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	 วารสาร	DSI	ไตรสาร	ปีที่	12	ฉบับที่	4	ประจ�าเดือนกรกฎาคม	–	กันยายน	2563	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง	เพราะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	ได้เข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และเพื่อเป็นการต้อนรับท่านอธิบดี	ฯ	วารสาร	DSI	ไตรสารฉบับนี้	จะพา

ท่านผู้อ่านไปท�าความรู้จักกับประวัติและแนวทางการท�างานของท่านอธิบดี	ฯ	มากขึ้น	 เพราะผลงานการคลี่คลาย

คดีส�าคัญต่าง	ๆ	ที่ท่านอธิบดี	ฯ	ได้สร้างผลงานไว้ต้ังแต่เม่ือครั้งยังด�ารงต�าแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	ด้วยความสามารถและอดุมการณ์ในการท�างานของท่าน	ท�าให้การกลบัมาด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษในคร้ังนี้	จะท�าให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า	มีความพร้อมในการช่วยเหลือรับใช้ประชาชนได้อย่าง

เต็มก�าลังความสามารถมากขึ้นอย่างแน่นอน

	 นอกจากนี้	ในช่วงที่ผ่านมา	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้กับน้อง	ๆ	นักศึกษา

ตามมหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 	ในเรือ่งการท�างานเกีย่วกบัการสบืสวนสอบสวนในคดีพเิศษ	และหนึง่ในนัน้คอืเรือ่งนวตักรรม

และเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุนการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ	ซึง่มน้ีอง	ๆ	นักศึกษาและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ

ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก	เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�าวัน

ของเราทกุคนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	และเทคโนโลยีกไ็ด้สร้างประโยชน์และความสะดวกสบายให้กบัพวกเราเป็นอย่างมาก

ซึ่งในจุดนี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยี	จึงได้น�ามาประยุกต์ใช้กับ

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	 เพื่อช่วยให้การท�างานต่าง	ๆ	ง่ายขึ้น	อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	

ให้มีความถูกต้อง	 แม่นย�า	 และรวดเร็ว	 เพื่อให้การจัดการกับคดีต่าง	 ๆ	ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เกิดประโยชน์

กับประชาชนมากที่สุด

	 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด	ๆ	เกี่ยวกับวารสาร	DSI	ไตรสาร	สามารถส่งมาได้ที่	กองบรรณาธิการ

วารสาร	DSI	ไตรสาร	ส่วนประชาสมัพนัธ์	ส�านกังานเลขานกุารกรม	อาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ	(DSI)	ถนนแจ้งวฒันะ

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่าน	

เพื่อน�าไปปรับปรุงการจัดท�าให้ดีขึ้น	และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก	ๆ	ท่านมา	

ณ	ที่นี้ด้วย

            

            กองบรรณาธิการ



บ.ก. ทกัทาย                 
  
สารบญั                

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

“กรวัชร์” อธิบดี DSI กับความเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ
         
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

คดีแชร์แม่มณี : บทเรียนความเสียหายพนัล้าน 
สู่การพฒันาระบบการป้องกนัแชร์ลูกโซ่ออนไลน์

แนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน

รายงานความคืบหน้าผลการด�เนินงานป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ระวงั!! ถูกหลอกผ่านออนไลน์

กฎหมายใหม่...ชวนรู้ : พระราชกฤษฎีกาก�หนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บงัคับแห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562

โลกสีเขียว : ขยะทะเล ที่ไม่ได้มาจากทะเล

ขอพูดด้วยคน : ทศันคติเป็นเรื่องส�คญั

วาไรตี้ เฮลท์ : “Food Coma” อาการง่วงหลังรับประทานอาหาร
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เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 เมือ่วันองัคารที	่5	พฤษภาคม	2563	นายไตรยฤทธ์ิ	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ	รกัษาราชการแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประธานในพิธี	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	พันต�ารวจโท	สุภัทธ์	ธรรมธนารักษ์

พันต�ารวจเอก	 อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เน่ืองในวันฉัตรมงคล	

ณ	บริเวณโถงกลาง	ชั้น	G	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)

DSI ถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวันฉตัรมงคล

DSI ไตรสาร4

 เมื่อวันศุกร์ที่	1	พฤษภาคม	2563	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทน

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	 เข้าร่วมพธิถีวายพระพรชยัมงคล	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวันฉัตรมงคล	

วนัที	่4	พฤษภาคม	2563	พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล	เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรต	ิฯ

แสดงความจงรักภัคดีส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมี	นายสมศักด์ิ	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานในพิธี	 ณ	 บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข	 ชั้น	 2	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	ฯ	แจ้งวัฒนะ

DSI ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ กระทรวงยุติธรรม



DSI ไตรสาร5

DSI ปลูกต้นกล้าแห่งความดี และ จัดตั้ง ตู้ปันสุข ปันน�้าใจ เพื่อประชาชน



DSI ไตรสาร6

 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	28	พฤษภาคม	2563	เวลา	09.00	น.	นายไตรยฤทธ์ิ	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	พันต�ารวจโท	สุภัทธ์	ธรรมธนารักษ์	

พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน

คดพีเิศษ	ร่วมปลกูต้นกล้าภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน	“ปลกูต้นกล้าแห่งความด	ีเราท�าความด	ีเพือ่ชาต	ิศาสน์	กษตัรย์ิ”	

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคล	

พิธีบรมราชาภิเษก	และเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	ประจ�าปี	2563	ณ	บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)

	 ประกอบกบั	วนัที	่3	มถินุายน	2563	เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของ	สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา	พชัรสธุาพมิลลกัษณ

พระบรมราชินี	 คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย	 พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จ

พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั	รชักาลที	่10	นายสมศกัดิ	์ เทพสทุนิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	จงึมนีโยบายให้กระทรวงยตุธิรรม	

ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	

พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	จึงมีด�าริให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จัดตั้ง	“ตูปั้นสขุ

ปันน�้าใจ	เพื่อประชาชน”	ณ	บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	ริมถนนแจ้งวัฒนะ	รวมทั้งจัดตั้งบริเวณ

ที่ท�าการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค	ในพื้นที่ภาคต่าง	ๆ	อีกจ�านวน	10	แห่ง	เพื่อเป็นสถานท่ี

ส�าหรับใช้เป็นส่ือกลางในการแบ่งปันอาหาร	เครือ่งอปุโภค	บรโิภค	อาท	ิข้าวสาร	อาหารแห้ง	สิง่ของเครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั

เช่น	ยาสีฟัน	แปรงสีฟัน	เป็นต้น	ส�าหรับแบ่งปันช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน	ท�าให้ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง	โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมแรงร่วมใจบริจาคสิ่งของ	และ

เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาน�าสิ่งของมาบริจาคไว้ในตู้ดังกล่าว	 (ก�าหนดเปิด	 -	 ปิดตู้	 ในวันเวลาราชการ)	 เพื่อร่วมท�าบุญ

แบ่งปันร่วมกัน	อันเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์	ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ขององค์กร	และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินีเนื่องใน

วันคล้ายวันพระราชสมภพอีกด้วย

 เมื่อวันจันทร์ที่	1	มิถุนายน	2563	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	

พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชินี	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 3	 มิถุนายน	 2563	 โดยมี	 นายสมศักดิ์	

เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	ชั้น	 2	อาคาร

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ฯ	แจ้งวัฒนะ

DSI ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กระทรวงยุติธรรม
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 เมื่อวันอังคารที่	2	มิถุนายน	2563	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประธานในพิธี	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	พันต�ารวจโท	สุภัทธ์	ธรรมธนารักษ์	

พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร่วมถวาย

พระพรชัยมลคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	เนื่องในวันคล้าย

วนัพระราชสมภพ	3	มถินุายน	2563	ณ	บรเิวณโถงกลาง	ชัน้	G	อาคารกรมสอบสวนคดีพเิศษ	(DSI)

DSI ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563

 เมื่อวันพุธที่	 3	 มิถุนายน	 2563	 นายไตรยฤทธิ์	 เตมหิวงศ์	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 รักษาราชการแทน

อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา	พชัรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี

เนือ่งในวนัคล้ายวันพระราชสมภพ	3	มถินุายน	2563	โดยมี	ศาสตราจารย์พเิศษวิศษิฏ์	วศิษิฏ์สรอรรถ	ปลดักระทรวงยุตธิรรม	

เป็นประธานน�าคณะผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม	ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา	พชัรสุธาพมิลลักษณ

พระบรมราชินี	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง

DSI ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม



 เมือ่วนัอาทติย์ที	่5	เมษายน	2563	เวลาประมาณ	07.00	น.	ชุดสืบสวนจับกุมผู้ต้องหา	ภายใต้การอ�านวยการของ

พันต�ารวจโท	สถาพร	จตุวรพัฒน์	ผู้อ�านวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว	น�าโดย	ว่าที่ร้อยเอก	สุริยา	ก่อเกิด

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ	ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองร้อยทหารสารวัตร	มณฑลทหารบกที่	44	

ค่ายเขตอดุมศกัดิ	์จังหวัดชมุพร	โดยได้รบัการสนับสนนุก�าลงัพลจาก	พลตรี	พรชยั	อนิทน	ูผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที	่44	

มอบหมายให้	 ร้อยเอก	 อาทิตย์	 คลังนิมิตร	 ผบ.ร้อย	 สห.มทบ.44	 น�าหมายจับของศาลอาญาที่	 1551/2562	 ลงวันที่	 17	

สิงหาคม	 2562	 (คดีพิเศษที่	 59/2553)	 เข้าท�าการจับกุม	 พันต�ารวจตรี	 เสงี่ยม	 ส�าราญรัตน์	 ผู้ต้องหาในคดีบุกรุกอาคาร

รัฐสภาเมื่อปี	พ.ศ.	2553	ได้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก	เลขที่	12	หมู่	7	ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	

โดยมีการน�าตัวผู้ต้องหาไปตรวจวัดอุณหภูมิที่โรงพยาบาลปากน�้าชุมพร	พบว่ามีอุณหภูมิในร่างกาย	37	°C	ไม่มีอาการไข้

ไม่มีโรคประจ�าตัว	และไม่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัส	COVID–19	จงึน�าตวัมาควบคมุทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ

โดยคดีนี้จะครบก�าหนดอายุความในวันอังคารท่ี	7	เมษายน	2563	ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจักได้ประสานงาน

พนักงานอัยการ	เพื่อเร่งฟ้องคดีภายในวันดังกล่าวต่อไป

DSI จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ กรณีบุกอาคารรัฐสภา ปี 2553
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ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ



DSI ตั้งคณะท�างาน คดี “โอ๊ค พานทองแท้” ฟอกเงินกรุงไทย 10 ล้านบาท  

เพื่อพิจารณาว่าจะมีความเห็นแย้งหรือไม่ ตั้งกรอบให้ทัน 25 เม.ย.นี้ 

แจงคณะท�างาน มีความโปร่งใสรอบคอบ
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 เมื่อวันอังคารที่	14	เมษายน	2563	เวลาประมาณ	14.45	น.	ชดุสบืสวนจบักมุผูต้้องหา	ภายใต้การอ�านวยการของ

นายเสรี	สรรพคุณ	ผู้อ�านวยการส่วนสืบสวนและการจับกุม	รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว

น�าโดย	นายวันชัย	ชูพงษ์	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	ได้น�าก�าลังเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร่วมกันจับกุมตัว	นายศิษฏ์ธนาฒย์		โพธิ์เงิน	อายุ	30	ปี	ตามหมายจับศาลอาญา	ที่	394/2563	ลงวันที่	19	มีนาคม	2563

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่	153/2562	กรณี	การหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศออนไลน์

(แชร์	 Forex-3D)	 ฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	 ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน	 และร่วมกันน�าเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน	ได้ที่ห้องชุดแห่งหนึ่งย่านรชัดา	–

ห้วยขวาง	เลขที่	189/24	ถนนประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ	แขวง/เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าบ้าน	

โดยได้ท�าการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ต้องหา	พบว่ามีอุณหภูมิร่างกาย	36.4	°C	ไม่มีอาการไข้ไม่มีโรคประจ�าตัว	และ

ไม่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัส	COVID-19	จึงได้น�าตัวมาควบคุมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

DSI จับกุมผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex-3D 

หลอกให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศออนไลน์

 ตามที่	คณะอัยการคดีศาลสูง	มีมติเอกฉันท์ไม่อุทธรณ์คดี	นายพานทองแท้	ชินวัตร	จ�าเลยคดีร่วมกันฟอกเงิน	

10	ล้านบาท	ธนาคารกรุงไทย	ฯ	ที่ปล่อยกู้ให้เครือกฤษดามหานคร	นั้น	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	16	เมษายน	2563	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	ชี้แจงว่า	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยกองบริหารคดีพิเศษ	พิจารณาเห็นว่า	เป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงซับซ้อน	

เพื่อให้การพิจารณาในชั้นความเห็นแย้งเป็นไปโดยครบถ้วนและรอบคอบ	เห็นสมควรพิจารณาในรูปคณะกรรมการ	

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มีค�าส่ังแต่งตั้งคณะท�างานขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว	จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อมีความเห็น

ประกอบการพิจารณาส่ังของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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	 นายแพทย์ไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทน	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

กล่าวว่า	กรมสอบสวนคดีพิเศษจะด�าเนินการโดยเร็วและรอบคอบ	หากสามารถมีความเห็นกลับไปยังพนักงานอัยการ

ทันภายในวันที่	25	เมษายน	2563	ซึ่งครบขยายเวลาอุทธรณ์	ก็จะด�าเนินการในทันที	แต่หากไม่เสร็จ	ก็มีเหตุจ�าเป็นจะต้อง

มีหนังสือถึงพนักงานอัยการ	 ในฐานะโจทก์	 เพื่อขอขยายเวลาอุทธรณ์ต่อศาลต่อไป	 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่า	

การพิจารณาเป็นการด�าเนินการในรูปคณะท�างาน	มีความโปร่งใส	รอบคอบ	และเป็นไปตามกฎหมาย

	 เมือ่วนัท่ี	26	มนีาคม	2563	พนกังานอยัการ	ส�านกังานอยัการคดพีเิศษ	(ฝ่ายคดพีเิศษ	4)	ส่งส�านวนให้กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	พร้อมความเห็นไม่อุทธรณ์ค�าพิพากษามายังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อพิจารณาว่าจะมีความเห็นแย้ง

หรือไม่	อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	มาตรา	34	ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	มาตรา	145	และพนักงานอัยการได้ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ค�าพิพากษา	เป็นครั้งที่	4	ศาลอนุญาตถึง

วันที่	25	เมษายน	2563

DSI สนธิก�าลัง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ 

ส�านักคณะกรรมการอาหารและยา และสรรพสามิต บุกตรวจสอบการกักตุนโภคภัณฑ์ 

มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 10 ล้านบาท

 เมื่อวันศุกร์ที่	17	เมษายน	2563	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	น�าโดย	นายแพทย์ไตรยฤทธ์ิ	เตมหิวงศ์	รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทน	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และนายปิยะศิริ	วัฒนวรางกูร	ผู้อ�านวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	สนธิก�าลังร่วม

กับ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	น�าโดย	พลต�ารวจตรี	ชยุต	มารยาทตร์	ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี,	ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	น�าโดย	นายแพทย์ไพศาล	ดัน่คุม้	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	และเภสชักรหญิง	

สุภัทรา	บุญเสริม	 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา,	กรมสรรพสามิต	น�าโดย	นายอนิรุต	หนูหน่าย	สรรพสามิต

พืน้ท่ีปทมุธาน	ี 2	 และกรมการค้าภายใน	 ร่วมกนัเข้าด�าเนนิการตรวจสอบการกกัตนุโภคภณัฑ์ซึง่เป็นสนิค้าควบคมุ	 อาศยัอ�านาจ

ตามประกาศคณะกรรมการส�ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์	ณ	บริษัท	เค.	เอฟ.	คิงฟรุต	จ�ากัด	เลขที่	24/86	-	24/91	หมู่	10	

ต�าบลคลองสอง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี
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 ผลการตรวจค้น	พบอุปกรณ์การผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์	วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์

เอทิลแอลกอฮอล์	ขวดที่บรรจุเจลแอลกอฮอล์ขนาด	1	-	5	ลิตร	เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	ปริมาณที่ตรวจพบในเบื้องต้น

ประมาณ	5,729	ลิตร	และแอลกอฮอล์น�้า	95%	ปริมาณที่ตรวจพบได้ในเบื้องต้น	ประมาณ	23,457	ลิตร	ซึ่งทั้งหมด

ไม่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและจ�าหน่ายอย่างถูกกฎหมาย	นอกจากนี้	ยังพบชุด	PPE	ซึ่งลักลอบน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	

ไม่ปรากฏยี่ห้อ	จ�านวน	730	ชุด	และระบุว่าเป็นยี่ห้อ	3M	อีกจ�านวน	318	ชุด	ซึ่งจะด�าเนินการตรวจสอบว่าเป็นสินค้า

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ต่อไป	รวมมูลค่าความเสียหายที่พบเบื้องต้นในขณะนี้ประมาณ	10,000,000	บาท	ทั้งนี้

ในเบื้องต้น	ผู้ต้องหาให้การว่า	ผลิตและจ�าหน่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม	การกระท�าดังกล่าว	เป็นความผิดฐานลักลอบผลิต	และ

จ�าหน่ายสินค้าควบคุม	ตามความผิดของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.),	ความผิดตามพระราชบัญญัติ

เครื่องส�าอาง	พ.ศ.	2558,	พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	พ.ศ.	2551	และความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	

พ.ศ.	2560	มาตรา	203	(มีไว้ในครอบครอง)	และมาตรา	204	(มีไว้จ�าหน่าย)



 เมื่อวันพุธที่	22	เมษายน	2563	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	ภายใต้การอ�านวยการของ	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	รักษาราชการแทน	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และพันต�ารวจโท	สุภัทธ์	ธรรมธนารักษ์	

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้มอบหมายให้	 พันต�ารวจตรี	 สิริวิชญ์	 ชาญเตชะสิทธิ์กุล	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ช�านาญการพิเศษ	รักษาราชการแทน	ผู้อ�านวยการกองคดีการค้ามนุษย์	และ	พันต�ารวจตรี	นิมิตร	พรหมมา	ผู้อ�านวยการ

ส่วนคดีการค้ามนุษย์	1	กองคดีการค้ามนุษย์	ร่วมกับแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี	เข้าท�าการตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงาน

ก่อสร้าง	ต�าบลหัวหว้า	อ�าเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี

	 สืบเนื่องจาก	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมา	ประจ�า

ประเทศไทยว่า	มีนายหน้าชาวเมียนมาท�าการชักชวนชาวเมียนมาจ�านวนหนึ่ง	ให้เข้ามาท�างานในประเทศไทย	ซึ่งแรงงาน

ชายจะได้รับค่าแรงจ�านวน	350	บาทต่อวัน	ส่วนแรงงานหญิงจะได้รับค่าแรงจ�านวน	330	บาทต่อวัน	โดยเดินทางเข้ามา

ในประเทศไทยผ่านด่านจุดรผ่านแดนทิกิ	ซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี	โดยนายหน้าได้กักขังแรงงานดังกล่าวเพ่ือ

มิให้หลบหนี	พร้อมข่มขู่ฆ่าหากหลบหนี	จากนั้นจึงน�าแรงงานกลุ่มดังกล่าว	มาเป็นแรงงานก่อสร้างที่บริเวณ	หมู่	13	

ต�าบลหัวหว้า	อ�าเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี

	 จากการสืบสวนเบื้องต้นพบแรงงานชาวเมียนมา	รวมจ�านวน	9	คน	เป็นชาย	6	คน	เป็นหญิง	3	คน	ซึ่งถูกบังคับ

ใช้แรงงานตามที่แจ้งจริง	และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ในการน้ี	กองคดีการค้ามนุษย์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	จะน�าแรงงานดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู ้เสียหาย	ซึ่งหากพบว่าเป็นผู้เสียหายในคดี

ค้ามนุษย์จะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป	 และหากเข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จะด�าเนินการขออนุมัติเพื่อรับเป็นคดีพิเศษต่อไป

DSI - ทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ชาวเมียนมา ถูกบังคับใช้แรงงานก่อสร้าง

ในจังหวัดปราจีนบุรี
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 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด�าเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่	103/2560	กรณี	บริษัท	อีเกิ้ลเกตส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

กับพวกมีพฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยอ้างว่าเป็นบริษัทซื้อขายดัชนีหุ้นมาจากสหรัฐอเมริกา	ก่อต้ังบริษัทมาแล้วกว่า	10	ปี	ซึ่งพฤติการณ์ของขบวนการนี้

มีการกระท�าความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	มีการแบ่งหน้าที่กันท�า	โดยให้กลุ่มหนึ่งจัดบรรยายชักชวน

ผู้เสียหายในประเทศไทยให้หลงเชื่อร่วมลงทุนกับบริษัท	และอีกกลุ่มหนึ่งท�าหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายโอนเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ได้จากผู้เสียหาย	ซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายประมาณ	250	ราย	มูลค่าความเสียหายประมาณ	235	ล้านบาท	ต่อมา	กรมสอบสวน

คดีพิเศษได้ด�าเนินการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาด�าเนินคดีทั้งสิ้น	21	ราย	เป็นผู้ต้องหาชาวไทย	19	ราย	และชาวต่างชาติ	

2	ราย	โดยเป็นผู ้ต้องหาชาวอเมริกัน	1	ราย	และผู้ต้องหาชาวไต้หวัน	1	ราย	ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินคดีในชั้นศาล	

ส่วนผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่เหลือ	ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน	1	ราย	ชาวเนเธอร์แลนด์	3	ราย	และชาวสิงคโปร์	3	ราย	อยู่ระหว่าง

ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างชาติติดตามเพื่อจับกุมตัวมาด�าเนินคดี

	 ต่อมา	เมื่อวันพุธที่	22	เมษายน	2563	เจ้าหน้าท่ีศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวหนึ่งน�้าเพชร	รัตนพงศ์จีระ	อายุ	53	ปี	ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่	1712/2562	ลงวันท่ี	

13	พฤศจิกายน2562	ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นแม่ทีมที่ชักชวนผู้เสียหายจ�านวนมากในพื้นที่ภาคตะวันออก	ให้ร่วมลงทุนกับ

