิทิยาศาสตรไ์ปยงัทีเ่กดิเหตแุลว้เกบ็วตัถพุยานข้ึนมา  

ถ้าพบศพก็เก็บไปห้องผ่าศพเพื่อพิสูจน์สาเหตุการตาย  

ถ้าพบวัตถุพยานก็จะส่งเข้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบ 

หลายประเภท ซึ่งการทำางานดังกล่าวต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล มิฉะน้ันจะไม่สามารถหยิบยกมาเป็นหลักฐาน 

ในคดีได้ 

 การจับตัวผู้ต้องหาหรือการคลี่คลายคดีสำาคัญต่าง ๆ  

ไดอ้ย่างรวดเร็วในปจัจบุนั ปฏเิสธไม่ไดว้า่หลกัฐานสว่นหนึง่ 

ไดจ้ากกลอ้งวงจรปดิ กลอ้งตามตูเ้อทเีอม็ กลอ้งจากทางดว่น 

กลอ้งจราจร เปน็ตน้ กลอ้งเหลา่นีส้ามารถบอกได้ว่าบคุคล

ใดเป็นผู้กระทำาผิด ต่างจากในอดีตที่ใช้ประจักษ์พยาน  

กลา่วคอื คนซึง่เหน็เหตกุารณ ์ซึง่อาจจะเชือ่ถอืไมไ่ดท้ัง้หมด 

แตก่ลอ้งวงจรปิดทีบ่นัทกึเหตกุารณใ์นละแวกเดยีวกับสถานที ่

เกิดเหตุจึงเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้แน่นอนว่ามีเหตุการณ์

นั้นเกิดขึ้นอยู่จริง เพราะฉะนั้นพยานหลักฐานของคดี 

ในอนาคตจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ในกรณีนี้คือไฟล์ภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค คือ ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนา

ผู้ตรวจพิสูจน์ในระบบดิจิทัลได้ทันกับความต้องการ  

โดยขณะนี้มีอยู่ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำานวน 2 คน  

อยูใ่นดเีอสไอ จำานวน 6 คน ท่ีเหลือต้องอาศัยจากหนว่ยงาน 

ภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อจำากัดที่ไม่มีเวลา 

ไปขึ้นศาล ทำาให้คดีต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ เช่น คดีทาง 

การเงิน คดีออนไลน์ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายจำานวนมาก 

มีวัตถุพยานจำานวนมาก ก็ต้องอาศัยการตรวจหาพยาน

หลกัฐานระบบดจิทิลัในเครือ่งคอมพวิเตอร ์ซึง่ตอ้งใชเ้วลา

ตรวจพิสูจน์ค่อนข้างนาน

  ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนารุดหน้าไปมาก  

ขอยกตัวอย่าง เหตุการณ์ วางระเบิดที่โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี 2560 หากไม่มีกล้องวงจรปิดก็ไม่

สามารถตดิตามผูก่้อเหตุมาดำาเนนิคดไีด ้แตส่ามารถคลีค่ลาย

ไดว้า่ บคุคลในรปูทีต่อ้งสงสยัไปปรากฏอยู่ในกลอ้งใด เฟรมใด  

ไดใ้นทนัท ีเชน่ หากไดร้ปูภาพของบคุคลหนึง่มา แลว้ท่ีเชือ่มกับ 

ฐานข้อมูลจากกล้องวงจรปิด จะสามารถระบุได้เลยว่า  

เวลานีท้า่นไปปรากฏทีส่ีแ่ยกไฟแดงน้ี แมว้า่กลอ้งสามารถ

จับภาพใบหน้าด้านข้างของท่านเพียงแค่เส้ียวเดียว หรือ 

เหน็เพยีงแค่ดา้นหลงัก็สามารถบอกไดว่้า เป็นบุคคลคนเดยีวกัน 

หรือไม่ ด้วยความน่าเช่ือถือก่ีเปอร์เซ็นต์ ซึ่งประโยชน์ 

จากขอ้มูลเหลา่นีส้ามารถนำาไปลำาดับเหตกุารณว์า่ นายคนนี ้ 

ต้องผ่านไปจุดนี้ และไปจุดอื่นๆ อย่างไร ด้วยเหตุนี้ 

มอืวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าจงึถูกจับกมุในท่ีสดุ

  การค้นหาความจริงในคดซีึง่ถอืเปน็ขอ้มลูท่ีมคีวามสำาคัญ 

สูงมาก นั่นคือข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) และข้อมูล

อัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมทริกซ์3 (Biometrics)  

ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การสแกนภาพ

ใบหน้าลงไปในหน่วยความจำา ซึ่งโดยปกติแล้วใบหน้า 

ของบุคคลแตล่ะคนจะมคีวามแตกตา่งกนั สว่นจะแตกต่างกัน 

มากน้อยขนาดขึ้นกับความสามารถของซอฟท์แวร์  

หากในสมยักอ่นอาจจะสามารถเปรยีบเทยีบได้เพยีง 100 จดุ  

ซึ่งอาจจะแยกความแตกต่างของฝาแฝด หรือ บางคน 

3 เทคโนโลยีสำาหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ และทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้า

ดว้ยกัน โดยการตรวจวดัลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางพฤติกรรมท่ีเปน็ลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบตุวับคุคล

นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำา จึงทำาให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง 
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ท่ีมีหน้าตาคล้ายคลึงกันไม่ได้ ต่อมาซอฟท์แวร์ได้พัฒนา

เปรียบเทียบความแตกต่างบนใบหน้าได้ถึงหลายพันจุด 

หมายความวา่ หากนำาฝาแฝดมาสแกนใบหน้า ก็จะไม่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ 

 สิง่สำาคญัอกีประการหนึง่คอื ภาพใบหนา้ของคนเราน้ัน

สามารถแกไ้ขศลัยกรรมตกแตง่ได ้ดังทีไ่ดย้นิกนัเสมอ ๆ  วา่ 

สาวไทยเดินทางไปทำาศัลยกรรมหน้าที่ประเทศเกาหลีใต้ 

แต่ตอนเดินทางกลับไม่สามารถเข้าประเทศได้ เพราะว่า

หนา้ตาเปล่ียนไปมากหากทำาศลัยกรรมชนดิพลกิโฉมทัง้หมด 

เวลาผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงจะยนืยนัตวับคุคลไดอ้ยา่งไร 

คำาตอบคอื ใชล้ายพมิพน์ิว้มือ ซึง่สามารถบง่บอกไดว่้าเปน็

บุคคลคนเดียวกัน แต่ลายพิมพ์นิ้วมือในปัจจุบันสามารถ

ดัดแปลงได้ โดยการลอกเลยีน หรอืบางคน มปีญัหาลายพมิพ ์

นิว้มอืบางมาก จงึถอืวา่การตรวจอัตลกัษณบ์คุคลดว้ยลายพมิพ ์

นิว้มอืยงัมขีอ้จำากัด ดงัน้ันจงึมตีวัเลอืกหน่ึงคอื การสอ่งมา่นตา  

แต่ยงัมขีอ้จำากดัสำาหรบัผู้ทีม่ปีญัหาทางสายตา ซึง่แตกตา่ง

กบัการเกบ็สารพนัธกุรรม DNA ทีส่ามารถเก็บไดจ้ากเลอืด 

จากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม จากกระดูก แม้ผ่านการฝังมานาน 

หลายปีก็สามารถนำามาสกัดหา DNA ได้ เพราะฉะน้ัน 

การพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลท่ีสำาคัญที่สุด 

คือ DNA นั่นเอง

  มหีลายทา่นตัง้ข้อสงสยัวา่ ทำาไมเราไม่เกบ็ DNA คนไทย 

ทุกคน ดังเช่นในอดีตประเทศอังกฤษซ่ึงเป็นประเทศ 

ที่มีการเก็บ DNA ในเด็กเกิดใหม่ทุกคน คำาตอบคือ  

ในปัจจุบันการเก็บสารพันธุกรรม หรือ DNA จะต้องได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าตัว หรือถ้าขอตรวจแล้วไม่ยินยอม  

ก็ให้ไปเข้าหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 244/1 วรรคหน่ึง และวรรคสอง4 กล่าวคือ สันนษิฐาน 

ว่าเปน็ผู้กระทำาความผิดไว้กอ่น สามารถทำาไดเ้พยีงเทา่นัน้  

แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ เหมือนกรณีการตรวจปริมาณ 

แอลกอฮอล์ในร่างกาย หากไม่ยินยอมให้ตรวจก็ให้ 

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าดื่มสุรามาก่อน 

  อกีทัง้เคยมผีูต้ัง้คำาถามวา่ ในเมือ่ข้อมลู DNA เปน็ข้อมลู

ส่วนบุคคลที่สำาคัญ ทำาไมไม่ใช้วิธีฝังชิปแล้วเก็บเป็นคลัง

ขอ้มลูของแตล่ะบคุคลไวเ้พือ่ประโยชนใ์นการคลีค่ลายคด ี

หรือเหตุการณ์ในอนาคต? ตรงนี้ขออธิบายว่า หากทุกคน 

ถูกฝังชิป แล้วมีผู้ไม่หวังดีลักลอบขโมยข้อมูลนำาไปใช้ 

ในทางท่ีผิด เช่น นำา DNA ของเราไปทำาให้ปรากฏในที่ 

เกิดเหตุ เราอาจเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การกระทำาผดิ จงึเปน็ทีห่วัน่วติกในการรักษาความปลอดภยั 

ของข้อมูล

  นอกจากนี้ ยังมีวิธีการยืนยันตัวตนด้วยระบบอื่น เช่น 

การยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ การ

ยนืยนัตวัตนดว้ยเสยีง ซึง่แตล่ะคนจะมอีตัลกัษณท์ีแ่ตกตา่งกัน 

แมว่้า จะมคีวามคลา้ยคลงึกนัอยูบ่า้ง ในปจัจบุนัเทคโนโลยี

การยนืยนัตวัตนดว้ยเสียงไดถ้กูนำาไปใชแ้ลว้ในสถาบนัการเงิน

บางแหง่ จะเห็นไดว้า่ระบบยนืยนัตวัตนมคีวามสำาคญัมาก  

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเป็นไปได้ว่า  

ในอนาคตระบบยนืยนัตวัตนโดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม ่

จะมาแทนที่การยืนยันตัวบุคคลด้วยหมายเลขประจำาตัว  

13 หลัก ดังเช่นประเทศอินเดียที่กล่าวไปแล้ว

4 มาตรา 244/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำาคุก หากมีความจำาเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทาง

วทิยาศาสตร ์เพือ่พสิจูนข์อ้เทจ็จริงใดทีเ่ป็นประเดน็สำาคญัแหง่คดี ใหศ้าลมอีำานาจส่ังใหท้ำาการตรวจพสูิจนบ์คุคล วตัถ ุหรือเอกสารใด  

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้

   ในกรณีที่การตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง จำาเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน นำ้าลาย ปัสสาวะ 

อจุจาระ สารคดัหล่ัง สารพนัธกุรรมหรอืส่วนประกอบของรา่งกายจากคูค่วามหรือบคุคลใด ใหศ้าลมอีำานาจสัง่ใหแ้พทยห์รอืผูเ้ช่ียวชาญ

ดำาเนนิการตรวจดังกลา่วได้แต่ต้องกระทำาเพียงเทา่ทีจ่ำาเปน็ และสมควรโดยใชว้ธิกีารทีก่อ่ใหเ้กดิความเจบ็ปวดนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทำา

ได้ ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากคู่ความ

ฝ่ายใดไม่ยินยอมหรือกระทำาการป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้เบื้อง

ต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง 
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นิติวิทย�ศ�สตร์ : พย�นหลักฐ�นในชั้นศ�ล

  การใหค้วามเห็นทางการแพทย ์เปน็เรือ่งเสมอืนศลิปะ  

เชน่ การผา่ศพพบวา่มรีอ่งรอยกระดกูหกั มภีาวะกล้ามเนือ้

หวัใจตาย มเีสน้เลอืดในสมองแตก ในฐานะแพทยก์ต็อ้งให้

ความเห็นว่า นา่จะเสยีชวีติดว้ยสาเหตอุะไร เนือ่งจากอาจจะ

พบหลายสาเหต ุเชน่ ผูต้ายอาจจะเสยีชีวติโดยอาการหัวใจวาย  

มาก่อน แล้วขับรถไปชนในภายหลังทำาให้กระดูกหัก  

เลอืดออกในสมอง แบบนีเ้ปน็ต้น เพราะฉะนัน้แพทยน์ติเิวช 

ต้องให้ความเห็นตรงโดยอาศัยจากประสบการณ์และ

ข้อมูลหลากหลายด้าน เพราะฉะนั้นงานนิติวิทยาศาสตร์

จึงประกอบด้วย ทั้งศาสตร์ และศิลป์ โดยที่มาที่ไปของ 

วชิานติวิทิยาศาสตร ์เริม่จากการตรวจท่ีเกดิเหต ุหลักการคอื  

ถ้าใครสัมผัสอะไร จะต้องท้ิงร่องรอยไว้เสมอ นี่เป็นวิชา

พิสูจน์หลักฐานของตำารวจที่สั่งสอนกันมา เมื่อได้พยาน

หลกัฐานแลว้จงึสง่เขา้หอ้งปฏบิตักิาร ไดผ้ลออกมาอยา่งไร

จึงส่งไปศาล

  ในปจัจบุนัทนายความมีความรอบรู ้โดยผูพ้พิากษาเอง 

ก็ให้ความสนใจการนำาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มี

มาตรฐานมาเป็นพยานศาลมากข้ึน ซ่ึงในตา่งประเทศเมือ่มี

การสอบถามพยานผู้เชี่ยวชาญ พยานจะถูกซักถามเพื่อให ้

ศาลรับฟังเพ่ือช่ังนำา้หนกัความนา่เชือ่ถอืของพยานอยา่งเขม้ข้น  

เช่น ปัจจบัุนคุณหมอยงัผา่ศพพิสจูนอ์ยูห่รอืไม ่หากกา้วขึน้ 

เป็นระดับผู้บริหารมากว่า 20 ปีแล้ว นั่นหมายความว่า  

ไม่ได้ลงมือผ่าศพพิสูจน์อีกเลย ดังนั้นความเชี่ยวชาญ 

เรื่องการผ่าศพในอดีต อาจจะด้อยประสิทธิภาพลง เช่น

เดียวกับผู้ที่เรียนจบวิทยาศาสตร์และไปปฏิบัติหน้าที่ 

ในแผนกเคมเีพือ่ตรวจสารพษิ ตรวจยาเสพตดิ ตอ่มาอกีสอง

สามปีย้ายไปตรวจ DNA แลว้ยา้ยไปตรวจอาวธุปนืตามลำาดบั  

เมื่อถูกอ้างเป็นพยานในคดีเรื่องเคมี ในต่างประเทศ 

พยานผู้เชี่ยวชาญผู้น้ีจะไม่สามารถรับฟังได้ เพราะถือว่า

ในปัจจุบันด้อยสมรรถนะเร่ืองการตรวจพิสูจน์เรื่อง 

สารพิษแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ทำาหน้าที่ตรวจพิสูจน์ในต่าง

ประเทศทุกคน ในทุกๆปี หรือ 2 – 3 ปี จะมีการทดสอบ 

ความเชีย่วชาญดา้นการตรวจพสิจูน ์ซึง่ใชง้บประมาณสงูมาก  

สถาบันนิตวิทิยาศาสตรจ์งึตอ้งใชว้ธีิหมนุเวยีนการทดสอบ

ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจพิสูจน์ โดยต้องทำาคำาขอ 

ไปที่ต่างประเทศ เพื่อให้ส่งวัตถุพยานมาให้ตรวจ 

แล้วรายงานผลกลับไป จากนั้นทางต่างประเทศก็จะส่ง 

คำาตอบมาให้ว่าสิ่งที่รายงานผลไปนั้นถูกต้องหรือไม่  

หากตรวจไมผ่า่น กจ็ะไมอ่นญุาตใหเ้ซ็นตร์ายงานการตรวจพสูิจน ์ 

ซึ่งจะมีผลต่อค่าตอบแทนพิเศษด้วยในอนาคต 

   การตรวจสอบทีเ่กิดเหต ุเพือ่เก็บวตัถพุยานเพือ่สง่ตรวจ 

เป็นเรื่องท่ีมีความสำาคัญมาก โดยจะต้องมีกระบวนการ

เก็บที่ถูกวิธี และปราศจากสิ่งปนเปื้อน ต้องตรวจอย่าง

ละเอียด และต้องดูลักษณะทุกอย่าง เช่น ลักษณะเส้นใย 

หากเป็นเบาะรถยนต์ จะต้องเก็บเส้นใยที่ติดบริเวณเบาะ

รถยนต ์แลว้นำาไปตรวจโดยกลอ้งจลุทรรศนแ์ละทางฟสิกิส ์ 

เพราะวา่เสน้ใยเสือ้ผา้ของคนทกุคนจะมลีกัษณะเฉพาะเสมอ 

ซ่ึงอาจสามารถระบุได้เลยว่า บุคคลน้ีเคยนั่งรถยนต์คันน้ี 

มาก่อนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นคดีในจังหวัดชายแดนใต้  

เราสามารถตามตวัผูต้อ้งสงสยัโดยมหีลกัฐานทางนิตวิทิยาศาสตร ์

คอืการตรวจเสน้ใยจากเสือ้ผา้ยนืยนั แมว้า่เขาปฏิเสธในตอนต้น  

แตเ่มือ่ใชก้ารตรวจทางฟสิกิสจ์ะพบวา่ ผูต้อ้งสงสยันัง่รถยนต์ 

คันนี้จริง 

  โดยปกติแล้วในต่างประเทศ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น  

เขาจะตอ้งปดิลอ้มสถานทีเ่กดิเหตุเป็นอันดบัแรก เพือ่มใิห้ 

ผู้อื่นเข้าไปวุ่นวาย ทำาลายหลักฐาน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

เพราะทกุส่ิงทีป่รากฏอยูใ่นทีเ่กดิเหตสุามารถนำาเปน็พยาน

หลกัฐานในชัน้ศาลได้ ขณะเดียวกนัสิง่ท่ีไม่ปรากฏในทีเ่กิดเหต ุ 

แต่ไปปรากฏเพิ่มเติมในสำานวนภายหลัง ศาลไม่อาจรับ

ฟังได้ เช่น ขณะตรวจสถานที่เกิดเหตุในตอนแรกไม่พบ

ก้นบุหรี่ แต่ต่อมาตรวจพบก้นบุหรี่แล้วพบว่ามี DNA ตรง

กับนาย A ตรงนี้ศาลจะตั้งคำาถามว่า ทำาไมหลักฐานชิ้นนี้

ไม่มีปรากฏในตอนแรก ดังนั้นจึงรับฟังไม่ได้ เพราะฉะนั้น

การตรวจที่เกิดเหตุมีผลต่อรูปคดีมาก หากมาขอเพิ่มเติม

พยานหลักฐานในภายหลังก็อาจเป็นเหตุให้ชวนสงสัย 

ได้อีกประการคือ เมื่อเจอหลักฐานแล้วมีใครไปสัมผัส

หรือไม่ ถ้ามีใครไปสัมผัสวัตถุพยานก็จะเปลี่ยน เช่น DNA 
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แทนทีจ่ะเปน็ของบคุคลเพยีงคนเดยีวกลบักลายเป็น DNA  

ของบคุคลสองคน หรือสามคน แล้วใครเป็นผูก่้อเหตกุนัแน ่?  

หากเป็นดังนี้แล้ว ศาลอาจยกประโยชน์แห่งความสงสัย 

ให้กับจำาเลย 

 กระบวนการเก็บพยานหลกัฐาน หากไมท่ำาตามมาตรฐาน 

การได้มาซึง่พยานหลักฐานก็จะไมม่นีำา้หนกัหรอืมนีำา้หนกันอ้ย  

เป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลยพินิจไปอีกทางหนึ่ง สิ่งนี้เรียกว่า 

Chain of custody หรอืหว่งโซพ่ยาน โดยการบรรจหุบีหอ่ 

ก็มีส่วนสำาคัญ ในอดีตการบรรจุวัตถุพยานจะใส่ในถุง

กระดาษหรอืใสถ่งุทัว่ไป ซึง่ถงุนัน้อาจเคยใสวั่ตถพุยานอืน่ 

มาก่อน แล้วนำามาใช้ซำ้า ก็ทำาให้ศาลรับฟังไม่ได้ ถือว่าไม่มี

มาตรฐาน ถุงบรรจวุตัถพุยานตอ้งใชเ้พยีงครัง้เดยีวแล้วท้ิง  

ห้ามนำากลับมาใช้ซำ้า หีบห่อต้องมีมาตรฐาน ถ้าหีบห่อ

สามารถเปิดแล้วบรรจุกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ แสดงว่า 

เปน็หบีหอ่ทีไ่มมี่มาตรฐาน ในปัจจุบันจึงมบีารโ์คด้บนซอง 

เพือ่เป็นการรักษามาตรฐานกระบวนการสง่ตรวจวตัถพุยาน

ในทุกขั้นตอน

  การตรวจทางนิติเวชคลินิก กรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้อง

สงสยัถกูสง่ตวัมาตรวจรา่งกาย เชน่ คดขีม่ขนืกระทำาชำาเรา 

ซึง่หมอนติเิวชจะต้องตรวจรอ่งรอยการรว่มประเวณ ีตรวจหา

วตัถพุยาน คราบอสจุหิรอืสารคดัหลัง่ ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะมีอายุ

หรือระยะเวลา เช่น สเปิร์ม มีอายุในช่องคลอดผู้หญิงได ้

ไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง สว่นตวัอสจิุท่ีตายแลว้ เคยมรีายงานวา่พบ

ในช่องคลอดผู้หญิงได้ถึง 7 วัน แต่มีโอกาสน้อย ส่วนใหญ่

การพิสูจน์ในคดีดังกล่าวมักจะใช้วิธีการทางเคมี คือตรวจ

หาเอ็นไซม์เอซิดฟอสฟาเทส (acid phosphatase test)5 

ซึ่งจะซึ่งจะให้ผลบวกภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีการ

ร่วมประเวณี แต่อาจจะให้ผลบวกเทียมกับนำ้าคัดหลั่ง 

ในชอ่งคลอด (vaginal discharge) โดยทีว่ธิน้ีียงัถอืวา่เปน็

วิธีการตรวจมาตรฐาน (gold standard method) 

  นอกจากนี้ ยังมีกรณีตรวจ DNA นอกเหนือไปจาก

ตรวจจากช่องคลอดแล้ว ยังสามารถตรวจจากบริเวณ

อื่นได้ด้วย เช่น บริเวณก้น ใบหู หน้าอก หรือบริเวณใด 

ก็ตามท่ีมีสารคัดหลั่งของผู้ชายไปปรากฏ เช่น นำ้าลาย  

เพราะฉะนั้นเวลาที่ตรวจ พยาบาลจะสอบถาม

ลักษณะของการข่มขืนกระทำาชำาเรา หากมีการกัด 

ที่ใบหู มีการใช้ปากกับบริเวณหน้าอกหรือหน้าท้อง  

ก็สามารถเก็บหลักฐานไปตรวจได้

  ในคดขีม่ขนืกระทำาชำาเรา หากไมม่ ีDNA อาจทำาใหค้นท่ี

บรสิทุธิห์ลายรายตอ้งเขา้คกุ มกีรณตัีวอยา่งคอื ผูต้้องสงสยั

รายหนึง่ชอบพดูจาเกีย้วพาราสผีูเ้สยีหาย ซึง่เปน็ผูห้ญิงอายุ

มากกว่า 50 ปี ต่อมาผู้เสียหายได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่

ตำารวจว่า ถูกชายหนุ่มลักษณะเป็นคนไม่มีผม ปีนเข้าไป

ขม่ขนื โดยมีประจกัษพ์ยานซึง่เปน็ญาตพิีน่อ้งของฝา่ยหญงิ

ยนืยนัวา่เหน็ผูต้้องสงสยั และพบรองเทา้แตะวางอยูห่นา้บา้น 

ซึ่งตรงกับของผู้ต้องสงสัย พนักงานสอบสวนจึงส่งตัว 

ผู้ต้องสงสัยไปฝากขัง และต่อมาได้ทำาการตรวจร่างกาย 

ในเบือ้งตน้พบวา่มนีำา้อสจุใินชอ่งคลอด แตเ่มือ่สง่มาตรวจ 

ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ทำาการตรวจ DNA  

ปรากฏว่า DNA ไม่ใช่ของชายผู้ต้องสงสัย จึงไปสอบถาม 

เพิ่มเติม และได้ความจริง ปรากฏว่านำ้าอสุจิเป็นของแฟน 

ของหญิงผู้เสียหายเอง โดยสาเหตุที่ไปแจ้งความเนื่องจาก 

ไม่ชอบหน้าชายหนุ่มผู้ต้องสงสัยเพราะชอบแซวตน  

จงึไดท้ำาการจดัฉากขึน้ นีค่อืความนา่กลวัของการตรวจพยาน 

หลักฐานที่ไม่ครบถ้วน 

  งานนิติวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงช่วยไขคดีด้วยการตรวจ  

DNA เพือ่หาผูก้ระทำาความผดิตวัจรงิเทา่นัน้ แตย่งัมภีารกิจ

หนา้ทีใ่นการตรวจสถานทีเ่กดิเหต ุการถา่ยรปู การตรวจลาย

นิว้มอื ฝา่มอื ฝา่เทา้ การตรวจเอกสาร การตรวจอาวธุปนื และ

กระสนุปนืของกลาง การตรวจทางเคม ีการตรวจทางฟสิกิส ์

การตรวจทางชวีวทิยา การผา่ชันสตูรศพ การตรวจผูป่้วยคดี  

ซึง่ความสำาเรจ็ของคดพีเิศษในชว่งทีผ่า่นมาได ้ใชก้ระบวน 

การตรวจพสิจูนห์ลกัฐานดา้นนติวิทิยาศาสตรใ์นการค้นหา

ความจริงในคดีมาแล้วทั้งสิ้น

5  การตรวจทางเคมี (chemical test) เพื่อตรวจหาสารที่เป็นส่วนประกอบของนำ้าอสุจิ
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รู้ทันภัย 