บริษัท	อีเกิ้ลเกตส์	กรุ๊ป	จ�ากัด

DSI จับกุมผู้ต้องหา กรณี บริษัท อีเกิ้ลเกตส์ กรุ๊ป จ�ากัด กับพวก

 มีพฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุน 

ทั้งในประเทศต่างประเทศ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท
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 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่23	เมษายน	2563	เวลา	09.00	น.	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดย	พนัต�ารวจเอก	อคัรพล	บณุโยปัษฎัมภ์	

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้หารือร่วมกับผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)	และผู้แทนภาคเอกชน	ประกอบด้วย	บริษัท	ทรูมันนี่	จ�ากัด	และบริษัท	ลาซาด้า	จ�ากัด

เพื่อประสานข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนขยายผล	และประเด็นส�าคัญคือการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้ระมัดระวัง

เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการซื้อสินค้าออนไลน์

	 สืบเนื่องจาก	 นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 มอบนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ด�าเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการเฝ้าระวังและด�าเนินการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ	เพือ่ปกป้อง

และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

ภายใต้ชื่อ	ศูนย์	DSI	COVID-19	จากการปฏิบัติหน้าที่ของ	กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของศูนย์	

พบเบาะแสการหลอกขายสินค้าออนไลน์	มีประชาชนหลงเช่ือตกเป็นเหย่ือในการกระท�าความผิดในเบื้องต้น	225	ราย	

นายไตรยฤทธิ	์เตมหิวงศ์	รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	รกัษาราชการแทนอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	และพนัต�ารวจเอก	

อัครพล	 บุณโยปัษฎัมภ์	 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ซึ่งก�ากับดูแลกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 ได้มอบหมายให้	

พันต�ารวจโท	 วิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 ผู้อ�านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 สืบสวนเรื่องดังกล่าว	 พบพฤติการณ์

กระท�าผิด	โดยกลุ่มมิจฉาชีพได้เปิดอินสตาแกรม	(Instagram	:	IG)	ในชื่อ	sphonep2hand	myphone2h	เป็นต้น	

เพื่อเชิญชวนให้สั่งซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ	 กล่องถ่ายรูป	 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด	

เมื่อเหยื่อสนใจและเข้าไปติดต่อ	 จะให้เหยื่อเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์	 (Line)	 ที่ใช้ชื่อว่า	 “เจ้าใหญ่ขายส่ง–มือ	 2”	 โดยข้อมูล

ตั้งแต่กุมภาพันธ์	2561	ถึงวันท่ี	20	มีนาคม	2563	พบว่ามีผู้เสียหายทั้งหมด	225	ราย	แยกเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

73	ราย	และกระจายในพื้นที่	51	จังหวัด	จ�านวน	152	ราย	รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ	1,800,000	บาท

DSI หารือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ด�าเนินคดีมิจฉาชีพหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์ ผู้เสียหายกว่า 225 ราย

DSI ไตรสาร14



DSI ไตรสาร15

 จากกรณีดังกล่าว	กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องที่เกิดเหตุ	โดยเฉพาะ

จังหวัดปทุมธานี	 เพื่อสอบสวนด�าเนินคดีและน�าไปสู่การออกหมายจับมิจฉาชีพดังกล่าว	 โดยพบว่าหนึ่งในคนร้ายที่ถูกออก

หมายจับเป็นเยาวชน	และเมื่อวันพุธที่	22	เมษายน	2563	กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้บูรณาการร่วมกับกองบญัชาการต�ารวจนครบาล	กองบญัชาการต�ารวจภธูรภาค	1	และส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)	 เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนดังกล่าว	ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน	

และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 น�าส่ง

พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีและอยู ่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเครือข่าย	นอกจากน้ียังพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า

กลุ่มมิจฉาชีพได้น�าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้เสียหายดังกล่าว	 ไปเปิดบัญชี	 e-Wallet	 หมายเลขอื่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการรับโอนเงินจากการฉ้อโกงเหยื่อรายอื่นๆ	ต่อไปเป็นทอด	ๆ	จากการสืบสวนพบว่ามีบัญชี	e-Wallet	กว่า	80	บัญชี	

ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนเงิน	 สุดท้ายผลประโยชน์จะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของมิจฉาชีพ	 จากการ

ตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า	10	ล้านบาท



 เมื่อวันอังคารที่	28	เมษายน	2563	ภายใต้การอ�านวยการของ	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	รักษาราชการแทน	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	พันต�ารวจโท	สุภัทธ์	ธรรมธนารักษ์	รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	 ได้มอบหมายให้	 พันต�ารวจตรี	 สิริวิชญ์	 ชาญเตชะสิทธิ์กุล	 ผู้อ�านวยการกองคดีการค้ามนุษย์	 และนายปภาวิน	

มรรยาวุฒิ	 ผู้อ�านวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์	 3	 กองคดีการค้ามนุษย์	 และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมกบั	ตรวจคนเข้าเมอืง	จังหวดันราธวิาส	ส�านกัอ�านวยการข่าวกรอง	กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง

ภายในภาค	4	ส่วนหน้า	(กอ.รมน.ภาค	4	สน.)	เข้าท�าการตรวจสอบที่บริเวณบ้านเช่า	เลขที่	67	ซอยทรายทอง	17	

อ�าเภอสุไหงโก-ลก	จังหวัดนราธิวาส

	 ผลการตรวจสอบ	พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	จ�านวน	7	คน	เป็นชาย	2	คน	และเป็นหญิง	5	คน	

ในจ�านวนนี้มีเด็กอายุ	15	ปี	และ	16	ปี	รวมอยู่ด้วย	จากการสอบถามเบื้องต้น	พบว่ามีนายหน้าชาวไทยและชาวเมียนมา

พาไปค้าแรงงานในประเทศมาเลเซียก่อนหน้านี้	และถูกผลักดันกลับประเทศไทย	นายหน้าจึงพาลักลอบเดินทางเข้ามา

ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายในช่วงแพร่ระบาดของ	COVID-19	โดยไม่ผ่านการคัดกรองแต่อย่างใด	นอกจากน้ียังพบ

หนังสือเดินทางเมียนมา	จ�านวนกว่า	100	เล่ม	และอุปกรณ์เสพยาไอซ์จ�านวนมาก	ในเบื้องต้น	สถานีต�ารวจภูธรสุไหงโก-ลก

ได้รับตัวไปด�าเนินการตามกฎหมาย	ทั้งนี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้รวบรวมหลักฐาน	ซึ่งหากพบว่าเป็นความผิดฐาน

ค้ามนุษย์	จะได้สอบสวนเป็นคดีพิเศษต่อไป

DSI สนธิก�าลัง ต�ารวจ ทหาร เข้าตรวจสอบขบวนการข้ามชาติค้าแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย ชายแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
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 ตามที่แผนกต�ารวจแคนาดา	ประจ�าประเทศไทย	(Royal	Canadian	Mounted	Police:	RCMP)		ได้มีหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ให้ด�าเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์เครือญาติของผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม

ซึ่งเหตุเกิดที่	รัฐออนแทริโอ	ประเทศแคนาดา	เมื่อระหว่างวันที่	3	-	4	พฤศจิกายน	2545	โดยพบบุคคลสัญชาติไทย

เพศชายถกูแทง	จนเป็นเหตใุห้เสยีชีวติในห้องพกัของตนเอง	แผนกต�ารวจแคนาดาสนันษิฐานว่า	ผูต้้องสงสยัคอืเพือ่นร่วมห้อง

ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยเพศชาย	อย่างไรก็ตาม	ไม่สามารถติดตาม	หรือจับกุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้	ต่อมาในห้วงเวลา

ใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุ	ทางการแคนาดาได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพนิรนาม	ซึ่งเสียชีวิตโดยการกระโดดให้รถไฟฟ้าชน

สภาพศพเสียหายมากและไม่มีเอกสารติดตัวที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลใด

	 คดีดังกล่าว	จากการสืบสวนสอบสวนของแผนกต�ารวจแคนาดา	พบว่าผู้ต้องสงสัยคือเพื่อนร่วมห้อง	เน่ืองจาก

ไม่มีใครพบเห็นบุคคลดังกล่าวอีกเลยภายหลงัจากวนัเกดิเหต	ุประกอบกับแผนกต�ารวจแคนาดาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ท�าให้ทราบว่าเพื่อนร่วมห้องของผูต้ายได้พยายามเดนิทางออกนอกประเทศแคนาดา	แต่ถกูปฏเิสธจากเจ้าหน้าทีข่องสนามบิน

เนื่องจากหนังสือเดินทางหมดอายุ	ต่อมาภายหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายปี	แผนกต�ารวจแคนาดาได้มีการรื้อฟื้นคดี

ขึ้นใหม่	โดยน�าพยานหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุมาตรวจพิสูจน์ซ�้าอีกครั้ง	และพบสารพันธุกรรม	(DNA)	ซึ่งไม่ใช่ของผู้ตาย	

แต่ตรงกบั	DNA	ของศพนรินามซ่ึงเสยีชีวติโดยการกระโดดให้รถไฟฟ้าชน	ดงัน้ัน	แผนกต�ารวจแคนาดาจงึม่ันใจว่าผูต้้องสงสยั

ในคดีฆาตกรรมและศพนิรนามที่พบ	เป็นบุคคลคนเดียวกัน	และมีสัญชาติไทย	จึงขอความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ติดตามหาเครือญาติของผู้ต้องสงสัยในประเทศไทย	เพื่อด�าเนินการเก็บหลักฐาน	DNA	และน�าไปตรวจเปรียบเทียบ

กับ	DNA	ของศพนิรนามที่ประเทศแคนาดาต่อไป

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสืบสวนที่	30/2563	และคณะพนักงานสืบสวนได้ติดตาม

หาครอบครัวของผู ้ต ้องสงสัยและประสานขอความร่วมมือในการตรวจ	DNA	โดยเมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2563	

คณะพนักงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพบกับครอบครัว

ของผู้ต้องสงสัย	และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	ท�าการเก็บหลักฐาน	DNA	ซึ่งได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างด	ีนอกจากนี	้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้น�าผลการตรวจที่ได้จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ส่งให้แผนกต�ารวจแคนาดา

เพื่อน�าไปตรวจเปรียบเทียบที่ประเทศแคนาดา

DSI ร่วมกับแผนกต�ารวจแคนาดา ประจ�าประเทศไทย (RCMP) 

ไขปมคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2545 ณ ประเทศแคนาดา ได้ส�าเร็จ
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 เมือ่วันศกุร์ที	่1	พฤษภาคม	2563	นายแพทย์ไตรยฤทธิ	์เตมหวิงศ์	รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	รกัษาราชการแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้มอบหมายให้	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ

ร้อยต�ารวจเอก	วิษณุ	ฉมิตระกลู	ผูอ้�านวยการกองคดคีวามมัน่คง	พนัต�ารวจโท	เชน	กาญจนปัจน์	ผูอ้�านวยการกองปฏบิตักิาร

พิเศษ	พันต�ารวจโท	สายัณห์	พร้อมสินทรัพย์	รองผู้อ�านวยการกองคดีความมั่นคง	และนายอังศุเกติ์วิสุทธิ์	วัฒนศักดิ์

ผู้อ�านวยการส่วนคดีความมั่นคง	1	กองคดีความมั่นคง	สนธิก�าลังร่วมกับ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติน�าโดย	พลต�ารวจตรี

เอกชัย	บุญวิสุทธิ์	ผู้บังคับการต�ารวจนครบาล	7,	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.),	กรมการค้าภายใน	และ

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา	เข้าด�าเนินการตรวจสอบการกักตุนโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมอาศัยอ�านาจตามประกาศ

คณะกรรมการส�ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์	 และพระราชบัญญัติส�ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ.	 2497	 ณ	 บ้านเลขที่	 133	

หมู่	2	แขวงทวีวัฒนา	เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งมีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้าส์	2	ชั้นชั้นล่างเป็นที่เก็บสินค้า	โดยมี

นายต้น	อบปิ่น	เป็นผู้ครอบครอง

	 ผลการตรวจค้น	พบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	หลายรายการ	ได้แก่	หน้ากากอนามัย	(แบบธรรมดา)	จ�านวน	565	กล่อง	กล่องละ	50	ชิ้น

รวมจ�านวน	28,250	ชิ้น	เจลล้างมือแอลกอฮอล์หลายขนาดและหลายยี่ห้อ	จ�านวนมาก	แผ่นกรองหน้ากากอนามัยจ�านวน	

8,200	ห่อ	และชุดป้องกันไวรัส	PPE	(Personal	Protective	Equipment)	จ�านวน	1,800	ชุด	รวมมูลค่าความเสียหาย

ประมาณ	5,000,000	บาท

DSI ร่วมกับ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรมการค้าภายใน ส�านักงานเขตทวีวัฒนา ตรวจสอบการกักตุนโภคภัณฑ์ 

มูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท
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DSI ตรวจค้นห้องพักบุคคล แอบอ้างประกาศขายหน้ากากอนามัย

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	โดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของ

ศนูย์ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมพเิศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(ศนูย์	DSI	COVID-19)

จึงได้ด�าเนินการสืบสวน	กรณี	นายทัศนะ	ทองนาท	ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก	ชื่อ	ทัศนะ	ทองนาท	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2563

เพี่อประกาศขายหน้ากากอนามัยซ่ึงอ้างว่าเป็นหน้ากากอนามัยท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งมาช่วยเหลือประเทศไทย

โดยมีผู้สนใจและสอบถามเกี่ยวกับที่มาของหน้ากากอนามัยเป็นจ�านวนมาก	ต่อมา	นายทัศนะ	ฯ	ได้ลบโพสต์ดังกล่าว	

โดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหน้ากากอนามัยที่นายทัศนะฯ	ประกาศขาย	เป็นคนละประเภท

กับหน้ากากอนามัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนส่งมาช่วยประเทศไทย

	 ต่อมา	เมื่อวันศุกร์ที่	1	พฤษภาคม	2563	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

และพนัต�ารวจตร	ีจตพุล	บงกชมาศ	ผูอ้�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ	ได้มอบหมายให้

ร้อยต�ารวจเอก	เขมชาติ	ประกายหงษ์มณี	รองผู้อ�านวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

และคณะพนักงานสืบสวน	ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่	2	น�าโดย	พันต�ารวจโท	กล้าหาญ	คล่องพยาบาล	

เข้าท�าการตรวจค้นห้องเช่า	เลขที่	21/11	หมู่ที่	9	ห้อง	A4	ซอยทุ่มกลม-ตาลหมัน	6	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี	ซึ่งเป็นห้องพักของนายทัศนะ	ฯ	จากการตรวจค้นไม่พบหน้ากากอนามัยท่ีนายทัศนะ	ฯ	ได้ประกาศขาย

ในเฟซบุ๊ก	แต่พบโทรศัพท์มือถือซึ่งนายทัศนะ	ฯ	ยอมรับว่าใช้โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อประกาศขาย

หน้ากากอนามัย	ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่	 1	พ.ศ.	2563	

คณะพนักงานสืบสวนจึงได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน	สถานีต�ารวจภูธรหนองปรือ	

จังหวัดชลบุรี	เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้เสียหายถูกหลอกร่วมลงทุนสกุลเงิน Onecoin เข้าร้องเรียนกับ DSI

 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่7	พฤษภาคม	2563	เวลา	11.00	น.	ตวัแทนกลุม่ผูเ้สยีหายเข้าร้องเรยีนกับ	นายปิยะศริ	ิวฒันวรางกรู

ผูอ้�านวยการกองคดธีรุกจิการเงนินอกระบบ	กรณ	ีถกูหลอกลวงให้ลงทนุในสกลุเงนิดจิิทลั	(Onecoin)	ทัง้น้ี	ทางกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	จะด�าเนินการสืบสวน	และน�าผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีต่อไป
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	7	พฤษภาคม	2563	นายสมศักดิ์	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เข้าตรวจ	ติดตาม	

ผลการด�าเนินการของศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติด	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยมีนายมเหศักดิ์	พันธุ์สง่า	ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์ฯ

และนางสาวรัศมี	สีตลวรางค์	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ	ในฐานะคณะท�างานและเลขานุการศูนย์ฯ	

เป็นผู้รายงาน	ณ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ชั้น	8	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ฯ	อาคารบี

	 ศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติด	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	(ศส.ยส.กสพ.)

จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของพลเอกประยุทธ	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ที่เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นในการ

เร่งด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	 เพือ่การป้องกนั	 ปราบปราม	 และช่วยเหลอืบ�าบดัฟ้ืนฟผููเ้สพหรอืผูต้ดิยาเสพตดิ	

โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการงานร่วมกัน	เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการไปสู ่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม	

โดยมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม	ด�าเนินการติดตาม	ตรวจสอบ	เส้นทางทางการเงินเครือข่าย

ผู้ค้ายาเสพติดทั้งระบบ	และติดตามอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด	ของศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดแห่งชาติ	ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

DSI รับหนังสือทวงถามความคืบหน้าคดีจาก มารดาน้องเกด 

พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจติดตามผลการด�าเนินการ

ศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงิน ฯ DSI

 เมือ่วันศกุร์ที	่8	พฤษภาคม	2563	เวลา	11.00	น.	ณ	ห้องรบัรองกรมสอบสวนคดพิีเศษ	อาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	พันต�ารวจเอก	อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย	พันต�ารวจตรี	วรณัน	ศรีล�้า	ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	ในฐานะ

รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ	ร้อยต�ารวจเอก	ปิยะ	รักสกุล	ผู้อ�านวยการกองบริหารคดีพิเศษ	ได้พบกับ	นางพะเยาว์	

อัคฮาด	มารดาของนางสาวกมนเกด	อัคฮาด	หรือ	“น้องเกด”	ผู้เสียชีวิตจากกรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมจากการ

ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2553	และญาติ	นางพะเยาว์	ฯ	ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ขอทราบความคืบหน้าในการด�าเนินคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องเกด	ซึง่เรือ่งดงักล่าว	กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้รับไว้สืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษ	และการสอบสวนเสร็จสิ้น	โดยส่งส�านวนการสอบสวนไปยังพนกังานอยัการศาลทหาร

กรุงเทพแล้ว	เนื่องจากเป็นคดีท่ีอยู่ในเขตอ�านาจศาลทหาร	โดยได้ชี้แจงข้อกฎหมายและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง	ให้ผู้ร้อง

ได้รับทราบแล้ว	และจะแจ้งผลกลับเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทราบภายใน	7	วัน	ตามที่ผู้ร้องได้ร้องขอ
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 เมือ่วันศกุร์ที	่15	พฤษภาคม	2563	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	โดย	พนัต�ารวจโท	ปกรณ์	สชุวีกลุ	รองอธิบดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ	ร่วมกับ	พันต�ารวจเอก	บุญส่ง	จันทรีศรี	ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	แถลงผลการตรวจค้น

และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา	ในคดีพิเศษที่	62/2562	กรณีส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	ร้องขอให้

กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีกับกลุ ่มขบวนการที่แอบอ้างส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หลอกลวงประชาชน

	 กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เคยมีหนังสือร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวน

สอบสวนเพื่อด�าเนินคดีกับกลุ ่มขบวนการที่แอบอ้างส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	ไปหลอกลวงประชาชนว่ามีเลข

ที่จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า	โดยมีการสร้างเอกสาร	ให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารของส�านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล	และระบุเลขที่อ้างว่าจะออกรางวัลประกอบการหลอกลวง	จนประชาชนหลงเชื่อจ่ายเงินค่าซื้อเลข

ดังกล่าวให้กลุ ่มคนร้าย	และมีผู ้ได้รับความเสียหายจ�านวนมาก	กระจายตัวทั่วประเทศ	ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2555	-	2557	และสามารถทลายเครือข่ายผู้กระท�าความผิดมาแล้ว	

3	เครือข่าย	รวมผู้ต้องหาจ�านวน	7	ราย	แต่ก็ยังมีกลุ่มเครือข่ายอื่น	ๆ	ลักลอบกระท�าผิดอยู่

	 ต่อมา	เมือ่วนัที	่14	พฤษภาคม	2563	พันต�ารวจโท	ปกรณ์	สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พันต�ารวจโท

เชน	กาญจนาปัจจ์	ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ	พันต�ารวจตรี	สุทศธวรรศ	อารีย์รัตนะนคร	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คดพีเิศษ	พร้อมคณะพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ	ได้สนธกิ�าลังร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีกองบงัคบัการปราบปราม	ภายใต้การอ�านวยการของ

พลต�ารวจตรี	จิรภพ	ภูริเดช	ผู้บังคับการกองปราบปราม	เจ้าหน้าที่	ป.ป.ส.	ภาค	2	และเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	

ได้มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา	ซึ่งพบว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ	สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกองดิน	จังหวัดระยอง	รวมทั้งตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาและเครือข่ายพร้อมกันจ�านวน	4	จุด	พบหลักฐาน

ส�าคัญหนังสือคือ	รูปแบบหนังสือของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	ระบุชื่อ	พันต�ารวจเอก	บุญส่ง	จันทรีศรี	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกหนังสือ	และหลักฐานอื่น	ๆ	อีกจ�านวนมาก	ซึ่งท�าให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับ

ความเสยีหาย	รวมมลูค่าประมาณ	20	ล้านบาท	โดยน�าตวัผูต้้องหาพร้อมของกลาง	ส่งพนกังานสอบสวนคดพีเิศษด�าเนนิคดี

DSI ด�าเนินคดีฉ้อโกงประชาชนแอบอ้าง ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลล็อกเลขสลาก 

ซ�้าเติมประชาชนช่วง COVID-19



 เมือ่วันพฤหสับดทีี	่21	พฤษภาคม	2563	พนัต�ารวจตร	ีสริวิชิญ์	ชาญเตชะสทิธิก์ลุ	ผูอ้�านวยการกองคดกีารค้ามนษุย์

ให้การต้อนรบัคณะผู้แทนจากศูนย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	(ศรชล.)	โดยมี	นาวาเอก	สมหมาย	ศรทีอง	

ร.น.	ผูอ้�านวยการกองสืบสวนกลางและการข่าว	 ในฐานะ	ผูแ้ทนส�านกังานสบืสวนสอบสวนและกฎหมาย	ศรชล.	พร้อมคณะ

รวม	4	นาย

	 ทัง้นี	้คณะ	ศรชล.	ได้เข้าพบพนัต�ารวจโท	คมวิชช์	พัฒนรัฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อเป็นการพบปะระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการค้ามนุษย์	ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาแนวทาง

การท�างานร่วมกัน	ในลักษณะของการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ในหน่วยงาน	ด้วยการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	ของแต่ละหน่วยงานส�าหรับน�ามาเป็น

แนวทางในปฏิบัติงานร่วมกัน	เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมอื่น	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลให้มากขึ้นต่อไป	

ณ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(ชั้น	4	อาคารไปรษณีย์)

DSI ประชุม ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

เพื่อร่วมป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ทางทะเล 
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DSI บูรณาการร่วมกับ กรมการปกครอง และจังหวัดเชียงราย 

ตรวจสอบกรณีคนต่างด้าว สวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

และใช้สิทธิไปประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว



 เมื่อวันอังคารที่	26	พฤษภาคม	2563	เวลา	15.30	น.	นายไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

รักษาราชการแทน	อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้มอบหมายให้	พนัต�ารวจโท	ปกรณ์	สชุวีกลุ	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ,

ร้อยต�ารวจเอก	วิษณุ	ฉิมตระกูล	ผู้อ�านวยการกองคดีความม่ันคง	และ	นายธวัชชัย	รัตนปรีชาชัย	ผู้อ�านวยการส่วนคดี

ความมั่นคง	2	บูรณาการร่วมกับ	กรมการปกครอง	โดย	นายวีระชาติ	ดาริชาติ	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน,	

นายเอกอนันต์	ศรีอินทร์	ผู้อ�านวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน,

นายอุดม	อยู่อินไกร	นายอ�าเภอเวียงแก่น	และต�ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย	ตรวจสอบกรณีคนต่างด้าวสวมสิทธิสัญชาติไทย

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	และได้ใช้สิทธิไปประกอบธุรกิจต้องห้าม	อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

	 สบืเนือ่งจากกรมการกงสลุได้ส่งข้อมลูให้กองคดคีวามมัน่คง	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ตรวจสอบกรณี	นายแก้ว	แซ่ลี

ถือหนังสือเดินทาง	2	ฉบับ	ทั้งสัญชาติไทย	และสัญชาติจีน	ซึ่งตรวจพบโดยส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศจีน	

จากการตรวจสอบพบว่า	นายแก้ว	แซ่ลี	เป็นคนต่างด้าว	ได้สวมสิทธิสัญชาติไทยโดยใช้วิธีสวมชื่อบุคคลสัญชาติไทย

ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมิชอบ	เหตุเกิดที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอเวียงแก่น	จังหวัดเชียงราย	โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ	(อดีตปลัดอ�าเภอ

เวียงแก่น)	ที่ท�าหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนอ�าเภอเวียงแก่น	เป็นผู้ด�าเนินการ	โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่อง

ดังกล่าวให้กรมการปกครอง	เพื่อเพิกถอนการรายการสิทธิสัญชาติไทยและด�าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�าผิดทางอาญา

ที่เกี่ยวข้องแล้ว	และด�าเนินการสืบสวนขยายผลร่วมกับส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	ตรวจสอบข้อมูลพบว่า

มีการสวมสิทธิโดยมิชอบในช่วงเวลาที่ปลัดอ�าเภอเวียงแก่นซึ่งเป็นผู ้กระท�าผิด	อีกจ�านวน	255	รายชื่อ	จึงเป็นที่มา

ของการบูรณาการร่วมกันใน	2	ด้าน	ได้แก่	(1)	ด้านความม่ันคงของประเทศ	ซึ่งกรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ	และ	

(2)	ด้านการประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว	

	 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ	โดยได้รับกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสืบสวนที่	23/2563	และขณะน้ี

ได้น�ารายชื่อบุคคลจ�านวน	255	รายชื่อ	ที่ปรากฏภาพลายน้ิวมือในขณะแจ้งถิ่นพ�านัก	ส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตรวจเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือขณะท�าบัตรประชาชน	เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคล	รวมทั้งได้น�ารายชื่อทั้ง	255	ราย	

ตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	พบว่ามีการไปจดทะเบียนประกอบธุรกิจต้องห้าม

ของคนต่างด้าวจ�านวน	15	ราย	ในลักษณะนิติบุคคลรวม	19	บริษัท	โดย	1	ใน	15	ราย	ซึ่งจดทะเบียน	เป็นนิติบุคคล	

3	บริษัท	มีทุนจดทะเบียนรวมกันไม่น้อยกว่า	3,600	ล้านบาท	ซึ่งถือว่ามีสินทรัพย์ของนิติบุคคลรวมเกิน	100	ล้านบาท	

อันเข้าข่ายลักษณะที่เป็นคดีพิเศษ	ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�าผิดต่อไป
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 พนกังานสอบสวนคดีพเิศษท�าการสอบสวนปากค�าผูเ้สยีหายจากการลงทนุจ�านวน	8,436	คน	มมีลูค่าความเสยีหาย

รวมจ�านวน	1,908,113,421.92	บาท	(หนึง่พนัเก้าร้อยแปดล้านหนึง่แสนหนึง่หมืน่สามพนัสีร้่อยยีสิ่บเอด็บาทเก้าสิบสองสตางค์)

	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ด�าเนินการออกหมายจับนายอภิรักษ์	ฯ	ซึ่งหลบหนีไปต่างประเทศ	และด�าเนินการ

แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลและนิติบุคคลที่ร่วมกระท�าความผิดรวมจ�านวน	4	ราย	ส่วนกรณีผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

นายอภิรักษ์	ฯ	และรับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดได้ด�าเนินการส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ท�าการแยกส�านวนการสอบสวน

คดีพิเศษเป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งถือเป็นคดีพิเศษ	ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	โดยต่อเนื่องหรือ

เกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่	153/2562	นี้

	 อนึ่ง	 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะท�างานพิเศษเพื่อเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีไป

อยู่ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

DSI แถลงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 153/2562 กรณีหลอกลวงให้ลงทุน

ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FOREX-3D)
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 ตามที	่กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ได้จัดตัง้	“ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(ศูนย์	DSI	COVID-19)”	ซึ่งมีภารกิจหน้าท่ีส�าคัญในการด�าเนินมาตรการเชิงรุก

ด้วยการเฝ้าระวัง	ติดตาม	วิเคราะห์สถานการณ์	และด�าเนินการป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ

ในกรอบภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา2019	(COVID-19)	ในห้วงเดือนพฤษภาคม	2563	พบว่า	กลุ่มสินค้าที่มีการหลอกลวงขายพี่น้องประชาชน

จากมากไปหาน้อย	คอื	หน้ากากอนามยั	ชดุตรวจโควดิแม่นย�า	เจลล้างมอื	ยาฟ้าทะลายโจร	เครือ่งพ่นเชือ้นาโน	ยาฆ่าเชือ้โรค

เดทตอล	 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้	 กางเกง	 ที่นอนและโทรศัพท์มือถือ	 ตามล�าดับ	 โดยพื้นที่ที่มีการแจ้งเบาะแสว่าถูกหลอกลวง

มากที่สุด	คือ	ภาคกลาง	โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร	และจังหวัดปทุมธานี	และภาคที่น้อยที่สุดคือ	ภาคเหนือ	รวมมูลค่า

ความเสียหายที่ได้รับร้องเรียนมาทั้งสิ้นกว่า	34	ล้านบาท	ส่วนวิธีการกระท�าผิด	พบว่าคนร้ายมีการหลอกลวงผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์	ผ่าน	Facebook,	เว็บไซต์,	Twitter	และ	Line	เป็นหลัก	โดยใช้การช�าระเงินผ่านธนาคารมากท่ีสุด	

โดยใช้	Application	Mobile	Banking	และจะใช้วิธีช�าระเงินครั้งเดียว	หรือมีการวางมัดจ�าก่อน	ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้รับเรื่องที่มีการหลอกลวงที่มีผู้เสียหายจ�านวนมากไว้สืบสวนแล้วจ�านวน	10	เรื่อง	และเป็นเรื่องตรวจสอบจ�านวน	1	เรื่อง	

อยู่ระหว่างการพิจารณาจ�านวน	25	เรื่อง	และอีก	102	เรื่อง	อยู่ระหว่างพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือ

ให้ความช่วยเหลือต่อไป

	 นอกจากนี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เข้าปราบปรามจับกุมผู้ที่กักตุน

โภคภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุม	เพื่อมิให้ซ�้าเติมประชาชนในยามนี้	ตลอดจนการประสานให้ความช่วยเหลือหญิงไทย

ที่เดินทางไปท�างานยังต่างประเทศ	ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

ส่งผลให้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างค่าแรง	อกีทัง้ยงัไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได้	เนือ่งจากถกูนายจ้างยดึหนงัสือเดนิทางไว้	

ตลอดจนการเข้าตรวจค้นกรณีการแอบอ้างประกาศขายหน้ากากอนามัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	ซึ่งอาจเข้าข่าย

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2560

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน	สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	จึงได้จัดตั้ง	“ตู้ปันสุข	ปันน�้าใจ	เพื่อประชาชน”	บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ริมถนนแจ้งวัฒนะ	และบริเวณที่ท�าการของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในพื้นที่ภาคต่าง	ๆ	อีกจ�านวน

10	แห่ง	เพือ่เป็นสถานทีส่�าหรบัใช้เป็นสือ่กลางในการแบ่งปันอาหาร	เครือ่งอปุโภคบรโิภค	และสิง่ของเครือ่งใช้ในชวิีตประจ�าวนั	

ส�าหรับแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่	2019	(COVID-19)	กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งมั่นปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้อง

ประชาชน	โดยเฉพาะในสถานการณ์วกิฤตเช่นนี	้และขอขอบคณุพีน้่องประชาชนทีไ่ด้แจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการกระท�าความผิด

ในเรื่องต่าง	ๆ	เข้ามาเป็นจ�านวนมาก
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DSI เผยข้อมูลการร้องเรียนผ่านศูนย์ DSI COVID-19 พร้อมจัดตั้ง 

“ตู้ปันสุข ปันน�้าใจ เพื่อประชาชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน



ภารกิจทั่วไป
DSI ร่วมแสดงความยินดี เนชั่นทีวี ครบรอบ 20 ปี

 เมือ่วันจันทร์ที	่1	มถินุายน	พ.ศ.	2563	นายไตรยฤทธิ	์เตมหิวงศ์	รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	รกัษาราชการแทน

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	พนัต�ารวจเอก	อัครพล	บณุโยปัษฏมัภ์	รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	ในฐานะโฆษกกรมสอบสวน

คดพีเิศษ	พันต�ารวจตรี	วรณัน	ศรีล�้า	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	ในฐานะรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ	พร้อมด้วย

ข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งเนช่ันทีวี	20	ปี	โดยมี	นายฉาย	บุนนาค	ประธาน

กรรมการบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้รับมอบ	ณ	ส�านักงานเนชั่นทีวี	ถนนบางนา-ตราด	เขตบางนา	

กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ ไทย - เดนมาร์ก สนับสนุนนมให้ดีเอสไอ 

ในโครงการ ตู้ดีเอสไอปันสุข ปันน�้าใจ เพื่อประชาชน
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รับการสนับสนุนนมจากสหกรณ์	ไทย	-	เดนมาร์ก	จ�านวนทั้งสิ้น	60	ลัง	เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ในโครงการ	ตู้ดีเอสไอปันสุข	ปันน�้าใจ	เพื่อประชาชน	โดยมี	

พันต�ารวจโท	ปกรณ์		สุชีวกุล	รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป็นผู้รับมอบ	ณ	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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บริษัท ไทยมาเก็ต สนับสนุนมาม่าเกาหลี ให้ดีเอสไอ 

ในโครงการ ตู้ดีเอสไอปันสุข ปันน�้าใจ เพื่อประชาชน

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้รับการสนับสนุนมาม่าเกาหลี	จากบริษัทไทยมาเก็ต	จ�านวนทั้งสิ้น	4,800	ถ้วย	

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ในโครงการ	ตู ้ดีเอสไอปันสุข	ปันน�้าใจ	

เพื่อประชาชน	โดยมี	พันต�ารวจโท	กรวัชร์	ปานประภากร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	และ	ร้อยต�ารวจเอก	ปิยะ	

รักสกุล	ผู้อ�านวยการกองบริหารคดีพิเศษ	เป็นผู้รับมอบ	ณ	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันต�ารวจโท กรวัชร์ อธิบดี DSI เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ากรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมือ่วันพธุที	่24	มถินุายน	2563	เวลา		09.30	น.	พนัต�ารวจโท	กรวชัร์		ปานประภากร	อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ	

เข้าสักการะพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ	และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ�ากรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ทั้งนี้	ได้มอบของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ในโครงการ	“ตู้ดีเอสไอ	ปันสุข	ปันน�า้ใจ”	บริเวณด้านหน้าถนนแจ้งวัฒนะ	และ

ให้สมัภาษณ์แก่สือ่มวลชน	ประเดน็แนวทางการด�าเนนิงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ฯลฯ	ณ	อาคารกรมสอบสวนคดพีเิศษ
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“กรวัชร์” อธิบดี DSI กับความเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ

 ดเีอสไอไตรสารฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในมือท่านผู้อ่านฉบับนี้ มีบทสัมภาษณ์อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ พันต�ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร มาให้ท่านผู้อ่านได้ท�าความรู้จัก และทราบแนวนโยบายการท�างานที่ส�าคัญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปณิธานอันแรงกล้าในการอ�านวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชน

 ก่อนที่ พันต�ารวจโท กรวัชร์ฯ จะมาด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่านได้ท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่

ข้าราชการยุคบุกเบิกและก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ฝากผลงานอันลือลั่นในการทวงคืนความ

ยุติธรรมให้ประชาชนมาแล้วหลายคดี อาท ิคดีบกุรกุป่า อ�าเภอกะปง จังหวดัพงังา คดรีถจดประกอบ  คดีรถยนต์ราคาแพง

หลีกเลี่ยงภาษี คดีการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) ฯลฯ

 พันต�ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร เข้าด�ารงต�าแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน

พ.ศ. 2563 ประวัตกิารท�างานทีผ่่านมาของท่านก่อนด�ารงต�าแหน่งอธบิด ีกล่าวได้ว่าเป็นบคุคลทีอ่ทุศิตนเพือ่ด�ารงความยุตธิรรม

โดยแท้จริง หลังจากที่ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (รุ่นที่ 36) ท่านเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกเป็น 

รองสารวตัรสอบสวน สถานตี�ารวจภธูรจงัหวดัพษิณโุลก จนกระทัง่ พ.ศ. 2535 ด�ารงต�าแหน่ง สารวัตรสอบสวน สถานตี�ารวจ

ภูธรปากท่อ จังหวัดราชบุรี และเติบโตในสายงานต�ารวจขึ้นตามล�าดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ท่านได้ด�ารงต�าแหน่ง 

รองผู้ก�ากับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ซึ่งถือเป็นต�าแหน่งสุดท้ายของการท�างานในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ท่านได้โอนย้ายมารับราชการ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สังกัดกระทรวงยุติธรรม ในต�าแหน่ง

พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ 7 ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และด้วยความสามารถของท่าน ท�าให้ท่านด�ารงต�าแหน่ง

สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามล�าดับ กล่าวคือ พ.ศ. 2548 ด�ารงต�าแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ส่วนคดีเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 3 ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พ.ศ. 2554 ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ 1 

ส�านักคดีอาญาพิเศษ 1 พ.ศ. 2555 ด�ารงต�าแหน่ง ผู้บัญชาการส�านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และในปี พ.ศ. 2560 

ท่านข้ึนด�ารงต�าแหน่งเป็น รองอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ก่อนทีจ่ะย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2562 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 ท่านขึ้นด�ารงต�าแหน่งเป็น อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ จนถึงปัจจุบัน

ส่วนประชาสัมพันธ์1

1ส�านักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
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 ตลอดระยะเวลาการท�างานที่ผ่านมาของท่าน ด้วยความมั่นคงในอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการรักษาความ

ยุติธรรมของท่าน ท�าให้ท่านสามารถคลี่คลายคดีใหญ่ ๆ และคดีที่มีความซับซ้อนได้หลายคดี ตั้งแต่ครั้งยังด�ารงต�าแหน่ง

ในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เช่น คลี่คลายคดีจ้างวานฆ่า “ก�านันยูร” จนสามารถจับกุม “ก�านันเป๊าะ” รื้อฟื้นคดี

ฆาตกรรมนายห้างทอง ธรรมะวัฒนะ, คณะท�างานสอบสวนการทุจริตของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จ�ากัด (BBC),

เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณีขบวนการน�ารถยนต์ใช้แล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจดประกอบ

เป็นรถยนต์จากอุปกรณ์ชิ้นส่วนเก่า (ขบวนการรถจดประกอบ) และเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณี

การหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แกนน�าชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย (นายบิลลี่) และอื่น ๆ อีกมากมาย

 และในโอกาสนี้ กองบรรณาธิการวารสาร DSI ไตรสาร จะพาท่านผูอ่้านมาท�าความรูจ้กักบั พนัต�ารวจโท กรวชัร์

ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าของฉายา “มือปราบรถหรู” และ “มือปราบคดีบิลลี่” ให้มากขึ้น 

จากบทสัมภาษณ์ของท่านกันค่ะ

 นิยามของค�าว่า “ประสบความส�าเร็จในการท�างาน” และเป้าหมายสูงสุดในการท�างาน

 ความมุ่งหวัง 3 ประการของผม คือ

 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถด�ารงความยุติธรรม และด�าเนินคดีด้วยความตรงไปตรงมา ตลอดจนสามารถ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องที่ท�าให้ประเทศชาติ

เกิดความเสียหายต่าง ๆ

 2. การอ�านวยความยุติธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยเร็วที่สุด

 3. มุ่งหวังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันท�างานทุกสิ่ง

ทุกอย่างให้ประสบความส�าเร็จ และเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน
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ความท้าทายในการด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และปัญหาอุปสรรคในการท�างาน

 ความท้าทายในการด�ารงต�าแหน่งอธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษของผม คอืสามารถรกัษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ไว้ให้ได้มากทีส่ดุ ซึง่เป็นความท้าทายทีย่ิ่งใหญ่มาก และอีกความท้าทายหนึง่คือสามารถดแูลประชาชนให้ได้รบัความเป็นธรรม

อย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่เลือกว่าใครเป็นอย่างไร ซึง่ความท้าทายนี ้เป็นความท้าทายทีผ่มตัง้ปณธิานไว้สงูมาก เพราะผมต้องการ

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินไปในทิศทางที่จะประสบความส�าเร็จให้ได้

 ส่วนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการท�างาน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมจะเน้นท่ี 2 เรื่อง คือ 1. ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่

ไม่เพียงพอ เนือ่งจากปัจจบัุนกรมสอบสวนคดพิีเศษมปีริมาณงานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบจ�านวนมาก กล่าวคอื กรมสอบสวน

คดีพิเศษท�าคดีใหญ่ เช่น คดีแชร์ลูกโซ่ บางคดีมีจ�านวนผู้เสียหายมากกว่า 10,000 คน ท�าให้ในบางครั้งเราต้องทุ่มเทกับ

การท�างานจนแทบไม่ได้พักผ่อน และต้องมาท�างานกันในวันหยุด ขณะท่ีอัตราก�าลังของเจ้าหน้าท่ีมีจ�านวนจ�ากัด และ

งานในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงขณะนี้ได้มีการจัดต้ังศูนย์เพ่ิมตามลักษณะ

ของการกระท�าผิด เพื่อยกระดับการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วในสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขับเคลื่อนบริหารราชการภายในอันจะท�าให้

เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เรื่องอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้

ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ต้องมีความทันสมัย เปรียบเทียบง่าย ๆ กับการใช้รถมอเตอร์ไซค์คันเก่า ๆ ไล่ตามจับ

รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ อย่างไรก็ไม่ทัน เพราะฉะน้ันเราต้องพัฒนาความรู้ให้เท่าทันกลุ่มคนร้าย หรือต้องมีการพัฒนา

ที่ล�้าหน้ากว่า มิฉะนั้น ปัญหาการท�างานก็จะกลับมาสู่วังวนเดิม คือไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ใคร/ท�าอะไร/ท่ีไหน/อย่างไร/

ในขณะนี้คนร้ายก�าลังท�าอะไรอยู่ เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ส่วนเรื่องส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ การพัฒนา

ความเชี่ยวชาญของกลุ่มพนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับลักษณะงานที่มีความ

หลากหลายและสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไป
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 คติในการท�างาน

 หลักในการท�างานทุกวันของผม ผมเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ทุกส่ิงทุกอย่างไม่มีอะไรเกินความพยายามของมนุษย์

และไม่มีอะไรที่ท�าไม่ได้ ผมมักจะบอกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่เสมอว่า ทุกเรื่องต้องท�าได้ และไม่มีอะไร

เกินความพยายามของมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์พันธุ์พิเศษอย่าง DSI

 ความประทับใจในการท�างานกับ DSI ในห้วงเวลาที่ผ่านมา

 ความประทับใจในการท�างานกับ DSI ในห้วงเวลาท่ีผ่านมา ความประทับใจแรกของผม คือ ความประทับใจ

คนที่อยู่รอบตัวผม ผมเห็นความทุ่มเทให้กับการท�างานเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด และยอมเสียสละ

เวลาส่วนตัว เพื่อการท�างานอย่างแท้จริง ความประทับใจอย่างท่ี 2 คือ การคลี่คลายคดีท่ีมีความยาก ซึ่งหน่วยงานอ่ืน

ไม่สามารถคลี่คลายได้ เช่น คดีการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) ซึ่งหายไปนานกว่า 5 ปี ถึงแม้ว่าคดีนี้

ยังไม่เสร็จสิ้น แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถตามหาความจริงจนกระทั่งพบกระดูกของเขา และเมื่อน�าไปตรวจพิสูจน์ 

DNA แล้วพบว่า ตรงกับสารพันธุกรรมของมารดานายพอละจีฯ คดีนี้เป็นคดีที่พิสูจน์ได้ว่า ความทุ่มเทพยายามอย่างหนัก

ในหลาย ๆ วิธีไม่ท�าให้เราสูญเปล่า แม้ว่าในระหว่างการสืบสวนสอบสวนต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคนานัปการ แต่ผม

มีความประทับใจทุกครั้งเมื่อมีคนพูดว่าเรื่องน้ีท�าไม่ได้ เรื่องน้ันท�าไม่ได้ แต่กรมสอบสวนสวนคดีพิเศษสามารถท�าให้

เรือ่งดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ได้ ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น กล่าวคอื คดรีถหรทูีผ่มท�ามาโดยตลอด

จนประสบความส�าเร็จไปแล้วหลายคดี ซึ่งในการคลี่คลายคดีในแต่ละคดีน้ันเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นคดีท่ีมีความสลับ

ซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) แต่

เราก็สามารถด�าเนินคดีได้ส�าเร็จไปแล้วหลายคดี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคดีจะยังไม่เสร็จสิ้น แต่ผมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยังด�าเนินการในส่วนของคดีนี้อยู่เสมอจนถึงในขณะนี้

 ก้าวต่อไปของ DSI

 มุมมองอนาคตของผม คือ การน�าเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เช่น

การใช้อากาศยานไร้คนขับเก็บพยานหลักฐานในพื้นท่ีซึ่งมีข้อจ�ากัด แทนการลงพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ีที่อาจจะมีความเสี่ยง

อันตราย กล่าวคือ สิ่งที่ผมมุ่งหวัง คือ ท�าในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ให้มันเป็นไปได้หรืออาจกล่าวได้ว่า ผมอยากจะท�าให้

มนุษย์ธรรมดาเหาะเหินเดินอากาศได้ นั่นเป็นความมุ่งหวังจริง ๆ ท่ีผมอยากเห็น คือไม่ว่าคนร้ายจะอยู่ท่ีไหน ถ้า DSI 

ลงไปถึง จะต้องราบเป็นหน้ากลอง คือต้องท�างานได้แบบฉบัพลนั เฉยีบขาด และสามารถดแูลประชาชนในประเทศได้ในทนัที

 สิ่งที่อยากฝากถึงประชาชน

 DSI จะเป็นที่พึ่งที่คุณสามารถพึ่งได้ตลอดเวลา แม้ว่าในบางครั้ง เมื่อมีทุกข์ร้อนมาหาเรา แต่คดีของท่านอาจจะ

ไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ แต่เราจะพยายามประสาน และติดตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน ส่วนเร่ืองท่ี 2 

ผมอยากบอกท่านว่า ผมและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมที่จะอ�านวยความยุติธรรมที่เป็นความยุติธรรม

หมายความว่าจะด�าเนินการโดยตรงไปตรงมา และด�าเนินการตามหน้าท่ีของเรา รักษาความเป็นธรรมด้วยค่านิยมร่วม

ของเรา คือ เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

Innovation and Technology for Special Investigation

 ปัจจุบันค�าว่า “นวัตกรรม” (Innovation) เป็นเรื่องท่ีทุกองค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนมักจะพูดถึงกันอย่าง

แพร่หลาย เหตุผลคงเป็นเพราะทุกองค์กรตระหนักดีว่าโลกในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)

ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายท่ีถูกลงอย่างมาก ท�าให้ผู ้คนท่ัวโลกสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี

ได้อย่างกว้างขวางและง่ายยิ่งขึ้น จึงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การด�าเนินธุรกิจ และติดต่อสื่อสารบนโลก

ออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ จนท�าให้ทุกวันนี้เราได้ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล (Digital Age) อย่างเต็มตัว 

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้หลายองค์กรไม่สามารถท�างานในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป

จ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์กร โดยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนองค์กร (Digital Transformation) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI2 )

บลอ็กเชน (Blockchain3 ) คลาวด์ (Cloud4 ) บิก๊ดาต้า (Big Data5 ) และอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things : IoT6 )

รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย 5G7 ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมที่ส�าคัญในการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยใีนศตวรรษ

ที่ 21 อีกทั้งในปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาเป็นตัวเร่งให้ต้องรีบปรับตัวสู่

ความเป็นดิจิทัล (Digitize) เร็วยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่คนทั่วไปท�าเป็นปกติ หรือที่เรียกกันว่า New Normal เช่น 

การท�างานที่บ้าน (Work From Home) การประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Meeting Platform) 

การซื้อของออนไลน์ (Online Shopping) และการช�าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Payment) แทนการใช้เงินสด 

ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต แอปพลิเคชันช�าระเงินบนสมาร์ทโฟน (Mobile Wallet) และคิวอาร์โค้ด (QR Payment) เป็นต้น

พันต�ารวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์1

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
2 ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต
3 บล็อกเชน เป็นรายการระเบียนหรือบันทึก (record) ที่เพิ่มยาวขึ้นเรื่อยๆ โดยแต่ละรายการเรียกว่า บล็อก ซึ่งน�ามาเชื่อมต่อเป็นลูกโซ่ โดยตรวจสอบความถูกต้อง
และรับประกันความปลอดภัยโดยวิทยาการเข้ารหัสลับ
4 การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ คอื การใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ และทรพัยากรของเครือ่งคอมพวิเตอร์ของผูใ้ห้บรกิารผ่านอนิเทอร์เนต็ โดยสามารถเลือกก�าลังการประมวลผล 
จ�านวนทรัพยากรได้ตามความต้องการและสามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้
5 บิก๊ดาต้า คอื ชมุนมุของชดุข้อมลูทีม่ขีนาดใหญ่และความซับซ้อนมาก
6 อนิเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง หมายถงึ เครือข่ายของวัตถ ุอุปกรณ์ พาหนะ ส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงของอืน่ ๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับ
เครอืข่าย ฝังตวัอยู ่และท�าให้วัตถเุหล่านัน้สามารถเกบ็บนัทกึและแลกเปล่ียนข้อมลูได้
7 5G เป็นเครอืข่ายโทรศัพท์ไร้สายทีถ่กูพฒันาและเริม่ใช้ในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
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 การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดัีงกล่าวข้างต้น ถอืเป็นจดุส�าคญัท่ีท�าให้เกิดการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หรือนวัตกรรมด้านกระบวนการ

(Process Innovation) แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด หัวใจส�าคัญก็คือ นวัตกรรมนั้นต้องสามารถน�ามาใช้งานหรือ

ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน (Fixing Pain Point) ได้จริง ดังนั้นนวัตกรรมจึงมีความจ�าเป็นต่อทุกสาขาอาชีพ

ไม่เว้นแม้แต่งานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่มีความยุ่งยาก

และซับซ้อนมากกว่าคดีอาญาทั่วไป ซึ่งอาจมีการท�าลาย ปกปิด อ�าพราง หรือสร้างหลักฐานเท็จ รวมท้ังยังอาจมีการ

ตัดตอนเพื่อไม่ให้สาวไปถึงนายทุนหรือตัวการส�าคัญที่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสืบสวนสอบสวนในยุคดิจิทัล

ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ทีป่ฏเิสธไม่ได้ว่าอาชญากรจะมกีารน�าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการกระท�า

ความผิดมากขึ้น และมีการพัฒนารูปแบบวิธีการก่ออาชญากรรมท่ีหลากหลายและซับซ้อนข้ึน ตัวอย่างเช่น การพัฒนา

รูปแบบของอาชญากรรมไซเบอร์8 (Cyber Crime) เริ่มตั้งแต่การโจมตีเป้าหมายโดยใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer

Virus) ที่อาจส่งผลให้เข้าเปิดไฟล์ไม่ได้ ไฟล์หาย หรือไฟล์ถูกซ่อน ต่อมาได้เพิ่มรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

การหลอกลวงผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลแบบ Phishing, การใช้มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เป็นต้น จนกระทั่ง

ในปัจจุบัน อาชญากรได้น�าเอาเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning : ML)9 และปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence : AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ ท�าให้เกิดความเสียหาย

เป็นวงกว้างและรุนแรงมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากรายงานภัยคุกคามด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต (Internet Security

Threat Report) ของไซแมนเทค10 (Symantec) ท่ีเปิดเผยว่า ได้ตรวจพบภัยคุกคามใหม่บนเทคโนโลยี Cloud และ

Internet of Things (IoT) ที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยระบุว่าการให้บริการด้านบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล

บน Cloud จะกลายเป็นช่องทางให้เกิดความเสี่ยงใหม่ที่เรียกว่า Cloud Attack รวมทั้งอุปกรณ์ IoT ที่มีราคาแพง เช่น

รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) มีความเส่ียงที่จะตกเป็น

เป้าหมายใหม่ของอาชญากรรมไซเบอร์ เนื่องจากข้อมูลส�าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลความลับทางการค้า ล้วนถูกเก็บอยู่บนคลาวด์ (Cloud) สมาร์ทโฟน (Smartphone) และ

อุปกรณ์ IoT ต่างๆ แทบทั้งสิ้น จึงท�าให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ความไม่ปลอดภัยของสรรพสิ่ง” 

(Insecurityof Things) ซึง่นบัวนัจะยิง่ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ จงึถอืเป็นโจทย์ท่ีส�าคญัอย่างยิง่ของงานสืบสวนสอบสวน

ในศตวรรษที่ 21

8 อาชญากรรม(ทาง)คอมพวิเตอร์ หมายถงึ อาชญากรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
9 การเรียนรูข้องเคร่ือง เป็นการศึกษาอัลกอรทิมึของคอมพวิเตอร์ทีม่กีารพฒันา โดยอลักอรทิมึสร้างแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์จากข้อมลูตวัอย่าง เพือ่ทีจ่ะคาดการณ์
หรอืตดัสินใจได้อย่างชดัเจน
10 ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น เป็นบรษัิทเกีย่วกบัระบบการรกัษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นผูน้�าระดบัโลกด้านความปลอดภัยระบบจัดเกบ็ข้อมลูและการบรหิารระบบ
 เพื่อป้องกนัการโจมตทีีซั่บซ้อนบนอุปกรณ์ลูกข่าย ระบบคลาวด์ และโครงสร้างพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์
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 เมือ่อาชญากรรมมกีารพฒันารปูแบบและวธิกีารทีห่ลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้ จึงหลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะต้องอาศยั

“นวัตกรรมการสืบสวนสอบสวน” (Innovation for Investigation) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน

ให้ทันกับอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการสร้างนวัตกรรมส�าหรับงานสืบสวนสอบสวนน้ัน จ�าเป็น

ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางกฎหมาย การสืบสวนสอบสวน และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล มาผสมผสานกับความคิด

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการสร้างคุณค่าหรือประโยชน์ให้กับงานสืบสวนสอบสวน แต่การจะออกแบบ

นวัตกรรมให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนได้จริงน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการท�าความเข้าใจ

ถึงความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของผู ้ปฏิบัติงาน (User’s Needs) และผ่านการระดมความคิดสร้างสรรค์

เพือ่ให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ (New Solution) เราเรยีกกระบวนการดังกล่าวน้ีว่า “Design Thinking11”

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. Empathize การท�าความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงาน 2. Define การระบุปัญหา

ที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน 3. Ideate การระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ 4. Prototype การสร้างต้นแบบ

นวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหา และ 5. Test การน�าต้นแบบไปทดลองใช้งาน จากข้ันตอนท้ังหมดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 

หัวใจส�าคัญของ Design Thinking คือ Empathize เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นท่ีต้องท�าความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา

ที่แท้จริง (Pain Point) ของผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องอาศัยทักษะการตั้งค�าถาม การฟังอย่างไม่มีอคติ การสังเกตพฤติกรรม

และพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากพอ จึงจะตกผลกึเป็นปัญหาทีแ่ท้จรงิได้ แล้วจงึค่อยน�าไปสูก่ารระดมความคดิ

และสร้างต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป

 ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้เท่าทัน

ต่อความเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ และ

เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการวิจัยและพัฒนา กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดงาน

สัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime

Combating Conference and Contest) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “I4C” ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นิสิต

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่งผลงานเข้ามาประกวด

และน�าเสนอแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมดังกล่าว 

 จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอน�าผลงานและแนวความคิด

ในการสร้างนวัตกรรมบางส่วนในงาน I4C มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เห็นภาพของการน�าเทคโนโลยีมาออกแบบและพัฒนา

ให้เกิดนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน โดยขอแยก

ตามลักษณะงานในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ส�าคัญ ได้แก่ งานป้องกันอาชญากรรม งานสืบสวนและการข่าว 

งานสอบสวนปากค�า งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ งานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล และการพิสูจน์ยืนยันตัวตน

11 Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่อาศัยการท�าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และน�าความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
มาพัฒนาเพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆและนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยมีทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 2 แบบหลัก คือ แบบ Stanford d.school และแบบ UK Design 
Council (ในบทความนี้ใช้แบบ Stanford)
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  นวัตกรรมการป้องกันอาชญากรรม (Innovation for Crime Prevention)

 ในมิติของงานป้องกันอาชญากรรมนั้นถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมา

มีนวัตกรรมหนึ่งที่ใช้สนับสนุนงานป้องกันปราบปรามคดีพิเศษมาอย่างต่อเน่ือง น่ันก็คือ “ระบบแผนท่ีผ่านอินเทอร์เน็ต

(DSI Map)” โดยใช้ในการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่และแนวเขตที่ดินประเภทต่าง ๆ

และที่ส�าคัญคือสามารถตรวจสอบต�าแหน่งพ้ืนทีว่่าอยู่ในเขตสงวนหวงห้ามหรอืไม่ และเป็นแอปพลิเคชันที่ประชาชนทั่วไป

สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง หากมีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐหรือเขตหวงห้ามต่าง ๆ 

กส็ามารถน�าข้อมลูไปแจ้งต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ที ่อนัเป็นการป้องกนัการกระท�าความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ

และบางกรณยีงัสามารถน�ามาใช้ในการอ�านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชนได้ ตวัอย่างเช่น คดขีองนางสาวแพรวา ทีไ่ด้ขบัรถ

ไปชนรถตู้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวนหลายราย ศาลพิพากษาให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย แต่ท่ีผ่านมายังไม่มีการชดใช้

เนือ่งจากนางสาวแพรวาแจ้งว่าตนเองไม่มีเงนิสด โดยมเีพยีงทีด่นิผืนหนึง่ซึง่อาจตดิปัญหาเกีย่วกบัการบกุรุกทีป่่า จงึได้ร้องขอ

ให้กระทรวงยุติธรรมช่วยท�าการตรวจสอบที่ดินดังกล่าว ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้น�าอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

พร้อมด้วยระบบแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI Map) ไปด�าเนินการตรวจสอบท่ีดินดังกล่าวจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

 ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน DSI Map นั้น ได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคยส่งผลงานประกวดนวัตกรรมช่ือ “ระบบการแจ้งเตือนการบุกรุกพื้นท่ีป่าโดยใช้เทคนิค

การติดตามโทรศัพท์เคล่ือนที่” (Forest Area Intrusion Alert System using Mobile Tracking Technique) 

โดยมองเห็นข้อจ�ากัดของแอปพลิเคชัน DSI Map ว่ายังไม่สามารถแจ้งเตือนการบุกรุกได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) 

จึงได้น�าเทคนิคการระบุต�าแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนที่ของผู้ให้บริการ (Multilateration : MLAT) มาช่วยแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ซึ่งหากมีผู้บุกรุก (ผู้ใช้โทรศัพท์) เข้าไปในพื้นท่ีหวงห้าม ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที โดยแสดงวันเวลา

หมายเลขโทรศัพท์ และพิกัดต�าแหน่งของผู ้บุกรุกแบบเรียลไทม์ รวมท้ังมีระบบบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อใช้พิสูจน์ความผิดและด�าเนินคดีกับผู้บุกรุกต่อไป

 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดนวัตกรรมด้านการป้องกันอาชญากรรมทีน่่าสนใจอกีตวัอย่างหนึง่ คอื ผลงานของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ทีช่ือ่ว่า “ระบบการตรวจจบับคุคลต้องสงสัยเพือ่เฝ้าระวงัในพืน้ทีก่�าหนด”

(The Detection System of Suspected Person in Restricted Area) ซึ่งได้มองเห็นปัญหาของการปฏิบัติงาน

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่คีวามสุ่มเสี่ยงในการก่อเหตุรุนแรง เช่น การลอบวางระเบิด การลอบยิงเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นต้น ที่ผ่านมาทางราชการได้ท�าการเก็บข้อมูลของผู้ต้องสงสัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุดังกล่าวไว้เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการตรวจตราและเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุซ�า้อีก จึงมีแนวคิดในการน�ากล้องวงจรปิดและเทคโนโลยี

Image Processing มาพัฒนาเป็นระบบตรวจจับบุคคลต้องสงสัยในพื้นท่ีท่ีก�าหนดแบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคนิค

การตรวจจับลักษณะเฉพาะของใบหน้า (Face Detection) ที่ได้จากกล้อง CCTV มาผ่านกระบวนการเปรียบเทียบ

กับฐานข้อมูลใบหน้าผู้ต้องสงสัยที่ทางราชการเก็บไว้ หากตรงกันแล้วระบบจะแจ้งเตือนพร้อมส่งข้อมูลที่ตั้งกล้อง CCTV

ไปยงัเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องผ่านทางหน้าจอคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์มอืถือ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีเ่ข้าท�าการตรวจสอบรายละเอียด

หรือจับกุมตัวได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถน�าข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบย้อนหลังเพื่อค้นหา

บุคคลเป้าหมายหรือผู้ต้องสงสัยที่เข้ามายังพื้นที่ที่ก�าหนดได้อย่างรวดเร็ว และหากมีการพัฒนาเทคนิควิธีการปรับปรุง

คุณภาพและน�าเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบกรณีที่คนร้ายปกปิดอ�าพรางใบหน้า เช่น สวมหมวก

ใส่แว่นตา หรือใส่หน้ากากอนามัย ได้อย่างถูกต้องแม่นย�าแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่



  นวัตกรรมการสืบสวนและการข่าว (Innovation for Investigation and Intelligence)

 งานสืบสวนและการข่าว เป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมท้ังพฤติการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้น เพื่อทราบรายละเอียดของความผิดในแต่ละคดี โดยเฉพาะในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่า คดีปั่นหุ้น เป็นหนึ่งในคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องใช้ระยะเวลาอย่างมาก

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เนื่องจากมีบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นจ�านวนมากอีกท้ัง

ยังต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมากเพื่อน�ามาตรวจสอบ และวิเคราะห์ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น

ในตลาดหลักทรัพย์ ซี่งในปัจจุบันมีจ�านวนหุ้นในตลาดมากกว่า 1,000 หุ้น จึงเป็นโจทย์ปัญหาท่ีส�าคัญของการสืบสวน

ในคดีดังกล่าว

 ในปี 2560 ได้มีนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้น�าเสนอแนวคิด

นวัตกรรมที่ชื่อว่า “ระบบตรวจจับความผิดปกติในตลาดหลักทรัพย์” (Abnormally Stock Detection) โดยการรวบรวม

ข้อมูลย้อนหลังของหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน�ามาจัดท�าระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าหุ้นไหนมีแนวโน้ม

ที่จะมีการปั่นหุ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังมีระบบเฝ้าระวัง (Monitor) แนวโน้มที่น่าสงสัย และจัดเก็บข้อมูลส�าคัญ

ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และใช้เป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดี ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการสืบสวน

สอบสวนคดีดังกล่าวได้ โดยในปัจจุบันคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้น�าเทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาช่วยในการวิเคราะห์และตดิตามความถีก่ารเทรดหุน้ รวมทัง้สบืค้นหาความผดิปกตใินการซือ้ขายหุน้

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 นอกจากนี้ยังมีการสืบสวนหาข่าวบนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเว็บไซต์เกิดข้ึนมากมายหลายประเภท โดยเว็บไซต์

ทีเ่ราเข้าใช้งานส่วนใหญ่นัน้เรียกว่า Surface Web หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ World Wide Web ซึง่มเีพยีงแค่ 4% ของเวบ็ไซต์

ทั้งหมด และอีก 90% เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปรากฎในฐานข้อมูล Search Engine จึงท�าให้เราไม่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้

ด้วยวธิปีกต ิเรยีกว่า ดฟีเวบ็ (Deep Web) เช่น เว็บไซต์ทีใ่ช้งานเฉพาะเครือข่ายภายในองค์กร ส่วนทีเ่หลอือีก 6% เรยีกว่า

ดาร์กเน็ต (Dark Net) หรือดาร์กเว็บ (Dark Web12) เป็นเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติทั่วไป ต้องใช้ผ่าน

ช่องทางพเิศษ เช่น เครอืข่าย Tor Browser13 ซึง่เป็นการเข้าถงึแบบไม่ระบตัุวตน (Anonymous) และตรวจสอบย้อนกลับ

เส้นทางได้ยาก ดงันัน้เนือ้หาในดาร์กเว็บ (Dark Web) ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพตดิ ค้าอาวธุเถือ่น

ค้ามนุษย์ ซื้อขายมัลแวร์ ซื้อขายข้อมูลที่ถูกขโมยออกมา และการใช้ความรุนแรงกับคนหรือสัตว์ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น

กลุ่มอัลฟาเบย์ (AlphaBay Market14) เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่อยู่ในดาร์กเว็บ มีกิจกรรมหลักคือการค้ายาเสพติดโดยใช้

บิตคอยน์15 มีชาวแคนาดาเป็นเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ถูกจับกุมตัวและยึดอายัดทรัพย์สินรวมทั้งบิตคอยน์

รวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาท

12 เว็บมืด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจซ่อนอ�าพรางการเข้าถึง ปกปิดข้อมูลผู้อยู่เบื้องหลัง โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในเชิงผิดกฎหมาย (https://en.wikipedia.org/
wiki/Dark_web)
13 ย่อมาจาก The Onion Router เป็นซอฟต์แวร์เสรี (ฟรี) ที่ช่วยให้ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตแบบนิรนามได้ รวมทั้งช่วยให้สามารถเรียกดูเว็บไซต์บางแห่ง
ที่ถูกเซ็นเซอร์ได้ ด้วยการจัดเส้นทางแบบหัวหอม คือการจัดส่งการสื่อสารผ่านสถานีส่งต่อตามล�าดับๆ ที่เลือกโดยสุ่มและเข้ารหัสลับเป็นชั้นๆ (คล้ายหัวหอม)
14 เป็นเว็บไซต์ตลาดมืดออนไลน์ ท�างานด้วยระบบ hidden service of the Tor network อัลฟาเบย์ถูกปิดหลังต�ารวจเข้าจับกุมเว็บไซต์ใน Operation Bayonet 
(and also the Hansa market) ทั้งในสหรัฐ, แคนาดา, และ ประเทศไทย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2017 เจ้าของและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์คือ Alexandre Cazes
15 บิตคอยน์ (Bitcoin) เป็นสกุลเงินตราแบบดิจิทัลชนิดหนึ่ง
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  ด้วยเหตุที่ดาร์กเว็บ (Dark Web) เป็นส่วนของเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ยากและมีการปกปิดตัวตนผู้ใช้งาน รวมทั้ง