“อ�ชญ�กรรมไซเบอร์” 

ในยุคดิจิทัล
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รู้ทันภัย 

“อ�ชญ�กรรมไซเบอร์” 

ในยุคดิจิทัล

รู้ทันภัย “อ�ชญ�กรรมไซเบอร์” ในยุคดิจิทัล
พันตำารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ 1

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 สังคมโลกและวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันได้เข้าสู ่

ยคุดจิทัิล (Digital Age) อยา่งเตม็รปูแบบแลว้ ซึง่จากผลสำารวจ

การใชง้านดจิทิลัและอนิเทอรเ์นต็ประจำาป ี2019 (Global 

Digital 2019) ของ We Are Social และ Hootsuite พบวา่ 

ในปัจจุบันมีจำานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกถึง 4,388 

ล้านคน ถือเป็นจำานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำานวน

ประชากรโลก (ประชากรโลก 7,876 ล้านคน) ที่สามารถ

เขา้ถึงอนิเทอร์เนต็และสือ่สงัคมออนไลน ์สว่นประเทศไทย

ผลสำารวจพบว่า จากประชากรทั้งหมด 69.24 ล้านคน 

 มผีูท่ี้สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ไดถ้งึ 57 ลา้นคน นอกจากนี้ 

ยังพบว่าคนไทยใช้เวลาบนโลกออนไลน์ 9 ชั่วโมงต่อวัน 

(นับรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) โดยการใช้เวลาบน

อนิเทอรเ์นต็ทัว่โลกโดยเฉล่ียอยูท่ี ่6 ชัว่โมง 42 นาที/คน/วนั  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการใช้ Social Media  

ในป ี2019 พบวา่มจีำานวนผูใ้ชง้านอยูท่ี ่3,484 ลา้นคน สว่นใหญ ่

ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย “จีน” เป็นประเทศที่ม ี

การเตบิโตของจำานวนผูใ้ช ้Social Media มากทีส่ดุในโลก 

ตามมาดว้ยอนิเดีย, อนิโดนเีซีย, บราซลิ และฟลิปิปนิส ์สงัเกต

ได้วา่มกีารเติบโตในประเทศกำาลงัพัฒนา ส่วนประเทศไทย

มีจำานวนผู้ใช้งาน Social Media เป็นประจำา มากถึง  

51 ล้านคน (โดยเฉลี่ย 10.5 บัญชีต่อคน) โดย Facebook 

เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของโลก 

และประเทศไทย ตามมาดว้ย YouTube, LINE, Facebook 

Messenger, Instagram และจากผลสำารวจการทำาธรุกรรม

การเงินทางออนไลน์พบว่า มีคนไทยที่ซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ประมาณ 37.50 ล้านคน มูลค่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค

ผา่น E-Commerce 3,757 ลา้นเหรียญสหรฐั อกีทัง้คนไทย 
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ยังนิยมชำาระเงินค่าสินค้าด้วยระบบธุรกรรมการเงิน 

ผา่นอินเทอรเ์น็ตบนสมารโ์ฟน (Mobile Banking) มากข้ึน

 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและความผันผวน

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ของสังคมโลก  

ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และธุรกิจแทบ 

จะทุกอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากรูปแบบ 

การทำางานและพฤตกิรรมการใชช้วีติประจำาวนัถกูเปลีย่นแปลง

และถา่ยโอนไปอยูบ่นโลกออนไลนแ์ทบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็น 

การติดต่อสื่อสาร การทำางาน การหาความบันเทิง  

การซื้อสินค้าและบริการ และการทำาธุรกรรมทางการเงิน

การธนาคาร จงึทำาใหอ้งคก์รธรุกจิตอ้งมกีารปรบัตวั (Digital  

Transformation) รวมถึงผู้คนเองก็จะต้องเรียนรู้และ 

ปรบัตวัใหเ้ทา่ทนัเทคโนโลยเีหลา่นีด่ว้ย ในขณะทีเ่ทคโนโลยี

กำาลังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนั้น อาจจะไม่ได้เป็นผลดี 

เพยีงดา้นเดียว ในทางกลบักนัยงัสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

รูปแบบและพฤติกรรมของอาชญากรรมไซเบอร์  

(Cybercrime) ให้มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

ตามไปด้วย การก่ออาชญากรรมไซเบอร์สามารถทำาได้

สะดวกและง่ายข้ึน ตลอดจนส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านความมั่นคง และข้อมูล 

ทางการค้า ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในโลกออนไลน์มีความสุ่มเสี่ยง

ตอ่ความมัน่คงปลอดภยัไดต้ลอดเวลา ดงันัน้อาชญากรรม

ไซเบอรใ์นยคุดิจทิลัจึงมวีวัิฒนาการของรปูแบบ พฤตกิรรม 

และการสร้างผลกระทบที่แตกต่างไปจากอาชญากรรม

ดัง้เดมิอยา่งสิน้เชงิ เนือ่งจากสามารถทำางานไดแ้บบอตัโนมัติ 

(Automated) และขยายตวั (Distributed) ไดอ้ยา่งรวดเรว็

ในโลกออนไลน์ จึงถือเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวและทวี 

ความรุนแรงมากขึ้นทุกที ดังเช่นคดีอาชญากรรมต่อไปนี้  

ทีจ่ะขอยกมาเป็นตวัอยา่งใหเ้หน็ถงึพฒันาการของอาชญากรรม

ไซเบอร์ได้อย่างชัดเจนจากแก๊งเงินดำา (Black Money) 

สู่แก๊งรักลวงออนไลน์ (Romance Scam)

 เม่ือหลายปีที่ผ่านมา หลายคนอาจจะเคยได้ยิน

ชื่อ “แก๊งเงินดำา” หรือ Black Money ซึ่งเป็นกลุ่มคนร้าย

ชาวต่างชาติผิวสี เช่น ไนจีเรีย แคเมอรูน ที่มีพฤติกรรม

หลอกลวงต้มตุ๋นเงินจากเหยื่อโดยทำาทีเข้ามาตีสนิท 

และชักชวนทำาธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ และหลอกว่า 

มีธนบัตรดอลลาร์จำานวนมากซึ่งมีสารสีดำาหรือสีเขียว 

เคลือบไว้ โดยต้องซื้อนำ้ายาเคมีพิเศษเพื่อล้างสารเคลือบ 

ดังกล่าว และมีการสาธิตการล้างธนบัตรให้เห็นว่าเปลี่ยน 

เป็นธนบัตรดอลลาร์ได้จริง จนทำาให้เหยื่อหลงเช่ือ 

และเสยีเงนิไปเป็นจำานวนมากอยา่งต่อเน่ือง แต่ในปจัจุบนั

กลุ่มคนร้ายชาวต่างชาติผิวสีดังกล่าว ได้เปลี่ยนรูปแบบ

มาก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ท่ีมีชื่อว่า “Romance 

Scam” หรือแก๊งรักลวงออนไลน์ ถือเป็นการหลอกลวง

ผา่นทางอนิเทอรเ์นต็รปูแบบหนึง่ โดยมกีารสรา้งบญัชีผูใ้ช้  

Facebook ปลอมเป็นบุคคลอื่นโดยนำารูปถ่ายบุคคล 

ที่หน้าตาดี มีอาชีพและฐานะรำ่ารวยมาสร้างข้อมูลส่วนตัว 

(Profile) เช่น นายทหาร นายธนาคาร นักธุรกิจรายใหญ่ 

เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นสุภาพสตรี จากนั้นจะใช้เวลาในการติดต่อสื่อสาร 

พูดคุยระยะหน่ีงจนทำาให้เหย่ือหลงเชื่อคำาพูดหว่านล้อม 

ของเหลา่สแกมเมอร์และหลงรักในท่ีสุด เพ่ือหวังเอาผลประโยชน์ 

และสร้างความเสียหายให้กับเหยื่อ เช่น เสนอว่าจะส่งเงิน 

หรือของมีค่าอื่น ๆ  มาให้ และอ้างว่าพัสดุติดกระบวนการ 

ทางศุลกากร ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับต่าง ๆ  

โดยให้เหยื่อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคนไทย  

หรือโอนเงินผ่านระบบการเงินรูปแบบอื่น เช่น Western 

Union เป็นต้น 

 นอกจากกรณีดงักลา่วแลว้ ยงัเหน็ไดจ้ากขา่วอาชญากรรม 

ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา มีอาชญากรนำาเทคโนโลยี 

สมัยใหม่มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการก่ออาชญากรรม 

จำานวนมาก เช่น คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกสาวแบงก์,  

คดี “นำ้ามนต์” รักลวงตุ๋นให้แต่งงานเชิดเงินสินสอด,  

คดีร่างทรงสุพรรณิกาหลอกลวงให้ร่วมลงทุนออมทรัพย ์

จนทำาให้สูญเงินร่วม 20 ล้านบาท และกรณีข่าวดีเจสาว

ประกาศรับเลี้ยงแมวและนำาไปฆ่าแล้วถ่ายคลิปวิดีโอ 

เพื่อแลกเงินบิทคอยน์ (Bitcoin) ในเว็บมืด (Dark Web)  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าคดีทั้งหมดดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีการใช้
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อนิเทอรเ์นต็และส่ือสังคมออนไลน ์เช่น Facebook เป็นเครือ่งมอื 

สำาคญัในการกอ่อาชญากรรมและหลอกลวงเหยือ่ นอกจากนี ้

ยังมีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ก่ออาชญากรรม 

ในรปูแบบอืน่ ๆ  อีก เชน่ คดีฉอ้โกงทางออนไลน ์คดลีะเมดิ

ทรัพย์สินทางปัญญา คดีพนันออนไลน์ คดีค้ายาเสพติด 

และคดีค้ามนุษย์ เป็นต้น

ประเภทของอ�ชญ�กรรมไซเบอร์

 จากตวัอยา่งคดดีงักลา่วข้างตน้ จะเหน็ไดว้า่ความก้าวหนา้ 
ทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทำาให้อาชญากรรมไซเบอร์ 
มีรูปแบบการกระทำาความผิดที่ซับซ้อนและหลากหลาย
มากข้ึน ทำาให้ยากต่อการแสวงหาหาร่องรอยหลักฐาน 
ที่จะนำาไปสู่การจับกุมตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ เนื่องจาก
อาชญากรสามารถจะกระทำาในเวลาใดหรือจากท่ีไหน
ก็ได้ในโลก (Anytime & Anywhere) และยังสามารถ
สร้างความเสยีหายได้อยา่งรวดเรว็ ตลอดจนสง่ผลกระทบ 
ต่อเหย่ือเป็นจำานวนมากพร้อมกันท่ัวโลก จึงมีมูลค่า 
ความเสยีหายมากกวา่อาชญากรรมแบบดัง้เดมิหลายเทา่ตวั  
ซึ่งสามารถแยกประเภทของอาชญากรรมไซเบอร์ 
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

	 (1)	 ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายของ	
การกระทำาความผิด	(Computer	as	a	target)
 การกอ่อาชญากรรมทีม่เีปา้หมายหลกัในการเจาะระบบ 
หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลของผู้อื่น 
โดยมไิดร้บัอนุญาต (Unauthorized Access or Hacking) 
โดยอาจเข้าไปทำาการลบ ทำาลาย เพิ่มเติม ตัดทอนข้อมูล
คอมพวิเตอร ์หรือรบกวนการทำางานของระบบคอมพวิเตอร์ 
เช่น การส่ง Spam Mail เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพือ่แอบดคูวามเคลือ่นไหวหรอืดกัรบัข้อมลูของเหย่ือไปแสวงหา 
ผลประโยชน,์ การโจมตแีบบ DDoS (Distributed Denial 
of Service) โดยการเข้าใช้บริการเครื่องแม่ข่าย (Server)  
พร้อมกันครั้งละมาก ๆ  จนทำาให้ระบบล่ม เป็นต้น รวมถึง 
การใช้มัลแวร์ (Malicious Software) โปรแกรม 
ทีถ่กูพฒันาขึน้มาเพือ่สรา้งความขดัขอ้ง/เสยีหายใหร้ะบบ

หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยช่องทางที่แฮกเกอร์นิยมใช้ 

ในการแพร่มัลแวร์ เช่น เว็บสมัครงาน, เว็บไซต์ปลอม,  

หอ้งแชท (Chat Room) ทีไ่มเ่ปดิเผยตัวตน, เกมแจกรางวลั,  

เว็บไซต์หาคู่ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างเหตุการณ์สำาคัญ 

เกี่ยวกับอาชญากรรมลักษณะนี้ ดังนี้

 	เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 Troy Hunt  

นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยและสร้างเว็บ Have  

I Been Pwned พบข้อมูลในไฟล์ชื่อ Collection #1  

ซึ่งน่าจะมาจากเหตุการณ์รั่วไหลกว่า 2,000 ครั้ง ระหว่าง

ปีพ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2558 มีจำานวนมากถึง 87 GB และ

มีข้อมูลรหัสผ่าน (Password) มากกว่า 21 ล้านรหัส

 	เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 Facebook 

ออกแถลงการณ์ว่า พบแฮกเกอร์ (Hacker) เจาะช่องโหว่ 

3 จุดบนเว็บไซต์ และขโมยข้อมูลผู้ใช้ (Access Token)  

ไปกว่า 50 ล้านบัญชี (2.5%) ทำาให้เข้า ควบคุมบัญชี 

(Third Parties) ได้โดยไม่ต้องรู้รหัสผ่าน

 	เมือ่ป ีพ.ศ. 2560 Armis บรษิทัด้านความมัน่คง

ปลอดภัย รายงานช่องโหว่ชื่อ BlueBorne ข้อผิดพลาด 

ทีส่ง่ผลใหอ้าชญากรสามารถขโมยขอ้มลูหรอืตดิตัง้มลัแวร ์

ลงในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ในรัศมี 10 เมตร 

โดยไมต่อ้งจับคู ่(Pair) และไมต่อ้งเปิดโหมดคน้หาอปุกรณ ์

(Discovery mode)

 	มลัแวรเ์รยีกคา่ไถ ่(Ransomware) เปน็มลัแวร ์

(Malware) ประเภทหน่ึงทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ทำาการเขา้รหสั 

หรือล็อคไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ  

ทำาให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดไฟล์ได้และต้องใช้คีย์ในการ

ปลดล็อคเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายเงินค่าไถ่

ประมาณ 150 – 500 เหรยีญสหรฐั โดยชำาระเงินผา่นระบบ

ที่ยากต่อการตรวจสอบและติดตาม เช่น Bitcoin เป็นต้น 

โดยในปี 2560 มีการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ 

ชือ่ WANNACRY ซึง่กระทบตอ่คอมพวิเตอรก์วา่ 200,000 

เครื่องทั่วโลก

	 (2)	 ระบบคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ	
กระทำาความผิด	(Computer	as	a	tool)
  การก่ออาชญากรรมที่มีเป้าหมายมุ่งไปที่ตัวบุคคล

เป็นหลัก โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครือข่าย
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คอมพวิเตอรเ์ปน็เครือ่งมือสำาคัญในการกระทำาความผดิ โดย

ทัว่ไปอาชญากรรมลกัษณะนีไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งใชค้วามรูค้วาม

เชีย่วชาญทางเทคนคิขัน้สงูมาก แตจ่ะเป็นการแสวงหาผล

ประโยชนจ์ากความอ่อนแอของมนษุย ์จงึสง่ผลกระทบตอ่จติใจ 

ของเหยื่อ ซึ่งความก้าวหน้าของอุปกรณ์และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ทำาให้การก่ออาชญากรรมลักษณะนี้ทำาได้ง่ายขึ้น

และส่งผลกระทบต่อเหยื่อในวงกว้าง เช่น หลอกขายของ, 

โดยรูปแบบของอาชญากรรมลักษณะนี้ มีดังนี้

 	Spamming การสง่ข้อความทีผู่ร้บัไมไ่ดร้อ้งขอ 

ทำาใหเ้กดิความไมพ่อใจหรอืเสยีเวลาในการกำาจดัขอ้ความ

เหล่านั้น รวมทั้งทำาให้ประสิทธิภาพการขนส่งข้อมูล 

บนอนิเทอรเ์นต็ลดลง ลักษณะท่ีพบบอ่ย ได้แก่ การสง่สแปม 

ผา่นอเีมลใ์นการโฆษณาชวนเชือ่, การฝากโฆษณาขายของ 

ใน Facebook, IG, การสง่ SMS โฆษณาโดยไมไ่ด้รบัความยนิยอม  

ซึ่งเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ

 	Identity Theft การขโมยข้อมูลส่วนตัวไป

สวมรอยแอบอ้างเป็นเหย่ือ (Impersonation) เพื่อหา

ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การนำาข้อมูลส่วนตัว 

ของเหยื่อไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำาธุรกรรมต่าง ๆ  

เอาชือ่ไปกอ่อาชญากรรมหรือสร้างความเสียหายกบัเหยือ่, 

การเจาะระบบ Facebook หรือ Line คนอื่นเพื่อหลอก

ขอยืมเงินจากเพื่อนใน Facebook หรือ Line, การสร้าง  

Facebook ปลอม แอบอ้างว่าเป็นบริษัทชื่อดังเพื่อหลอก 

เหยื่อว่าได้รับรางวัลใหญ่ เป็นต้น

 	Phishing การโจมตีที่มีลักษณะหลอกลวง 

ทางจติวทิยาผา่นทางอีเมล ์เวบ็ไซตป์ลอม และสือ่สงัคมออนไลน์ 

ต่าง ๆ ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2019 จะมีจำานวนเพ่ิมขึ้น 

อย่างมาก เช่น เว็บไซต์ทำาธุรกรรมทางการเงินปลอม 

เพ่ือหลอกใหผู้ใ้ช้งานอนิเทอรเ์นต็กรอกขอ้มลูและทำาธรุกรรม

ออนไลน์, การใช้หน้าต่าง Popup ปลอมเพื่อหลอกขโมย

รหัสผ่าน เป็นต้น โดยบริษัท IBM ระบุว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟน

มีสิทธิ์ตกเป็นเหยื่อของ Email Phishing มากกว่าผู้ใช้ 

คอมพิวเตอร์ทั่วไปถึง 3 เท่า และในปี 2561 ทั่วโลก 

ไดส้ญูเสยีเงนิจากอเีมล์หลอกลวงเกนิกว่า 9 พนัล้านดอลลาร์

 	Internet Fraud การหลอกลวงผ่านทาง
อนิเทอรเ์นต็ในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ การชกัชวนใหร้ว่มลงทนุ 
ธุรกิจแฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จ่ายค่านำ้า ค่าไฟ  
ค่าโทรศัพท์ จ่ายบิลต่าง ๆ) โดยต้องสมัครเป็นสมาชิก 
ดว้ยเงิน 90,000 บาท จะไดเ้งินปนัผลเดอืนละ 5,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 5 ต่อเดือน และหากสมาชิกท่ีสมัคร 
สามารถแนะนำาบคุคลอืน่มาสมคัรสมาชิก จะไดค้า่แนะนำา 
25,000 บาทตอ่คน พรอ้มไปเทีย่วตา่งประเทศฟร ีเปน็ตน้
 	Prohibited/Illegal Content การนำาขอ้มลู
ที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
เก่ียวกับการค้ายาเสพติด, สื่อลามกอนาจาร, การเล่น
พนนัออนไลน ์โดยมคีดตีวัอยา่งสำาคญัคอื เวบ็ไซดข์ายของ 
ผิดกฎหมายระดับโลก “Alpha Bay” ซ่ึงเป็นเว็บไซต ์
ในตลาดมดืออนไลน ์(Dark Web) ทำางานดว้ยระบบ Hidden  
service of the Tor network ต่อมาได้มีการจับกุม 
ตัวเจ้าของและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ คือ Alexandre Cazes  
ชาวแคนาดากับภรรยา พร้อมยึดทรัพย์สินที่ได้จากการ 
กระทำาผิดท้ังบ้าน รถหรู อสังหาริมทรัพย์ เงินในบัญชี  
และเงินดิจิตอล มูลค่ากว่า 726,300,000 บาท
      นอกจากอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งสองลักษณะ 
ดงักลา่วข้างตน้แลว้ ยงัมีการนำาระบบคอมพวิเตอร์ อปุกรณ ์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขยายความสามารถในการ 
กอ่อาชญากรรมแบบดัง้เดมิ เชน่ การลักทรพัย,์ กรรโชกทรพัย,์  
คดีฆาตกรรม, ค้ายาเสพติด เป็นต้น โดยมีตัวอย่าง 
ของอาชญากรรมในลักษณะนี้ ดังนี้
 	เว็บไซต ์Distinctivedoors.co.uk สำารวจขอ้มูล
พฤติกรรมมิจฉาชีพที่ใช้ Social Media หาเหยื่อ พบว่า  
โจรกว่า 75% ใช้การค้นหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจาก  
Facebook, Twitter ที่มีการโพสต์เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
และของมีค่าใน Social media หรือการอัพเดท Status 
ซึ่งทำาให้คนร้ายสามารถระบุเวลาก่อเหตุได้โดยง่าย
 	แก๊ง “มันทุกเม็ด” ขบวนการค้ายาเสพติด 
ยุคใหม่ ใช้ Facebook เป็นช่องทางการตลาด  
หาเครือข่ายกระจายสินค้า เปิดรับสมัครสมาชิก 

โดยคัดเลือกจาก Profile และ Video Clip
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 	เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ObbyRaidz เจา้ของ

ช่อง YouTube ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนว่าช่อง YouTube 

ของเขาได้ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นครั้งที่ 3 ทำาให้มีโอกาสที่ช่อง

จะถูกปิด โดยมิจฉาชีพได้ยื่นข้อเสนอให้ชดใช้ค่าเสียหาย

เพื่อแลกกับการถอนฟ้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้

จ่ายเงินค่าเสียหายผ่าน Bitcoin และ PayPal

รู้เท่�ทันภัยจ�กอ�ชญ�กรรมไซเบอร์

 จากตวัอยา่งและประเภทของอาชญากรรมไซเบอร์

ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ช่องทาง 

และเครื่องมือท่ีเหล่าอาชญากรไซเบอร์จะนำามาใช้ในการ

ก่ออาชญากรรม ดังนั้น การรู้เท่าทันภัยจากอาชญากรรม

ไซเบอรใ์นรปูแบบต่าง ๆ  ย่อมนำามาซึง่การปอ้งกนัและเตรยีม 

รบัมอืกับภยัทางออนไลนด์งักล่าวไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยจะขอ

นำาเสนอพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อและ

แนวทางในการป้องกันภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

7 พฤตกิรรมเส่ียงต่อก�รตกเปน็เหยือ่อ�ชญ�กรรม

ไซเบอร์

 1) ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือจากแหล่ง 

ที่ไม่น่าเชื่อถือ ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

 2) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปในส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social Network) เช่น บัตรประชาชน  

(เลข 13 หลัก), ลายนิ้วมือ, หนังสือเดินทาง, ตั๋วเครื่องบิน, 

การถ่ายภาพ, เช็คอินสถานที่ต่าง ๆ  และการระบุตำาแหน่ง

ที่อยู่ปัจจุบัน (Location) เป็นต้น

 3) นำาโทรศัพท์มือถือไปซ่อมโดยไม่ทำาการสำารอง

ข้อมูล และไม่ได้ลบข้อมูลสำาคัญออกก่อน

 4) กรอก user name และ password ในเว็บเพจ 

หรอื URL แปลก ๆ  อยา่งไมร่ะมดัระวงั ซึง่อาจจะเปน็เวบ็ไซตป์ลอม  

(Web Phishing) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือขโมยข้อมูลส่วนตัว 

ของเราไปได้

 5) ไมเ่ปลีย่นรหัสผา่นของเราเตอร ์(Router) สำาหรับ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบ้าน ซ่ึงถูกต้ังค่ามาจาก
โรงงาน (Default) เพราะอาชญากรอาจรู้รหัสผ่านและ
เข้าในเครือข่ายเพื่อขโมยข้อมูลได้
 6) ทำาธุรกรรมทางการเงินหรือซ้ือสินค้าออนไลน์
ผ่านเครือข่ายไร้สายสาธารณะ (Unsecure Wi-Fi)
 7) ไม่ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของบริษัท
ที่เปิดรับสมัครงานใน Facebook หรือเว็บไซต์ ว่ามีตัว
ตนจริงหรือไม่ มีที่ตั้งอยู่ที่ใด และลักษณะของงานที่ทำา 
เป็นอย่างไร

9 แนวท�งเบื้องต้นในก�รป้องกันภัย 

จ�กอ�ชญ�กรรมไซเบอร์

 1) ตัง้รหสัผา่น (Password) ทีย่ากตอ่การคาดเดา 
และเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งไม่ใช่รหัสผ่าน
ชุดเดียวกันทุกระบบ
 2) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านต่อบุคคลอื่น รวมท้ัง 
ไมจ่ดบันทกึรหัสผา่นไว้บนพืน้ทีท่ีส่ามารถมองเห็นไดโ้ดยงา่ย
 3) เปิดใช้งานยืนยันตัวตนแบบ 2 Factor  
Authentication โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์สำารอง  
หรือใช้โปรแกรมเพิ่มระบบความปลอดภัย เช่น Google 
Authenticator
 4) ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Software)
 5) ปรับปรุงหรืออัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสมำ่าเสมอ
เพือ่แกไ้ขชอ่งโหวด่า้นความปลอดภยั เชน่ ระบบปฏิบตักิาร  
(OS), เว็บเบราเซอร์ (Web Browsers), โปรแกรม 
ตรวจสอบไวรัส (Antivirus) และโปรแกรมอ่ืน ๆ เช่น 
Microsoft Office, Photoshop เป็นต้น
 6) หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และ 
ไม่คลิกลิงค์หรือไฟล์แนบ (Attached Files) ที่ไม่มั่นใจ
 7) หลีกเลีย่งการใชเ้ว็บเมล์ หรือ Social Network 
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ และไม่ควรตั้งค่าให้จำา



44กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

รหัสผ่าน หากจำาเป็นต้องใช้งานดังกล่าวต้อง Log out 

หลังการใช้งานทุกครั้ง

 8) ระมัดระวังอีเมล์ที่ไม่คุ้นเคยและน่าสงสัย  

ซึ่งมีไฟล์แนบ (Attached Files) หรือมีลิงค์ (Links)  

พาไปเว็บไซต์อื่น

 9) เมื่อมีเพื่อนหรือคนรู้จักขอยืมเงินผ่านช่องทาง 

สื่อสังคมออนไลน์ ควรติดต่อไปยังบุคคลดังกล่าว 

ทางช่องทางอื่นเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ทิศท�งคว�มปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในอน�คต

อันใกล้

 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้บนโลกไซเบอรจ์ะมีความ

รวดเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ในสรรพสิง่ (Internet of Things : IoT) เทคโนโลยคีลาวด ์ 

(Cloud) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีการสื่อสาร

ระบบ 5G ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คน อุปกรณ์ 

และระบบ สามารถทำางานเชือ่มตอ่กนัไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ

และทำางานแบบอัตโนมัติ (Smart Spaces) ไม่ว่าจะเป็น

เมืองอัจฉริยะ (Smart City), สำานักงานอัจฉริยะ (Digital  

Workspace) และบ้านอัจฉริยะ (Smart Home)  

ซึ่งจะทำาให้การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในบ้าน 

และสำานักงาน สามารถเช่ือมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต

ได้ท้ังหมด และในอนาคตจะถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย  

ซึ่งอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้จะทำาให้เกิดช่องโหว่ด้านความ

ปลอดภัยและมีอัตราการถูกโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากข้ึน

เป็นทวีคูณ สอดคล้องกับรายงานภัยคุกคามด้านความ

ปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต (Internet Security Threat 

Report - ISTR) ฉบับที่ 22 ของ Symantec เปิดเผยว่า 

มีการตรวจพบภัยคุกคามใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์ม

เหล่านี้ตั้งแต่ช่วงปี 2559 และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง ดังนั้นอาชญากรรมไซเบอร์ในอนาคตอันใกล้นี้ 

จะยกระดับการโจมตีโดยขยายเป้าหมายไปยังอุปกรณ ์

หลายล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับ Internet of Things (IoT) 

ทัง้ในสำานกังานและบา้นพกัอาศยั เชน่ การใช ้Ransomware 

ลอ็ครหสัเขา้ใชง้านอปุกรณ ์IOT ภายในบา้น, มลัแวร์ในมือถอื 

และ IoT จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับ Hacker จะมีการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถทีซ่บัซ้อนขึน้และเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ  

อยูต่ลอดเวลา ทำาใหส้ามารถโจมตแีละเจาะระบบคอมพวิเตอร์

ไดง้า่ยขึน้ จากปจัจยัดงักลา่วจงึทำาใหอ้าชญากรรมไซเบอร ์

มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 

อยา่งมาก สง่ผลใหก้ารปอ้งกนัและตดิตามรอ่งรอยหลักฐาน 

จากการกระทำาผิดทำาได้ยากขึ้น 

 ดังนั้น ผู้คนท่ีใช้ชีวิตในยุคแห่งความผันผวน 

ทางดิจิทัล (Digital Disruption) อย่างเรา จึงต้องมีความ

ตระหนักถึงภัยอาชญากรรมไซเบอร์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง

ยังต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทันภัยอาชญากรรม

ไซเบอร์ที่มีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ที่สำาคัญคือ 

การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาในการ 

กลัน่กรองขอ้มลูขา่วสารอยา่งรอบคอบ เพือ่ปอ้งกนัตนเอง

ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต

และทรัพย์สิน
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ก�รนำ�หลักก�รบัญชีสืบสวนม�ประยุกต์ใช้กับก�ร

สอบสวนคดี ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกอบธุรกิจ

ของคนต่�งด้�ว : กรณีศึกษ�ก�รประกอบธุรกิจ

ค้�ที่ดินของ บริษัท ร. จำ�กัด

พันตรี อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ 1 

 ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ถือเป็นคดีความผิดทางอาญาท่ี 
เกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิอกีฉบบัหน่ึง ซึง่การ 
กระทำาความผดิในหลายกรณสีง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิ 
และความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง พฤติการณ์ 
แหง่การกระทำาความผดิมคีวามซบัซ้อน และผูก้ระทำาความผดิ 
มักแฝงตัวเปน็ผูบ้รหิารอยูใ่นองคก์รซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้ในรูปแบบ 
ของบรษิทัจำากดัทีไ่ด้รบัอนญุาตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 โดยมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ ภาษ ีและบญัช ีคอยใหค้วามชว่ยเหลอื 
ปกปดิรอ่งรอยการกระทำาความผดิ ทำาให้การสบืสวนสอบสวนคดี 
เป็นไปดว้ยความยุง่ยาก โดยเฉพาะกบัผูท่ี้ไมม่ปีระสบการณ์
ในการตรวจสอบเอกสารรายงานงบการเงนิของบรษิทัจำากดั 
ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารทางการเงินหลักๆ 3 ประเภท 
คอื งบแสดงฐานะทางการเงิน (หรอืงบดุล) งบกำาไรขาดทนุ 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งบริษัทจำากัดทุกแห่ง
มหีนา้ทีต่อ้งยืน่แสดงตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้เป็นประจำาป ี
ทกุป ีความไมคุ่น้เคยหรอืขาดประสบการณใ์นการตรวจสอบ 

1 ผู้อำานวยการส่วนคดีความมั่นคง 3 กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

เอกสารดังกล่าว อาจทำาให้ผู้สืบสวนสอบสวนมองข้าม 
จดุสงัเกตหรอืขอ้บง่ชีส้ิง่ผดิปกตบิางประการไปอยา่งนา่เสยีดาย  
เพราะในหลายๆ กรณขีอ้บง่ชีด้งักลา่วอาจเปน็ประเดน็นำาไปสู่ 
การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดของ
อาชญากรก็เป็นได้ บทความเรื่องนี้จึงเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ของผู้เขียนในการนำาเอาหลักการตรวจสอบ
รายงานทางการเงนิท่ีเรยีกว่า “การบญัชสีบืสวน” มาประยกุตใ์ช ้
แก่การสอบสวนคดีพิเศษ 
 การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting) หรือการ

บัญชีนิติเวช เป็นการใช้ทักษะด้านการเงินและแนวคิด

ทางด้านการสืบสวนสอบสวน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

สืบสวนและสอบสวนข้อมูลทางการเงิน เพื่อพิสูจน์หรือ

เพื่อหาหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต2 

 ซึง่มขีัน้ตอนของการปฏิบตังิานสืบสวน 4 ขัน้ตอนดว้ยกนั  

กล่าวคือ 1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)  

2. การรวบรวมหลกัฐาน (Evidence Collection) 3. การประเมนิ 

หลักฐาน (Evidence Evaluation) และ 4. การสรุปผล

หรือการรายงานสิ่งที่สืบพบ (Report Finding) 
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จำากัด มีเงินคงเหลือไว้ใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการเพียง 
28,000 บาท และเมือ่นำาไปหกักบัคา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุ
อีกจำานวน 21,850 บาท จะเหลือเงินเพียง 6,150 บาท  
เท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะทำาให้บริษัท ร. จำากัด สามารถดำาเนิน
กิจการต่อไปได้ในความเป็นจริง
  (2) ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิท ร. จำากดั 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 มกีารลงบนัทกึบญัชใีนหมวด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”  
(หรอืทีด่นิ) เปน็จำานวน 6,400,000 บาท (ลดลง 2,852,000 บาท  
เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน) และในงบกำาไรขาดทุน  
มีการลงบันทึกบัญชีในหมวด “รายได้อื่น” 713,000 บาท 
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการบันทึกไว้ว่า 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 3,880,000 บาท (ลดลง 
3,400,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน) 
  สว่นนีม้ขีอ้สงัเกตวา่ ในปดีงักลา่วนา่จะมกีารขายทีดิ่น 
ออกไปเปน็มูลค่า 3,565,000 บาท (2,852,000 + 713,000) 
แต่กลับนำาเงินที่ได้จากการขายที่ดินไปจ่ายหนี้เงินกู้ยืม
คนืใหแ้ก่กรรมการเกือบทัง้หมดคงเหลอืเงนิ 165,000 บาท  
และเมื่อนำาไปหักกับยอด “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” 
จำานวน 194,975 บาท แลว้ผลเทา่กบัตดิลบ -29,975 บาท  
ซึ่งไม่น่าจะทำาให้ บริษัท ร. จำากัด สามารถดำาเนินกิจการ
ต่อไปได้ในความเป็นจริง
  (3) ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิท ร. จำากดั 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2557 มกีารลงบนัทกึบญัชใีนหมวด
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน “เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว” เปน็จำานวน 
3,400,000 บาท และ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”  
เป็นจำานวน 0 บาท (ลดลง 6,400,000 บาท เม่ือเปรยีบเทยีบ 
กับปีก่อน) และในหมวดหนี้สินหมุนเวียน “เงินกู้ยืม
ระยะสั้น” เป็นจำานวน 0 บาท (ลดลง 3,880,000 บาท  
เมือ่เปรียบเทียบกบัปกีอ่น) ในงบกำาไรขาดทนุ มกีารลงบันทกึ 
บญัชใีนหมวด “กำาไรจากการจำาหนา่ยสนิทรัพย”์ 1,600,000 บาท  

2 ศิลปพร ศรีจันเพชร. “มารู้จักกับการบัญชีสืบสวน” วารสารวิชาชีพบัญชี (ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 ธันวาคม 2553 ) : หน้า 22 – 28 
3 บริษัทจำากัดที่ นาย J จัดตั้งขึ้นหลายบริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมในการดำาเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่เปลี่ยนชื่อบริษัท แต่ยังคง 

 ใช้ชื่อผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนเดียวกัน ดังนั้น ในบทความนี้จึงยกเอากรณีการประกอบธุรกิจของบริษัท ร. จำากัด มาเป็นกรณีศึกษา 

 เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

 สำาหรบัเรือ่งทีย่กขึน้เปน็กรณศีกึษาในบทความนีเ้ปน็กรณี 

การกล่าวหา นาย J ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวว่า มีพฤติกรรม 

ในการประกอบธุรกิจโดยให้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน 

ในบรษิทัจำากดัทีจ่ดัต้ังข้ึนจำานวนหลายบรษิทัเพือ่ประกอบธุรกิจ 

คา้ทีด่นิโดยหลกีเลีย่งหรอืฝา่ฝนืกฎหมาย อันเปน็ความผดิ 

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ.25423 

	 1.	 การรับรู้ปัญหา	(Problem	Recognition)	
  การรับรู้ปัญหา คือ การตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นว่า

รายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกตรวจสอบมีจุดสังเกต 

หรือข้อบกพร่องในการจัดทำางบการเงินหรือไม่ เกิดขึ้น

เมื่อใด และใครน่าจะเป็นผู้กระทำาความผิด ซึ่งจากการ

ตรวจสอบ งบแสดงฐานะทางการเงิน (หรอืงบดุล) งบกำาไร

ขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ร. 

จำากัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2557 ทำาให้พบจุด

สังเกต 4 ประการ ดังนี้ 

  (1) ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ร. 

จำากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 มีการลงบันทึก

บัญชีในหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน “ที่ดิน” เป็นจำานวน 

9,252,000 บาท และในงบดุลมกีารลงบนัทกึบญัชใีนหมวด

หนีส้นิหมนุเวยีน “เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ” จำานวน 
7,280,000 บาท ในงบกำาไรขาดทุน ไม่ปรากฏว่าบริษัท ร. 
จำากัด มรีายได้อืน่ใด และในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
มกีารบนัทกึราคาทีด่นิจำานวน 3 แปลง เปน็ราคาทนุรวมทัง้สิน้ 
จำานวน 9,252,000 บาท และมกีารลงบนัทกึไวว้า่ เงนิกูย้มื 
ระยะสัน้จากกรรมการไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั และ
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน 
  ส่วนนีม้ีจึงข้อสังเกตว่า เมือ่นำาทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ร. จำากัด จำานวน 2,000,000 บาท บวกกับเงินกู้ยืม
จำานวน 7,280,000 บาท เท่ากับ 9,280,000 บาท เมื่อนำา
ไปซื้อที่ดินมูลค่า 9,252,000 บาท จะมีผลทำาให้ บริษัท ร.  
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และในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการบันทึกไว้ว่า  
“เงนิใหกู้้ยมืระยะยาว ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2557 เปน็เงนิ 
ใหกู้ยื้มแก่กรรมการบรษิทัฯ โดยไมม่กีารทำาสญัญากูย้มืเงนิ 
และไม่มกีำาหนดการชำาระคนืทีแ่น่นอน คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 1 
ต่อปี 
  ส่วนนี้มีข้อสังเกตว่า ในปีดังกล่าวน่าจะมีการขาย
ที่ดินออกไปเป็นมูลค่า 8,000,000 บาท (6,400,000 + 
1,600,000) แต่กลบันำาเงนิทีไ่ดจ้ากการขายทีด่นิไปจา่ยหนี้
เงินกูย้มืคนืใหแ้กก่รรมการจำานวน 3,880,000 บาท ทัง้หมด
คงเหลือเงิน 4,120,000 บาท และนำาเงินจำานวนดังกล่าว
ไปให้กรรมการบริษัทกู้ยืมโดยไม่มีการทำาสัญญากู้ยืมเงิน 
และไม่มีกำาหนดการชำาระคืนเป็นเงินจำานวน 3,400,000 
บาท เมื่อนำาเงินที่เหลือไปหักกับยอด “ค่าใช้จ่ายในการ
จำาหน่ายสินทรัพย์” จำานวน 424,010 บาท และ “ภาษี
เงินได้” อีกจำานวน 171,100 บาท แล้วผลเท่ากับบริษัท 
มีเงินเหลือไว้หมุนเวียนในกิจการของบริษัทเพียง  
124,890 บาท เท่านั้น
  (4) ขอ้สงัเกตอกีประการหนึง่ คอื ต้ังแตจ่ดัตัง้บรษัิท ร.  
จำากัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 บริษัท ร. จำากัด ไม่เคย 

มกีารบนัทกึคา่ใชจ้า่ยในหมวดเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งพนกังาน
บริษทัเลย คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญท่ีม่กีารบนัทกึไวเ้ปน็เพยีงคา่จา้ง 
ในการจดัทำาบญัชใีนแตล่ะปเีท่านัน้ ประกอบกบัไมป่รากฏวา่ 
บริษัท ร. จำากัด มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเลย 
ทัง้ทีบ่รษิทั ร. จำากดั มผีลกำาไรจากการขายทีด่นิกอ่นหกัคา่ใช้จา่ย 
เป็นจำานวน 2,313,000 บาท (1,600,000 + 713,000)
 จากขอ้สงัเกตท้ัง 4 ประการดงักลา่วขา้งตน้ จงึนำาไปสู ่
การตัง้สมมตุฐิานในทางการสบืสวนสอบสวนคดีไดว้า่ บรษิทั ร.  
จำากัด ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการซื้อขายที่ดินเพื่อประโยชน์ 
ของกรรมการบรษิทั ร. จำากดั มากกวา่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 
และการทีผู่ถ้อืหุน้ยนิยอมใหบ้รษิทั ร. จำากดั นำารายไดข้อง
บรษิทัทัง้หมดไปใหแ้กก่รรมการบรษิทั ผา่นทางการลงบนัทกึ
ทางบญัชวีา่เป็นการใหก้รรมการบรษิทักูยื้มนัน้ ทำาให้น่าเชือ่ว่า 
ผู้ถือหุ้นไม่ใส่ใจต่อการบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากผู้มรีายชือ่เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษัิท ร. จำากดั นัน้ 
ไมไ่ดล้งทนุซ้ือหุ้นในบรษิทั ร. จำากดั จรงิและหากกรรมการ
ผูใ้หกู้ย้มืเงนิแกบ่รษิทั ร. จำากดั ในครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2549 
กบักรรมการผู้กูย้มืเงินจากบรษิทั ร. จำากดั เม่ือป ีพ.ศ. 2557  
เป็นบุคคลต่างด้าว การประกอบธุรกิจของบริษัท ร. จำากัด 
ย่อมเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

หมายเหตุ : แสดงรายการเฉพาะส่วนที่สำาคัญ
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	 2.	 การรวบรวมหลักฐาน	(Evidence	Collection)
  การรวบรวมหลกัฐาน คือ การรวบรวมขอ้มลูท่ีอาจ
ใชเ้ปน็พยานหลกัฐานในทางคดี เป็นการรวบรวมจากพยาน
บุคคล และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากสมมุติฐาน 
ดงักลา่วข้างตน้จงึนำาไปสูก่ารรวบรวมพยานหลกัฐานตา่งๆ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
   2.1 ตรวจสอบรวบรวมหลกัฐานทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เพื่อให้ทราบรายชื่อผู้ถือหุ้น  
และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนจำานวนหุ้น
ซึ่งผู้มีชื่อแต่ละรายครอบครองในแต่ละช่วงเวลา
   2.2 ตรวจสอบรวบรวมหลกัฐานทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
การซือ้ขายท่ีดินของบรษัิท ร. จำากัด เพือ่ใหท้ราบวา่บรษิทั ร.  
จำากดั มกีารประกอบธรุกจิจรงิตรงตามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่ 
มีสถานที่ตั้งตรงตามที่แจ้ง และมีพนักงานทำางานจริงหรือ
ไม่อย่างไร
   2.3 ตรวจสอบการรวบรวมหลกัฐานท่ีเกีย่วขอ้ง
กับการทำาธุรกรรมทางการเงินของบริษัท ร. จำากัด และ 
ผู้เก่ียวข้อง เช่น ท่ีมาของแหล่งเงินทุนในการซ้ือที่ดิน 
รายงานการประชมุครัง้ที่มกีารอนุมัติให้ซื้อหรือขายที่ดิน4 
การชำาระราคาทีด่นิในการซือ้และการขาย เพือ่ให้ทราบวา่
แหล่งที่มาของเงินทุน รายได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ร. จำากัด ตกอยู่กับผู้ใด และมีการทำาธุรกรรม
ทางการเงนิทีส่อดคลอ้งกับรายงานงบการเงนิของบรษิทั ร.  
จำากัด หรือไม่อย่างไร
   2.4 เรียกผู้เก่ียวข้องมาสอบปากคำา เพื่อให้ 
ทราบพฤติกรรมการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ร. จำากัด  
วา่สอดคลอ้งกบัพยานเอกสารทีเ่กีย่วข้องหรอืไม ่และเพือ่ให ้
ทราบว่ามีบุคคลใดเป็นผู้กระทำาความผิด หรือร่วมกระทำา
ความผิดบ้าง

4 สำาหรับเอกสารรายงานการประชุมของบริษัทนั้น สามารถขอได้จากสำานักงานที่ดินซ่ึงที่ดินแปลงที่มีการซ้ือขายตั้งอยู่ โดยเอกสาร 

 รายงานการประชมุเปน็เอกสารทีต้่องใชป้ระกอบการซือ้ขายท่ีดนิดว้ย ตามประการกรมท่ีดิน เรือ่ง หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการสอบสวน 

 กรณีนิติบุคคลที่คนต่างด้าวมีส่วนได้เสียขอได้มาซึ่งที่ดิน ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ  

 10 ง ลงวันที่ 22 มกราคม 2552)

	 3.	การประเมินหลักฐาน	(Evidence	Evaluation)
  การประเมนิหลกัฐาน คอื การประเมนิพยานหลกัฐาน 
ทีไ่ดร้บัมาวา่มเีพยีงพอ (ปรมิาณ) หรอืไม ่และพยานหลักฐาน 
ดังกล่าวมีความเหมาะสมน่าเชื่อถือ (คุณภาพ) มากน้อย
เพียงใด ซึ่งจากการรวบรวมหลักฐานที่ได้รับมาทำาให้พบ 
ขอ้เทจ็จรงิทัง้จากพยานบคุคลและพยานเอกสารทีน่า่เชือ่ถือวา่  
เมือ่ปี พ.ศ. 2549 นาย J (คนต่างด้าว) ได้ว่าจ้างสำานักงาน
บัญชี ซ. ให้ดำาเนินการจัดต้ัง บริษัท ร. จำากัด ข้ึน โดยม ีนาย J  
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจ มีนางสาว อ. และพนักงาน 
ของสำานักงานบัญชี ซ. อีกจำานวน 5 คน ร่วมเป็นผู้ถือหุ้น 
ใน บริษัท ร. จำากัด โดยนางสาว อ. และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ  
ไมไ่ดน้ำาเงนิมาลงทนุซือ้หุน้ใน บริษทั ร. จำากดั จรงิแตอ่ยา่งใด  
จากการตรวจสอบเอกสารรายงานการประชมุของบรษิทั ร.  
จำากัด เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2549 พบว่ามี นาย J  
เปน็ประธาน และทีป่ระชมุมมีตใิหซ้ือ้ทีด่นิจำานวน 3 แปลง 
โดยบริษัท ร. จำากัด ตกลงกู้ยืมเงินจาก นาย J กรรมการ  
มาใชเ้ปน็ทนุในการซ้ือทีดิ่น และจากการตรวจสอบโฉนดทีด่นิ 
ทั้ง 3 แปลงพบว่าบริษัท ร. จำากัด มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในทีด่นิเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2549 และปรากฏหลกัฐาน
การซ้ือขายท่ีดินแต่ละแปลง คือ ท่ีดินโฉนดเลขที่ 7391 
ซื้อขายในราคา 2,852,000 บาท ที่ดินโฉนดเลขที่ 40494 
ซื้อขายในราคา 3,200,000 บาท และที่ดินโฉนดเลขท่ี 
40495 ซื้อขายในราคา 3,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 
จำานวนทัง้สิน้ จำานวน 9,252,000 บาท จากการตรวจสอบ
เอกสารรายงานการประชุมของบริษัท ร. จำากัด พบว่ามี  
นาย J เปน็ประธาน และท่ีประชุมมมีติให้ขายท่ีดินท้ัง 3 แปลง  
และจากการตรวจสอบเอกสารการซื้อขายที่ดินพบว่า 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 บริษัท ร. จำากัด ได้ทำาการขาย
ทีด่นิโฉนดเลขที ่7391 ใหแ้กผู่ซ้ือ้ไปในราคา 3,565,000 บาท  
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 บริษัท ร. จำากัด ได้ทำา 
การขายทีด่นิโฉนดเลขที ่40494 ไปในราคา 4,000,000 บาท  
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และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัท ร. จำากัด ได้ทำา 
การขายทีด่นิโฉนดเลขที ่40495 ไปในราคา 4,000,000 บาท  
จากการสอบปากคำาผู้ชื้อที่ดินทั้ง 3 แปลงได้ความว่า ผู้ซื้อ
ได้ชำาระราคาที่ดินทั้ง 3 แปลงด้วยแคชเชียร์เช็คธนาคาร
กสิกรไทย จำานวน 3 ฉบับ และแคชเชียร์เช็คธนาคาร
กรุงเทพ จำานวน 1 ฉบับ เป็นเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่ นาย J  
และนางสาว อ. ตามคำาสั่งของ นาย J ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
ที่แท้จริง
  ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้น  
จึงสอดคล้องกับรายงานงบการเงินของบริษัท ร. จำากัด 
และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งขึ้นไว้มาแต่แรก

	 4.	 การสรุปผลหรือการรายงานส่ิงท่ีสืบพบ	 (Report	
Finding)	
  การสรุปผลหรือการรายงานสิ่งที่สืบพบ คือ  
การรายงานผลการปฏบิตังิานท่ีผา่นมาท้ังหมด โดยวธิกีาร 
ที่คุ้นเคยในการจัดทำาก็คือ การนำาเสนอข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานต่างๆ ผ่านทางรายงานการสอบสวน 
น้ันเอง ซ่ึงในคดีเร่ืองนี้เมื่อได้นำาสิ่งต่างๆ ที่ได้รับมาผ่าน 
การประเมินพยานหลกัฐานแลว้ จงึสรปุรายงานการสอบสวน
ได้ว่าการกระทำาของ บริษัท ร. จำากัด ในฐานะนิติบุคคล  
นาย J คนต่างด้าว และนางสาว อ. เป็นความผิดตามพระ
ราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
ตามมาตรา 4 มาตรา 8 (1) มาตรา 36 มาตรา 37  
และมาตรา 41 เปน็กรรมเดยีวผดิกฎหมายหลายบท ตา่งกรรม 
ตา่งวาระ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 และมาตรา 
91 คดีมีหลักฐานพอฟ้อง “เห็นควรส่ังฟ้อง” บริษัท ร.  
จำากัด ในฐานะนิติบุคคล นาย J และนางสาว อ. ตาม
ตัวบทกฎหมายดังกล่าว และเสนอสำานวนการสอบสวน 
ต่อพนักงานอัยการ 
  ต่อมาพนักงานอัยการได้พิจารณารายงานผล
การสอบสวนดังกล่าวประกอบพยานหลักฐานในสำานวน 
การสอบสวนแล้ว เห็นพ้องด้วยจึงมีคำาสั่งฟ้อง บริษัท ร. 