ยังมีจ�านวนมาก จึงท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานสืบสวนและค้นหาพยานหลักฐานในพื้นท่ีดังกล่าว โดยในปี 2562 

มีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�าเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการสืบสวนและหาข่าว

บนดาร์กเว็บ ที่ชื่อว่า ระบบตรวจจับและคัดแยกดาร์กเน็ตด้วยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝง และการเรียนรู้เชิงลึก

(Dark Net Crawler and Classification via Linear Discrimination Analysis (LDA) and Deep Learning 

System) โดยอาศัยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝง (LDA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ 

(Natural Language Processing : NLP)16 ซึ่งมีความสามารถในการช่วยจ�าแนกเนื้อหาต่าง ๆ ออกมาเป็นหมวดหมู่ได้

และใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อช่วยให้การจ�าแนกเนื้อหาที่มีปริมาณมาก ๆ  ท�าได้อย่างรวดเรว็

และมีประสิทธิภาพ โดยระบบการตรวจจับและคัดแยกดาร์กเว็บท่ีมีการเสนอขายกันส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศ

และมีราคาแพง อีกทั้งยังไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน จึงอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดซื้อระบบดังกล่าว ดังนั้น

หากมีการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถใช้งานได้จริง จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับดาร์กเว็บ

 นวัตกรรมการสอบสวนปากค�า (Innovation for Inquiry and Interrogation)

 ในมติิของงานสอบสวนนัน้ พนกังานสอบสวนมหีน้าทีใ่นการรวบรวมพยานหลกัฐานทกุชนดิเท่าทีจ่ะท�าได้ เพือ่ทราบ

ข้อเท็จจรงิและพฤตกิารณ์ต่าง ๆ เกีย่วกบัความผดิในคด ี เพือ่จะรู้ตวัผูก้ระท�าความผดิและพสูิจน์ความผิดหรอืความบรสุิทธิ์

ของผูต้้องหา ซึ่งการบันทึกค�าให้การหรือถามปากค�าถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของพนักงานสอบสวน ไม่ว่าจะเป็น

การบันทกึปากค�าผูร้้องทกุข์ ผูต้้องหา และพยานบคุคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสอบสวนคดพีเิศษ นอกจากจะมีความยุง่ยาก

และสลับซับซ้อนแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาการสอบสวนปากค�าบุคคลจ�านวนมาก เช่น คดีแชร์ลูกโซ่ คดีการค้ามนุษย์

เป็นต้น ประกอบกับผู้ให้การแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องอายุ อาชีพ เพศ การศึกษา และอุปนิสัยใจคอ นอกจากนี้

ในระหว่างการสอบปากค�ายังต้องสังเกตพฤติกรรมและจับประเด็นถ้อยค�าที่อาจโกหกหรือให้การเท็จอีกด้วย ดังนั้น

ในการสอบปากค�าบุคคลจงึต้องอาศยัประสบการณ์และศิลปะในการซกัถาม หากมเีครือ่งมอือปุกรณ์มาช่วยอ�านวยความสะดวก

หรือลดภาระให้กับพนักงานสอบสวนได้ ก็จะท�าให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ในงาน I4C ปี 2561 มีผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสอบปากค�าของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ชุดอุปกรณ์สนับสนุนการสอบสวนอัจฉริยะ (Smart Investigation Support Kit)”

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแว่นตาที่สามารถบันทึกภาพและเสียงระดับความคมชัดสูงในขณะสอบปากค�า และสามารถเชื่อมต่อ

กับอุปกรณ์แท็บเล็ตได้ โดยในแท็บเล็ตจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้หลักการ Auto Speech Recognition ในการแปลงค�าให้การ

ของบุคคลออกมาเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระบบ Voice Typing ของ Google Docs นอกจากนี้

ยังมีการแสดงผลบนอุปกรณ์และสามารถช่วยวิเคราะห์ค�าถามที่เหมาะสมในระหว่างการสอบปากค�าโดยอาศัยเทคโนโลย ี

Machine Learning ซึ่งผู้ใช้ต้องป้อนประเด็นค�าถามที่ต้องการเข้าไปเพื่อให้โปรแกรมท�าการประมวผลแล้วแสดง

เป็นลักษณะของค�าพูดและวิธีการถามที่มีโอกาสได้รับค�าตอบท่ีตรงประเด็นมากท่ีสุด โดยประเมินผลจากข้อมูลส่วนตัว

เช่น เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องในคดี ครอบครัว และประวัติการกระท�าความผิด อีกท้ังยังมีการวิเคราะห์ร่วมกับ

การตอบค�าถามก่อนหน้า ซึ่งหากมีการพัฒนาเป็นต้นแบบ และน�ามาทดสอบ ปรับปรุง ลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ จนสามารถ

น�ามาใช้ประมวลผลได้อย่างถูกต้องและแม่นย�าแล้ว จะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนปากค�า

ได้อย่างมาก

16 เป็นการศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษาคอมพิวเตอร์และภาษา(ธรรมชาติ)มนุษย์ ในเชิงที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถด�าเนินการวิเคราะห์และแปลงข้อมูล
ภาษาธรรมชาติได้
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 นวัตกรรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (Innovation for Crime Scene Investigation)

 ในส่วนงานตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ ถือเป็นข้ันตอนทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของกระบวนงานสบืสวนสอบสวน เนือ่งจากต้องมี

การวางแผนและจัดก�าลังเจ้าหน้าที่เข้าไปยังสถานที่เป้าหมาย เช่น บ้านผู้ต้องหา บ้านผู้ต้องสงสัย โกดังหรืออาคาร

บรษิทัต่าง ๆ  เพื่อท�าการตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยในการตรวจค้นแต่ละครัง้ต้องมคีวามละเอยีด

รอบคอบในการค้นหา จัดเก็บ และบันทึกรายละเอียดพยานหลักฐาน ท�าให้ต้องเสียเวลาอย่างมากในการตรวจค้น และ

ในบางกรณีอาจเข้าไปยังสถานที่เป้าหมายได้เพียงครั้งเดียว หรืออาจมีการเคลื่อนย้ายหรือท�าลายพยานหลักฐานส�าคัญได้

ดังนั้นโจทย์ส�าคัญของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ก็คือ ท�าอย่างไรจึงจะสามารถจ�าลองภาพสถานท่ีตรวจค้นหรือสถานที่

เกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกรายละเอียดของพยานหลักฐาน สภาพแวดล้อม จุดที่ตั้ง

พยานหลักฐาน และการวัดระยะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันความโปร่งใสในการตรวจค้น และเพื่อป้องกัน

การโต้แย้งหรือร้องเรียนต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการตรวจค้น 

 ในต่างประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) เพื่อมาท�าหน้าท่ีในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ

แทนมนุษย์ สามารถวัดระยะและบันทึกสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเกิดเหตุได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดระยะเวลา และ

ข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการท�างานของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญยังสามารถน�าข้อมูลที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์

สถานทีเ่กดิเหตุย้อนหลงัได้ และใช้เป็นหลกัฐานประกอบส�านวนการสอบสวนหรอืการพจิารณาชัน้ศาลได้ โดยในการประกวด

นวัตกรรมในงาน I4C ปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�าเสนอผลงานเร่ือง 

“หุ่นยนต์จ�าลองภาพสามมิติิของสถานที่เกิดเหตุ (3D Crime Scene Reconstruction Robot)” โดยใช้เทคโนโลยี 

Robot Operating System (ROS)17 เข้ามาช่วยในการจัดการระบบของหุ่นยนต์ในการสร้างแบบจ�าลองสถานที่เกิดเหตุ

แบบภาพสามมิติ และใช้ ROS Navigation Stack ช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ 

หากมกีารพฒันานวตักรรมดงักล่าวให้สามารถท�างานตรวจสถานทีเ่กิดเหตไุด้อย่างถกูต้องและแม่นย�าแล้ว ยังอาจน�าไปประยกุต์

ใช้ในการเข้าไปส�ารวจและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงแทนมนุษย์ได้ เช่น การตรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นต้น 

17 ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์



 นวัตกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Innovation for Digital Forensics)

 งานสืบสวนสอบสวนในทุกวนันี ้หลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องเก่ียวข้องกบัพยานหลกัฐานดจิทิลั (Digital Evidence) แต่

ปัญหาส�าคัญของพยานหลักฐานดิจิทัลคือ การถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือท�าให้เสียหายได้โดยง่าย จึงจ�าเป็นต้องอาศัย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) เข้ามาช่วยในการแสวงหา และ

รวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล เพื่อไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พยานหลักฐานต้นฉบับ โดยพยานหลักฐานที่ได้จาก

การตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์ (Computer Forensic) โทรศัพท์มือถือ (Mobile

Forensic) กล้องวงจรปิด (CCTV Forensic) รวมถึงการเก็บพยานหลักฐานท่ีอยู่บนเว็บไซต์หรือส่ือสังคมออนไลน์

(Social Media) สามารถช่วยในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานท่ี และข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้

จากการสืบสวนสอบสวน เพื่อท�าให้เห็นภาพรวมของคดีได้ชัดเจนย่ิงข้ึน เช่น ท�าให้ทราบว่าใครเป็นหัวหน้าหรือนายทุน

ที่อยู่เบื้องหลัง ใครเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ มีการแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่กันอย่างไร มีรูปแบบหรือช่องทาง

ในการติดต่อสื่อสารหรือสั่งการอย่างไร และมีเส้นทางการเงินหรือวิธีในการฟอกเงินอย่างไร รวมท้ังมีมูลเหตุจูงใจอะไร

ในการกระท�าความผิด (ตามกฎ 5W1H )18 ดังนั้นพยานหลักฐานดิจิทัลจึงถือเป็นจิกซอร์ (Jigsaw) หรือจุดเชื่อมที่ส�าคัญ

ในการยืนยันตัวผู้กระท�าความผิด และพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้เป็นอย่างดี

 ตัวอย่างเช่น ในคดีเปรี้ยวฆ่าหั่นศพ มีเพ่ือนคนหน่ึงของเปรี้ยวน�าโทรศัพท์ของผู้ตายไปขายในห้างสรรพสินค้า

แห่งหนึ่ง โดยให้การปฎิเสธว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมหรือรู ้เห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรม จึงได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ

โดยขอให้กระทรวงยติุธรรมและกรมสอบสวนคดพีเิศษช่วยน�าโทรศพัท์มอืถอืของตนไปท�าการตรวจสอบ จากผลการตรวจพสิจูน์

โทรศัพท์ (Mobile Forensic) พบข้อมูลหลักฐานการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Account) ของอีเมล (Email) และ

โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook, Line ซึ่งมีความสอดคล้องกัน จึงสันนิษฐานได้ว่า

น่าจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้จริง ส่วนในประเด็นการที่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนั้น ตรวจพบว่า

โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ที่ร้านสปาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้อง

กับภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ในร้านดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันได้ว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่

ในสถานที่เกิดเหตุจริง แต่จะยืนยันได้อย่างไรว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระท�าความผิดนี้หรือไม่ จากการวิเคราะห์ข้อความ

การสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน Line ตามล�าดับเวลา (Timeline) ท�าให้เชื่อได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือรู้เรื่องการฆาตกรรมนี้

มาก่อน
18 วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมและน�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญ ได้แก่ Who What Where When Why How
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 ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) ต้องมีกระบวนการท�างานที่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในชั้นศาล กล่าวคือ ต้องสามารถ

ยืนยันได้ว่าหลักฐานที่น�ามาตรวจสอบนั้นเป็นหลักฐานช้ินเดียวกับท่ีเก็บมาจากสถานท่ีเกิดเหตุจริง (Authentication)

และไม่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูใด ๆ ไปจากเดิม (Integrity) ซ่ึงการจะยนืยนัคณุสมบตัทิัง้สองข้อนีไ้ด้นัน้ ต้องอาศยัหลกัการ

“ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน” (Chain of Custody) หมายถึงข้อมูลท่ีระบุรายละเอียดของพยานหลักฐานและ

การส่งต่อพยานหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องมีการบันทึกไว้เริ่มตั้งแต่เมื่อพยานหลักฐานชิ้นนั้นถูกเก็บมา

จากทีเ่กดิเหตมุาอยูใ่นความครอบครองของเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จนถึงเมื่อสิ้นสุดคดี เพือ่ยืนยันได้ว่าในระหว่างการครอบครอง

พยานหลักฐานชิ้นนั้นได้ถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน ได้ถูกน�าไปท�าอะไรบ้าง มีปัจจัยที่จะท�าให้พยานหลักฐานเปลี่ยนแปลงหรือไม่

และได้ส่งต่อให้กับบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อวันเวลาใด

 ในงาน I4C ปี 2562 พบว่ามีนวัตกรรมหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of

Custody) ซึ่งคิดค้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีช่ือผลงานว่า “บล็อกเชน

ส�าหรับหลักฐานสื่อผสมแบบกระจาย” (Blockchain for Distributed Multimedia Evidences) โดยได้น�าเทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain)19 ที่ชื่อว่า Ethereum เป็นตัวรับประกันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลพยานหลักฐาน

ในโลกดิจิทัล จึงท�าให้ผู้ใช้งานเกิดความเชือ่มัน่ในการน�าพยานหลกัฐานไปใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนและการพจิารณา

ในชั้นศาล อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนไปอีกขั้นหนึ่ง

 

 นวัตกรรมการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Innovation for Identification)

 นวตักรรมการยนืยนัตัวตนโดยใช้ไบโอเมตรกิซ์ (Biometrics) เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยทีางด้านชวีภาพและ

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยในปัจจุบันการพิสูจน์ยืนยันตัวตนผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุประสบปัญหา

ความล่าช้าและไม่สะดวก เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีจึงไมมีระบบตรวจสอบยืนยันบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ

ท�าให้เกิดชองโหว่ให้ผู้ต้องสงสัยพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือจับกุม ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

เป็นไปด้วยความยากล�าบาก

19 ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการท�าธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ



 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้มีนักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแนวคิด

นวัตกรรมที่ชื่อว่า “ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือบุคคลออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน” (Online Fingerprint Identification

System using Smartphone) โดยอาศัยเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน (Smartphone) ในปัจจุบัน และการแพร่หลาย

ของอุปกรณ์ในกลุ่มอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) น�ามาสร้างระบบการตรวจสอบลายน้ิวมือ

ที่ท�างานแบบออนไลนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งท�างานร่วมกับเครื่องสแกนลายน้ิวมือแบบ IoT ท่ีเช่ือมต่อ

กับสมาร์ทโฟนแบบ USB OTG20 ท�าให้สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือนอกสถานที่ และถ่ายรูปผู้ต้องสงสัยพร้อมระบุพิกัด

GPS ที่พบเจอได้ โดยมีการส่งข้อมูลที่จ�าเป็นกลับสู่หน่วยงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ระบบได้ที่ออกแบบให้สามารถ

บูรณาการท�างานร่วมกับระบบฐานข้อมูลเดิมของหน่วยงานในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส ท�าให้สะดวกต่อการพัฒนาต่อยอด

รวมทั้งยังอาจน�าไปใช้ร่วมกับระบบของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบหมายจับ ระบบทะเบียน

ประวัติอาชญากร หรือระบบฐานข้อมูลใบขับขี่

 นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีนวัตกรรมการยืนยันตัวตนโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)21 และ Virtual

Reality (VR)22 ซึ่งในประเทศจีนได้น�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาออกแบบเป็นแว่นตาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ

สวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน และสามารถส่งข้อมูลภาพใบหน้าท่ีพบเห็นไปตรวจเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหมายจับได้ทันที

ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่เจอคนร้ายที่มีข้อมูลภาพใบหน้าที่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบหมายจับ ระบบจะท�าการแจ้งเตือนเพือ่ให้

สามารถตรวจสอบหรอืจบักมุตวัคนร้ายได้อย่างทนัท่วงท ีนอกจากนีเ้ทคโนโลยีดงักล่าวยงัถกูน�ามาใช้ในการฝึกความเชีย่วชาญ

ในการใช้อาวุธปืน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถก�าหนดสถานการณ์จ�าลอง (Simulation)23 ในรูปแบบต่าง ๆ  เสมือนว่า

อยู่ในเหตุการณ์จริง

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอย่างย่ิงในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้เท่าทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรูปแบบอาชญากรรมที่มี

ความหลากหลายและยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น แต่การจะสร้างนวัตกรรมให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในงานสืบสวน

สอบสวนได้จริงนั้น ไม่ได้อาศัยองค์ความรู ้ทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่จ�าเป็นต้องอาศัยการท�าความเข้าใจ

ถึงความต้องการ (Empathize) และปัญหาที่แท้จริง (Pain Point) ของผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน โดยต้องมีการ

ระดมสมองอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) อันจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจ�าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมท่ีเปิดรับการลองผิดลองถูก (Trial and Error) เพื่อเปิดโอกาส

ให้บุคลากรในหน่วยงานมีพื้นที่หรือโอกาสในการสร้างนวัตกรรมการสืบสวนสอบสวน (Innovation for Investigation) 

อันจะสามารถรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

20 USB OTG คือ USB On-The-Go เป็นวิธีการท�าให้มือถือของเรานั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น Card Reader / Flash Drive / Mouse / 
Keyboard / Joy-stick เป็นต้น
21 ความเป็นจริงแต่งเติม เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่ง
ถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวก
ซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง
22 ความเป็นจริงเสมือน คือ ทัศนียภาพรอบทิศทางที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ จ�าลอง และถ่ายทอดความรู้สึก และประสบการณ์ ดั่งอยู่ในโลกเสมือนจริง การรับชม
ความเป็นจริงเสมือนจ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์รับชมซึ่งรับสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์
23 เป็นกระบวนการออกแบบจ�าลอง (Model) ของระบบจริง (Real System) แล้วด�าเนินการทดลองเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริง และวิเคราะห์ผลลัพธ์
ที่ได้จากการทดลองก่อนน�าไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป
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1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ ผู้อ�านวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 1 กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
กระทรวงยุติธรรม
2 ขอบคุณภาพจาก Thai PBS/MONO29 NEWS/The Power Network

คดีแชร์แม่มณี : บทเรียนความเสียหายพันล้าน 

สู่การพัฒนาระบบการป้องกันแชร์ลูกโซ่ออนไลน์

 ห้วงรอยต่อปี 2562 – 2563 ปรากฏข่าวในคดีความผิดแชร์ลูกโซ่ กรณีแชร์แม่มณี ซึ่งเป็นคดีที่สื่อมวลชน

ในประเทศให้ความสนใจ เนื่องจากกลุ ่มผู ้กระท�าความผิดท่ีสามารถหลอกลวงเหย่ือให้ลงทุนในแชร์ลูกโซ่ดังกล่าว

ทั้งประเทศประมาณ 5,000 ราย โดยมีการสอบสวนผู้เสียหายเข้าส�านวนได้จ�านวน 2,533 ราย และมูลค่าความเสียหาย

พันกว่าล้านบาทในช่วงเวลาเพียง 8 เดือน หากถอดบทเรียนในยุคสังคมออนไลน์ที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

ก็จะพบว่าส่วนใหญ่หลงเชื่อการสร้างภาพ เชื่อคนใกล้ชิดชักชวนเสพข่าวสารการลงทุนผ่านโลกออนไลน์ ประกอบกับ

ความโลภ และความไม่รู ้ มาเจอกัน ประชาชนท่ีเช่ือและลงทุนจะตกอยู่ในสถานะเหย่ือแชร์ลูกโซ่ได้ง่าย รวมทั้ง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารตดิต่อสือ่สารจะเป็นปัจจยัส่งเสรมิให้การหลอกให้ลงทนุสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ 

ถ้าเปรยีบให้เหน็ภาพก็เสมอืนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจบุนักม็ไิด้แตกต่าง ซึง่ผูที้ไ่ด้รบัแรงกระทบจากผลของมนั

ล้วนตกอยู่ในภาวะอันตรายทั้งสิ้นเหยื่อแชร์ลูกโซ่จ�านวนมากแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

 อย่างไรก็ตาม การหยุดยั้งการแพร่ระบาดของแชร์ลูกโซ่กับการหยุดย้ังการแพร่กระจายของโรคระบาด

ก็เช่นเดียวกัน ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เฉียบขาดและรวดเร็ว และต้องใช้ยาแรงในการบริหารจัดการ

เพื่อหยุดยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดเช่นเดียวกันด่ังท่ีได้ ยกตัวอย่างเปรียบเทียบมาแล้ว ในข้างต้น คดีแชร์แม่มณี

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพียง 70 วัน ผู้เขียนในฐานะเลขานุการ

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2563 คดีแชร์แม่มณี โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้มีการบูรณาการระดมสรรพก�าลังของคณะพนักงานสอบสวนที่มาจากทุกกองคดี การใช้เทคโนโลยีทุกด้าน ในการ

สืบสวนสอบสวนมีรูปแบบนวัตกรรมใหม่ด้านการสอบสวนเกิดขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการท�าคดีพิเศษ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นางนันท์นภัส เกยุราพันธุ์1
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 คดแีชร์แม่มณ ีคดพีเิศษที ่150/2563 โดยนางสาววันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือเดียร์ หรือแม่มณี ผู้ต้องหา กับพวก

มีมูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาท มีผู้เสียหายทั้งประเทศกว่า 5,000 ราย เกิดขึ้นในช่วงวันที่  31 มีนาคม 2562

ถึง 30 ตุลาคม 2562 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่า 130 ล้านบาท ซึ่งได้แจ้งข้อหา

ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง

น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีรูปแบบการลงทุน คือชวนให้น�าเงินมาออมไว้กับแม่มณี ซึ่งกระท�าไปเพื่อจูงใจให้ประชาชน

เกิดความสนใจและมีความเชื่อมั่น ในการน�าเงินมาลงทุน โดยกลุ่มผู้ต้องหามิได้น�าเงินไปลงทุนแต่อย่างใด แต่น�าไป