จำากัด ในฐานะนิติบุคคล จำาเลยที่ 1 นาย J จำาเลยที่ 2 
และนางสาว อ. จำาเลยที่ 3 ต่อศาลอาญา ซึ่งต่อมาศาลได้
มคีำาพพิากษาในคดเีรือ่งดงักลา่วแลว้ สรปุความไดว่้าจำาเลย
ทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (1) (3), 36, 37, 41  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 เป็นความผิด 
หลายกรรมตา่งกนัใหล้งโทษทกุกรรมเปน็กระทงความผิดไป  
ฐานประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย  
ใหล้งโทษปรบั บรษิทั ร. จำากดั จำาเลยที ่1 เปน็เงนิ 200,000 บาท  
รวม 2 กระทง เป็นเงิน 400,000 บาท ให้จำาคุก นาย J 
จำาเลยที่ 2 ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90  
ให้ลงโทษจำาคุกกระทงละ 1 ปี ปรับ 200,000 บาท  
รวม 2 กระทง เป็นโทษจำาคุก 2 ปี ปรับ 400,000 บาท  
ใหจ้ำาคกุ นางสาว อ. จำาเลยที ่3 ฐานรว่มกนัประกอบธรุกจิ
โดยฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 ใหล้งโทษจำาคกุ 1 ป ีปรบั 200,000 บาท  
จำาเลยทัง้ 3 ใหก้ารรบัสารภาพเปน็ประโยชนแ์กก่ารพจิารณา
มเีหตบุรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 
ลดโทษลงกระทงละกึง่หนึง่ ประกอบกบั นาย J จำาเลยที ่2 
และ นางสาว อ. จำาเลยที่ 3 ไม่เคยกระทำาความผิดมาก่อน 
จึงให้รอการลงโทษจำาคุกไว้มีกำาหนด 2 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56
 จากผลสำาเร็จของการนำาเอาหลกั “การบญัชีสบืสวน” 
มาประยกุตใ์ชแ้กก่ารสอบสวนคดพิีเศษในคดีเรือ่งดงักลา่วนัน้  
ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า หลักการดังกล่าวจะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งท่ีดี ซึ่งควรทำาการศึกษาและพัฒนา 
รูปแบบการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสืบสวน
สอบสวนในคดีพิเศษเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางการเงนิ และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่บทความเรือ่งนีจ้ะเปน็
ประโยชนต์อ่ผูท้ีส่นใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพิม่เตมิ  
เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ก�รดำ�เนินคดีกรณีก�รลักลอบ

นำ�สัญญ�ณก�รถ่�ยทอดกีฬ� 

จ�กประเทศอังกฤษ ไปเผยแพร่โดยมิชอบ 

อันเป็นก�รกระทำ�คว�มผิด

ต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

และต�มกฎหม�ยอื่น
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1  ผู้อำานวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 3 กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 65/2559

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ก�รดำ�เนินคดีกรณีก�รลักลอบนำ�สัญญ�ณ

ก�รถ่�ยทอดกีฬ� จ�กประเทศอังกฤษ

 ไปเผยแพร่โดยมิชอบ อันเป็นก�รกระทำ�คว�มผิด

ต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ และต�มกฎหม�ยอื่น

นายระวี อักษรศิริ  1

 คดีพิเศษที่ 65/2559 เป็นกรณีที่บริษัทฯ ผู้กล่าวหา  

ซึง่เปน็เจา้ของลขิสทิธิก์ารถา่ยทอดสญัญาณกฬีาจากประเทศ

องักฤษแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไดม้ารอ้งทกุขต์อ่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรณกีารลกัลอบนำาสญัญาณการถา่ยทอดสดกฬีาจากประเทศ

องักฤษ ไปเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ตา่ง  ๆ  ประมาณ 6 เว็บไซต ์

ไดแ้ก ่Thaiexpat.tv, Hkexpat.tv, Indoexpat.tv, Vietexpat.tv,  

Euroexpat.tv และ365sport.tv โดยนำามาเผยแพร่ 

โดยมิชอบไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ผู้กล่าวหา และทำาให้

เกิดความเสียหาย โดยการลักลอบการเผยแพร่สัญญาณภาพ

และสัญญาณเสียงการถ่ายทอดกีฬาจากประเทศอังกฤษ  

ยังปรากฏเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผู้กล่าวหาปรากฏ

อยู่ในการถ่ายทอดน้ัน ซึ่งทำาให้ผู้รับชมการถ่ายทอดเข้าใจ 

ได้ว่าได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ผู้กล่าวหา ให้ทำาการเผยแพร่

อย่างถูกต้อง การกระทำาดังกล่าวทำาให้บริษัทฯ ผู้กล่าวหา  

เกดิความเสยีหาย อันเป็นการกระทำาความผิดตามพระราชบญัญตัิ 

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 29 (1), (3) เพื่อให้กรมสอบสวน

คดีพิเศษดำาเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ

ตามกฎหมาย

 กองคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศได้ประมวลเรือ่งดงักลา่ว

เสนออธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ เพือ่ขออนมุตัทิำาการสบืสวน 

และอธิบดีกรมสอบสวนคดพีเิศษไดม้คีำาสัง่อนุมตัใิหท้ำาการสบืสวน

ตามมาตรา 23/1 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตักิารสอบสวน

คดีพเิศษ พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 

พ.ศ. 2558 เป็นสำานวนสบืสวนที ่170/2558 และผูอ้ำานวยการ 

กองคดเีทคโนโลยีและสารสนเทศไดมี้คำาส่ังแตง่ตัง้คณะพนกังาน

สบืสวน ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2558 ตอ่มาคณะพนกังานสบืสวน

ได้สรุปสำานวนการสืบสวนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เพือ่ขออนุมัตคิดพีเิศษ และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษไดอ้นมุตัิ

ให้ทำาการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559  

ตามพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21  

วรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งความผิดตามมาตรา 29 (1), (3)  

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำา 

ความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่กำาหนดไว้ในบัญชี

ท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ. 2555 เร่ืองกำาหนดรายละเอียดของลักษณะของการ 

กระทำาความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)  

แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และ

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษมคีำาสัง่ใหท้ำาการสอบสวนเปน็คด ี

ที่ต้องดำาเนินการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติ 

การสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 และกรมสอบสวนคดีพเิศษ

ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 65/2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำาสั่งที่ 476/2559 ลงวันที่ 

23 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

และคำาสั่งที่ 477/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้ง

ผู้ช่วยเหลือ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำาเนินการ

สบืสวนสอบสวนในคดนีี ้โดยมนีายระว ีอักษรศริ ิผูอ้ำานวยการ 

สว่นคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ 3 เปน็หวัหนา้คณะพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ

 จากการสอบสวนพยานบคุคลรวม 37 ปาก ซึง่ประกอบไปด้วย  

พยานเจ้าหน้าที่รัฐ พยานผู้เชี่ยวชาญในระบบการถ่ายทอด

สัญญาณภาพ และพยานบุคคลอื่น ๆ โดยในการดำาเนินการ  

มกีารล่อซือ้ เฝ้าตดิตามและใชแ้หลง่ขา่ว รวมถงึการสนธกิำาลงั 

เขา้ตรวจคน้และจบักมุผู้ต้องหา ยดึอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการถา่ยทอดสด  

โดยเป็นการสนธิกำาลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

และมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 

จากผูเ้ชีย่วชาญของกรมสอบสวนคดพีเิศษ สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์

สำานกังานพฒันาธรุกรรม ทางอเิลก็ทรอนกิส ์(องค์การมหาชน) 

(สพธอ.) และในคดีนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำาสั่ง

แต่งตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันพิจารณา 

พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วเชื่อว่า ผู้ต้องหาได้ร่วมกันลักลอบ 

นำาสัญญาณการถ่ายทอดเสียงและภาพการแข่งขันกีฬา 

จากประเทศอังกฤษ อันเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ  

ผู้กล่าวหา โดยมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ทางการคา้ โดยไมไ่ด้รบัอนญุาต ผา่นเวบ็ไซตต์า่ง ๆ  ให้กับลกูคา้ 

ที่สมัครสมาชิก ที่ชำาระค่าสมัครและค่าบริการรายเดือน 

รวมถึงลูกค้าที่ซ้ือกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก  

set top box (Android Box) เพ่ือรับชมรายการที่มี 

การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ 

โดยไม่ได้รบัอนญุาตดงักลา่ว มผีงัรายการทัง้แบบการถ่ายทอดสด 

และดูย้อนหลัง ซึ่งได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) 

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เก็บข้อมูลรายการต่าง ๆ ไว้ อีกทั้ง 

การให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าว 

โดยมีการติดตั้ง server เพื่อรวบรวมช่องรายการต่าง ๆ  

เพื่อส่งไปยังผู้รับบริการหรือสมาชิก ซึ่งหากเป็นกรณีที่ไม่ได้ 

รับชมจากทางเว็บไซต์หรือทางมือถือ ผู้รับบริการจำาเป็น 

จะต้องมีกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก set top box  

(Android Box) ซึ่งสมาชิกต้องซื้อกล่องรับสัญญาณ 

แบบบอกรบัสมาชกิ set top box (Android Box) กบัผู้ตอ้งหา

เทา่น้ัน มาใช้ในการรับหรือแปลงสญัญาณในการรับชมรายการ 

ทั้งการถ่ายทอดสดและดูรายการย้อนหลังของผู้ให้บริการ  

อันถือเป็นความผิดในการดักข้อมูลโดยมิชอบ ตามมาตรา 8  

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับ

คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ฐานกระทำาดว้ยประการใดโดยมชิอบ

ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์เพือ่ดกัรบัไวซ้ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล

คอมพิวเตอร์นั้น มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อให้

บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งกรณีการให้บริการโทรทัศน ์

ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก set top box  

(Android Box) ดังกล่าวข้างต้น ท่ีใช้ในการรับหรือแปลง

สญัญาณในการรบัชมรายการของผูใ้หบ้รกิาร ทีพ่นกังานสอบสวน 

คดพีเิศษไดต้รวจยดึมาจากผูต้อ้งหามานัน้ เปน็กลอ่งรบัสัญญาณ

แบบบอกรับสมาชิก set top box (Android Box) ที่ไม่ได ้

รบัอนญุาตจากคณะกรรมการ ตามมาตรา 70 แหง่พระราชบญัญตั ิ

การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์พ.ศ. 2551 

โดยรายละเอยีดเกีย่วกบักลอ่งรบัสญัญาณแบบบอกรบัสมาชิก  

ตามมาตรา 70 แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นิยามหมายความว่า  

กลอ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

ประเภทบอกรบัสมาชกิ ซึง่มลีกัษณะการใหบ้รกิารทีผู้่ใช้บริการ 

ประสงคจ์ะรบับรกิารดงักลา่วตามเงือ่นไขทีผู่ใ้หบ้รกิารกำาหนด  

โดยผูใ้หบ้รกิารไมป่ระสงคจ์ะใหบ้รกิารเป็นการทัว่ไป โดยจะมี 

ค่าบริการหรือไม่ก็ได้ ท้ังนี้ เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำาหนด 

ในการเข้าถึง เช่น การเข้ารหัสสัญญาณ การกำาหนดรหัส

ผ่านของผู้รับบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ตามประกาศสำานัก 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การผลิต นำาเข้า จำาหน่ายหรือ 

มีไว้เพื่อจำาหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 

ผา่นระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet TV Box) กำาหนดใหก้ล่องรบัสญัญาณ 

แบบบอกรับสมาชิกที่ใช้รับชมรายการโทรทัศน์ในรูปแบบ 

IPTV/OTT เช่น Media Box , Android Box , Apple TV 

เป็นต้น ไม่ว่าจะมีการติดตั้งโปรแกรมรับชมรายการของ 
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กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ไว้หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 

เพือ่ใหบ้คุคลอืน่นำาไปใชห้รอืแปลงสญัญาณ ในการรบัรายการ 

ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับ 

เปน็สมาชกิตามมาตรา 70 อกีดว้ย โดยกรณพีฤตกิารณแ์หง่คด ี 

มกีารใหบ้รกิารถา่ยทอดสญัญาณรายการโทรทศัน์ให้กับลกูค้า 

ทีส่มคัรสมาชกิ โดยสามารถดไูดท้ัง้จาก website โทรศพัทม์อืถอื  

และโทรทัศน์ ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก  

set top box (Android Box) ซึ่งกล่องดังกล่าวมีการติดตั้ง

โปรแกรม Application สำาหรับชมกีฬาจากประเทศอังกฤษ 

เช่น ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก  

และรายการอ่ืน ๆ โดยมีผังรายการท้ังแบบการถ่ายทอดสด

และดูย้อนหลัง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server)  

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเก็บข้อมูลรายการต่าง ๆ ไว้ ซึ่งสมาชิก

ต้องเสยีค่าบริการเขา้ชมเปน็รายเดอืน การดำาเนนิการลกัษณะ 

ดังกลา่ว ถอืเปน็การให้บรกิารโทรทัศนผ์า่นโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ 

ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมกีารตดิตัง้ server เพือ่รวบรวมชอ่งรายการ

ต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังผู้รับบริการหรือสมาชิก โดยผู้รับบริการ

จำาเป็นจะต้องมีกล่องรับสัญญาณ (Android Box) มาใช้ 

ในการรบัหรอืแปลงสัญญาณในการรบัชมรายการของผูใ้หบ้ริการ 

ทั้งนี้ การให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณลักษณะทำานองเดียวกัน 

ไม่ว่ากล่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมสำาหรับการรับชม

รายการของกิจการกระจายเสยีงหรือกจิการโทรทศันแ์บบบอก

รับเป็นสมาชิกไว้หรือไม่ และมีกำาหนดเง่ือนไขในการเข้าถึง

บริการตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำาหนด ตามมาตรา 70 แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น การให้บริการโทรทัศน์ ผ่านกล่อง 

Android Box ซึ่งมีการติดตั้งโปรแกรม Application ไว้หรือ

ไม่ก็ตาม จึงมีลักษณะเป็น “การให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทศันท์ีไ่ม่ใช้คลืน่ความถีแ่บบบอกรับสมาชกิ” ตามนิยามท่ี  

กสทช. ประกาศกำาหนด โดยการให้บริการดงักลา่วผูใ้หบ้รกิาร

จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

โทรทศันท์ีไ่มใ่ชค้ลืน่ความถีท่ี่มกีารบอกรบัสมาชกิตามมาตรา 7  

ประกอบมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ ได้พบข้อเท็จจริงว่า ผู้ต้องหาส่วนหนึ่ง

เป็นบุคคลต่างด้าว ซึ่งมิใช่บุคคลสัญชาติไทยร่วมประกอบ 

ในกจิการดงักลา่วด้วย โดยกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ 

ของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ

กจิการดว้ยเหตผุลพเิศษ ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบญัญติั 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยห้ามมิให ้

คนต่างด้าวประกอบธรุกจิท่ีไม่อนญุาตใหค้นตา่งดา้วประกอบกจิการ  

ดว้ยเหตผุลพเิศษตามทีก่ำาหนดไวใ้นบญัชีหนึง่ ได้แก ่การทำากิจการ 

หนังสือพิมพ์ การทำากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ต้องหากับพวกในคดีนี้ จึงเป็น 

ความผดิตามมาตรา 8 (1) ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิ 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  

ผู้ต้องหาทั้ง 11 คน มีการแบ่งหน้าท่ีกันกระทำาความผิด  

โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ที่ได้จากการสอบปากคำา พยานบุคคล การตรวจค้น ล่อซื้อ  

ผลจาการตรวจพิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

และไดม้กีารวิเคราะห์เส้นทางการเงนิจากบัญชธีนาคารของกลุม่

ผูต้อ้งหา ซึง่เปดิบญัชธีนาคารไว้ใชใ้นการรบัเงนิคา่สมคัรสมาชกิ  

และใชบ้ญัชีธนาคารนัน้ ในการแบง่ปนัผลประโยชนร์ะหวา่งกนั  

พบความสัมพันธ์ทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำาความผิด  

พบการโอนเงิน การรับจ่ายเงิน ที่ใช้ในการกระทำาความผิด 

กรณีดังกล่าวถือได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันกระทำาความผิด 

ฐานร่วมกันกระทำาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น  

ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, ฐานร่วมกันแพร่เสียง  

แพรภ่าพ โดยเรยีกเกบ็เงนิเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอ่ืนในทางการคา้ 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 29 (3) 

และตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, 

ฐานร่วมกันละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ตามมาตรา 53/4  

แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2558, ฐานร่วมกันประกอบกิจการกระจายเสียง 

หรือกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 
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ตามมาตรา 7 แหง่พระราชบัญญตักิารประกอบการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551, ร่วมกันใช้คลื่นความถ่ี

สำาหรบัการประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน ์

หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

หรือให้บริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียงหรือ 

กิจการโทรทัศน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 66  

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบการกระจายเสียงและ 

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551, ฐานร่วมกันผลิต นำาเข้า จำาหน่าย

หรือมีไว้เพื่อจำาหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เคร่ืองมือ  

หรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นนำาไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณ 

ในการรับรายการของกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ 

แบบบอกรับสมาชิก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  

ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551, และผู้ต้องหาที่เป็นคน

ตา่งดา้ว มคีวามผดิฐานประกอบธรุกิจทีไ่มอ่นญุาตใหค้นตา่งดา้ว

ประกอบกจิการดว้ยเหตผุลพิเศษตามทีก่ำาหนดไวใ้นบญัชหีน่ึง  

ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 คดมีหีลกัฐานพอฟอ้ง เหน็ควรส่ังฟ้อง 

ผู้ต้องหาตามความผิดดังกล่าว

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นทางคดีสั่งฟ้อง

ผู้ต้องหา ตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

และสง่สำานวนไปยงัพนกังานอยัการฝา่ยคดพีเิศษเพือ่พจิารณา

สัง่ฟอ้งผู้ตอ้งหา ต่อมาพนกังานอยัการฝ่ายคดพีเิศษไดส้ั่งฟอ้ง 

ผูต้อ้งหาตอ่ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 

คดีอาญาหมายเลขดำา ที ่อ1522/2560 ระหวา่งพนกังานอยัการ

ฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำานักงานอัยการสูงสุด โจทก์ และบริษัทฯ  

ผูก้ลา่วหา โจทกร์ว่ม กบัจำาเลย ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งการสบืพยาน 

 โดยคดนีีเ้ป็นความผดิตามกฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเป็นความผิด

มลูฐานตามพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

พ.ศ. 2542 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้แยกสำานวน

การสอบสวนเพือ่ดำาเนนิคดกีบัผูก้ระทำาความผดิและผูเ้กีย่วขอ้ง

ในฐานฟอกเงินต่อไป
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สำ�แดงเท็จหลีกเลี่ยงอ�กร 

ไม่รอดส�ยต� DSI



57กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

สำ�แดงเท็จหลีกเลี่ยงอ�กร 

ไม่รอดส�ยต� DSI

สำ�แดงเท็จหลีกเลี่ยงอ�กร ไม่รอดส�ยต� DSI
นายสถิตย์ ลีเขาสูง 1

1 รองผู้อำานวยการกองคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 กรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดร้บัขอ้มลูจากสายลับแจง้ว่า 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมรถยนตซ์ึง่ไดรั้บอนมุตัจัิดตัง้เปน็

ผู้ประกอบการเขตปลอดอากร กบัพวก มพีฤตกิารณใ์นการ

หลีกเลี่ยงภาษีการนำาเข้ารถยนต์สำาเร็จรูป โดยการนำาเข้า 

ช้ินส่วนประกอบรถยนต์บางส่วนเข้ามาจากต่างประเทศ 

เพือ่ใชใ้นการประกอบเป็นรถยนตส์ำาเรจ็รูปในเขตปลอดอากร  

และได้ใช้ชิ้นส่วนบางส่วนโดยสมคบกับผู้ประกอบชิ้นส่วน

ในประเทศซ่ึงอยู่นอกเขตปลอดอากร นำาเข้าชิ้นส่วนจาก

ตา่งประเทศโดยตรงแล้วนำามาประกอบเปน็ชิน้ส่วนรถยนต์

สำาเร็จรูปอย่างง่าย ๆ ก่อนจะส่งชิ้นส่วนนั้นเข้าไปในเขต

ปลอดอากร เพ่ือผลิตเป็นรถยนต์สำาเร็จรูปต่อไป ซึ่งการ 

กระทำาดงักล่าวกเ็พือ่ทีจ่ะใชส้ทิธลิดภาษเีหลอื 0% โดยอา้งว่า  

รถยนต์ที่ผลิตข้ึนมีต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เกินกว่า 40% ซึ่งความจริงแล้ว รถยนต์สำาเร็จรูปที่มีการ

ประกอบในเขตปลอดอากรดงักลา่วมสีดัสว่นการใชว้ตัถดุบิ

ของประเทศไทยไม่ถึง 40% กรณีนี้ จึงเป็นการสำาแดงเท็จ

เพื่อหลีกเลี่ยงอากรเป็นเหตุให้ชำาระค่าภาษีอากรขาดเป็น

จำานวนมาก 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัตใิห้กรณีดังกล่าวเปน็ 

คดีพิเศษ และมอบหมายให้กองคดีภาษีอากรเป็น 

ผูร้บัผดิชอบคด ีโดยแตง่ตัง้คณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ 

เพือ่ทำาการสบืสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าดว้ยการสอบสวน

คดีพิเศษ และสำานักงานคดีพิเศษ สำานักงานอัยการสูงสุด 

ได้มอบหมายให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เข้าร่วม

การสอบสวนกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ ตามมาตรา 32  

แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

และข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่

ร่วมกันในคดีพิเศษ
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  เขตปลอดอากรจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 97 ตรี  

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดย  

พระราชบญัญตัศิลุกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 กรณกีารนำา

ผลิตภณัฑอ์อกจากเขตปลอดอากรเพือ่นำาเขา้มาใชห้รอืจำาหนา่ย 

ในราชอาณาจักร โดยทั่วไปผู้นำาเข้ามีหน้าที่ต้องยื่น 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้ ชำาระคา่ภาษอีากรตามสภาพราคา และ

พิกัดอัตราศุลกากรในเวลาที่นำาออกจากเขตปลอดอากร  

แต่มปีระกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ การลดอตัราอากรและ

การยกเวน้อากรศลุกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำาหนด 

พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 11 

สิงหาคม 2547 ให้สิทธิพิเศษในการลดอัตราอากรสำาหรับ

ผลติภัณฑท่ี์ไดจ้ากการนำาวตัถดุบิเข้ามาผลติ ผสม ประกอบ 

บรรจุ หรือดำาเนินการอืน่ใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย

วา่ดว้ยศลุกากรซึง่นำามาจำาหนา่ยหรือบริโภคภายในประเทศ 

ใหล้ดอตัราอากรลงเหลอืเทา่กับอตัราทีไ่ด้ใหส้ทิธพิเิศษแก่

ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของแต่ละประเทศที่นำาเข้า

   ของที่จะได้รับการลดอากรต้องเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำาเนิดจากประเทศไทยหรือประเทศ 

ทีผ่ลติภณัฑช์นดิเดยีวกันนัน้ไดร้บัสทิธพิิเศษ หรอืประเทศไทย

รวมกับประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิ

พิเศษ มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคาผลิตภัณฑ์

หนา้โรงงาน ทัง้น้ีตามวธิกีารคำานวณสดัสว่นการใชว้ตัถดุบิ

ที่กรมศุลกากรกำาหนด โดยผู้นำาเข้าต้องสามารถพิสูจน์ได้

วา่ของทีน่ำาเข้ามกีารใชส้ดัสว่นของวตัถดิุบถกูตอ้งและตอ้ง

ปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากรกำาหนด

  จากการสอบสวนพบว่า บริษัทฯ ได้มีการ

ประกอบรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ในเขตปลอดอากรโดยใช้ 

ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ที่นำาเข้ามา 

จากบริษัทแม่ที่ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน จำานวน

กว่า 1,400 รายการ และใช้ชิ้นส่วนที่จัดซื้อจากผู้ผลิต 

ในประเทศไทยจำานวน 6 รายการ คือ ลอ้แม็กซ์ ยางรถยนต ์ 

ชุดปฐมพยาบาล ชุดเบาะนั่งรถยนต์ ชุดเพลารถยนต์ 

และชุดสายไฟรถยนต์ และเมื่อประกอบขึ้นแล้วได้สำาแดง  

ตอ่กรมศุลกากรวา่ รถยนตส์ำาเรจ็รปูทีป่ระกอบขึน้นัน้ไดใ้ช้

ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยและประเทศกลุ่ม

อาเซยีน ซึง่เมือ่คดิเปน็ตน้ทนุของชิน้สว่นรวมเขา้กับตน้ทนุ

คา่แรงงานในประเทศ ตน้ทนุอืน่ ๆ  รวมทัง้กำาไรตอ่หนว่ยแลว้  

จะไดส้ดัสว่นเกนิกวา่รอ้ยละ 40 ของราคารถยนตห์นา้โรงงาน  

(EX-FACTORY) ทำาใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากรเชือ่และลดอากร

ขาเข้าให้เหลือ 0%

  ในสว่นของชิน้สว่นท่ีอา้งว่าไดร้บัซือ้มาจากบรษิทัฯ  

ในประเทศเพ่ือนำาเข้าไปประกอบเป็นรถยนต์สำาเร็จรูป 

ในเขตปลอดอากรพบว่า ชุดเบาะนั่งรถยนต์ที่รับซื้อมา

จากบริษัทในประเทศน้ัน ผู้ขายได้นำาเข้าชิ้นส่วนชุดเบาะ

นั่งรถยนต์ครบชุดมาจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมันแลว้ 

นำามาประกอบเป็นชุดเบาะนั่งรถยนต์ภายในประเทศ 

กอ่นนำาเขา้ไปในเขตปลอดอากร เพือ่ผลติหรอืประกอบเปน็

รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลทีเ่ปน็ปญัหาดงักลา่ว แตไ่ดอ้า้งสทิธวิา่ 

ชุดเบาะนั่งรถยนต์ได้ถิ่นกำาเนิดประเทศสมาชิกอาเซียน

ซึ่งถือเป็นส่วนของต้นทุนวัตถุดิบภายในประเทศ ทั้งนี้ 

ได้มีมติคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและ 

พิธีการศุลกากร (กพพ.) ได้รับรองว่าสามารถใช้สิทธิได้

โดยชอบเนือ่งจากเปน็วตัถดุบิทีจั่ดซือ้มาจากผูผ้ลติภายใน

ประเทศที่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (แบบ ร.ง.4)