เพือ่หมนุเวยีนเงนิของผูห้ลงเชือ่ลงทนุรายใหม่และรายเก่า มาหมนุเวยีนจ่ายให้กบัผูล้งทนุรายก่อน ๆ และผูล้งทนุรายปัจจบุนั

ที่ครบก�าหนดมีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการโฆษณาในสังคมออนไลน์ Facebook ว่าแม่มณีท�าธุรกิจประสบความส�าเร็จ

หลายด้าน มธุีรกจิหลายอย่างอาทิห้างทองแม่มณ ีผู้จัดรายการทีวี ปลาร้าแม่มณี และธรุกจิ ขายเคร่ืองส�าอาง สร้างภาพว่า

เป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จจึงได้มีการระดมทุนโดยตกลงจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 93 ต่อเดือนของเงินลงทุน 

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน ซึ่งต่อมามิได้มีการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนคืนท�าให้มีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจ�านวนมาก

เป็นคดีแชร์ลูกโซ่คดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาคปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารปูแบบการระดมเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน

ได้พัฒนารูปแบบการกระท�าความผิดไปอีกขั้นหน่ึง โดยใช้ส่ือออนไลน์และเทคโนโลยีในการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน

ให้มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย ตามภาวะเศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และได้ขยายตัวออกไป

หลอกลวงประชาชนในวงกว้าง  และจะเพิม่มากขึน้ในอนาคต เนือ่งจากทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการกระท�าความผดินัน้มเีป็นจ�านวนมาก

จึงเป็นแรงจูงใจ หรือสิ่งล่อใจ ทั้งนี้ มีประชาชนหลงเชื่อเข้ามาร่วมลงทุนเป็นจ�านวนมาก 

 คดีแชร์แม่มณี เป็นบทเรียนที่ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่า ท�าไมแชร์ลูกโซ่ถึงยังคงมีอยู่และแพร่กระจาย อย่างรวดเร็ว

เพราะแชร์ลูกโซ่อาศัยปัจจัยท่ีเกิดจากความโลภ ความไม่รู ้ และความไว้เนื้อเชื่อใจ โอนเงินให้แม้กระทั่งคนที่ไม่รู ้จัก

เป็นการส่วนตัว เทคโนโลยีท�าให้มิจฉาชีพเข้าถึงเหย่ือได้ง ่าย และมิจฉาชีพก็ปรับตัวมา ในรูปแบบใหม่ ๆ เสมอ 

ท�าอย่างไรที่จะต่อสู้กับแชร์ลูกโซ่ในยุคออนไลน์ได้ ค�าตอบท้ายที่สุดคือเราคงต้องใช้ระบบออนไลน์เช่นกันในการป้องกัน

และปราบปรามแชร์ลูกโซ่ 

 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดตามพระราชก�าหนด

การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชนชน พ.ศ. 2527 หรือแชร์ลูกโซ่ เป็นวาระแห่งชาติ โดยมมีาตรการเร่งด่วนให้บรูณาการ

ท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และให้มีมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนมิให้

ตกเป็นเหยื่อ แชร์ลูกโซ่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีประชาชนหลงเชื่อเข้ามาร่วมลงทุนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการหลอกลวงผู้ที่ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และถูกจูงใจด้วยผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูง 
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 การระดมเงินจากคนหมู่มากด้วยการเสนอผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง อาศัยกลอุบายทางการลงทุนในแบบท่ี

เป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ความสนใจ กระบวนการฉ้อโกงประชาชนของเหล่ามิจฉาชีพได้มีการหลอกลวงประชาชนซึ่งได้

มีการพัฒนา การปรับกลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนหลงเข้ามาเป็นเหยื่อ โดยใช้เทคนิควิธีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีมยัใหม่

เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้กลยทุธ์ทีส่ลบัซบัซ้อน การให้ข้อมลูทีไ่ม่ชัดเจน เน้นการระดมทนุ

ไม่จ�ากัด การรับรองผลตอบแทนสูง การสร้างภาพอบรมสัมมนาโดยอ้างว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมลงทุนด้วยจุดประสงค์

เพื่อท�าให้ประชาชนทั่วไป เกิดความรู้สึกมั่นใจมากข้ึนในผลตอบแทนท่ีจะได้รับเป็นการด�าเนินธุรกิจท่ีโฆษณาชวนเชื่อ

ในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากธนาคารหรือการลงทุน ส่งผลให้มีผู้เสียหายรวมหลายหมื่นรายต่อปี ถือเป็น

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิประเภทหนึง่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เกดิเป็นปัญหาสงัคม

และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอย่างร้ายแรง 

 แชร์ลูกโซ่เป็นการฉ้อโกงประชาชนซึ่งมีรูปแบบการหลอกลวงให้เหย่ือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ

ไม่เน้นการจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ แต่จะอ้างว่ามีผลตอบแทนสูงโดยใช้วิธีน�าเงินของผู้สมัครรายหลังไปจ่าย

ค่าตอบแทน ให้กับผู ้สมัครรายแรก ๆ และจะหยุดจ่ายค่าตอบแทนในเวลาต่อมาแล้วปิดกิจการพร้อมน�าเงินท่ีได้

จากสมาชิกหนีไป ท�าให้เกิดความเสียหายลุกลามใหญ่โตในเวลาอันรวดเร็ว มีผู้เสียหายจ�านวนมาก ถือเป็นการฉ้อโกง

ประชาชนและเป็นความผิดตามพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  อย่างไรก็ตาม

สถานการณ์กรณีแชร์ลกูโซ่กลบัทวคีวามรนุแรง ปัจจุบนัมกีารแพร่ระบาดอย่างหนกัของแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ซึง่ใช้โซเชยีลมเีดีย

การหาเพื่อนใหม่หรือการสร้างเครือข่ายในติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม้จะไม่เคยพบหรือรู้จักกันมาก่อน

เกิดการพูดคุยผ่านทางแช็ตแม้จะไม่เคยพบตัวหรือเห็นหน้ากันจริง ๆ ก็ตามเห็นเพียงภาพที่ปรากฏเป็นภาพโพรไฟล์ 

ในไลน์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ เกิดการพูดคุยสนิทสนมกันระดับหนึ่ง น�าไปสู่การชักชวนร่วมลงทุนทั้งการลงทุนจริงและตั้งใจ

หลอกลวงท�าให้เกิดความเสียหายจากแชร์ลูกโซ่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมากมาย

 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 มีคดีพิเศษเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

มลูค่ารวมกว่า 28,000 ล้านบาท แนวโน้มสถติิคดพีเิศษทีม่แีนวโน้มพุง่สงูข้ึนอย่างรวดเรว็เฉพาะปี 2563 มจี�านวนผูเ้สยีหาย

จากคดีแชร์ลูกโซ่  24,000 คน มูลค่าความเสียหาย 12,000 ล้านบาท
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  การออกแบบแอปพลเิคชนัในอนาคตเพือ่ป้องกนัปราบปรามแชร์ลกูโซ่ออนไลน์ 

 

 การป้องกนัประชาชนรายใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือแชร์ลกูโซ่ และแชร์ลกูโซ่ออนไลน์ถอืเป็นความท้าทายของหน่วยงาน

ภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันปราบปรามแชร์ลูกโซ่ การที่ประชาชนถูกหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ การคิดค้น

ระบบการป้องกันแบบออนไลน์เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหย่ือมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องอาศัยเทคโนโลยี

ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายอาจเป็นในรูปแบบแอปพลิเคชันซึ่งใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม

แชร์ลูกโซ่ออนไลน์ ซึง่ ณ ปัจจบัุน ผูเ้ขยีนอยูร่ะหว่างการขออนมุติัทนุวจิยัของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม เพื่อที่ต่อไปจะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปและประวัติการชักชวนของบุคคลหรือองค์กรอาชญากรรม

ที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายมีอัตราความเสี่ยงสูง ว่าเข้าข่ายลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่ก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่

ผู้ลงทุนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบแชร์ลูกโซ่แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งออนไลน์

ตลอดเวลาถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถลดปริมาณเหยื่อแชร์ลูกโซ่ได้มากกว่าร้อยละ 80 โดยถอืเป็นความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน

บทเรียนจากคดีแชร์แม่มณีสอนสังคมว่าแชร์ลูกโซ่ใช้อะไรเป็นตัวล่อเหยื่อ 4 ประเภท

1. ใช้ผลตอบแทนสูงเป็นตัวล่อเหยื่อ

2. ใช้สื่อออนไลน์ เทคโนโลยีที่ท�าให้คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นตัวล่อเหยื่อ

3. ใช้คนใกล้ชิด คนรู้จักเป็นตัวล่อเหยื่อ

4. ใช้ความโลภความไม่รู้ของคน เป็นตัวล่อเหยื่อ
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แนวทางการสืบสวนคดีฟอกเงิน

 ในการด�าเนินคดีฟอกเงินนั้น มีการด�าเนินการ 2 ส่วนด้วยกัน คือ การด�าเนินคดีทางแพ่ง หรือเรียกว่า มาตรการ

ทางแพ่ง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการ

ส่วนอีกมาตรการหนึ่ง คือ การด�าเนินคดีอาญา ซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ด�าเนินคดีมูลฐาน

เป็นผู้รับผิดชอบ (ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ข้อ 4) โดยในการด�าเนินคดีนั้น มีแนวทางในการสืบสวนสอบสวน ดังนี้

 1. พิจารณาความผิดมูลฐาน การจะด�าเนินคดีฟอกเงินได้นั้น จะต้องมีการด�าเนินคดีความผิดมูลฐานตามท่ี

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 หรือกฎหมายบางฉบับบัญญัติให้

เป็นความผิดมูลฐาน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น ซึ่งในการพิจารณาความผิดมูลฐานน้ี จะต้องพิจารณา

ด้วยว่า เหตุเกิดเมื่อใด เพราะความผิดมูลฐานแต่ละข้อนั้น บัญญัติไว้เป็นความผิดมูลฐานในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น

ในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่า ความผิดที่ด�าเนินคดีน้ัน เป็นความผิดท่ีก�าหนดไว้ตามมาตรา 3 หรือกฎหมายฉบับดังกล่าว

ได้ระบุให้เป็นความผิดมูลฐานหรือไม่ จากนั้นมาพิจารณาต่อไปว่า ในช่วงเกิดเหตุนั้นได้มีการบัญญัติกฎหมายให้ความผิด

ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานหรือไม่ ถ้าการกระท�าความผิดเกิดก่อนท่ีกฎหมายจะบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐาน 

จะไม่สามารถด�าเนินคดีอาญาข้อหาฟอกเงินได้ แต่ในส่วนมาตรการทางแพ่งสามารถด�าเนินการได้

 2. พิจารณาว่าทรัพย์หรือผลประโยชน์ท่ีผู้กระท�าผิดได้ไปจากการกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงินคือ

การที่น�าทรัพย์หรือผลประโยชน์ใดทีไ่ด้มาจากการกระท�าความผดิมลูฐานไปได้ด�าเนนิการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติั

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพราะทรัพย์หรือผลประโยชน์ดังกล่าว คือจุดเริ่มต้นของการด�าเนินคดี

ฟอกเงิน เพราะผู้กระท�าผิดจะต้องน�าทรัพย์ดังกล่าว ไปด�าเนินการตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 5 เช่น การยักย้ายถ่ายเท

การแปรสภาพทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน จะต้องติดตามทรัพย์ดังกล่าว ว่าไปอยู่ที่ใคร เช่น

มีการโอนทรัพย์ต่อไปยังผู้ใด เป็นต้น หรือแปรสภาพเป็นอะไร เช่น แปรสภาพจากเงินที่ได้มาแล้วน�าไปซื้อที่ดินหรือบ้าน

เป็นต้น แต่การที่จะต้องตรวจสอบไปถึงชั้นใดบ้างนั้น มีแนวทางในการด�าเนินทาง 2 แนวทาง คือ

  2.1 ไม่สามารถแยกเงินหรือพิสูจน์เงินที่ได้จากการกระท�าความผิดได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้กระท�าผิดโอน

เงนิท่ีได้จากการกระท�าความผดิ เข้าไปในบญัชเีงินฝากของนายด�า จ�านวน 1,000 บาท แต่เงินที่มีอยู่เดิมในบัญชีของนายด�า

มอียูจ่�านวน 10,000 บาท จากน้ันมกีารโอนเงนิออกจากบญัชนีายด�า 11 คร้ัง ครัง้ละ 1,000 บาท เช่นนีจ้ะไม่สามารถแยกได้ว่า

เงินที่มาจากการกระท�าความผิดคือยอดเงินจ�านวนใด เพราะอาจจะเป็นเงินที่มีอยู ่ในบัญชีเดิมของนายด�าก็ได้ 

ซึ่งหลักการในการด�าเนินคดีฟอกเงิน จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตลอดสายของเส้นทางการเงินที่ด�าเนินคดีนั้นเป็นเงินที่ได้จาก

การกระท�าผิด หรือมีส่วนของเงินที่ได้มาจากการกระท�าความผิดมูลฐานรวมอยู่ด้วย หากพิสูจน์ไม่ได้ก็จะหยุดอยู่ในชั้นนี้

พันต�ารวจตรี อนุชา รัศมี1

1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ ผู้อ�านวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 3 กองคดคีุม้ครองผูบ้รโิภค กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) กระทรวงยตุธิรรม
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  2.2 มีธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายมารองรับ เช่น นายแดงขายที่ดินให้กับนายด�าโดยสุจริต แต่นายด�า

น�าเงินที่ได้จากการกระท�าความผิดมูลฐานมาช�าระหนี้ให้กับนายแดง ดังนี้จะยุติในการติดตามเงินดังกล่าว แต่จะต้องไป

ติดตามที่ดินที่นายด�าได้ไป เพราะทรัพย์สินมีการแปรสภาพจากเงินไปเป็นที่ดินแล้ว

 3. ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินควรจะมีการท�าแผนผังการโอนเงินในแต่ละยอดที่ได้มาจากการกระท�าความ

ผิดไว้ด้วย เพื่อที่จะได้ไว้ใช้ในการน�าเสนอและการทบทวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน

ตัวอย่างแผงผังเส้นทางการเงิน

 

 4. ผู้รับโอนทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท�าความผิด แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  4.1 รับโอนโดยสุจริต ซึ่งในกรณีน้ีผู้รับโอนรับโอนโดยสุจริตและมีนิติกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมาย

มารับรอง เช่น นายด�ากู ้เงินมาจากนายแดงจริง ต่อมานายด�าได้น�าเงินท่ีได้จากการกระท�าความผิดมาช�าระหนี้

ให้กับนายแดง เช่นนี้นายแดงจะไม่มีความผิดฐานฟอกเงิน เป็นต้น กรณีนี้จะมีแต่นายด�าที่กระท�าความผิดฐานฟอกเงิน 

แต่นายแดงจะต้องไม่รู้ว่าเงินที่น�ามาช�าระนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระท�าความผิด แต่หากนายแดงทราบและยังรับเงิน

ดังกล่าวไว้ นายแดงอาจจะต้องรับผิดฐานฟอกเงินด้วย

  4.2 รับโอนโดยทุจริต หรือไม่มีนิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายใดมารองรับ ผู้รับโอนจะต้องถูกด�าเนินคดี

ฐานฟอกเงินด้วย

วันที่ 21 ส.ค. 2556 มีการถอนเงิน

จาก บัญชีเลขที่ xxx-x-xx274-6 

ชื่อบัญชี นางขาว จ�านวนเงิน

200,000 บาท

วันท่ี 21 ส.ค. 2556 มีการโอนเงินเข้า

บัญชีเลขที่ xxx-x-xx429-0 ชื่อบัญชี 

นายด�า จ�านวนเงิน 200,000 บาท

วันที่ 21 ส.ค. 2556 มีการถอนเงินจากบัญชีเลขท่ี xxx-x-xx429-0 บัญชี นายด�า 

จ�านวนเงิน 2,000,000 บาท (อย่างน้อยมีเงินในส่วนที่ได้จากการกระท�าผิดรวมไปด้วย

จ�านวน 130,978.62 บาท)

วันที่ 21 ส.ค. 2556 มีการโอนเงินเข้าบัญชีเลขท่ี xxx-x-xx223-7 ช่ือบัญชี นางแดง

จ�านวนเงิน 2,000,000 บาท
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รายงานความคืบหน้าผลการด�าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

(1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563)

 1. ด้านด�าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย

 ความคืบหน้าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยในปี 2563

 1.1 สถิติการด�าเนินคดี/ผู้กระท�าผิด/ผู้เสียหาย

 จากการตรวจสอบพบว่าสถิติคดีค้ามนุษย์ในปี 2562 ได้เพิ่มข้ึนอีกจ�านวน 2 คดี เน่ืองจากพนักงานสอบสวน

ได้รายงานเข้ามาในปี 2563 จึงขอเปลี่ยนแปลงสถิติและแผนภาพจาก 286 คดีเป็น 288 คดี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมแสดงสถิติคดีค้ามนุษย์

แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์สถิติคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

กองคดีการค้ามนุษย์1

1กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม



DSI ไตรสาร54

  1.1.1 สถิติการด�าเนินคดี

         ปี 2563 การปราบปรามการค้ามนุษย์ มีการด�าเนินคดี จ�านวน 16 คดี โดยจ�าแนกเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และทางเพศอย่างอื่น) จ�านวน 12 คดี การแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน 

จ�านวน 4 คดี (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สถิติการปราบปรามการค้ามนุษย์ จ�าแนกตามรูปแบบการค้ามนุษย์

  1.1.2 จ�านวนผู้กระท�าผิด

  ปี 2563 ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ จ�านวน 25 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 15 คน ส่วนใหญ่

เป็นผู้ต้องหาสัญชาติไทย 19 คน สัญชาติเมียนมา 2 คน และอื่น ๆ จ�านวน 3คน แยกเป็น สัญชาติจีน 2 คน สัญชาติ

เกาหลีใต้ 1 คน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จ�านวนผู้กระท�าผิดคดีค้ามนุษย์ จ�าแนกตามเพศและสัญชาติ
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  1.1.3 จ�านวนผู้เสียหาย

  ปี 2563 สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ จ�านวน 61 คน เป็นชาย 31 คน หญิง 30 คน 

โดยเป็นสัญชาติไทย สัญชาติลาว  (ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3 จ�านวนผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ จ�าแนกตามเพศและสัญชาติ

  1.1.4 การด�าเนินคดีด้านการบังคับใช้แรงงาน

  ในปี 2563 ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ TATIP ด�าเนินการสอบสวนขยายผลความผิดฐาน “บังคับใช้แรงงาน” กรณี เจ้าหน้าที่

ต�ารวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดหางานและเจ้าหน้าทีแ่รงงานจงัหวดันครราชสมีา ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สหมิตร ฟูดส์

(แพลนท์2) ประกอบกิจการช�าแหละและแปรรูปเน้ือไก่ โดยมีนายจ้างหญิงไทย ยึดหนังสือเดินทางและหักค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางเข้ามาท�างานของคนต่างด้าว จ�านวน 39 คน แยกเป็นชาย 24 คน หญิง 15 คน สัญชาติลาว ซึ่งนายจ้าง

หลอกลวงไม่สามารถน�าสัญญาจ้างงานมาแสดงได้ เพราะไม่ได้ท�าสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับคนต่างด้าว แต่ หจก.

อ้างกับแรงงานต่างด้าวว่ามีสัญญาจ้าง จ�านวน 2 ปี และยังค้างค่าด�าเนินการในการท�างานที่ยังค้างอยู่ เป็นความผิดตาม 

พรก.การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวฯ และ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เข้าข่ายบังคับใช้แรงงาน เหน่ียวร้ัง 

มิให้คนงานไปท�างานที่อื่น จ�าต้องท�างานอยู่ที่เดิม ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้

แรงงาน ถูกส่งเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านปทุมธานีจ�านวน 22 คน ต่อมาผู้เสียหาย 2 คน ได้สมัครใจขอเปลี่ยนนายจ้าง

ไปท�างานในจังหวัดนครราชสีมา ส่วน แรงงานหญิงท้ัง 15 คน เข้ารับการคุ้มครองท่ีบ้านนารีสวัสด์ิ ทางคดีท้ัง 39 ราย

ได้ท�าการสืบพยานล่วงหน้าแล้วทั้งหมด

 



DSI ไตรสาร56

 1.2 การด�าเนินคดีชั้นต่าง ๆ  

       1.2.1 ชั้นพนักงานสอบสวน

  1) ความก้าวหน้าการด�าเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน

  ปี 2563 พนกังานสอบสวนรับส�านวนการสอบสวนจ�านวน 16 คด ีอยูร่ะหว่างการสอบสวนทัง้หมด (ตารางที ่4)

ตารางที่ 4 ความก้าวหน้าการด�าเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน  

 หมายเหตุ  คดีปี 2560 ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน จ�านวน 1 คดี เป็นคดทีีเ่กีย่วเนือ่งทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

แปลค�าให้การท่ีอยัการประเทศเกาหลใีต้สอบปากค�าผูต้้องหาชาวเกาหลใีต้ทีถ่กูด�าเนินคดข้ีอหาบงัคบัใช้แรงงานทีป่ระเทศเกาหลใีต้ มาเพือ่พจิารณา

ด�าเนินการต่อไป                             

  คดีปี 2561 ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน จ�านวน 2 คดี เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและนอกราชอาณาจักร ซึ่งจ�าเป็นต้องรอ

หลักฐานที่ขอจากประเทศปลายทาง มาเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

  1.2.2 ชั้นพนักงานอัยการ

  ปี 2563 ส�านักงานคดีค้ามนุษย์ ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้รับส�านวนคดีการสอบสวนจากพนักงาน

สอบสวนทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 35 คดี (จ�าแนกเป็นคดีที่มีตัวผู้ต้องหา จ�านวน 34 คดี และคดีที่ผู้ต้องหาหลบหนี จ�านวน

1 คดี) โดยจ�าแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็น 3 กลุ่ม เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (การค้า

ประเวณี ผลิตและเผยแพร่สื่อลามก ทางเพศรูปแบบอื่น) จ�านวน 27 คดี และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จ�านวน 8 คดี

(ตารางที่ 5-7)  



ตารางที่ 5 จ�านวนส�านวนคดี จ�าแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

หมายเหตุ  จ�านวนส�านวนคดีในตารางนี้ในปี 2559 ไม่สามารถน�าจ�านวนคดีในแนวตั้งรวมกันเพื่อให้ได้จ�านวนคดีสุทธิได้เน่ืองจาก

ในหนึ่งส�านวนคดีอาจเป็นการเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมากกว่าหน่ึงประเภท

          1) ความก้าวหน้าการด�าเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ

ตารางที่ 6 จ�านวนส�านวนคดีที่มีตัวผู้ต้องหา จ�าแนกตามประเภทการพิจารณาด�าเนินการของพนักงานอัยการ

หมายเหตุ  ปี 2559 มีส�านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค�าสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนส�านวน 1 ส�านวน

 ปี 2561 มีส�านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค�าสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนส�านวน 4 ส�านวน

 ปี 2562 มีส�านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค�าสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนส�านวน 6 ส�านวน
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ตารางที ่7 จ�านวนส�านวนคดทีียั่งไม่ได้ตวัผูต้้องหามาฟ้อง จ�าแนกตามประเภทการพจิารณาด�าเนนิการของพนกังานอยัการ

หมายเหตุ ปี 2559  มสี�านวนทีพ่นกังานอยัการมคีวามเหน็และค�าสัง่อย่างอืน่ โดยสัง่ยตุกิารด�าเนินคด ีเน่ืองจากผูต้้องหาถงึแก่ความตาย 1 ส�านวน

 ปี 2560  มีส�านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค�าสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนส�านวน 1 ส�านวน

 ปี 2561  มีส�านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค�าสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนส�านวน 2 ส�านวน

  1.2.3 ชั้นศาล 

            1) ความก้าวหน้าการพิจารณาพิพากษาคดี

  ในปี 2563 มีคดีค้ามนุษย์ (ทั้งที่ค้างอยู่เดิมในปี 2562 จ�านวน 113 คดี และรับใหม่ 24 คดี) เข้าสู่

กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร จ�านวน 137 คดี ซึ่งกระบวนการพิจารณาในศาลช้ันต้น

ได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว จ�านวน 8 คดี (ร้อยละ 5.84) สามารถพิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์ จ�านวน 8 คดี (ร้อยละ

100) และยังคงเหลือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจ�านวน 129 คดี (ตารางท่ี 8)

ตารางที่ 8 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล

หมายเหต ุคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นคดีที่อยู่รอการพิจารณา ณ สิ้นปี พ.ศ. นั้น ๆ



 ในปี 2563 มจี�าเลยทีถ่กูฟ้องต่อศาลในคดค้ีามนษุย์ จ�านวนทัง้สิน้ 11 คน จ�าแนกตามสญัชาต ิเป็นชาวไทย 10 คน

สัญชาติอื่น 1 คน และจ�าแนกตามเพศ เป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน โดยศาลได้มี ค�าพิพากษาลงโทษ จ�านวน 11 คน 

(ร้อยละ 100) (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 จ�านวนจ�าเลยคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล

 ทัง้น้ี ปี 2563  มีจ�าเลยทีไ่ด้รบัโทษจ�าคกุ จ�านวน 11 คน พบว่ามีจ�าเลยทีไ่ด้รบัโทษจ�าคกุไม่เกนิ 1 ปี จ�านวน 2 คน

(ร้อยละ 18.18) โทษจ�าคุก 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 6 คน (ร้อยละ 54.55) และจ�าคุกเกิน 10 ปีขึ้นไป จ�านวน 3 คน 

(ร้อยละ 27.27) ของจ�าเลยที่ได้รับโทษจ�าคุกทั้งหมด (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาโทษจ�าคุกแก่จ�าเลย
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 1.3 การด�าเนินการกรณีเจ้าหน้าท่ีรฐัเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์

        1.3.1 จ�านวนเจ้าหน้าทีร่ฐัทีถู่กด�าเนนิคดค้ีามนษุย์

               ในปี 2563 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพิ่มขึ้น 1 คน เป็น

ผู้อ�านวยการโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กองคดกีารค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดพีเิศษ

ได้ร่วมกนัแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผูต้้องหา เป็นผู้อ�านวยการของสถานศึกษา ในจงัหวดัอุบลราชธาน ีซึง่เกีย่วข้องกบัสถานบริการ

ร้านหนองบัวคาราโอเกะ และร้านกิ่งทองคาราโอเกะ ในคดีพิเศษท่ี 80/2562 โดยเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่วมกันค้ามนุษย์

โดยเป็นธุระจัดหา เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และสมคบกันตั้งแต่ 2 คน เพื่อกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ฯ 

ด้วยการน�าเด็กหญิงลาว อายุต�่ากว่า 18 ปี เข้ามาแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ฯ ทั้งนี้ เป็นการขยายผลมาจากคดีพิเศษ

ที่ 68/2562 ที่จับกุมผู ้เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้แล้ว จ�านวน 2 คน โดยคดีน้ันอยู่ระหว่างการพิจารณาในช้ันศาล โดย

ในการจับกุมผู้อ�านวยการของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอยู่เบื้องหลังการกระท�าผิดในครั้งน้ี แสดงถึง

ความมุง่มัน่ของเจ้าหน้าทีท่ีจ่ะด�าเนนิการปราบปรามเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ข้าไปเกีย่วข้องกับการค้ามนษุย์อย่างจรงิจงั (ตารางที ่11)

ตารางที่ 11 เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกด�าเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

หมายเหต ุตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขสถิติของปี 2561

 

  1.3.2 ความคืบหน้าในการด�าเนินคดีอาญาที่น่าสนใจ 

              ในปี 2563 กรณีต�ารวจ 3 คน ที่รับส่วยในคดีโขงเจียม เมื่อปี 2559 และกรณีต�ารวจ 1 คน ที่รับส่วย 

ในคดีภูเรือเมื่อปี 2560 อัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 
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  1.3.3 ความคบืหน้าในการด�าเนนิการทางวินยั    

  ปี 2563 มีเจ้าหน้าที่รัฐพ้นจากราชการ โดยเป็นต�ารวจ 2 คน ( 1 คน ที่รับส่วยในคดีภูเรือ เมื่อปี 2560 

และอีก 1 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ่อนเร้นกักขังแรงงานต่างด้าวท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) (ตารางท่ี 12)

ตารางที่ 12 เจ้าหน้าที่รัฐถูกด�าเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

หมายเหต ุตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขสถิติของปี 2561

 1.4 การยึดอายัดทรัพย์สิน 

 ในปี 2563 (มกราคม – มีนาคม) ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีผลการด�าเนินการเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินของผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์และบุคคลผู้ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เพิ่มเติมจากปี 2562 โดยมีการมอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด จ�านวน 1 ราย มีการยึดอายัดทรัพย์สิน

จ�านวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,148,417.60 บาท 

 ส�าหรับการแก้ไขกฎหมายเพื่อน�าเงินที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์สนิของผูก้ระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์มาเยยีวยา

เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา

กฎหมายซ่ึงจะมกีารประชมุในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 อกีจ�านวน 3 ครัง้ คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินพิจารณาได้ในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

 มาตรา 51/1 บัญญัติว่า “ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่มีสิทธิได้รับการชดใช้ ค่าสนิไหมทดแทน

จากทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 49 อาจยื่นค�าร้องขอคุ้มครองสิทธิของตน

ก่อนศาลมีค�าสั่ง โดยแสดงให้ศาล เห็นว่า 

 (1) มีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีความผิดมูลฐานนั้น ให้ตนได้รับ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ 

 (2) ตนเป็นผู้เสียหายในความผดิมลูฐานและได้ด�าเนนิการเพือ่ใช้สทิธทิางศาลเพือ่เรยีกร้อง ค่าสนิไหมทดแทนไว้แล้ว”



 1.5 การช่วยเหลือคุม้ครองพยานและผู้เสยีหายในคดค้ีามนษุย์ 

 ในปี 2563 กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ กระทรวงยุติธรรม มกีารคุม้ครองพยานในคดค้ีามนษุย์ ตามพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และการเยียวยาผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อใน คดีค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ดังน้ี

  1.5.1 การคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ 

  - เดือนมกราคม จ�านวน 1 ราย ใช้งบประมาณ 402,738.80 บาท 

  - เดือนกุมภาพันธ์ จ�านวน - ราย ใช้งบประมาณ 216,353.33 บาท

  - เดือนมีนาคม จ�านวน - ราย ใช้งบประมาณ - บาท

    ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ประสานงาน

กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานอัยการสูงสุด และโครงการ Hug project ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว

ในการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์รายหน่ึง ซึ่งตกเป็นเหยื่อถูกนายหน้าท่ีเป็นคนไทยหลอกลวงให้เหยื่อ

เดินทางไปท�างานที่สาธารณรัฐเกาหลี และถูกนายจ้างต่างชาติบังคับและท�าร้ายให้พยานค้าประเวณีที่สาธารณรัฐเกาหลี

โดยระหว่างการคุ้มครองได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองความปลอดภัยท่ีเป็นผู้หญิง ดูแลความปลอดภัยพยาน 24 ช่ัวโมง

และก�าชับมิให้กระท�าการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจต่อพยาน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่พยาน

เพื่อให้พยานได้คลายความวิตกกังวล และลดความเครียดท่ีอาจส่งผลต่อพยานดังกล่าว

  1.5.2 การเยียวยาผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อในคดีค้ามนุษย์

  - เดือนมกราคม จ�านวน 1 ราย ใช้งบประมาณ 5,000 บาท

  - เดือนกุมภาพันธ์ จ�านวน 2 ราย ใช้งบประมาณ 115,400 บาท 

  - เดือนมีนาคม จ�านวน - ราย ใช้งบประมาณ - บาท

 1.6 การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินคดี

  1.6.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

               1) กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการประสานงานจากส�านักงานต�ารวจปราบปราม

การค้ามนุษย์ เมียนมา (MPF) ให้ท�าการสืบสวนติดตามหาตัวนาง DAW WA TOTE หรือ DAW WA TOKE สัญชาติ

เมียนมา ซึ่งได้กระท�าความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยหลอกลวงชาวเมียนมาให้เข้ามาท�างานในประเทศไทย ประเภทการคัดแยกสัตว์น�้า แต่กลับกักขังหน่วงเหน่ียวและ

บงัคบัให้ท�างานบนเรอืประมง ซึ่งได้รับเรื่องไว้ด�าเนินการสืบสวน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สามารถจบักมุตวัได้ที่

จังหวัดราชบุรี ด�าเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมืองแล้ว ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง

และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตเมียนมา ประจ�าประเทศไทย น�าตัวส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจทางการเมียนมาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

               2) ส�านกังานศาลยติุธรรมร่วมกบัโครงการอาเซยีน-ออสเตรเลยี เพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์ (ASEAN-ACT)

จดักจิกรรม “การสมัมนาผูพิ้พากษาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิคดค้ีามนษุย์ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศ และแนวทางการปฏิบัติที่ส�าคัญของศาลอุทธรณ์ แผนกคดีค้ามนุษย์” ที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นการอภิปราย

และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินคดีค้ามนุษย์และ แนวปฏิบัติท่ีส�าคัญของศาลอุทธรณ์ แผนกคดีค้ามนุษย์

อันจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมของ ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
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  1.6.2 ความร่วมมอืกบั NGOs และภาคเอกชน

       1) กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ด�าเนินการคุ้มครองผู้เสียหาย (เดก็ชาย) จากคดขีบวนการ

ค้ามนษุย์ทีห่วัล�าโพงอย่างครบวงจร โดยได้ร่วมกับ NGOs ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าไปปรบัปรงุ

บ้านพักของครอบครัวผู้เสียหายและหาอาชีพให้กับผู้เสียหาย

                2) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้จัดประชุม โดยเชิญ NGOs

เช่น Stella Marris, A21, Hug project, Exodus และกลุ่มอืน่ ๆ มาพดูคยุเพือ่รับทราบปัญหาและแสวงหาความร่วมมอื

ในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ กับมูลนิธิ Exodus ในการระดม

จบักมุและช่วยเหลือผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ได้จ�านวน 4 คดี โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จ�านวน 4 คน และช่วยเหลอื

ผู้เสียหายได้จ�านวน 10 คน

      3) คณะท�างาน TICAC ได้สร้างเครือข่ายการท�างานโดยเพิ่มจ�านวนศูนย์ CAC อีก 2 แห่ง ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ มูลนิธิราฟาและมูลนิธิ Zoe International ท่ีจังหวัดเชียงใหม่

                4) ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

และมูลนิธิ Hug Project ของประเทศไทย กับมูลนิธิ Durebang ของประเทศเกาหลีใต้ ได้สร้าง International NGO

Network ร่วมกันในกรณีที่หญิงไทยถูกหลอกไปบังคับค้าประเวณีที่ประเทศเกาหลีใต้

         1.6.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินคดี

                1) เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ส�านกังานคดค้ีามนษุย์ ส�านกังานอยัการสงูสดุ ได้ม ีความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินคดี ดังนี้

  - ร่วมกับมูลนิธิ ไอเจเอ็ม ส�านักงานกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติ ต่อผู้เสียหาย

อย่างค�านึงถึงบาดแผลทางจิตใจ (Trauma-Informed Care) ให้พนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 8 และจะมีการอบรม

ครั้งต่อไปในพื้นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานอัยการตระหนักรู้และปฏิบัติต่อผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ที่มีบาดแผล

ทางจิตใจอย่างเหมาะสม

                   - ร่วมกับองค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวน์ เรลโรด (Operation Underground Railroad-OUR)

จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการสืบสวนออนไลน์ของพนักงานอัยการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะเรียนรู้ การได้มา

ของพยานหลักฐานดิจิทัล ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และการน�าเสนอพยานหลักฐานดิจิทัลในชั้นศาล      

              

               2) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์กรภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากมูลนิธิพิทักษ์สตรี 

Alliance Anti Traffic, มูลนิธิรณสิทธิ์, มูลนิธิ A21 THAILAND และมูลนิธิ ไอเจเอ็ม และกองคดีการค้ามนุษย์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ในการด�าเนินการปราบปราม การค้ามนุษย์ 

ที่จะด�าเนินการร่วมกันระหว่างกองคดีการค้ามนุษย์ และองค์กรภาคเอกชน ส�าหรับปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับ

การบังคับใช้แรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและประมง ซึ่งยังมีข้อจ�ากัดในเรื่อง การแสวงหาพยานหลักฐาน และผู้เสียหาย

ทีจ่ะให้ข้อมลู รวมทั้งข้อกฎหมาย นอกจากนี้ในปี 2563 องค์กรภาคเอกชนและกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดพีเิศษ

จะเพิ่มเป้าหมายมากขึ้นในส่วนที่มีการกระท�าผิดบนโลกออนไลน์ ท้ังน้ี ในการประชุมได้จัดข้ึนท่ีมูลนิธิพิทักษ์สตรี

กรุงเทพฯ และมีก�าหนดจะจัดทุก 2-3 เดือน 
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ระวัง!! ถูกหลอกผ่านออนไลน์

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่

ทุกเวลา และสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้จากทั่วทุกมุมโลก เพราะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถเลือกซื้อสินค้า

และโอนเงินได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินซ้ือของหรือตามหาของท่ีเราต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ หรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่นัน่กเ็ป็นช่องว่างให้มจิฉาชพีอาศยัความเปลีย่นแปลง

และความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการติดต่อสื่อสารดังกล่าว มาเป็นเครื่องมืออ�านวยความสะดวก

หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกระท�าความผิดได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 ขณะนี้ ทั่วโลกก�าลังประสบปัญหา “ภัยไซเบอร์” อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการหลอกลวงผ่านส่ือออนไลน์

ในประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยมิจฉาชีพไม่ได้ใช้วิธีการ

หลอกลวงแบบใช้กลวิธีง่าย ๆ เหมือนในอดีต แต่ได้มีการพัฒนารูปแบบการกระท�าความผิดให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนรู้ไม่เท่าทันและตกเป็นเหยื่อ ดังนั้น

การรับรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการรับมือเกี่ยวกับการหลอกลวงผ่านส่ือออนไลน์ จึงเป็นส่ิงส�าคัญ เพราะปัญหาดังกล่าว

นับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว 

 

นางสาว อังศุมาลิน บุญแช่ม1

1 นักประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขาณุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
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 กรมสอบสวนคดีพเิศษได้รบัการประสานจาก บรษัิท ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั กรณมีมีจิฉาชพีสร้างกลอบุายรูปแบบใหม่

หลอกลวงประชาชนให้หลงเชือ่ โดยกลุ่มมิจฉาชพีมีลักษณะพฤติการณ์คล้ายแก๊งคอลเซนเตอร์ในอดีต ซึง่สร้างสถานการณ์

โทรศัพท์ไปหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินมายังบัญชีธนาคารของแก๊งมิจฉาชีพ ดังต่อไปนี้

 กรณีที่ 1 มิจฉาชีพแอบอ้างให้ผู้เสียหายตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต์แห่งหน่ึง โดยระบุว่าเป็นแบบสอบถาม

จากบรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เพื่อรับของรางวัลเป็นสมาร์ทโฟนฟรี หรือบัตรรางวัลต่าง ๆ  ทัง้ทีบ่รษิทั ฯ ไม่ได้จดักจิกรรม

ดังกล่าว และไม่มีนโยบายในการส�ารวจแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อลุ้นรับรางวัลไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิดเป็นจ�านวนมาก และหลงเชื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัตรประชาชน 

จึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลท่ีแอบอ้างเป็นตัวแทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

 

 กรณีที่ 2 กรณีแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ส่วนใหญ่จะแจ้งไปยังผู้ใช้บริการว่า มีพัสดุ

ตกค้าง ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ โดยเรียกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อน�าพัสดุ ซึ่งอ้างว่าเป็นของมีค่า ออกจากที่ท�าการ

ไปรษณีย์ จึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นตัวแทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

ใช้โทรศพัท์ในการหลอกลวงให้โอนเงนิเพือ่น�าพสัดอุอกจากทีท่�าการไปรษณย์ี ทั้งน้ี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ไม่มนีโยบาย

การเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อน�าพัสดุออกจากที่ท�าการไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 กรณีที่ 3 กรณีมิจฉาชีพสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์หลอกลวงผู้เสียหาย โดยสนทนาซื้อขายสินค้า และเม่ือ

ท�าการตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อช�าระค่าสินค้า และมิจฉาชีพจะให้เลขพัสดุ PB190248267TH

ซึ่งเมื่อตรวจสอบเลขพัสดุดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีการส่งสินค้าจริง และมิจฉาชีพยังส่งเลขพัสดุเดียวกันไปยังผู้เสียหาย

รายอื่น ๆ เมื่อผู้เสียหายขอส�าเนาหลักฐานใบน�าฝากส่งสินค้า มิจฉาชีพจะไม่ให้และท�าการบ่ายเบี่ยง บางรายถูกบล็อค

รายชื่อผู้ติดต่อหลังจากโอนเงินค่าสินค้า ซึ่งมีแนวโน้มว่า ผู้เสียหายในกรณีดังกล่าวจะมีจ�านวนเพิ่มข้ึน

 กรณีท่ี 4 มิจฉาชีพ Hack Facebook หรือ Line ของผู้เสียหาย และสวมรอยว่าเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อน

ของผู้เสียหาย จากนั้นจะขอยืมเงินตั้งแต่หลักร้อยถึงหลายพันบาท เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิรุธ เมื่อผู้เสียหายหลงเช่ือ ก็จะให้

โอนเงินผ่าน QR Code ที่ผูกไว้กับ Wallet@POST ของมิจฉาชีพ





DSI ไตรสาร68

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหน่วยงานและกิจการ

ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยได้มีพัฒนาการอย่างเป็นรปูธรรม โดยได้มีการตรากฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติคือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่

27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยก�าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่

หมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และความในมาตรา 95 และมาตรา 96 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งปี

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งผู้เขียนได้เคยน�ามาเล่าสู่กันฟังไปแล้วใน DSI ไตรสาร ฉบับท่ี 4 

พ.ศ. 2562 ส�าหรับ DSI ไตรสารฉบับนี้ถือว่าเป็นภาคต่อของเรื่องดังกล่าว มีอะไรที่เพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

“เลือ่นบงัคบัใช้บางมาตราในพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562”

 

 เพราะอะไรจึงต้องประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี เป็นค�าถามที่หลายท่านอาจมีข้อสงสัยเกิดขึ้น เหตุผล

ประการส�าคญั คอื การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นัน้ เป็นการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่มีรายละเอียดและมีความซับซ้อนมาก ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ท�าให้ผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคลซึง่เป็นหน่วยงานและกจิการต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ�านวนมากทั่วประเทศยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ

มาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ว่า การยกเว้นไม่ให้น�าบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือ

หน่วยงานใด หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงเห็นสมควรก�าหนดให้บางหน่วยงานและ

บางกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ในช่วง

ระยะเวลาที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนี้ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ดร.ปริญญา นิราศนภาภัย

1เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการพิเศษ ส่วนอ�านวยการ กองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
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 การครบก�าหนดให้ใช้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะ มีขึ้นในวันท่ี 27

พฤษภาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าสถานการณ์บ้านเมืองท้ังในประเทศและเกือบทุกประเทศทั่วโลก ได้เผชิญกับปัญหา

การระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การท่องเท่ียว การค้าขาย

การใช้ชีวิตของผู้คนจ�านวนมาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างประสบปัญหาในการด�าเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้าน

การวางระบบงาน/ระบบสารสนเทศ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาการจ้างงาน ปัญหาบุคลากรในองค์การ

ล้วนส่งผลต่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จึงได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนด

หน่วยงานและกจิการทีค่วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลไม่อยูภ่ายใต้บงัคับแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยมิให้น�าบทบัญญัติเฉพาะในบางหมวดมาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุม

ข้อมลูส่วนบคุคล ซ่ึงเป็นหน่วยงานหรือกจิการตามบญัชท้ีายพระราชกฤษฎกีา แต่ท่ีส�าคญัทีส่ดุคอื “ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล

ยังจะต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ ก�าหนด”

 กฎหมายใหม่ฉบับนี้มีเพียง 4 มาตรา ส�าคัญอย่างไร พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหน่วยงานและกิจการท่ีผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ถือเป็น

กฎหมายใหม่ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีเพียง 4 มาตราเท่านั้น โดยมี