  เนื่องจากตามหลักการและเหตุผลในการออก

ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ 

การพจิารณาเกีย่วกบัวตัถดุบิของประเทศไทย และ/หรอืวัตถดิุบ

ของประเทศสมาชิกตามความตกลงนั้น ๆ ให้ความหมาย 

รวมถึงเป็นของที่ได้จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 

หรือดำาเนนิการอืน่ใดในประเทศไทย และ/หรือในประเทศ 

สมาชกิตามความตกลงนัน้ ๆ  โดยใชวั้ตถดุบิของประเทศไทย  

และ/หรือประเทศสมาชิก ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าที่

กำาหนดไว้ตามความตกลงน้ัน ๆ และได้แหล่งกำาเนิด

จากประเทศไทย หรือประเทศสมาชิกตามกฎว่า

ด้วยแหล่งกำาเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงตามพันธะ 

กรณีนั้น ๆ ซึ่งการประกอบชุดเบาะนั่งรถยนต์ไม่ได้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดแต่อย่างใด จึงไม่อาจนำามา 

รวมคำานวณอยู่ในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบในประเทศได้ 
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ต้องนำาไปรวมอยู่ในส่วนต้นทุนวัตถุดิบจากประเทศอื่น  

ซึง่เมือ่คำานวณสัดส่วนการใชวั้ตถดิุบของรถยนตทั์ง้คันแลว้ 

มีสดัสว่นการใชว้ตัถดุบิของประเทศไทยหรอืประเทศสมาชกิ

อาเซียนไม่ถึงร้อยละ 40 ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน 

การใชส้ทิธปิระโยชนด์า้นอากรตามความตกลงวา่ดว้ยการ

ใชม้าตรการกำาหนดอตัราอากรร่วมเพือ่จดัต้ังเขตการค้าเสรี 

อาเซียน (Agreement on the Common Effective  

Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN 

Free Trade (AFTA)) ในการนำารถยนต์ท่ีผลติ หรอืประกอบ

ในเขตปลอดอากรดังกลา่วเข้ามาจำาหน่ายภายในประเทศ โดย

การลดอตัราอากรศลุกากรจากอัตรา จากอัตราร้อยละ 80  

เหลอืรอ้ยละ 5 ตามประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่งการลด 

อัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง 

พระราชกำาหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ลงวนัที ่28  

ธันวาคม 2544 หรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  

การลดอตัราอากรและยกเวน้อากรศลุกากร ตามมาตรา 12  

แห่งพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  

ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2547 โดยรูว้า่ตนไมม่สีทิธ ิเนือ่งจาก

สนิคา้ดงักลา่วใชส้ดัสว่นของวตัถดุบิภายในประเทศ (Local 

Content) มูลค่าไม่ถึงร้อยละ 40 ของราคาผลิตภัณฑ์ 

หน้าโรงงาน (Ex-factory) ทำาให้ขาดคุณสมบัติด้านแหล่ง

กำาเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยแหล่งกำาเนิดสินค้าภายใต้

ความตกลงวา่ดว้ยการใชอ้ตัราภาษศีลุกากรพเิศษทีเ่ทา่กัน 

ของอาเซยีน (Rules of Origin for The CEPT Scheme for 

AFTA) ไมอ่าจจดัเข้าเปน็สนิคา้ทีม่ถีิน่กำาเนดิในประเทศไทย 

ตามเงื่อนไขในการลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวง 

การคลงัดงักลา่ว การกระทำาของผูต้อ้งหา เปน็เหตใุห้รฐัไดร้บั 

ความเสยีหาย แยกเปน็อากรขาเข้าขาด 342,135,167.00 บาท  

ภาษสีรรพสามติขาด 329,405,498.00 บาท ภาษมีหาดไทย 

ขาด 32,405,544.00 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มขาด 

58,829,885.00 บาท รวมมลูคา่ความเสยีหายท้ังส้ินเปน็เงนิ  

763,311,085.00 บาท

 กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานสำาแดงเท็จหลีกเลี่ยง

อากรตามมาตรา 99 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ประกอบ มาตรา 16 และ  

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) 

พุทธศักราช 2482 เป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหาย 

มคีา่ภาษอีากรขาดเปน็จำานวนมาก คณะพนกังานสอบสวน

คดีพิเศษได้แจ้งบริษัทฯมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว  

ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึงได้สรุปสำานวนเสนออธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในฐานะพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบได้มีความเหน็สัง่ฟอ้ง 

ผูต้อ้งหาตามความเหน็ของคณะพนกังานสอบสวนคดีพเิศษ 

คดอียู่ระหวา่งพจิารณาของพนกังานอยัการสำานกังานอยัการ

ฝ่ายคดีพิเศษ สำานักงานอัยการสูงสุด
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ก�รสืบสวนท�งอ�ก�ศ

ด้วยอ�ก�ศย�นไร้คนขับ
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ก�รสืบสวนท�งอ�ก�ศ

ด้วยอ�ก�ศย�นไร้คนขับ

ก�รสืบสวนท�งอ�ก�ศด้วยอ�ก�ศย�นไร้คนขับ

 อากาศยานไร้คนขับเกิดจากแนวคิดของ Nikola Tesla 
ซึ่งเป็นวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับ
กองบินอากาศยานไร้คนขับขึ้นในปี พ.ศ. 2458 และในปี  
พ.ศ. 2459 ได้มกีารสรา้งอากาศยานไรค้นขบัรุน่แรกซึง่เปน็เปา้ฝกึ 
ทางอากาศ (Aerial Target) โดย Archibald Montgomery 
Low (A.M. Low) ซึง่เปน็นกัวทิยาศาสตร์และเปน็นกัวศิวกรรม
ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องบินหลังจากนั้นอากาศยาน 
ไร้คนขบัก็มกีารคดิคน้พัฒนากนัอยา่งแพรห่ลายมากข้ึน รวมทัง้ 
ก่อให้เกิดเครื่องบินอัตโนมัติฮีวิตต์-สเปอร์รี่ (Hewitt-Sperry  
Automatic Airplane) ข้ึนมาอีกด้วย  ในปี พ.ศ. 2478  
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เรจินัลด์ เดนนี่ (Reginald Denny) 
มีการพฒันาระบบควบคมุใหเ้ปน็อากาศยานไร้คนขับทีค่วบคุม
ได้จากระยะไกลหรืออาร์พีวี (Remote Piloted Vehicle: 
RPV) ขึน้อกี และได้มคีวามพยายามคดิค้นและพฒันาการสรา้ง
อากาศยานไร้คนขับอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลท่ีต้องการใช้
เทคโนโลยเีพือ่การรกัษาผลประโยชนข์องประเทศชาต ิจนทำาให้
มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น ในช่วงสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 มีการใช้อากาศยานไร้คนขับที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้
เป็นเป้าฝึกให้กับพลปืนต่อต้านอากาศยานและภารกิจโจมตี  
หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดม้ปีระยกุตใ์ชเ้ครือ่งยนตไ์อพน่ 
(Jet Engines) เพิ่มเข้าในระบบเครื่องยนต์ของอากาศยาน 
ไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับได้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคแรก ๆ 
เพื่อภารกิจการลาด ตระเวนหาข่าวและเนื่องจากอากาศยาน 
ไรค้นขบัมจีดุเดน่ในเรือ่งการปราศจากความเสีย่งในการสญูเสยี 
นกับนิ ประหยดังบประมาณในการผลิต เปน็ระบบทีไ่มซ่บัซอ้น
มากนัก มขีนาดเลก็ ทำาการตรวจจบัไดย้าก มคีวามคลอ่งตวัสงู 
ระยะเวลาบินไม่ขึ้นอยู่กับความเมื่อยล้าของนักบิน เพราะใช้
นกับนิภายนอก (External Pilot) ดงันัน้อากาศยานไรค้นขับจงึได ้
ถกูพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัมากข้ึน และใช้ในภารกิจหลากหลาย 
มากขึ้น เช่น การค้นหาเป้าหมาย (Target Acquisition)  
เพื่อชี้เป้า และในปี พ.ศ. 2507 ได้มีอากาศยานไร้คนขับของ

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได ้

 รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

พันตำารวจตรี ณฐพล  ดิษยธรรม  1

กระทรวงกลาโหมประเทศตา่ง ๆ  เกดิขึน้ถงึ 11 แบบ เชน่ Hunter 
Pioneer Predator ของกองทพัสหรฐั Phoenix ของประเทศ
อังกฤษ Searcher ของประเทศอิสราเอล เป็นต้น จนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. 2533 อากาศยานไรค้นขับจึงกลายเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญั
สำาหรบัสงครามในปจัจบุนัและอนาคต เปน็เครือ่งมอืเฝา้ตรวจ
จากระยะไกลที่สามารถส่งภาพกลับให้ผู้บังคับบัญชาเห็นได ้
ในเวลาจริงหรือใกล้เวลาจริง สามารถลาดตระเวน ติดตาม
และค้นหาเป้าหมาย เปรียบเสมือนกองทัพมีหูทิพย์ ตาทิพย์  
เปน็เข้ียวเล็บทีส่ำาคัญอกีอยา่งหน่ึงของกองทพัจะเห็นไดว้า่ตัง้แต่
เร่ิมมีวิวัฒนาการของอากาศยานไร้คนขับในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 1 โดยกองทัพอังกฤษเพ่ือต่อต้านกองทัพเยอรมัน  
ใน 40 ปกีวา่ทีผ่า่นมา การพฒันาเครือ่งบนิแบบนีเ้ปน็ไปอยา่ง
เชื่องช้า และประโยชน์ที่ใช้ก็เป็นไปในด้านการสำารวจและ 
การตรวจการณ์ระยะไกล การพัฒนาอากาศยานหรือ 
ยานอวกาศเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอากาศยาน 
ไร้คนขับเหตุผลที่สำาคัญก็เพราะว่าความต้องการอากาศยาน 
ไร้คนขับ เมื่อเทียบกับยานอวกาศและอากาศยานแบบ 
  ประเทศไทยได้มีการนำาอากาศยานไร้คนขับมาใช้ตั้งแต่
สมัยสงครามร่มเกล้า ซึ่งเป็นสงครามระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี 
การจัดหาอากาศยานไร้คนขับจากประเทศอังกฤษเข้าประจำา
การในกองทัพอากาศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531 คือรุ่น R4D 
SkyEye จำานวน 7 ลำาของบริษัท BAe โดยประจำาการอยู่ที่
ฝูงบนิ 402 กองบนิ 4 ตาคลี ซ่ึงเปน็อากาศยานไร้คนขบัประเภท 
RPV (Remotely Pilot Vehicle) มีภาระกิจตรวจการณ์และ
ถา่ยภาพ โดยรว่มปฏบิตักิารอยูก่บัเครือ่งบนิลาดตระเวนแบบ  
Arava แต่ดว้ยขอ้จำากดัทางเทคโนโลยใีนขณะนัน้ทำาให้ยาน RPV  
ไม่สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของกองทัพได้เทา่ทีค่วร  
เนือ่งจากยาน RPV เหมาะกบัการใชง้านในพืน้ทีเ่ปน็พืน้ทีโ่ล่งแจง้  
แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานในภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาอย่าง
ประเทศไทย หลังจากนั้นอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี 
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กไ็มไ่ดร้บัความสนใจจากกองทพัไทยอกีจนกระทัง่ป ีพ.ศ. 2538  
ในสมัยสงครามอ่าวเปอร์เซีย ผลงานของอากาศยานไร้คนขับ
ทำาใหน้กัวชิาการและกองทพัไทยหนัไปใหค้วามสนใจอากาศยาน
ประเภทน้ีอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายและให้ความ
สำาคัญมากนักในปี พ.ศ. 2546 สมัยสงครามอ่าวเปอร์เซีย 
ครั้งที่สอง อากาศยานไร้คนขับได้มีบทบาทสำาคัญต่อความ
สำาเรจ็ในการปฏิบตัภิารกจิของประเทศ สหรฐัอเมรกิารในการ
บกุจบัซดัดมั และไดมี้การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือยเูอวี 
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จากอากาศยานที่ใช้สำาหรับการ
สังเกตการณ์ จนกลายเป็นอากาศยานใช้สำาหรับการรบและ
โจมดทีีน่่าเกรงกลวั และอกีคร้ังทีท่ำาให้ประเทศไทยมีการตืน่ตวั 
ห้ความสนใจและให้ความสำาคัญกับอากาศยานประเภทนี้ 
อยา่งชดัเจนมากขึน้ ดงัเหน็ไดจ้ากการทีก่องทพับกมกีารจัดหา
อากาศยานไรค้นขบัรุน่ Searcher Mk.1 จากประเทศอสิราเอล
เข้ามาประจำาการที่กองพลทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์  
ในภารกิจตรวจการณ์ ชี้เป้า และเป็นผู้ตรวจการณ์หน้า  
ในการยิงปนืใหญ ่จนกอ่ใหเ้กิดโครงการวจิยัทางด้านอากาศยาน 
ไร้คนขับหรือยูเอวีอย่างจริงจัง  สำาหรับประเทศไทยซึ่งไม่มี
แนวคดิในการรกุรานประเทศใด เราอาจใชอ้ากาศยานไรค้นขับ
หรือยูเอวีในลักษณะเป็นการอำานวยการยุทธเฉพาะพื้นที่หรือ
ใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวีในงานเฉพาะ
กิจสำาหรับบินตรวจการณ์เฉพาะบริเวณเพื่อรักษาทรัพยากร
ของประเทศ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเล  
การบินตรวจการณ์ในพ้ืนที่หล่อแหลม เป็นต้น ควรมีการคิด
และพฒันาอากาศยานไรค้นขบัโดยยดึหลักความตอ้งการใช้งาน 
ของแตล่ะกองทพั เชน่ กองทพับกตอ้งการอากาศยานไรค้นขับ 
หรือยูเอวีในระดับทางยุทธวิธี มีลักษณะเป็นเอนกประสงค์ 
(Tactical UAV) กองทัพเรือ ต้องการอากาศยานไร้คนขับหรือ 
ยูเอวีท่ีสามารถขึ้นลงทางดิ่ง สามารถลงจอดบนเรือได้ ใช้ใน
การลาดตระเวนของกองเรือ (Vertical Takeoff and Landing 
Tactical UAV) และกองทัพอากาศ ต้องการอากาศยานไร้คน
ขับหรือยูเอวีแบบติดอาวุธเพื่อใช้ในการโจมตี หรือชี้เป้าหมาย 
CUAV (Combat UAV) ดังนั้นอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี
ถอืไดว่้าเป็นยทุโธปกรณท์ีม่คีวามสำาคญัตอ่กองทพัในสงคราม
อนาคต เพราะเป็นเหมือนตาวิเศษ หูทิพย์ ที่สามารถสร้าง
ความได้เปรียบ ฉะนั้นการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นความจำาเป็น
ในลำาดับแรก ๆ ของกองทัพไทยสู่การพึ่งพาตนเอง
  กรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดม้กีารนำาอากาศยานไรค้นขบัมา
ใชใ้นการทำาแผนทีพ่พิาทในคดีเกีย่วกบัการบกุรกุทีด่นิและการ
ตรวจพืน้ท่ีเกดิเหตแุละการสบืสวนทางอากาศในสภาพพืน้ทีป่ดิ

ที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในทางพื้นราบได้ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำาการฝึกการบังคับอากาศยาน 
ไรค้นขบัในทกุมติ ิณ สถาบนัเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ (องคก์ร
มหาชน) อย่างต่อเนื่องในทุกหลักสูตร 

ภาพเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษฝึกการบังคับอากาศยานไร้คนขับ

ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ สนามบินเล็กจังหวัดราชบุรี

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการใช้ UAV เพื่อการทำาแผนที่
ทางอากาศ จะแบ่ง UAV ท่ีถูกนำามาใช้ปฏิบัติงานเป็น 2 ประเภท คือ 
  - Fixed wing UAV อากาศยานไร้คนขับท่ีมีลักษณะปีกแข็ง 
 - Multirotor UAV อากาศยานไร้คนขับท่ีมีลักษณะปีกหมุน 

 การประยุกต์ใช้ UAV เพ่ือการสำารวจและทำาแผนท่ีจาก
ภาพถ่ายทางอากาศนั้นต้องมีการบันทึกภาพในแนวด่ิงหรือ
เกือบดิ่ง และภาพที่ได้ต้องมีการบันทึกให้ครอบคลุมอย่าง 
มรีะบบ ดงันัน้ดว้ยความสามารถ UAV หรอือากาศยานไรค้นขบั 
ที่สามารถทำาการบินได้อย่างอัตโนมัติตามรูปแบบแผนการ
บินที่วางไว้ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบน
อากาศยานร่วมกับการการติดต้ังอุปกรณ์การสำารวจจากพวก
กล้องบันทึกภาพหรือเซนเซอร์ ทำาให้ข้อมูลภาพที่ได้จาก UAV 
มคีณุสมบติัทีจ่ะนำามาประมวลผลทำาแผนทีภ่าพถา่ยไดโ้ดยการ
บินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อทำาแผนที่ทางอากาศด้วย UAV 
แบ่งสถานีออกได้เป็น 2 สถานีคือ 
 1.	ภาคอากาศยาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
  1.1 ตัวเครื่องอากาศยาน (Platform) เป็นโครงของ
เครื่องบินซึ่งมักทำามาจากวัสดุที่นำ้าหนักน้อย และมีความแข็ง  
เช่น Kevlar, EPP, CFK รวมไปถึงระบบนำาทางอัตโนมัติ 
(Autopilot) ระบบนำาร่อง (GPS) ระบบรับรู้การทรงตวั (IMU) 
และแบตเตอรี่ 
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  1.2 กล้องและเซนเซอร์ (Camera and Sensor)  
โดยขึน้อยู่กบัลักษณะงานและขอ้มลูทีต่อ้งการไดจ้ากการสำารวจ 
โดยกลอ้งทีน่ำามาใช้สามารถหาได้ทัว่ไปตามทอ้งตลาด ทัง้กลอ้ง
บนัทึกภาพนิง่ กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอ กลอ้งอนิฟราเรดหรอืเรดาร ์
  1.3 สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control 
Station) ประจำาการอยูท่ี่ภาคพืน้ดนิเพือ่ตรวจสอบการทำางาน
และสถานะของอากาศยานในขณะปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามรปู
แบบแผนการบินที่วางไว้ 

	 2.	 ภาคประมวลผล	
  การวางแผนการบนิ ตอ้งคำานงึความละเอียดและความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการ โดยการบันทึกภาพเมื่อทำาการ 
ขึน้บนิในแตล่ะครัง้ต้องพิจารณาลกัษณะภมูปิระเทศ เพือ่กำาหนด
ความสงูบนิทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้กำาหนดสว่นซอ้นระหวา่งภาพ  
(Overlap) และส่วนซ้อนระหว่างแนวบิน (Sidelap)  
เส้นทางการบินต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้าม การปฏิบัติงานของ 
UAV ต้องรักษาระยะจากสถานีควบคุมภาคพื้นดินให้ไม่เกิน
ระยะ การสื่อสาร และต้องคำานวณเวลาปฏิบัติงานของ UAV 
ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ด้วย
   
การจัดทำาแผนที่เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษ

 การประยกุตใ์ชอ้ากาศยานไรค้นขบั (drone) เพือ่วเิคราะห์
ตรวจสอบพื้นที่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ และจัดทำา
แผนทีบ่กุรกุพืน้ทีร่าชพสัด ุตำาบลบ้านเกา่ อำาเภอเมอืงกาญจนบรีุ 
จงัหวดักาญจนบุร ีและตำาบลจระเขเ้ผอืก อำาเภอดา่นมะขามเตีย้  
จงัหวดักาญจนบุร ีโดยมอีปุกรณแ์ละเครือ่งมอืทีจ่ะใชป้ระกอบด้วย
 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำาแผนที่

 ฮาร์ดแวร์	(Hardware)	
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์
 2) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) Phantom 4

  	 ซอฟต์แวร์	(Software)	
 1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ 7
 2) โปรแกรม QGIS รุ่น2.18.0
 3) โปรแกรม ArcGIS 10.2
 4) โปรแกรม Pix 4D desktop

ภาพแสดงแนวบินของอากาศยานไร้คนขับ (drone) 

และแผนที่หลังการประมวลผล

แผนที่ที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับแล้วนำามาประมวลผลเป็น

ที่เกิดเหตุ

อ้างอิง
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สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม 2562
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 “ห้องขังยิ้ม”
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 “ห้องขังยิ้ม”

 “ห้องขังยิ้ม”
พันตำารวจโท สิปปกร  ลิ้มประเสริฐกุล 1

1 ผู้อำานวยการส่วนควบคุมและรักษาของกลาง กองปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 คำ�ว�่ “หอ้งขงั” นัน้ เปน็ทีเ่ข�้ใจได้ทัว่ไปโดยไมต่อ้ง

อ�ศยัล่�มแปลว่� หม�ยถึงสถ�นที่ในก�รควบคมุหรอื

กกัหรอืขงัผูต้้องห�หรอืนกัโทษ โดยห�กกล�่วถงึเฉพ�ะ

ก�รควบคมุตวัผู้ตอ้งห�ในระหว�่งก�รสบืสวนสอบสวน

ของพนกัง�นสอบสวนคดพีเิศษแลว้ ผูต้้องห�เหล�่นัน้ 

ก็จะถูกควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมของกรมสอบสวน

คดีพิเศษก่อนที่จะได้รับก�รปล่อยช่ัวคร�วหรือนำ�

ตัวไปผัดฟ้องฝ�กขังต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จต่อไป  

ซึ่งบุคคลปกติส�มัญ ไม่ว่�ใครก็ต�ม ต่�งก็คง

ไม่ปร�รถน�ให้ตนเองเข้�ไปพักอ�ศัยในสถ�นที่

เช่นนี้เป็นแน่ เพร�ะมีแต่จะทำ�ให้บุคคลนั้น ได้รับ

คว�มอึดอัดขัดข้อง ไม่ส�ม�รถเดินท�งไปม�ได้ 

ต�มที่ใจต้องก�ร ปร�ศจ�กเสรีภ�พในร่�งก�ยและ

เสรีภ�พในด้�นอื่น ๆ อีกหล�ยประก�ร

	 สถาบันเพือ่การยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย	(Thailand	

Institute	 of	 Justice	 :	 TIJ)	 เปิดเผยข้อมูลจากการจัด

อันดับผู้ต้องขังจากการเก็บข้อมูลของ	 prisonstudie.org	 

พบข้อมูลทีน่า่ตกใจวา่ประเทศไทยมผีูต้อ้งขงัสงูเปน็อันดบั	6	 

ของโลก	ติดอันดับ	3	ของเอเชีย	เป็นรองแค่จีนกับอินเดีย

ที่มีประชากรสูงกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว	 อีกทั้ง 

ยังสูงเป็นอันดับ	 1	 เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ในแถบประเทศอาเซยีนดว้ยกัน	นอกจากนัน้แลว้ยังมข้ีอมลู

ว่าจำานวนผู้ต้องขังต่อประชากรสูงเป็นอันดับ	 9	 ของโลก	 

โดยมีจำานวนผู้ต้องขัง	 445	 คนต่อประชากร	 1	 แสนคน	 

เม่ือผู้ต้องขังมีจำานวนมากมายขนาดนี้	 จึงไม่ต้องเกิด 

ความสงสัยเลยว่าความแออัดยัดเยียดและคุณภาพชีวิต 

ของผูต้อ้งขงัทีล่ดนอ้ยลงตอ้งเกดิขึน้อยา่งแนน่อน	ตลอดจน 

งบประมาณที่ต้องใช้ตามมาสำาหรับการก่อสร้างสถานที่	 

การจ้างบุคลากร	 การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์	 เครื่องมือ 

เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง	ก็จะต้องสูงเป็นจำานวนเงินที่มหาศาล

ด้วยเช่นกัน	

	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่

ในห้องควบคุมหรือห้องขังของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 

อาจจะมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายกว่าในห้องขัง 

หรอืเรอืนจำาของหนว่ยงานราชการอืน่	ผูอ้ำานวยการสว่นควบคมุ 

และรักษาของกลาง	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 

การควบคุมผู้ต้องหาก็ยังคงตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุม 
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ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	จงึไดเ้สนอโครงการพฒันางาน

ควบคุมผู้ต้องหาตามโครงการ“ห้องขังยิ้ม”	ขึ้น	โดยอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงนามอนุมัติโครงการ	เมื่อวันที่	 

28	สิงหาคม	2561	อันมีสาระสำาคัญของโครงการดังนี้	

หลักก�รและเหตุผล

	 สว่นควบคมุและรกัษาของกลาง	กองปฏบิตักิารพเิศษ	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 มีอำานาจหน้าที่ในการดูแล 

รับผิดชอบผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ถูกจับกุมและถูกส่ง 

มาเพือ่ทำาการควบคมุตวัไว้ในระหวา่งการสบืสวนสอบสวน

หรอืในระหวา่งรอการนำาตวัสง่พนักงานอยัการเพือ่ฟอ้งคดี

ต่อศาล	ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา	 87	 บัญญัติให้อำานาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้	 ในระยะเวลาไม่เกิน	 48	 ชั่วโมง	

นับแต่ผู้ต้องหามาถึงที่ทำาการของพนักงานสอบสวน	

	 โดยท่ีรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	 

มาตรา	4	บญัญตัวิา่	“ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยส์ทิธเิสรีภาพ

และความเสมอภาคของบคุคลย่อมไดร้บัความคุม้ครอง........”	 

และมาตรา		29		บญัญตัไิวว้า่	“....ในคดอีาญาใหส้นันษิฐานไว้ก่อนว่า 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำาพิพากษา 

อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำาความผิด	 จะปฏิบัติ 

ตอ่บคุคลนัน้เสมอืนเปน็ผูก้ระทำาความผดิมไิด.้.....การควบคุม 

หรือคมุขงัผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยใหก้ระทำาไดเ้พยีงเทา่ทีจ่ำาเป็น	

เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี..........”	

	 แตเ่นือ่งจากขอ้จำากดัดา้นงบประมาณทีก่องปฏิบัติการ 

พิเศษได้รับจัดสรร	 ทำาให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบางประการ	อันอาจส่งผลโดยตรง

ตอ่ผูต้อ้งหาท่ีถูกควบคมุตวัอยูภ่ายในหอ้งควบคุม	เชน่	ความ

ไมพ่รอ้มหรอืการขาดแคลนสิง่ของเคร่ืองใช้จำาเปน็สำาหรบั

การดำารงชีวิตประจำาวันและการอำานวยความสะดวกของ 

ผู้ต้องหา	(แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบู่	ผ้าขนหนูสำาหรับเช็ดตัว	

ผ้าอนามัยสำาหรับผู้ต้องหาสตรี	เสื้อผ้าสำาหรับผลัดเปลี่ยน	

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์	 เครื่องดื่มประเภทชา

กาแฟ	นำา้ด่ืม	หนงัสอืสำาหรบัอา่น	ในระหวา่งทีถ่กูควบคุมตวั	 

ยาสามัญประจำาบ้าน	อาหารสำาเร็จรูป	เป็นต้น)

	 นอกจากสิ่งของเครื่องใช้อันจำาเป็นดังกล่าวแล้ว	 

ก่อนทีผู้่ตอ้งหาจะถกูนำาตวัเขา้หอ้งควบคุมหรอืในช่วงระยะ

เวลาทีถ่กูควบคมุตัวอยูน้ั่น	เจ้าหน้าทีผู่ท้ำาการควบคมุสมควร

ที่จะทำาการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้ต้องหา	 

เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 

ให้เกิดความเรียบร้อย	 รวมทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหา 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยได้ด้วย	 ซึ่งเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ที่จำาเป็นและสามารถจัดหามาเพื่อการตรวจ

สขุภาพเบือ้งตน้	เชน่	เครือ่งวดัความดนัโลหติแบบอตัโนมตั	ิ 

ปรอทสำาหรับวัดอุณหภูมิของร่างกาย	เป็นต้น	

	 ดังนั้น	 การปฏิบัติที่แสดงถึงความเคารพศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ต่อบุคคลที่ยังมิได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุด

ว่าได้กระทำาความผิด	การคำานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน	 การอำานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ต้องหา

ในระหว่างที่ถูกควบคุมเท่าที่สามารถดำาเนินการได้ภายใต ้

ขอบเขตของกฎหมาย	รวมถึงการอำานวยความสะดวกสบาย

ตามสมควรและเหมาะสมแก่ทนายความและญาติของ 

ผู้ต้องหาที่เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี	 ผู้ควบคุม	 จึงควรมี 

ความสอดคลอ้งและเป็นไปตามบทบญัญติัของรฐัธรรมนญู

แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	ดงักลา่วขา้งตน้	

กองปฏบิติัการพเิศษโดยสว่นควบคมุและเกบ็รกัษาของกลาง 

จึงไดจั้ดทำาโครงการนีข้ึน้	นอกจากนี	้โครงการ	“หอ้งขงัยิม้”	 

มคีวามความสอดคล้องกบัร่างยทุธศาสตร์ชาติซ่ึงจดัทำาโดย

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต	ิฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี	(มถินุายน	2561)	ขอ้	4.6	 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั	ซึง่มเีปา้หมายในการลดความเหล่ือมลำา้ 

และเอื้อต่อการพัฒนา	 ไม่เลือกปฏิบัติและอำานวยความ

ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

	 1.	 เพื่อให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุม	 ได้รับความสะดวก

สบายตามสมควรและเหมาะสม	โดยการจดัสิง่ของเคร่ืองใช้ 

อันจำาเป็นส่วนตัวสำาหรับการใช้ชีวิตตามปกติในระหว่าง 

ที่ถูกควบคุมตัว
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	 2.	 เพื่อให้ผู้ต้องหามีสุขภาพจิตที่ดี	 ลดความเครียด

จากการถกูควบคมุ	มคีวามผอ่นคลายและความเป็นกนัเอง

มากข้ึนอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	 รวมทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยง 

จากการพยายามกระทำาอตัวินบิาตกรรม	หรอืการพยายาม

ทำาร้ายตัวเองของผู้ต้องหาได้อีกด้วย

	 3.	 เพ่ือให้ทนายความ	ญาติของผู้ต้องหา	 รวมท้ัง 

บคุคลทีผู้่ตอ้งหาไวว้างใจท่ีเขา้มาติดต่อราชการกับเจา้หน้าที ่

งานควบคุมผู้ต้องหา	 ได้รับความสะดวกสบายและได้รับ

การปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

	 4.	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ทำาการ

ควบคุม	 มีความรอบคอบ	 รัดกุม	 เป็นไปตามบทบัญญัติ 

ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	 

รวมทั้งมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติของ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	 ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี	 (มิถุนายน	 2561)	 

ข้อ	 4.6	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

	 5.	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถ�นที่ดำ�เนินก�ร	ห้องควบคุมผู้ต้องหา	ชั้น	6	อาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ 

	 ผูต้้องหาทีถู่กควบคมุตวัมสีขุภาพจติด	ีมคีวามผอ่นคลาย	 

ได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็นใน

ชวีติประจำาวนั	ตลอดจนทนายความและญาตขิองผู้ตอ้งหา

ก็ได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ให้	 

อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง 

ทกุฝา่ย	รวมทัง้สง่ผลดตีอ่ภาพพจนโ์ดยรวมของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ	

วิธีก�รประเมินผล  

	 1.	จากการสังเกต	พูดคุยและสอบถามเบื้องต้น

	 2.	จากการตอบแบบสำารวจสอบถามความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

กลุ่มเป้�หม�ยและพื้นที่เป้�หม�ย

	 1.	กลุ่มเปา้หมาย	:	ผู้ต้องหา	ทนายความของผูต้อ้งหา	

ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจที่เข้ามาติดต่อราชการ

กับส่วนควบคุมผู้ต้องหาและเก็บรักษาของกลาง

	 2.	 พ้ืนท่ีเป้าหมาย	 :	 งานควบคุมผู้ต้องหา	 ส่วน

ควบคมุและเกบ็รกัษาของกลาง	ชัน้	6	อาคารกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ

ระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�ร

	 ระยะเวลาในการดำาเนินการ	25	วันทำาการ	เริ่มจาก

วันที่	27	สิงหาคม	–	30	กันยายน	2561

กิจกรรม

	 	 1)	 การเตรียมงาน	 :	 สำารวจศึกษาสภาพปัญหา 

ที่พบในปัจจุบัน

	 	 2)	 การเร่ิมงาน	 :	 จัดทำาโครงการพัฒนาและ 

ปรับปรุงงานควบคุมผู้ต้องหา

	 	 3)	 การปฏิบัติการ	 :	 ดำาเนินการจัดหาสิ่งของ 

และเครื่องใช้ที่จำาเป็นและอำานวยความสะดวกสำาหรับ 

ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุม

	 	 4)	 วิธีดำาเนินการ	:	

	 	 	 ก.	 แรกรับตัวผู้ต้องหา	 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 

จะดำาเนนิการตรวจสขุภาพเบือ้งต้นโดยการซักถามอาการเจบ็

ปว่ยหรอืโรคประจำาตัว	ตรวจวดัความดนัโลหติ	วดัอณุหภมิู

ร่างกาย	วัดส่วนสูงและบันทึกผลไว้เพื่อเก็บเป็นข้อมูล

	 	 	 ข.	 มอบส่ิงของเครื่องใช้อันจำาเป็นสำาหรับ 

ใช้ในระหว่างการถูกควบคุมตัว	 เช่น	 อุปกรณ์เครื่องนอน	

ผา้เชด็ตวั	แปรงสฟีนั	ยาสฟีนั	สบู	่เสือ้ผา้	ผา้อนามยัสำาหรบั

ผู้ต้องหาสตรี	เป็นต้น
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	 	 	 ค.	มอบหนังสือสำาหรับอ่าน	อาหารสำาเร็จรูป	

นำา้ดืม่	กาแฟ	ยาสามญัประจำาบา้น	(กรณีผูต้้องหาแจง้ความ

ต้องการ)		 	 	

	 	 	 ง.	 ให้คำาปรึกษาหรือคำาแนะนำาตามความ 

เหมาะสม

	 	 	 จ.	 กรณีสำาหรับเครื่องวัดความดันโลหิต	 

นำ้าด่ืม	 กาแฟ	 หนังสือ	 ยาสามัญประจำาบ้านและอื่น	 ๆ	 

หากทนายความหรอืญาตขิองผูต้อ้งหาประสงคท่ี์จะขอรับ

บริการ	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมก็สามารถให้บริการได้ด้วย

งบประม�ณของโครงก�ร

	 จำานวน	 10,000	 บาท	 (หนึ่งหมื่นบาท)	 โดยไม่ใช้

งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด	 โดยเงินจำานวน 

ดงักล่าวไดม้าจากการบรจิาคของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่

ของสว่นควบคมุและรักษาของกลาง	กองปฏิบัตกิารพเิศษ	

รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป	

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

	 1.	ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุม	 ได้รับความสะดวกสบาย

ตามสมควรจากการจัดสิ่งของเครื่องใช้อันจำาเป็นส่วนตัว

ให้สำาหรับการใช้ชีวิตตามปกติในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว

	 2.	ผู้ต้องหามีสุขภาพจิตดี	 ความเครียดที่เกิดจาก

การถูกควบคุมตัวลดน้อยลง	มีความผ่อนคลายและความ

เป็นกันเองมากขึ้น	 ทำาให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 3.	ทนายความ	รวมทั้งญาติของผู้ต้องหา	ตลอดจน 

บุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจที่เข้ามาติดต่อราชการกับ 

เจ้าหน้าที่งานควบคุมผู้ต้องหา	 ได้รับความสะดวกสบาย

จากสิ่งของอำานวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้ให้	 รวมท้ัง

ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

	 4.	การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีผู่ค้วบคมุ	เปน็ไปดว้ย 

ความเรียบร้อยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และสอดคล้องกับ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี	

(มิถุนายน	 2561)	 ข้อ	 4.6	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

	 5.	กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภาพลักษณ์ที่ดีและ 

ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป

 ทัง้นี	้เมือ่เจ้าหนา้ท่ีงานควบคมุผูต้้องหา	สว่นควบคมุ

และรกัษาของกลาง	ไดล้งมอืปฏบิตัติามโครงการ	“หอ้งขงัยิม้”	 

มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว	 ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับ 

ที่เป็นบวกอย่างมาก	 ทั้งการตอบรับจากตัวผู้ต้องหาเอง	

จากทนายความ	จากญาตขิองผูต้อ้งหา	ตลอดจนจากบุคคล 

ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจที่เข้ามาติดต่อราชการ	 ก็ได้รับความ

สะดวกสบายจากสิ่งของอำานวยความสะดวกที่จัดเตรียม

ไว้ให้เหลา่นัน้	อนักอ่ใหเ้กิดกำาลงัใจแกผู่้ปฏบิัตงิาน	รวมทัง้ 

ยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีโดยรวมต่อกรมสอบสวน 

คดีพิเศษเป็นอย่างมากตามไปด้วยเช่นกัน

สถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย
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สถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย
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สถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
นายชาติชาย สุทธิกลม 1

1 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สิทธิมนุษยชนคืออะไร

 เรือ่งของสทิธมินษุยชน เปน็เรือ่งใกลต้วัมาก  ๆ  หมายถงึ 

สิทธิของเราที่มีมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตลง โดย 

ใครจะมาจำากัดสิทธิเราไม่ได้ ริดรอนสิทธิไม่ได้ การจำากัด

สิทธิทำาได้เท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น เราเป็นเสรีชน

มาตั้งแต่เกิด ความหมายง่าย  ๆ ก็เริ่มตั้งแต่ศักดิ์ศรีความ

เปน็มนษุย์ เมือ่เราเกดิมาเปน็มนษุย ์อะไรทีเ่ปน็ศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์คือพ้ืนฐานของความเป็นสิทธิมนุษยชน  

เราจะถูกปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาค อย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้  

ทำ�ไมเร�ต้องตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน

 แม้วา่เรามีสทิธทิกุสิง่อย่างกจ็ริง เว้นแตท่ีก่ฎหมายบอกวา่ 

ห้ามทำา แต่อยา่ลมืว่าคนอ่ืนเขาก็มีสทิธิเชน่กัน เพราะฉะนัน้

เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีสงบสุข  เราต้องรู้สิทธิของเรา

ที่จะไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิด และเราก็ต้องรู้สิทธิของคนอื่น 

ทีเ่ราจะไมไ่ปละเมดิเขาเชน่กนั แมก้ระทัง่สทิธขิองเราทีจ่ะ

ไมถู่กเจา้หนา้ทีข่องรฐัละเมดิ กเ็ปน็สิง่หนึง่ทีเ่ราควรตอ้งรู้ไว ้ 

แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มีหน้าที่ต้องเคารพต่อกฎหมาย 

หรือกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแล ถ้าเราเข้าใจ

ตรงนี้ก็จะทำาให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขมากขึ้น การริดรอน

สิทธิและเสรีภาพก็คงจะไม่เกิดขึ้น
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สิทธิของเร�มีอะไรบ้�ง แล้วจะรู้ได้อย่�งไร

ว่�กำ�ลังถูกละเมิดสิทธิ

 เราอาจจะอยู่อย่างเคยชินมาแต่เกิด กล่าวคือ ภายใต ้

การปกครองของรัฐ อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าหน้าที่  

แต่หลายเรื่องเราไม่เคยรู้ว่าสิทธิของเรามีอะไรบ้าง 

เรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่พูดกันมาต้ังแต่

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศไทยเข้าไปเป็น

ภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เข้าไปรับ 

ในเรื่องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมา แล้วยังมี 

กติการะหว่างประเทศอีก ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญไทย

ทุกฉบับก็รองรับในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หากประชาชน 

อยากรู้ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง ต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญ 

แหง่ราชอาณาจกัรไทย ปจัจบุนันีก้ค็อืฉบบัพทุธศกัราช 2560  

ทรงมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ระบุว่า สิทธิและเสรีภาพ

ของปวงชนชาวไทยนั้นมีอะไรบ้าง หลายเร่ืองที่บอกว่า

ใครก็จะละเมิดไม่ได้เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้ แม้กระทั่ง

สทิธขิองชมุชน และมองในมุมกลบั หลายขอ้ก็บญัญตัไิวว้า่

รฐับาลมหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ได้มีบทบัญญัติไว้รองรับสิทธิต่าง ๆ  ที่ประชาชนพึงมีพึงได้  

และวางกติกาทีจ่ะใหก้ฎหมายตา่ง ๆ  สอดคลอ้งกับรฐัธรรมนญู 

ปัจจุบัน

จ�กอดตีถงึปจัจบุนัมีคว�มเปลีย่นแปลงอย�่งไรบ�้ง

ในเรื่องของบทบ�ทมนุษยชน

 คำานีเ้พิง่จะเปน็ทีรู่จ้กัในประเทศไทยในชว่ง พ.ศ.  2540  

เมือ่ประมาณ 20 ปทีีแ่ล้ว เมือ่มรีฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช 2540 ในนั้นมีการพูดถึงสิทธิและเสรีภาพ 

อย่างกว้างขวาง พูดถึงสิทธิชุมชน สิทธิของประชาชน  

สทิธมินษุยชน และไดบ้ญัญัตใิหมี้คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

แห่งชาติขึ้นมา ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 

2540 จากตรงนี้ถือเป็นจุดเปล่ียนของสิทธิมนุษยชน คือ  

มคีณะกรรมการสทิธิมนษุยชนข้ึนมา ทำาหนา้ทีต่รวจสอบวา่

มกีารละเลยหรอืการกระทำาท่ีละเมดิสิทธมินษุยชนหรอืไม ่ 

รวมถงึการทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัไปละเมดิสทิธผิูอ้ืน่ กเ็ปน็หนา้ที่

ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2540  

เร่ืองของสิทธิมนุษยชนก็เป็นท่ีพูดถึงมากข้ึน กฎหมาย 

กเ็ริม่เปลีย่นไป การปฏบิตัหินา้ทีข่องรฐัก็เปลีย่นแปลงไปดว้ย  

สิทธิของประชาชนไม่ว่าจะสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

สิทธิในการเสนอกฎหมาย สิทธิที่จะปกป้องตนเองจาก

การถูกคุกคามจากส่วนอื่น แม้กระทั่งภาคเอกชนที่เข้ามา

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วทำาให้เกิดผลกระทบกับ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ  

หากคนในสังคมมีความเขา้ใจ เรือ่งสทิธิมนุษยชนไมต่า่งกัน  

กอ่ให้เกดิปญัหา จงึเปน็สิง่ทีต่อ้งมาขบคิดกนัตอ่วา่ทำาอยา่งไร 

ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปตามเจตนารมย์ 

ขององคก์ารสหประชาชาติทีว่า่ ถ้าทกุคนเคารพสทิธมินษุยชน 

ซึ่งกันและกัน ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมที่เกี่ยวเนื่อง

กับเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชน

 ปัจจุบันเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน 

ในสงัคมพอสมควร ดงัจะเหน็ไดจ้ากพฤตกิรรมการตรวจสอบ 

การทำางานของภาครัฐที่ต้องการเรียกร้องให้ฟังเสียง 

ของประชาชนบ้าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ เพราะ

สทิธมินษุยชนคอืสทิธขิองทกุคนทีม่มีาตัง้แตเ่กดิจนสิน้ชวิีต  

เว้นแต่กฎหมายห้ามไว้เท่านั้น แต่หากกฎหมายห้าม 

อะไรไวแ้ลว้กต็าม ถ้าหากไม่เปน็ไปตามหลกัสทิธมินษุยชน 

ก็ตอ้งถกูเปลีย่นแปลงไป เราจะเหน็ภาพประชาชนลกุขึน้มา

ตอ่ตา้นเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้เชน่ การสรา้งเขือ่น การใหส้มัปทาน 

ต่าง ๆ ทำาไมประชาชนถึงลุกขึ้นมาคัดค้าน หรือปฏิเสธ 

การพัฒนาต่าง ๆ สิ่งที่ต้องคำานึงถึงข้อแรกคือ ต้องเกิด 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด ข้อสองคือเกิด 

ผลกระทบกบัชุมชนนอ้ยทีส่ดุ และข้อสาม หากเกดิผลกระทบ 

ต่อปัจเจกบุคคลหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้น  

พวกเขาจะตอ้งไดร้บัการชดเชยเยยีวยาใหม้ากทีส่ดุ ใหคุ้ม้คา่ 



72กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

กับที่เขาต้องเสียสละให้กับส่วนรวม ถ้าเรามองภาพตรงนี ้

การที่เราจะพัฒนาหรือทำาโครงการอะไรก็ตาม ต้องนึกถึง  

3 สิง่นี ้การยอมรบักจ็ะเกดิขึน้ แตถ่า้ใชแ้นวคดิแบบเดิมว่า  

เมื่อมีทุน มีธุรกิจ มีกิจการ ก็จะตักตวงให้มากที่สุด ก็จะม ี

การต่อต้าน สังคมก็อยู่ไม่ได้ ประเทศก็เดินไปไม่ได้ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับบทบาท 

ในสังคม นอกเหนือจากอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่า  

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที ่

ของรัฐได้ทราบและแก้ไขแล้ว อีกหน้าท่ีหนึ่งที่สำาคัญ คือ  

เรือ่งการสง่เสรมิและการเผยแพร่ให้เกิดความรู้ ถา้มคีวามรู ้

ในเรือ่งนีอ้ย่างแกน่แทก้จ็ะมีความเขา้ใจ ถ้าเกดิความเข้าใจ 

กจ็ะเกดิความตระหนกั อยา่งทีเ่กริน่ตอนแรกวา่ เรามสีทิธ ิ

คนอื่นก็มีสิทธิ เช่นกัน เราต้องการรักษาสิทธิของตนเอง  

คนอืน่ก็ต้องปกป้องสทิธขิองเขาเหมือนกนั เราไม่ตอ้งการให้ 

คนอืน่ละเมดิสทิธขิองเรา เรากต็อ้งไมไ่ปละเมดิสทิธิของคนอืน่ 

 เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในสิทธิของตนเอง สิทธิ 

ของผู้อ่ืน เข้าใจกฎหมายที่มีอยู่และใช้เป็นกติกากลาง  

เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ในมุมมองของผู้ทำ�ง�นด้�นสิทธิมนุษยชน

 คำาวา่สทิธมินษุยชน คำานีเ้ปน็คำาใหม ่ซึง่อยากจะใหท้กุคน 

เข้าใจความหมายที่ถูกต้องตรงกัน จะทำาให้ใช้คำาว่า 

สิทธิมนุษยชนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง  

อันนี้ขอสะท้อนประสบการณ์จริงในอดีต เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม  

หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ก็จะ

มองวา่ตนเองเปน็ผูใ้ชก้ฎหมาย และลมืไปวา่มหีน้าทีบ่งัคับ 

ใชก้ฎหมายภายใต้กรอบของกฎหมายทีม่อีำานาจใหเ้ทา่นัน้  

จะทำาเกินเลยไม่ได้ เพราะการกระทำาที่เกินเลยนั้นจะเป็น 

การริดรอนสิทธิหรือไปทำาให้เขาสูญเสียสิทธิที่ควรพึงมี 

พึงได้  ในขณะเดียวกันฝ่ายประชาชน แต่เดิมไม่เคยมีสิทธิ  

ไม่เคยลุกข้ึนมาทวงสิทธิต่าง ๆ ได้ วันนี้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยได้รองรับในสิ่งที่ควรจะมี ควรจะได้  

แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสิทธิที่ตนเองมี และการที่เรา 

จะเรียกร้องสิทธินั้น ก็จะต้องไม่เกินเลยในกรอบของ

กฎหมายที่กำาหนด การกระทำาใด ๆ เพื่อปกป้องสิทธิ

ของตนเองสามารถกระทำาได้แต่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธ ิ

ของผู้อื่นด้วย สิ่งเหล่านี้ ถ้าเข้าใจตรงกัน ก็จะทำาให้สังคม 

เดินไปได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ ขอฝากไปถึงพี่น้อง

ประชาชนว่าทุกวันนี้เรามีสิทธิและเสรีภาพมากข้ึน เรามี 

ช่องทางในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม มีช่องทาง 

ที่จะแสวงหาความถูกต้อง เป็นธรรม จากหลาย ๆ  องค์กร  

ไมว่า่จะเป็นคณะสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิผูต้รวจการแผ่นดนิ  

หรอืแม้กระท่ังศนูยด์ำารงธรรม รวมถึงศาลปกครองและศาล

ยุติธรรม เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเข้ามารองรับการตรวจสอบ 

การกระทำา หรือความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ขอให้พี่น้อง

ประชาชนใช้สิทธิเหล่านี้อย่างถูกช่องทาง อย่าไปตัดสินใจ 

บนพ้ืนฐานความเข้าใจของตนเองเท่านัน้ ขอให้ปรกึษาหารอื  

การเรียกร้อง หรือการเสนอเรื่องให้กับหน่วยงานหรือ 

องค์กรเหล่านี้ ก็จะทำาให้เราได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น 

ปัญห�เรื่องสิทธิมนุษยชนที่น่�เป็นห่วง

 เรือ่งสทิธมินษุยชน เช่น สทิธทิางการเมือง สทิธพิลเมอืง 

สทิธิเดก็ สทิธขิองคนพิการ สทิธสิตร ีสทิธชิมุชน สทิธใินทีด่นิ 

ทำากิน สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ที่บัญญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศ และรัฐธรรมนูญไทย

ก็ยอมรับ ถ้าพูดถึงสิทธิต่าง ๆ ในบ้านเรา มีการพัฒนา 

การอย่างเห็นได้ชัด และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  

แตส่ิง่ทีเ่รากำาลงัเผชญิปญัหาอยูใ่นขณะนี ้คอื สทิธใินทีท่ำากนิ  

ทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่ประชาชนยงัมปีญัหาการบกุรกุปา่ เรือ่งของ

การปราบปรามการบุกรุกป่า ค่อนข้างจะเข้มแข็ง เข้มงวด 

ทำาใหเ้กดิผลกระทบตอ่ประชาชนเหลา่น้ัน สว่นทีส่องก็คอื

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

ยตุธิรรมควรทำาหนา้ทีอ่ำานวยความยตุธิรรมแทนการบังคบัใช้

กฎหมาย เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายบางทอีาจมองขา้งเดยีว  

แตก่ารอำานวยความยตุธิรรมนัน้ ตอ้งดวูา่อะไรผดิ อะไรถกู  
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สิ่งที่ผิดก็ต้องดำาเนินการตามกฏหมาย สิ่งที่ถูกต้อง 

ให้ความคุ้มครอง ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจ 

ตรงกนัวา่ เรามีหนา้ทีอ่ำานวยความยุตธิรรมใหแ้กป่ระชาชน 

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนพึงพอใจมากขึ้น  

แต่ขณะนี้คำาร้องเรียนมีเข้ามาจำานวนมาก ก็เพราะว่าไม่มี

ใครพอใจกับการถูกดำาเนินคดี หรือการถูกปฏิเสธไม่ให้

ทำาสิ่งใด ๆ ซึ่งแน่นอนว่าทำาให้เกิดความไม่พอใจ แต่ว่า 

ถา้เจา้หน้าทีข่องรฐัดแูลประชาชนและใหบ้รกิารประชาชน 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม คำารอ้งเรยีนเหลา่นัน้กน็า่จะลดลง  

 ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้มีพิธีลงนาม 

ในบันทึกความร่วมมือระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กบัสำานักงานอยัการสงูสดุ และกรมราชทณัฑเ์ร่ืองการสง่เสรมิ 

ด้านสิทธิมนุษยชนกับสัมปทานกรรมการสิทธิมนุษยชน  

ซึง่ในวนัดงักลา่วไดมี้การหารอืบนเวทว่ีา ความรว่มมือภายใต ้

MOU ทีล่งนามดว้ยกัน จะรว่มดำาเนนิการอยา่งไร จุดหลกั 

ใน MOU คือ จะทำาอยา่งไรทีจ่ะช่วยกนัสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ 

และความตระหนกัในเรือ่งของสทิธมินษุยชน ตวัอยา่งเช่น 

การปฏบิตัหินา้ทีข่องกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะทีเ่ปน็ 

เจา้หนา้ทีใ่นกระบวนการยตุธิรรมจะตอ้งทำาอยา่งไรทีจ่ะอยู่ 

บนหลกัของการเคารพศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์ความเปน็ธรรม  

ความเสมอภาค รวมถึงการปฏิบัติที่เป็นไปตามกรอบ 

และกฎหมายทีบ่ญัญตัไิว ้เหลา่นีเ้ปน็หนา้ทีข่องกรมสอบสวน

คดีพิเศษอยู่แล้ว และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตรงนี้ 

จะทำาใหก้ารปฏบิตัขิองเจ้าหนา้ทีอ่ยูบ่นความรูค้วามเขา้ใจ  

เป็นเรื่องน่าดีใจที่ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ให้ความสนใจและให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ และที่สำาคัญ 

ก็คือทางผูแ้ทนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กลา่วถงึการปฏบิติัหนา้ที ่

และการทำางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เคารพและ 

ตระหนกัในเร่ืองสทิธมินษุยชนอยา่งจริงจัง และมีการยกตวัอยา่ง 

ในการปฏบิตังิานหลายเรือ่งทีไ่มเ่พยีงวา่จะคดิแตไ่ลจ่บัผูก้ระทำา

ความผดิเพยีงอยา่งเดยีว แตก่รมสอบสวนคดพีเิศษยงัทำาหนา้ที่

ในการทีจ่ะพทิกัษค์วามเปน็ธรรม เป็นผูอ้ำานวยความยตุธิรรม 

ซึง่เป็นทศิทางการทำางานของกรมสอบสวนคดพีเิศษทีน่า่ชืน่ชม 

และหากทุกหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมไดม้องทศิทาง 

หรือพัฒนาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานของความ

ตระหนักในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน ผมเชื่อว่าเราจะเป็น

หนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่รยีกวา่มคีวามภูมใิจในศกัดิศ์รี

ของผู้รักษากฎหมาย
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กำ�แพงไผ่หน�ม 

เพื่อป่�และชุมชน
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กำ�แพงไผ่หน�ม 

เพื่อป่�และชุมชน

กำ�แพงไผ่หน�ม เพื่อป่�และชุมชน
Pr.DSI 1

1 ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

	 ปจัจบัุนปญัหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรปา่ไมอ้ยู่

ในขัน้วกิฤตแิละสง่ผลกระทบใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้ม	ซึง่สง่ผล 

กระทบต่อมวลมนุษย์และสัตว์ป่า	เมื่อมนุษย์บุกรุกป่า	สัตว์ป่า 

ก็บุกรุกบ้านเรือนและทำาลายพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน	 

ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่าง	 ๆ	 ดังนั้นแนวทาง

การแก้ไขปัญหานอกจากการปราบปรามการบุกรุกทำาลาย

ทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดแล้ว	 การป้องกันรักษาและ

ฟืน้ฟทูรพัยากรป่าไม้ทีเ่สือ่มโทรมให้ฟืน้คนืความอดุมสมบูรณ ์ 

ก็นับเป็นวิธีการแกป้ญัหาท่ียัง่ยนื	ซึง่จะตอ้งอาศยัความรว่มมอื 

จากทุกภาคส่วน

	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก

ของประเทศไทย	มีเนื้อที่ประมาณ	1,300,000	ไร่	ครอบคลุม

พื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา	จังหวัดปราจีนบุรี	

จังหวัดนครนายก	 และจังหวัดสระบุรี	 ซ่ึงได้รับสมญานามว่า	 

“อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน”	 และได้รับ 

การประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การ 

ยูเนสโก	ภายใต้ชื่อกลุ่มป่าดงพญาเย็น	 –	 เขาใหญ่	 สภาพป่า 

ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ	 ป่าดงดิบแล้ง	 ป่าดงดิบชื้น	

ป่าดิบเขา	ทุ่งหญ้า	และป่ารุ่นสอง	ป่าดงดิบชื้น	ที่อยู่ในระดับ 

ความสูง	 400	 -	 1,000	 เมตรจากระดับนำ้าทะเลปานกลาง	 

มีสัตว์ป่าหลายชนิด	 ได้แก่	 ช้าง	 เสือ	 ชะนี	 กวาง	 และหมูป่า	

เป็นต้น	

	 จากสภาพธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์	จงึทำาใหส้ตัวป์า่ในอุทยาน

แหง่ชาตเิขาใหญ่	มจีำานวนมากขึน้	และเริม่ออกหากนินอกพืน้ท่ีป่า	

จงึเปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำาใหช้า้งปา่เขา้ไปบกุรกุ	ทำาลาย	พืน้ทีเ่พาะ

ปลกู	ตลอดจนบา้นพักอาศยัในพ้ืนท่ีรอบอุทยาน	ทำาใหช้าวบา้น 

ได้รบัความเดอืดรอ้น	จงึเป็นท่ีมาของการแสวงหาความรว่มมอื 

จากทุกภาคส่วนในการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า	 

โดยสันติวิธี	 ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา	ควบคู่กับการทำาความเข้าใจ

พฤติกรรมของช้างป่า	แล้วเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน	

โดยไดรั้บความร่วมมอืจากกลุ่มไผ่หนาม	บา้นกดุคล้า	ตำาบลหมสู	ี 
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อำาเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ดำาเนินการปลูกป่า 

ด้วยต้นไผ่หนามเป็นกำาแพงป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นท่ี

อย่างต่อเน่ือง	 เป็นปีที่	 3	 เพราะไผ่หนามเป็นพืชที่เหมาะกับ

สภาพพ้ืนที่	 และจากการศึกษาพบว่าช้างจะเกรงกลัวหนาม

อันแหลมคมของไผ่หนาม	และเมื่อกล้าไผ่หนามเจริญงอกงาม

ราว	 4	 -	 5	 ปี	 ก็จะเติบโตเป็นเสมือนกำาแพงไผ่หนามที่ล้อม 

เขาใหญ่ไว	้ท้ังป้องกนัสตัวป์า่ออกนอกพืน้ทีป่่า	ขณะเดยีวกนั	กย็งั

เปน็กำาแพงป้องกนัมใิห้คนเขา้มาบกุรุกทำาลายทรัพยากรธรรมชาต	ิ

หรือล่าสัตว์ป่า	อีกด้วย	

	 ดังน้ัน	 การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าไผ่

หนามตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติ	นอกจากจะเป็นการฟื้นฟู

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมแล้ว	ไผ่หนามยังช่วยเป็น

รั้วธรรมชาติป้องกันสัตว์ป่าเช่น ช้าง	มิให้ออกมาบุกรุกทำาลาย

พืน้ทีเ่พาะปลกู	และบา้นเรอืนของประชาชนในทอ้งถิน่ 	ทำาให้

ชุมชนและสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ	

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 สำานักเลขานุการกรม	 

สว่นประชาสมัพนัธ	์ไดร้บัการประสานขอความร่วมมือจากกลุม่

ไผ่หนามในการปลูกป่าไผ่หนามตามแนวเขตอุทยาน	จึงได้จัด

โครงการ	“กำาแพงไผ่หนาม	เพื่อป่าและชุมชน”	เมื่อวันที่	28	

พฤษภาคม	2562	เพ่ือบำาเพ็ญทำาความดถีวายเปน็พระราชกศุล	

และน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดิทรเทพยวรางกูร	

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	

ซึง่รว่มปลกูตน้กลา้ไผห่นามไดจ้ำานวน	1,000	ตน้	ตามแนวเขต

อุทยานประมาณ	1	.	5	กิโลเมตร

	 โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของ

ข้าราชการ    เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 กลุ่มไผ่หนามและประชาชนใน

พื้นท่ีซึ่งร่วมกันสร้างร้ัวไผ่หนามเพื่อเป็นร้ัวธรรมชาติป้องกัน

สัตว์ขนาดใหญ่	 ไม่ให้ลงมาหาอาหารซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูก

ของชาวบ้าน	 และยังเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าถูกทำาร้าย	 

นับเป็นการอนุรักษ์ป่าท่ีสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาอยา่งยัง่ยนื	และเป็นการขยายเครือขา่ยด้านการอนรุกัษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ซ่ึงทำาหน้าที่ช่วย

ดูดกลืนความร้อน	 และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

จากกิจกรรมของมนุษย์	 ทั้งยังช่วยดูดซับนำ้าธรรมชาติ	 

ลดความรุนแรงจากสภาวะนำ้าท่วมและเป็นการฟื้นฟูดินที่มี

สภาพเสือ่มโทรม	ลดความรุนแรงของการพงัทลายของหนา้ดนิ	

	 นอกจากนี	้การปลกูป่าไผห่นามยงัเป็นการดำาเนนิกจิกรรม

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 สามารถตอบโจทย์ 

ตวัชีว้ดัผลสำาเรจ็และเปา้หมายตามแผนยทุธศาสตร	์กรมสอบสวน

คดพีเิศษและเปน็ไปตามแผนปฏบิตักิารตามนโยบายการกำากบั

ดูแลองค์การที่ดี	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562	ด้าน	รัฐ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อีกด้วย

ไผ่หนาม : ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa Bambos 
	 ไผ่หนามเป็นไผ่ขนาดใหญ่	กอแน่น	มีหนาม	และมีแขนงรกแน่น	โดยเฉพาะตรงบริเวณโคนลำา	สูงประมาณ	10	-	24	ซม.	
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	15	-18	ซม.	ปล้องยาวประมาณ	20	-	40	ซม.	เน้ือหนา	1	-	5	ซม.	ลำาอ่อนมีสีเขียว	ลำาแก่จะมีสีเขียวเหลือง	
 การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า	วิธีที่นิยมคือ	ปักชำาข้อ	และเพาะเมล็ดซึ่งสามารถเก็บเมล็ดได้มาก	เช่นเดียวกับไผ่รวก
และไผ่ซางนวล	ปริมาณเมล็ด/1กิโลกรัม	ประมาณ	81,800	เมล็ด
 วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม ระยะเวลาที่เหมาะต่อการปลูกไผ่อยู่ในช่วงฤดูฝน	คือ	ระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	
กันยายน	 เนื่องจากช่วงระยะที่เริ่มปลูกไผ่ต้องการนำ้ามาก	 การปลูกในช่วงฤดูฝนจึงลดค่าใช้จ่ายในการรดนำ้าลงได้มาก	 และเป็น
ระยะที่ไผ่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดด้วย	
	 อัตราการเจริญเติบโต	 เมื่อเร่ิมปลูกไผ่ในระยะแรกต้นไผ่จะยังไม่โต	 แต่จะแตกกิ่งก้านและใบเพ่ือการสะสมอาหาร	 
เมื่อสะสมอาหารเต็มที่แล้ว	 ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหน่ออ่อน	 ก็จะแตกตาจากเหง้าใต้ดิน	 แต่ยังมีขนาดเล็กกว่า
ขนาดปกติของไผ่ชนิดนั้น	ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ	3	-	4	ปี	เมื่อไผ่เจริญเติบโตเป็นกอเต็มที่แล้วก็จะแตกหน่อใหม่ทุกปี	
	 เมื่อต้นไผ่นั้นเจริญเติบโตจะมีหนามที่แข็งและแหลมคมและต้นไผ่จะขึ้นเบียดกันเป็นกำาแพงจะป้องกันสัตว์ป่าชนิดต่างๆ
ได้เพราะสัตว์สัตว์ป่าจะกลัวหนามที่แหลมคมของไผ่หนามแต่จะมีประโยชน์สำาหรับช้างและสัตว์กินหญ้าเมื่อใบไผ่น้ันแตกยอด
อ่อนช้างก็มีอาหารกินและจะไม่ออกมาหากินถึงบ้านเรือนประชาชนเพราะมีอาหารในป่าที่อุดมสมบูรณ์	

ทำ�โอที อย่�งไร

ไม่ให้เสียสุขภ�พ
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ทำ�โอที อย่�งไร

ไม่ให้เสียสุขภ�พ
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ทำ�โอที อย่�งไรไม่ให้เสียสุขภ�พ

 ทกุวนันีค้นทำางานหนักกันมากขึน้ เน่ืองจากบรษิทัตา่ง ๆ   

เร่ิมปรับขนาดองค์กรลดจำานวนพนักงานลง เพื่อรับมือ

กับยุคข้าวของมีราคาสวนกับรายได้เงินเดือนของคนใน

ปัจจุบัน ในขณะที่ปริมาณงานยังมีเท่าเดิมแต่คนทำางาน

มีน้อยลง ทำาให้คนหนึ่งคนต้องรับหน้าที่หลายตำาแหน่งใน

เวลาเดียวกัน และทำาให้ต้องอยู่ ทำาโอที จนคำ่ามืดดึกดื่น

นั่นเอง ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

ของคุณในระยะยาวแน่นอน เรามีคำาแนะนำาในการทุ่มเท

ทำางานแบบไม่ให้เสียสุขภาพมาฝากกัน

ก�รทำ�ง�นหนัก ส่งผลเสียอะไรต่อคุณบ้�ง

 การอยูท่ำางานจนดกึดืน่ทุกวนัน้ัน แน่นอนวา่มนัตอ้ง

ส่งผลเสียต่อคุณแน่นอน ผลเสียที่ว่านั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ

สขุภาพนัน่เอง ซึง่เกดิไดจ้ากการนัง่ทำางานเปน็เวลานาน ๆ  

การพักผอ่นไม่เพยีงพอ การรบัประทานอาหารไม่ตรงเวลา

และได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการในแต่ 

ละวัน แล้วสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบอะไรกับร่างกาย 

คุณบ้าง มาดูกัน

 1. นัง่เยอะเกนิไปตายเร็วขึน้ เวลาทำางานท่ัวไปสำาหรับ

งานบรษิทัก็คือ 8 ชัว่โมง ซ่ึงกถ็อืว่ามคีวามเสีย่งสงูมากแลว้  

แต่ถ้าคุณต้องทำางานยันดึกดื่นเพิ่มเข้าไปอีกแน่นอนว่า

ความเสี่ยงก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยสารพัดโรค

ที่เกิดจากการนั่งทำางานผิดท่าและนั่งทำางานนานเกินไป

นั้นก็คือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งลำาใส้ใหญ่  

สง่ผลใหส้มองทำางานชา้ลง กระดกูสนัหลงัสว่นคอตงึคดและ

ไมย่ดืหยุน่ทำาใหเ้กดิอาการเจบ็ปวด มอีาการปวดหลงัและ

ไหล่ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กล้ามเนื้อแก้มก้น

อ่อนแรง กล้ามเนื้อต้นขาตึง และกระดูกพรุน

 2. นอนไมพ่อโรคถามหาแนน่อน การพกัผ่อนไมเ่พยีง

พออาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำาหรับใครหลาย ๆ คน เพราะ

ตื่นมากินกาแฟสักแก้วก็หายง่วงพร้อมต่อสู่กับงานกองโต

ได้แล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการที่ร่างกายไม่ได้รับการพัก
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ผ่อนให้เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ  มันส่งผลเสียต่อ

สขุภาพของคณุมากไมว่า่จะเป็นเรือ่งเลก็อย่างอาการปวดหวั  

ประจำาเดอืนมาไมป่กต ิมีอารมณแ์ปรปรวนควบคมุอารมณ์

ไมค่อ่ยได ้สายตาพรา่มวั เปน็หวดั หรอืลามไปถึงเรือ่งใหญ่

อย่างโรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ระบบย่อยอาหารมี

ปัญหา ระบบภมูคุ้ิมกนัทำางานไมไ่ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

ฮอร์โมนทำางานบกพร่อง โรคเครียดซึ่งอาจจะลามไปถึง

โรคซึมเศร้าได้

ทำ�โอที อย่�งไร ไม่ให้เสียสุขภ�พ

 การทำางานหนักแน่นอนมันส่งผลต่อความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพของคุณ ทำาให้คนมากมายยอมทุ่มเททั้งแรง

กายแรงใจทัง้หมดใหก้บังานจนละเลยเรือ่งสขุภาพ ซึง่เราคง 

ไมข่อหา้มใหค้ณุทำาตามความฝนัเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงานของ

คุณ แตเ่ราจะขอแนะนำาวธิทีีท่ำาใหคุ้ณยงัคงรกัษาสขุภาพที่

ดีในขณะที่ทำางานหนัก ๆ ได้ ดังต่อไปนี้

 1. ปรบัเปลีย่นอิรยิาบถบ่อย ๆ  อยา่นัง่ตดิตอ่กนัเปน็

เวลานาน ๆ โดยคุณอาจจะเดินให้บ่อยมากขึ้นเช่นเดินไป

เข้าห้องนำ้าหรือเดินไปชงกาแฟ พักสายตาทุก ๆ ชั่วโมง 

หรืออีกวิธีคือลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเพื่อผ่อนคลายกล้าม

เนื้อที่ตึงเครียดจากการทำางาน ช่วยลดอาการออฟฟิศ 

ซินโดรมและความเครียดที่เกิดจากการทำางานหนัก

 2. นัง่ทำางานใหถ้กูวธิ ีคณุตอ้งปรบัวธินีัง่ทำางานให้ถกูตอ้ง 

ด้วยหากจำาเป็นต้องนั่งทำางานติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ  

โดยเลือกนั่งเก้าอี้ที่ไม่เอนมากเกินไปเพราะไม่รองรับหลัง 

หาหมอนมาหนุนหลังช่วยประคองกระดูกสันหลัง เก้าอี้

จะตอ้งมรีะดบัทีเ่หมาะสมกบัโตะ๊ทำางานและสรรีะของคณุ 

จอคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในระดับสายตา แขนและข้อศอก

ต้องมีท่ีรองรับและตั้งฉากขนานกับพื้น นั่งให้เต็มก้นและ

วางเท้าให้เต็มเท้า

 3. พยายามทานอาหารให้ตรงเวลา หากคณุเปน็ห่วง

เรื่องสุขภาพจริง ๆ คุณจำาเป็นต้องปรับพฤติกรรมการกิน

ของคณุโดนการรบัประทานอาหารใหต้รงเวลา อยา่ปล่อยให้

 3. ทำางานจนกินอาหารไม่ตรงเวลาสุขภาพเสียชัวร์ 

เนื่องจากงานที่กองท่วมหัวทำาให้ไม่มีเวลาทานหรือเลือก

อาหารทีม่ผีลดตีอ่สขุภาพ และทำาใหท้านอาหารไมต่รงเวลา 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ  

เพราะมันจะทำาให้คุณเป็นโรคกรดไหลย้อน ระบบย่อย

อาหารมีปัญหา โรคกระเพาะ ซึ่งสามารถลามไปเป็นแผล

ในกระเพาะ หรือที่ร้ายที่สุดคือกระเพาะทะลุ ซึ่งในระยะ

ยาวจะสง่ผลให้เปน็โรคอัลไซเมอรไ์ดด้ว้ย เน่ืองจากรา่งกาย

และสมองไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนั่นเอง
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ทอ้งว่างเปน็เวลานาน ๆ  และทีส่ำาคญัควรเลอืกรับประทาน

อาหารทีม่ปีระโยชนต์อ่สขุภาพดว้ย ไมว่า่จะเป็นการเลอืก 

รบัประทานอาหารใหค้รบหา้หมู ่หรอืจะเลอืกทานอาหารคลีน 

ไปเลยกไ็ด ้ซึง่สมยันีส้ามารถหาซ้ือไดส้ะดวกมากข้ึนมบีรกิาร

เดลิเวอร์รี่ถึงที่เลยทีเดียว

 4. หาเวลาออกกำาลังกายบ้าง ทุกคนรู้ดีกว่าการออก

กำาลังกายนั้นมีประโยชน์ แต่กลับเป็นสิ่งที่คนมักไม่ค่อย

ชอบที่จะทำากัน ยิ่งคุณใช้ร่างกายในการทำางานอย่างหนัก

หน่วงหามรุ่งหามคำ่า คุณยิ่งจำาเป็นต้องออกกำาลังกายเพื่อ

รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงจากโรคร้าย

ต่าง ๆ ท่ีจะรุมเร้าเข้ามาหากคุณใช้งานร่างกายหักโหม

เกินไปโดยท่ีไม่ได้ดูแลมันเลย คุณอาจจะใช้เวลาหลังจาก

ตื่นนอนสัก 15 นาทีออกกำาลังกายบนเตียงในตอนเช้า 

ก็ถือเป็นการเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายได้ไม่น้อย เผลอ ๆ  

อาจจะดกีวา่การดืม่กาแฟดว้ยซำา้ เพราะขณะออกกำาลงักาย

ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนทำาให้คุณรู้สึกดีนั่นเอง

 5. พยายามพักผ่อนให้เพียงพอ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการ

นอนหลบัพกัผอ่นยงัเปน็สิง่จำาเปน็ทีร่า่งกายตอ้งการ เพราะ

เปน็ชว่งเวลาทีร่่างกายทำาการซ่อมแซมสว่นทีส่กึหรอ และ

ที่สำาคัญมันจะทำาให้คุณสมองปลอดโปร่งในการทำางานได้

มากขึน้ดว้ย หากคณุอยากจะทำาตามความฝนัในสายอาชพี

ของคณุ แตร่า่งกายไมไ่ดร้บัการซอ่มแซมสว่นทีส่กึหรอเลย  

รับรองว่าเงินที่คุณได้จากการทุ่มเททำางานอย่างหนัก  

คงต้องไปหมดกับค่ารักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยที่

เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพออย่างแน่นอน

 6. หากิจกรรมผ่อนคลายบ้าง ความเครียดนั้นถือว่า

เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่แพ้โรคที่เป็นอาการเจ็บป่วย  

ซึ่งมันจะส่งผลให้คุณมีอาการปวดหัว อารมณ์แปรปรวน 

หรือทีร้่ายสดุคอืโรคซมึเศร้าได้เลยทเีดยีว และความเครยีด

น้ันเป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนโดยไม่รูต้วัด้วย ไม่เหมือนกบัอาการเจบ็

ป่วยทั่วไปที่แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน ดังนั้น ในวัน

หยดุควรหากจิกรรมทีช่ว่ยใหค้ณุรูส้กึผอ่นคลาย ทำาใหค้ณุ

ลืมโฟกัสเรื่องงานไปชั่วคราว เพื่อลดความเครียดจากการ

ทำางานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์จะดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น  

การนวดนำ้ามันอโรม่า การฟังเพลง การวาดภาพ เป็นต้น

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นวา่การทำางานหนกัมาก ๆ   

น้ันอาจจะทำาให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพ แต่ถ้าคุณไม่

ยอมดแูลรักษาร่างกายของตวัคณุเองเลย คณุอาจจะไมท่นั

ได้อยู่ชื่นชมความสำาเร็จที่คุณจะได้รับในอนาคตเลยก็ได้  

ดังนั้น อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ เงินที่หามาจะได้

ไม่ไปลงกับการรักษาตัวจากการเจ็บป่วยค่ะ 

อ้างอิง : MoneyGuru.co.th

3 วิธีห่�งไกล ‘โรคหัวใจ’ 

ผู้หญิงทำ�ง�นวัย 30+ 

ต้องรู้
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3 วิธีห่�งไกล ‘โรคหัวใจ’ 

ผู้หญิงทำ�ง�นวัย 30+ 

ต้องรู้
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3 วิธีห่�งไกล ‘โรคหัวใจ’ 

ผู้หญิงทำ�ง�นวัย 30+ ต้องรู้

 ใครว่า ‘โรคหัวใจ’ เป็นได้เฉพาะผู้สูงอายุ สมัยน้ี...

ไม่ใช่แล้ว  ในปัจจุบันพบว่าคนวัยทำางานท่ัวไป ก็มีภาวะ 

สุม่เส่ียงทีจ่ะเปน็โรคหวัใจไดเ้รว็ขึน้กว่าเมือ่ก่อน ดว้ยปจัจยั

ทางความเครียดจากงานและการดำาเนินชีวิตในเมืองกรุง  

ไมม่เีวลาพักผอ่น กินอาหารไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะคณุผูห้ญงิ 

สมัยนี้ ที่มีภาระหน้าท่ีเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ 

จึงอยากชวนผู้หญิงวัยทำางาน อายุ 30+ หันมาดูแล

สุขภาพหัวใจของคุณให้แข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและ 

มีอายุยืนยาว

 เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอเฉพาะทางอย่าง 

พญ.ปยิะนุช รกัพาณชิย ์แพทยเ์วชศาสตรฟ์ืน้ฟูหัวใจ มลูนธิิ

หวัใจแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ทีม่าให้ความ

รู้เก่ียวกับ ‘โรคหัวใจ’ ในงานอาหารสุขภาพ PepsiCo 

Happy Healthy Heath เนื่องในวันหัวใจโลก 29 ก.ย.  

ที่ผ่านมา

 ขอสรุปและรวบรวมความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับวิธีดูแล 

ตวัเองใหห้า่งไกลจากโรคหัวใจ สำาหรบัผูห้ญงิทำางานวยั 30+  

มาฝากกันค่ะ

	 1.	รู้จักหลัก	3	อ.	อาหาร,	ออกกำาลังกาย,	อารมณ์
 - อาหาร : กินให้หลากหลายและครบ 5 หมู่  

ลดความหวานมันและเค็มลง หลีกเลี่ยงอาหารที่มี 

ไขมันอ่ิมตัวหรือไขมันทรานส์ และเพิ่มการรับประทาน 

ผักและผลไม้อย่างสมำ่าเสมอ

 - ออกกำาลังกาย : ครั้งละ 25-30 นาที อย่างน้อย 

3-5 วันต่อสัปดาห์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ

หัวใจ

พญ.ปิยะนุช รักพาญิชย์  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

 - อารมณ์ : ทำากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น งานอดิเรก 

ดนตรีบำาบัด การทำาสมาธิ หรือแม้แต่การหัวเราะ ซึ่งช่วย

ลดฮอรโ์มนความเครยีด ลดภาวะการอักเสบในหลอดเลอืด 

ทั้งยังทำาให้จิตใจผ่องใสเบิกบาน มีอายุยืนยาว
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	 2.	ผู้หญิงวัย	30+	ต้องเน้น	อ.ที่	3
 คุณหมอบอกอีกว่า สำาหรับผู้หญิงวัยทำางาน อายุ 30  
ปขีึน้ไป เปน็ชว่งวัยทีมี่ภาระหนา้ทีเ่ยอะ ทัง้เรือ่งการงานหา
เลีย้งชีพ เรือ่งครอบครวั เพราะบางคนวยันีก้จ็ะเริม่แตง่งาน 
สร้างครอบครัว และมีลูก ดังนั้น การจะดูแลร่างกายให้
แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหัวใจ ต้องหมั่นดูแลอารมณ์มา
เป็นอันดับแรก ไม่ใช่ทำาแต่งาน  เลี้ยงลูกทั้งวัน ดูแลสามี 
จนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง แบบนี้จะเกิดภาวะเครียดและ 
สุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ในอนาคตถ้าปรับอารมณ์ หรือ  
อ.ที่ 3 ได้อย่างสมดุล ผ่อนคลาย จิตใจเบิกบาน ไม่เครียด 
แบ่งเวลาดูแลตัวเองบ้าง อ.ที่ 1 (อาหาร) และ อ.ที่ 2  
(ออกกำาลังกาย) ก็จะทำาได้เองโดยอัตโนมัติ

	 3.	ขยับหน่อย	แค่	10	นาทีต่อวัน
 อีกอย่างคือ การออกกำาลังกาย จากหลัก 3 อ.  
ข้างต้นบอกว่าควรออกครึ่งชั่วโมงต่อวัน ทำา 3-5 วัน มัน
อาจจะดูยากเกินกำาลัง สำาหรับผู้หญิงวัยทำางาน อายุ 30+ 
คุณหมอบอกว่า จริง ๆ  แล้วมันมีงานวิจัยระบุว่า การออก
กำาลังกายแค่วันละ 10 นาที ก็ได้ประโยชน์แล้ว ไม่ต้องไป
เคร่ง ไปตึง มากเกินไป ไม่ต้องทำาเป็นชั่วโมง ๆ แต่ต้องทำา

ทกุวนั ตอ้งดึงเอาการออกกำาลงัมาอยูใ่นชีวิตประจำาวนัใหไ้ด้

แถมท้าย...
 สุดท้ายนี้คุณหมอปิยะนุชบอกว่า ฮอร์โมนผู้หญิง 

กเ็ปน็อกีอยา่งหนึง่ทีค่วรใหค้วามสำาคญั มนัจะเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอด และจะเปล่ียนแปลงเร็วข้ึนเมื่อเราเครียด  

ในวัย 30+ ควรดูแลตัวเอง แบบนี้

 - นอนให้พอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน

 - ดูแลอารมณ์ให้ผ่อนคลาย แจ่มใส

 - อย่าทำาแต่งาน จนไม่ได้ผ่อนคลาย ต้องรู้จักแบ่ง

เวลาให้ตัวเองบ้าง ถ้าทั้ง 3 อ. ของเราทำาได้ดี ฮอร์โมน 

ในร่างกายก็จะดีตามไปด้วย

 มีข้อมูลขององคก์ารอนามัยโลก ระบวุา่ กลุม่โรคหวัใจ

และหลอดเลือด เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนทั่ว

โลก โดยปี พ.ศ. 2558 มผีูเ้สยีชีวิตจากโรคหวัใจและหลอด

เลือดประมาณ 17.7 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 31 ของอตัรา

การตายทั่วโลก

 ขณะทีใ่นประเทศไทยเองสถติผิูป้ว่ยและผูเ้สียชีวติดว้ย

โรคหลอดเลอืดหวัใจกม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดย

ในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดถึง 

32.3 คนตอ่ประชากรหนึง่แสนคน อันมสีาเหตมุาจากปจัจยั

เสี่ยงต่าง ๆ  เช่น การมีภาวะความดันโลหิตสูง การมีภาวะ

ไขมันในเลือดผิดปกติ การไม่ออกกำาลังกาย การไม่บริโภค

ผักและผลไม้ การสูบบุหรี่ รวมไปถึงภาวะความเครียด

 สว่นเรือ่งอาหาร คณุหมอแนะนำาวา่ใหเ้นน้ทานอาหาร 

หลากสี และปรุงสดใหม่ เช่น ผัดผัก ต้มจืด ต้มยำา  

เน้นอาหารที่มีเครื่องเทศและสมุนไพรเยอะ ๆ
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‘ขยะ’ 

ระเบิดเวล�สิ่งแวดล้อม



85กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Department of Special Investigation

‘ขยะ’ 

ระเบิดเวล�สิ่งแวดล้อม

‘ขยะ’ ระเบิดเวล�สิ่งแวดล้อม
พัชริดา พงษปภัสร์ 1

 “ภัยร้ายที่ย้อนกลับมาสู่มนุษย์ในไม่ช้า” และ “แค่ทิ้ง

ขยะคนละชิน้ มหาสมทุรกส็ิน้แลว้” เปน็คำานยิามทีห่วัหนา้

ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร คุณอรยุพา สังขะมาน 

ได้ให้ไว้เมื่อเอ่ยถึงสถานการณ์ขยะในแผนพับสถานการณ ์

ป่าไม้ไทย ประจำาปี พ.ศ. 2559-2560 เพราะปัญหาขยะที่

คอ่ย ๆ  พอกพูนขึน้ กำาลงัสง่ผลกระทบตอ่สรรพชวีติทัง้หมด 

เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และควรให้ความสนใจ 

สรา้งความเขา้ใจ ตอ่ขยะทกุชิน้ทีเ่กดิขึน้จากนำา้มอืของเรา

ทุกคน ดังเช่นที่ปรากฏปัญหาการสะสมของขยะพลาสติก

ในทอ้งทะเล สิง่นีเ้ปรยีบเสมอืนการนบัถอยหลงัระเบิดเวลา

ที่ผลกระทบต่าง ๆ  จะย้อนกลับมาสู่มนุษย์ในที่สุด องค์กร

อนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ได้จัดอันดับ 

ชนดิของขยะทีพ่บปรมิาณมากทีสุ่ดในรอบ 25 ป ีและตพีมิพ ์

ในรายงาน Talking Trash: 25 years of actions 

for ocean ซึ่งทั้ง 10 อันดับแรกนี้มีขยะจำานวนทั้งส้ิน 

132,077,087 ชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 80 จากขยะทั่วโลกที่

มีจำานวน 166,144,420 ชิ้น) อันประกอบไปด้วย

 1. ก้นบุหรี่ 52.90 ล้านชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 32)

 2. ห่อ/ซอง พลาสติก 14.76 ล้านชิ้น 

  (คิดเป็นร้อยละ 9)

 3. ฝาขวดพลาสติก 13.58 ล้านชิ้น 

  (คิดเป็นร้อยละ 8)

 4. ภาชนะบรรจุอาหาร 10.11 ล้านชิ้น 

  (คิดเป็นร้อยละ 6)

 5. ขวดพลาสติก 9.54 ล้านชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 6)

 6. ถุงพลาสติก 7.82 ล้านชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 5)

 7. ขวดแก้ว 7.06 ล้านชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 4)

 8. กระป๋องเครื่องดื่ม 6.75 ล้านชิ้น 

  (คิดเป็นร้อยละ 4)
1 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
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 9. หลอด 6.26 ล้านชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 4)
 10. เชือก 3.25 ล้านชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 2)
  และเปน็ทีน่่าสนใจวา่ประเทศผูป้ลอ่ยขยะลงมหาสมุทร
มากทีส่ดุในโลก (จดัอนัดบัโดยองคก์รอนรุกัษท์อ้งทะเลรว่มกบั 
McKinsey Center of business and Environment) ระบวุา่ 
ขยะร้อยละ 60 มแีหล่งทีม่าจากทัง้ 5 ประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศ
จีน อินโดนเีซีย ฟลิปิปินส ์ประเทศเวยีดนาม และประเทศไทย 
ของเรา ซ่ึงขยับจากอันดับท่ี 6 มาเป็นอันดับท่ี 5  
แทนประเทศศรีลงักาในการจดัอนัดบักอ่นหนา้ มกีารประมาณ
การวา่ภายในป ี2568 มหาสมทุรจะมปีรมิาณขยะพลาสติก 
1 ตันต่อปริมาณปลาทะเล 3 ตันซึ่งพลาสติกที่ปรากฏอยู่
ในมหาสมุทรนั้นมีตั้งแต่พลาสติกขนาดจิ๋วและขยะทั่วไป
ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้โดยขยะเหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ 
สิง่แวดลอ้มระบบนเิวศตลอดจนหว่งโซ่อาหารทัง้มหาสมทุร
ทั่วโลกอย่างมหาศาล
 ฐานข้อมูลขยะทะเลจากกรมทรัพยากรทางทะเล ในปี 
2558 ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูซึง่อา้งองิจากผลการสำารวจประเมนิ
จากภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศ ในปี 2558 
ซึง่มีจำานวนขยะประมาณ 26.85 ลา้นตนัตอ่ป ีหรอืคดิเฉลีย่
เปน็คนหนึง่คนจะผลติขยะในปรมิาณ 1.13 กโิลกรมัตอ่วนั 
โดยแบ่งชนิดของขยะที่พบได้ตามลำาดับดังต่อไปนี้
(1) ถุงพลาสติก ร้อยละ 13 (2) หลอด ร้อยละ 10  
(3) ฝาพลาสติก ร้อยละ 8 (4) ภาชนะบรรจุอาหาร ร้อยละ 
8 (5) เชือก ร้อยละ 6 (6) ก้นบุหรี่ ร้อยละ 5 (7) กระป๋อง 
ร้อยละ 5 (8) กระดาษ ร้อยละ 5 (9) โฟม ร้อยละ 5  
(10) ขวดแก้ว ร้อยละ 5
 จากการสำารวจประเมินโดยทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัย
จอร์เจีย พบว่าประมาณร้อยละ 10 ของขยะที่ตกค้าง
เนื่องจากจัดการไม่ถูกวิธีจะไหลลงทะเล ซึ่งนั่นหมายถึงมี
ขยะไหลลงทะเลปีละประมาณ 50,000-60,000 ตันต่อปี 
ซึง่ประเมนิวา่ในแตล่ะปจีะมปีรมิาณขยะพลาสตกิในทะเล
ประมาณ 50,000 ตัน หรือ 750 ล้านชิ้น และในปีต่อมา 
(2559) คนไทยผลิตขยะเพิ่มขึ้นรวมเป็น 27.06 ล้านตัน 
หรือคิดเฉลี่ยเป็นคนหนึ่งคนจะผลิตขยะในปริมาณ 1.14 
กโิลกรมัตอ่วนั โดยกรมควบคมุมลพิษปีเดยีวกนันีใ้หข้อ้มูล
แบง่ประเภทขยะภายในประเทศไทยเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่

 1. ขยะภายในประเทศไทยไดถ้กูนำากลบัไปใชป้ระโยชน ์
คิดเป็นร้อยละ 16
 2. ขยะที่ถูกกำาจัดอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 26
 3. ขยะสะสมขาดการจัดเก็บ คิดเป็นร้อยละ 27
 4. ขยะที่กำาจัดไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 31
ซึ่งในส่วนของขยะข้อ 3 และ 4 นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของ
ขยะที่ถูกพัดหรือชะลงแหล่งนำ้าและทะเล โดยคาดการณ์
ว่าในปี 2560 นี้จะมีขยะที่ถูกปล่อยลงทะเลในปริมาณ 
2.83 ล้านตัน

 ในขณะที่ขยะเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และทำาให้สัตว์ทะเลหายากตายจากการกินขยะและเศษ
เครือ่งมอืทำาประมงเฉลีย่ 300 ตวัตอ่ป ีดร.ปิน่สกัก์ สุรสัวด ี
ขณะทีด่ำารงตำาแหนง่ ผอ.สถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากร
ทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งทะเล (ทช.) ได้แบ่งสาเหตุการตาย
ของสัตว์ทะเลหายากว่า โลมาและวาฬกินขยะร้อยละ 60  
ส่วนเต่าพบปัญหาขยะในทะเลติดพันขาและลำาตัวสูงถึง 
รอ้ยละ 70 ขณะเดยีวกนัภยัรา้ยทีค่บืคลานมาอย่างเงยีบเชียบ
แตส่รา้งผลกระทบและไปสะสมในระบบนเิวศทางทะเล นัน่
คือ “พลาสติกขนาดจิ๋ว”
  “พลาสติกขนาดจิ๋ว” หรือ “ไมโครพลาสติก” คือ
พลาสติกที่มีขนาด 1 นาโนเมตรถึง 5 มิลลิเมตร (ขนาดไม่
เกนิเมลด็ขา้ว) เกดิจากขยะพลาสตกิในแหลง่นำา้สลายตวัจาก
ผลกระทบของคลืน่และแสงอาทติยก์ลายเปน็เศษพลาสติก 
กระทัง่ลดขนาดลงเรือ่ยๆ เป็นพลาสติกขนาดจ๋ิวทีเ่ราเรยีก
กันว่า “ไมโครพลาสติก” ในที่นี้รวมไปถึง “ไมโครบีดส์”  
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ซึ่งถือเป็นไมโครพลาสติกแบบหนึ่ง เป็นเม็ดพลาสติก 
โพลเีอทลีนีขนาดเลก็ทีเ่ปน็สว่นผสมของผลติภณัฑท์ำาความ
สะอาด ดูแลร่างกาย เคร่ืองสำาอาง และใยสังเคราะห์ 
ตัวอย่างเช่น ยาสีฟัน โฟมหรือครีมล้างหน้า โลชั่นกันแดด 
ครีมอาบนำ้า เป็นต้น

คว�มน่�กลัวของ “ไมโครพล�สติก”

  เบื้องต้นต้องทำาความเข้าใจคุณสมบัติของไมโคร
พลาสติกก่อนว่า เมื่อไมโครพลาสติกลงสู่แหล่งนำ้า มันมี
คุณสมบัติในการดูดซับสารพิษสารเคมีต่าง ๆ เช่น ดีดีที 
(Dichlorodiphenyl trichloroethane) และพีซีบี 
(Polychlorinated biphenyls) จำาพวก ยาฆ่าแมลง  
กาว สี สารกันรั่วซึม และนำ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ซึ่งสารเหล่า
นีก้อ่ใหเ้กดิปญัหาดา้นสุขภาพเรือ้รงั รวมไปถงึการรบกวน
ระบบฮอรโ์มน การเปลีย่นแปลงยนี และเปน็สารกอ่มะเรง็ 
ซ่ึงเจ้าไมโครพลาสติกตัวนี้มันสามารถเล็ดลอดผ่านตัว
กรองในกระบวนการบำาบัดนำ้าเสียลงสู่แหล่งนำ้าธรรมชาติ
และสามารถแพร่กระจายไปในท้องทะเลได้อย่างง่ายดาย  
แตใ่นทางกลบักนันัน้การกำาจดัหรอืทำาความสะอาดทำาไดย้าก

 เมือ่ไมโครพลาสตกิลงสูแ่หลง่นำา้จะลอยอยูเ่หนอืผวินำา้ 
(เพราะมีความหนาแนน่ตำา่) ทำาใหป้ะปนไปกบัแพลงกต์อนที่
เปน็อาหารของสัตวน์ำา้ ซึง่ทำาให้สามารถพบไมโครพลาสตกิ
ในกระเพาะของสัตว์นำ้าหลายชนิดได้ อาทิ ปลา หอย เต่า 
แมวนำา้ เมน่ทะเล ไสเ้ดอืนทะเล เปน็ตน้ เรยีกไดว้า่ปรากฏ
ในหว่งโซอ่าหาร พบได้ตัง้แตแ่พลงกต์อนสตัวไ์ปจนถงึวาฬ
เลยทีเดียว
  ผลกระทบต่อสัตว์ที่ได้รับไมโครพลาสติกซ่ึงดูดซับ
สารพิษเข้าไปในร่างกายพบหลักฐานมากมายท้ังในระดับ
เซลล์และเน้ือเยื่อ เช่น การทำาลายเนื้อเยื่อหลอดเลือด 

ผลกระทบต่อระบบหัวใจ ความเป็นพิษต่อตับ รวมไปถึง
สารพิษที่ทำาให้ต่อมไร้ท่อเปล่ียนระดับฮอร์โมนเพิ่มอัตรา
การเกิดโรคบางอยา่งและก่อให้เกิดปญัหาการสืบพนัธุแ์ละ
การเสียชีวิต ในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กินต่อกันเป็น
ทอด ๆ  ทำาให้ไมโครพลาสตกิระจายตามลำาดบัการกินตาม
หว่งโซอ่าหาร โดยมมีนษุยอ์ยูป่ลายทางการบริโภคสตัวน์ำา้
ทีไ่ดรั้บการปนเปือ้นไมโครพลาสตกิเหลา่น้ีอยา่งไมส่ามารถ
หลกีเลีย่งได ้อย่างไรก็ตาม ปัจจบัุนยังไม่พบการศกึษาวจิยั
ออกมายนืยนัชดัเจนถงึผลกระทบการบรโิภคอาหารทีมี่ปน
เปือ้นไมโครพลาสตกิตอ่มนษุย ์แตก่ระบวนการยอ่ยสลาย
กไ็มอ่าจทำาได ้รวมถึงการสะสมสารพิษในรา่งกายยอ่มไม่ใช่
เรื่องที่ดี เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหล่านักวิจัยกำาลังให้ความ
สำาคญั ความสนใจ และพยายามศึกษาในประเดน็ผลกระทบ 
ต่อไป

ม�ตรก�รควบคุมขยะ

  หลายประเทศตั้งเป้าหมายในการกำาจัดถุงพลาสติก
ที่เป็นส่วนประกอบหลักของขยะพลาสติกในทะเล  
ทั้งทวีปอเมริกา แอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง  
ที่ออกมาตรการเพ่ือลดจำานวนถุงพลาสติกอย่างจริงจัง  
ทั้งการออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ให้ใช้ถุง
แบบใชซ้ำา้ได ้การเกบ็คา่ถงุพลาสตกิจากลกูคา้ การเกบ็ภาษี 
สำาหรับการผลิตและการนำาเข้าถุงพลาสติก และการเก็บ
ภาษีถุงพลาสติก
  ยกตัวอย่าง ประเทศไอร์แลนด์ เริ่มบังคับใช้การ
จดัการขยะโดยการเก็บภาษีถุงพลาสตกิ 15 ยโูรเซนตต์อ่ใบ  
เมื่อปี 2544 ซึ่งปีแรกท่ีเร่ิมเก็บภาษี พบว่า สามารถลด 
การใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณร้อยละ 90 จาก 1,200 
ล้านใบเหลือเพียง 235 ล้านใบ ทำาให้ขยะทั่วประเทศมี
ปริมาณลดลงอย่างมาก ต่อมาปี 2550 ไอร์แลนด์ขึ้นภาษี

ถงุพลาสตกิเปน็ 22 ยโูรเซนต ์หลงัทีย่อดการใชถ้งุพลาสตกิ

ในช่วงปี 2547-2549 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านมาตรการลด

ปัญหาไมโครบีดส์ ไมโครพลาสติกที่มักใช้ในอุตสาหกรรม

การดูแลผิวและเครื่องสำาอาง อดีตประธานาธิบดีบารัค  

โอบามา่ ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดล้งนามหา้มใช ้ไมโครบดีส ์

เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มความปลอดภัยของแหล่งนำ้า
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 ทางด้านกลุ่มประเทศที่เป็นต้นเหตุของการปล่อยขยะ

ลงสู่มหาสมุทรจำานวนมากที่สุดในโลก โดยมีผู้แทนจาก

ประเทศไทย จนี อนิโดนีเซีย และฟลิปิปนิส ์ไดใ้หส้ตัยาบนั

จะไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล แต่ยังไม่ปรากฏมาตรการ

ในการดำาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว  

ในเวทีการประชุมนานาชาติว่าด้วยมหาสมุทร (The 

Ocean Conference) ของสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นเป็น

ครัง้แรกทีน่ครนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งวนัที ่ 

5-9 มิถุนายน 2560

  ซึ่งในประเทศไทย สำานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำาลังเสนอร่าง

รายงานสถานการณคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2560) ในวนั

ที ่16 กนัยายน ทีมี่การผลักดนัการแกไ้ขป้ญัหาขยะมูลฝอย 

ของเสียอันตราย และสารอันตรายของประเทศไทย ซึ่งได้

มุง่เน้นการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกันแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

ที่เป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ในขณะเดียวกัน  

คุณอรยุพา สังขะมาน ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  

ในตำาแหนง่อนุกรรมการการจดัทำารายงานสถานการณค์ณุภาพ 

สิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยอยากให้เพิ่มเติมมาตรการการ

ควบคุมขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง เช่น การจัดเก็บภาษี

จากผู้ผลิตพลาสติก หรือการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกจาก

ผู้บริโภคในสินค้าฟุ่มเฟือยบางประเภท รวมถึงไปถึงการ

ควบคุมไมโครพลาสติก

  แม้การปลกูจติสำานกัใหแ้ก่ประชาชนในการลด ละ เลกิ 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับถุงพลาสติกที่ไม่จำาเป็น

จะเป็นเรื่องดี แต่มันเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายทาง

เท่านั้นซึ่งได้ผลไม่เกินร้อยละ 10  และทิศทางการรณรงค์

จากหลายพืน้ทีห่รอืบรษิทัทีท่ำาการเก็บเงินค่าถงุพลาสตกิจะ

ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนัก เช่น บริษัท Decathlon 

ทีม่นีโยบายคดิเงนิคา่ถงุจากลกูคา้ แตก่ารดำาเนนิการเพียง

บางพื้นที่หรือบางบริษัทยังเป็นเพียงการรณรงค์ที่ไม่แพร่

หลายไปทั่วประเทศ การออกกฎหมาย เช่น การเก็บภาษี

ถุงพลาสติกจากบริษัทผู้ผลิต หรือการมีนโยบายให้ลูกค้า

จ่ายเงินค่าถุงพลาสติกจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง  

เกดิเปน็มาตรฐานการจดัการดแูล ควบคมุ และแกไ้ขปญัหา

ขยะพลาสตกิในระดบัประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพทีแ่ทจ้รงิ 

ดงัทีเ่คยเกดิขึน้ในตา่งประเทศมาแลว้ เมือ่เราไมอ่าจแบง่แยก 

มหาสมทุรออกจากกนั ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากไมโครพลาสติก 

ยังคงแผ่กระจายวงกว้าง สตัว์น้อยใหญ่ ตัง้แต่แพลงกต์อน 

ปลา นก วาฬกำาลังประสบปัญหา

แล้วมนุษย์ที่อยู่ช้ันบนสุดของห่วงโซ่อ�ห�รเล่�… 

คุณจะรับมือกับคว�มเสี่ยงนี้อย่�งไร

อ้างอิง

 Tracking Trash: 25 Years of Action for  

the Ocean Stemming the Tide : Land-based 

strategies for a plastic-free ocean

 ไทยร่วมกับ 3 ชาติเอเชียจับมือลดขยะพลาสติกใน

มหาสมุทรสัตว์ทะเลหายาก วาฬ-เต่า ตายพุ่งเฉียด 

300 ตัวต่อปีเหตุกินถุงพลาสติกไมโครพลาสติก 

(Microplastic) : ปัญหาในห่วงโซ่อาหารสำารวจ

เพื่อนร่วมโลก กลยุทธ์ลด “ถุงพลาสติก” 

– บทเรียนนานาชาติ

 





 1. แรกรับตัวผู ้ต้องหา เจ้าหน้าที่ผู ้ควบคุมจะด�าเนินการ 
ตรวจสขุภาพเบือ้งต้นโดยการซกัถามอาการเจบ็ป่วยหรอืโรคประจ�าตวั  
ตรวจวดัความดนัโลหติ วดัอณุหภมูร่ิางกาย วดัส่วนสูง และบันทึกผลไว้  
เพื่อเก็บเป็นข้อมูล 
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เสื้อผ้า ผ้าอนามัยส�าหรับผู้ต้องหาสตรี เป็นต้น 
 3. มอบหนังสือส�าหรับอ่าน อาหารส�าเร็จรูป น�้าดื่ม กาแฟ ยา 
สามัญประจ�าบ้าน (กรณีผู้ต้องหาแจ้งความต้องการ) 
 4. ให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าตามความเหมาะสม 
 5. กรณีส�าหรับเครื่องวัดความดันโลหิต น�้าดื่ม กาแฟ หนังสือ  
ยาสามัญประจ�าบ้าน และอื่น ๆ  หากทนายความหรือญาติของผู้ต้องหา 
ประสงค์ทีจ่ะขอรบับรกิาร เจ้าหน้าทีผู้่ควบคุมก็สามารถให้บรกิารได้ด้วย

 ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่งานควบคุมผู้ต้องหา ส่วนควบคุม และรักษาของกลาง ได้ลงมือปฏิบัติตามโครงการ “ห้องขังยิ้ม”  
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่เป็นบวกอย่างมาก ทั้งการตอบรับจากตัวผู้ต้องหาเอง จากทนายความ  
จากญาติของผู้ต้องหา ตลอดจนจากบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจที่เข้ามาติดต่อราชการ ก็ได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งของ 
อ�านวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้ให้เหล่านั้น ก่อให้เกิดก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ยังส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีโดยรวม 
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