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา อีก 1 หน้า มาดูสาระส�าคัญของกฎหมายใหม่ฉบับนี้กันค่ะ 

 มาตรา 1  เป็นมาตราที่ก�าหนดชื่อของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 

 มาตรา 2  เป็นมาตราที่ก�าหนดวันให้ใช้บังคับ โดยก�าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่

31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหมายความว่า กฎหมายฉบับน้ีให้เลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2562 ในบางหน่วยงานและกิจการที่จะต้องด�าเนินการตามกฎหมายออกไปถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564



 มาตรา 3  เป็นมาตราที่ก�าหนดสาระส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มิให้” น�าบทบญัญตัใินหมวด 2

หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้

บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎานี้ จากบทบัญญัติดังกล่าว

สามารถขยายความได้ว่า ยังไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้าย

พระราชกฤษฎานี้ในบางหมวด ซึ่งผู้เขียนได้สรุปสาระส�าคัญในเน้ือหาของแต่ละหมวด ดังปรากฏตามตารางนี้
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 หน่วยงานหรือกิจการใดบ้างที่ปรากฏตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการที่ได้รับ

การขยายเวลาบังคับใช้ ประกอบด้วย 22 หน่วยงานและกิจการ ดังนี้

1. หน่วยงานของรัฐ

2. หน่วยงานของรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

3. มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา  และองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร

4. กิจการด้านเกษตรกรรม

5. กิจการด้านอุตสาหกรรม

6. กิจการด้านพาณิชยกรรม

7. กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

8. กิจการด้านพลังงาน ไอน�้า น�้า และการก�าจัดของเสีย รวมทั้งกิจการท่ีเกี่ยวข้อง

9. กิจการด้านการก่อสร้าง

10. กิจการด้านการซ่อมและบ�ารุงรักษา

11. กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า

12. กิจการด้านการท่องเที่ยว

13. กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล

14. กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

15. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์

16. กิจการด้านการประกอบวิชาชีพ

17. กิจการด้านการบริหารและบริการสนับสนุน

18. กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ

19. กิจการด้านการศึกษา

20. กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ

21. กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย

22. กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไม่สามารถจ�าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

“หากเกิดปัญหาไม่แน่ใจว่าหน่วยงานหรือกิจการรายใด

อยู่ในบัญชีรายชื่อข้างต้นหรือไม่

สามารถสอบถามได้ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งเป็นได้รับมอบอ�านาจให้เป็นผู้วินิจฉัยดังกล่าว”

 กฎหมายฉบับนี้ได้ก�าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก�าหนดในบัญชีท้าย จะต้องจัดให้มีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก�าหนด
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 มาตรา 4 เป็นมาตราสุดท้ายของกฎหมายฉบับน้ี ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ได้ให้สัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชนว่า

“ไม่อยากให้ประชาชนกังวลต่อกฎหมายฉบับนี ้(พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562) ยืนยันว่ากฎหมายนีค้อื หลกัเกณฑ์

กลางเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดตามหลักสากล จึงไม่ใช้การไปล้วงลูกข้อมูลของบุคคลใด และการเลื่อน

บังคับใช้กฎหมายออกไปนั้น ท�าให้ผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ท่ีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีเวลาเตรียมความพร้อม

ในการจัดท�าหรือปรับปรุงกระบวนการท�างานและระบบงานเพื่อรองรับมาตรการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลที่ก�าหนดไว้

ในกฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจ�านวนมากในการด�าเนินการ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นหน่วยงานของรฐัในสงักดักระทรวงยติุธรรม มภีารกจิในการป้องกัน ปราบปราม 

สืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

และพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหน่วยงานและกิจการท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 โดยในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ท้ังท่ีเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ  และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แต่เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด

อย่างเคร่งครดั ขณะนีจ้งึได้มีการเตรียมพร้อมในการปฏบัิตติามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยมีการทบทวนและปรบัปรงุระบบต่าง ๆ

ทั้งในเรื่องกระบวนการท�างาน ระบบงาน ระบบสารสนเทศ ให้รัดกุมในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคล การใช้ การเปิดเผย หรือการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิของบุคคลอันพึงจะได้รับความคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานและกิจการซึ่งจะได้รับการขยายระยะเวลาเพื่อเตรียม

ความพร้อม ถือได้ว่าจะท�าให้เกิดความรอบคอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชน

ภาครัฐ และภาคเอกชน พระราชกฤษฎกีาฉบับนีจ้งึเป็นกฎหมายใหม่ทีม่คีวามส�าคญั และได้น�ามา เล่าสูก่นัฟังแบบไม่ตกหล่น

ติดตาม คอลัมน์ กฎหมายใหม่...ชวนรู้ กันอย่างต่อเนื่องนะคะ สวัสดีค่ะ

ท่านสามารถดูข้อมูลกฎหมายได้ในเวบ็ไซต์กรมสอบสวนคดพีเิศษ www.dsi.go.th  หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบฯ หัวข้อย่อย

กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป หรือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 
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ขยะทะเล ที่ไม่ได้มาจากทะเล

 จากการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ของ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยงัเข้าใจผดิว่าขยะทะเลในอ่าวไทยและ ฝั่งอนัดามันนั้นมาจากต่างประเทศ

ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นขยะที่มาจากบนบก โดยที่คนไทยด้วยกันเองและนักท่องเที่ยวเป็นผู้ทิ้ง ขณะที่แม่น�้าสายหลัก

เป็นเสมอืนเส้นทางล�าเลยีงขยะบกลงสูท่ะเล อาท ิแม่น�า้แม่กลอง แม่น�า้ท่าจนี แม่น�า้ป่าสกั แม่น�า้เจ้าพระยา ฯลฯ โดยเฉพาะ

แม่น�้าเจ้าพระยาถือเป็นต้นธารมาจากแม่น�้าสายย่อย ๆ  ทั้ง ปิง วัง ยม น่าน เป็นเสมือนเส้นทางไหลรวมของขยะทางตรง

ลงสูอ่่าวไทย โดยในช่วงลมมรสุมขยะที่ลงทะเลไปแล้วจะถูกซัดย้อนกลับมาเกยบริเวณชายหาดของจงัหวดัอ่าวไทยตอนใน

หรือทางภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นไปตามกระแสของคลื่นลมมรสุม

 ขยะทะเล คอือะไร? ขยะทะเล คือ ของเสียที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยตัง้ใจ

และไม่ได้ตัง้ใจ  มตีัง้แต่ขนาดเลก็ จนถงึขนาดใหญ่ ซ่ึงขยะดงักล่าวเป็นขยะพลาสติกมนี�า้หนกัเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้

ในเวลาที่สั้นจึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งก�าเนิดโดยคลื่น ลม กระแสน�้า และน�้าขึ้นน�้าลง ขยะพลาสติกส่วนใหญ่

ประกอบด้วยของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม เช่น สายรัด แผ่นพลาสติก หมวกนิรภัย และเครื่องมือประมง เช่น แห อวน ลอบ



 ทีม่าของขยะทะเล ขยะทะเลมทีัง้ขยะทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว การท�าประมง ภาคอตุสาหกรรม การเดนิเรอืพาณชิย์

รวมถึงการทิ้งขยะลงทะเลโดยผิดกฎหมาย โดยแหล่งที่มาของขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมบนฝั่ง เช่น ชุมชน

แหล่งทิง้ขยะบนฝ่ัง บรเิวณท่าเรือ และการท่องเทีย่วชายหาด และจากกจิกรรมในทะเล เช่น การขนส่งทางทะเล การประมง

และการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น และขยะพลาสติกท่ีพบในทะเลส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมบนบกถึงร้อยละ 80 ดังนั้น

หากยงัไม่รบีแก้ไข หรือป้องกันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งท�าลายระบบนิเวศปะการัง การตายของสตัว์ทะเล

หายาก อย่างเต่าและโลมา ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 เต่าและโลมา

กลืนขยะไปถึงร้อยละ 2-3 บางตัวถูกอวนหรือเชือกรัดกว่าร้อยละ 20 - 40 นอกจากน้ี ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 

(การท่องเที่ยว) เรื่องของทัศนียภาพเสื่อมโทรมที่เกิดจากปัญหาขยะทะเล ปัญหาสุขภาพ และอาหารท่ีมีผลกระทบ

จากสารพิษ เนื่องจากพลาสติกสามารถถูกย่อยเป็นขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดด (photodegradation) ท�าให้สารเคมี

บางชนิดที่เป็นพิษ ละลายไปในน�้าทะเล ขณะที่พลาสติกบางชนิดยังสามารถดูดซึมสารพิษเช่น PCB ที่อยู่ในน�้าทะเล

สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้เมื่อถูกกินโดยสัตว์รวมถึงน�าไปสู่การเกิดปัญหาระหว่างประเทศเรื่องปัญหาขยะข้ามแดน

 ชะตากรรมสัตว์ทะเล

 1. เต่าตนุตาย เพราะกินขยะในทะเลไทย พบแม่เต่าตนุตัวหนึ่งซ่ึงมีชีวิตอยู่มาหลายสิบปี น�้าหนักประมาณ 

100 กิโลกรัม แต่ตอนนี้ตายไปแล้ว โดยผลการชันสูตรพบเศษขยะอัดแน่นเต็มกระเพาะ เพราะเต่าตนุไม่สามารถแยก

เศษเชือกกับสาหร่ายออกจากกัน จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจว่าเต่าทะเลเป็นสัตว์ท่ีหายาก แม้ว่าจะมีการอนุรักษ์ ฟักไข่เต่า 

ปล่อยลูกเต่า แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความตายจากขยะพลาสติก

 2. เต่าหญ้าขาขาด เพราะติดอวนประมง เศษเครื่องมือท�าประมงที่ลอยอยู่กลางทะเล เป็นอีกหนึ่งสาเหตุส�าคัญ

ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล เช่น วายุภักดิ์ เต่าหญ้าอายุ 10 ปี ชีวิตของมันเปลี่ยนไป จากการติดเศษเครื่องมือประมง

ในทะเล ท�าให้มันไม่สามารถว่ายน�้าได้เหมือนเดิม เพราะฟริปเปอร์หรือพายคู่หน้า ซึง่เป็นตวัควบคมุทศิทางการเคลือ่นไหว

หายไปหนึ่งข้างถูกตัดออกจากการรักษา เวลาว่ายน�้าจะว่ายทวนในทิศทางเดียว และเวลากินอาหารจะไม่ทันเต่าตัวอื่น ๆ

และถ้าไปรวมกับธรรมชาติอาจจะว่ายน�้าไม่ทันปลา และหมึกที่เป็นอาหารของเต่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาการด�าน�้า 

เพราะมีผลจากปอดเสียหาย เวลาด�าน�้าต้องใช้แรงส่งมากกว่าตัวอื่น แม้ว่าตามธรรมชาติเต่าหญ้ามีอายุยืนเฉลี่ย

ไม่ต�่ากว่า 70 - 80 ปี แต่ความพิการที่ไม่เป็นธรรมชาติน้ีอาจท�าให้อายุของวายุภักด์ิอาจไม่ยืนยาวอย่างท่ีควรเป็น

 3. ปูเสฉวน ในฝาเครื่องด่ืมชูก�าลัง ปูเสฉวน เป็นอาร์โธรพอดท่ีไม่มีเปลือกแข็งแบบปูหรือกุ้ง จึงต้องอาศัย

ในเปลือกหอยเปล่า แต่จะโผล่เฉพาะหัวและขา 2 คู่ ออกจากเปลือก ส่วนขาอีก 2 คู่ใช้ยึดกับเปลือกหอย และจะเปลี่ยน

เปลือกหอยส�าหรับอาศัยไปเรื่อย ๆ เมื่อมีขนาดตัวที่ใหญ่ข้ึน น่ีไม่ใช่ส่ิงมหัศจรรย์หรือนวัตกรรม แต่เป็นภาพสะท้อนว่า

มีขยะบนหาดทรายมากกว่าเปลือกหอย จึงท�าให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นท่ีอาศัยแทนเปลือกหอย

 4. ขยะพลาสติก 85 ชิ้นในท้องวาฬ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย

ตอนล่าง พบว่าบริเวณหลอดอาหารของวาฬมีขยะอยู่ แต่หลังจากสอดท่อหายใจเป็นเวลา 1 ชั่วโมง วาฬก็ได้เสียชีวิตลง

ทีมแพทย์จึงได้ท�าการผ่าชันสูตรซากวาฬ พบความผิดปกติในระบบต่าง ๆ เช่น ปอดอักเสบ หัวใจขาดเลือด พบพยาธิ

ในปอด ท่อน�้าดีและล�าไส้ และพบขยะจ�าพวกพลาสติกในส่วนต้นของกระเพาะอาหารจ�านวน 8 กิโลกรัม นับได้จ�านวน 

85 ชิ้น ซึ่งนี่อาจเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีพบขยะพลาสติกจ�านวนมากในร่างของสัตว์ท่ีตายจากการกินขยะ

ในท้องทะเล และขยะพลาสติกท่ีพบในล�าไส้ของวาฬ พบว่าส่วนใหญ่เป็นสีด�า ซึ่งเกิดคราบเลือดที่โดนกรดไปเคลือบ

ที่ถุงพลาสติก ซึ่งแสดงว่าวาฬมีเลือดออกในกระเพาะและทางเดินอาหาร เหมือนกับคนที่เป็นโรคกระเพาะ
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 วิธีการจัดการแก้ไข

 การจัดการขยะทะเลต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นทางคือ “คน” โดยต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชน และการ

ปรับเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาขยะใหม่ ไม่ใช่แก้ด้วยการเก็บขยะแล้วน�าไปรีไซเคิลเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปล่ียน

มุมมองของคนทิ้งขยะใหม่ ไม่มองขยะเป็นเพียงแค่ขยะหรือของเหลือท้ิง แต่มองขยะให้เป็นวัตถุดิบ ให้การจัดการขยะ

เป็นเรื่องของbusiness model ท�าให้เห็นประโยชน์จากขยะเหล่านี้มากกว่าการมองว่าเป็นปัญหา ยกตัวอย่างการจัดการ

ขวดน�า้ดืม่หนึง่ใบ ถ้าเรามองว่ามนัเป็นขยะหลงัดืม่น�า้เสร็จแล้วกโ็ยนทิง้ในถงัขยะ เพยีงแค่นีข้วดน�า้ดืม่น้ีกก็ลายเป็นขยะแล้ว 

แต่ถ้าเราจัดการขวดน�้าดื่มด้วยการน�ากลับไปรีไซเคิล ขวดน�้าดื่มนี้ก็จะกลายเป็นวัตถุดิบ ฉะนั้น อยู่ที่การบริหารจัดการ

ของเราว่าจะให้เป็นขยะหรือให้เป็นวัตถุดิบ

 การแก้ปัญหาผ่านการวิจัยและพัฒนา

 1.ผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกต้องผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ง่ายต่อการจัดการขยะและการ

น�ากลับไปใช้ใหม่ สามารถตรวจสอบเส้นทางวงจรผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิตถึงวาระสุดท้ายของพลาสติก โดยร่วมมือกับ

ภาคเอกชนที่ผลิตเม็ดพลาสติก ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เช่น หลอด วัสดุก่อสร้าง วัสดุประกอบอาคาร และ

เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

 2.ชุมชนในพื้นที่ทุกจังหวัดที่ติดทะเล จะต้องรู้วิธีจัดการขยะพลาสติกได้ด้วยตนเองและเบ็ดเสร็จในพื้นท่ีซึ่งได้

ด�าเนินการไปแล้วใน 23 จังหวัดในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน อาทิ ชายหาดบางแสน แสมสาร เกาะหลีเป๊ะ และเกาะภูเก็ต

 3.ต้องมีกระบวนการเก็บและจัดการขยะในทะเลอย่างเป็นระบบในทุกพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และชุมชน และรู้ตัวเลขขยะพลาสติกในทะเลท่ียังตกค้างอยู่ในพื้นท่ีท่ีส�าคัญ โดยมี

เป้าหมายลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปีที่หนึ่ง และเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีถัดไป

 4.น�าขยะพลาสติกมารีไซเคิลโดยไม่เกิดผลกระทบต่อเน่ืองต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ โดยเฉพาะการตกค้าง

ในสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิต

 5.ลดการตกค้างของไมโครพลาสติกที่ตกค้างในทะเลและสิ่งมีชีวิตบนฐานจากการวิจัยที่สามารถเทียบมาตรฐาน 

กับนานาชาติได้
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 ทะเลสวย ด้วยมือเรา

 1. Refuse (ปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟม) เพราะพลาสติกจะใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี และขยะประเภทนี้

ก็ไม่สามารถน�าไปเผาท�าลายได้ เพราะถุงพลาสติกมีส่วนประกอบของเม็ดปิโตรเลียม ซึ่งเมื่อระเหยไปในบรรยากาศ

จะสร้างสารปนเปื้อนในดินและน�้า ทางที่ดีคือเลือกปฏิเสธแล้วหันมาใช้ถุงผ้าหรือกล่องข้าวท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

ไปจนถึงภาชนะใช้ซ�้าต่าง ๆ เช่น หลอด ขวดน�้า ช้อนส้อม ตะเกียบ

 2. Recycle (แยกขยะให้เป็นนิสัย) นอกจากการแยกขยะให้เป็นนิสัยจะช่วยให้ก�าจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึน้แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกระบวนการก�าจัดขยะอีกด้วย เพราะแต่ละวันเจ้าหน้าที่ต้องเกบ็ขยะวนัละมากกว่า

9,000 ตัน ซึ่งใช้งบประมาณมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าจ้างฝังกลบขยะตันละมากกว่า 100 บาท 

ซึ่งการแยกขยะ และทิ้งขยะลงถังตามสี คือ ทิ้งเศษอาหาร กากของผัก ผลไม้ ในถังสีเขียว ทิ้งแก้ว อลูมิเนียม หรือวัสดุ

ที่สามารถรีไซเคิลได้ในถังสีเหลือง และทิ้งขยะท่ัวไปท่ีสามารถน�าไปเป็นเช้ือเพลิง และเป็นส่ิงประดิษฐ์ เช่น กล่องนม 

เศษผ้า ยาง ไม้ ในถังสีน�้าเงิน

 3. Reuse (ใช้อย่างคุ้มค่า) อาจจะเริ่มจากการใช้ปากกาจนหมดด้าม เขียนดินสอจนหมดแท่ง หรือเริ่มจาก

การใช้กระดาษให้เต็มทั้งสองหน้าจนเป็นนิสัย เอาของท่ีไม่ใช้แล้วมาท�าเป็นของใช้ หรือดัดแปลงเป็นของเริ่มจาก

อะไรง่าย ๆ เช่นการท�ากระถางต้นไม้จากขวดน�้าพลาสติก หรือการน�าเสื้อยืดที่ไม่ใส่แล้วมาตัดเป็นถุงผ้า ซึ่งนอกจากวิธีนี้

จะช่วยลดปริมาณขยะได้แล้ว ยังเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 4. Refififfiill (เลือกซื้ออะไรที่เติมได้ ลดขยะจากบรรจุภัณฑ์) เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของอุปโภคต่าง ๆ เช่น

น�้ายาซักผ้า ผงซักฟอก น�้ายาปรับผ้านุ่ม ฯลฯ มาเป็นแบบ Refill ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในบ้านลงได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนี้ ยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต Packaging ในโรงงานได้

 

 5. Repair (ใช้อย่างทะนุถนอม ซ่อมแซมเท่าที่ท�าได้) โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น การเปิดแอร์

ร้อนกว่าอุณหภูมิห้อง หรือการใช้ไมโครเวฟก�าลังแรง อุ่นอาหารเป็นเวลานาน ๆ หรือใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าวันละ

แปดชั่วโมง สิ่งเหล่านี้จะท�าให้เราต้องจ่ายค่าไฟมากข้ึน และท�าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ  พังเร็วข้ึน ควรฝึกซ่อมอุปกรณ์

ด้วยตนเอง เช่น การเปลี่ยนอะไหล่ ต่อ เติม ปะ แทนการซื้อใหม่ 

 6. Reduce (ลดการใช้สิ่งต่าง ๆ) การบริโภค หรือใช้สิ่งต่างๆเท่าที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าขนาดใหญ่

ใช้ได้นานแทนการซื้อสินค้าที่มีขนาดเล็ก ไม่ซื้อของประเภทเดียวกัน

 7. Return (หมุนเวียนมาใช้ใหม่) น�าบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มาท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ น�ากลับมาใช้ใหม่ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบก แม่น�้าล�าคลองรวมไปถึงในทะเล

ขอขอบคุณ
กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                                              
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                                                                                   
Thai PBS                                                                                                                               
Green Network                                                                                                                                
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร                                                                                                                          
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ทัศนคติเป็นเรื่องส�าคัญ

ทศันคตคิอือะไร พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถานให้ความหมายง่าย ๆ ว่า ทศันคตคิอื   

 “แนวความคดิเหน็” และถ้าเราต่อด้วยค�าว่า “ทีด่”ี โดยเป็นค�าว่า “ทศันคติทีด่”ี กน่็าจะแปลว่า “แนวความคดิเหน็ทีด่”ี

 คุณสมบัติที่ส�าคัญของการเป็นคนเก่งหรือที่เราเรียกว่า Talent หรือ High Potential ที่แปลว่าต้องเป็นคนที่มี

คุณสมบัติอะไรบ้าง เช่น ความรู้ ความสามรถ มีทักษะ ค�าตอบที่ได้มานั้นเชื่อว่าหลายคนต้องมี แต่การที่จะมีทักษะ

เพียบพร้อมในการท�างาน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการท�างานในองค์กรแล้ว องค์กรแต่ละองค์กรมีคุณสมบัติ

ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีอยู่คุณสมบัติหนึ่งที่ทุกคนและทุกองค์กรต่างพูดถึงเหมือนกันหมดว่า คนเก่งจริงน้ันจะต้องมี

คุณสมบัติที่เรียกว่า “ทัศนคติที่ดี” อีกด้วย 

 ทัศนคติ หรือ เจตคติ ในทางจิตวิทยา คือการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรอื

เหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ซึ่งเรียกว่าวัตถุแห่งทัศนคติ) กอร์ดอน ออลพอร์ต นักจิตวิทยาได้อธิบายเกี่ยวกับทัศนคติไว้ว่า 

“เป็นแนวคิดอันเด่นชัดที่สุดและจ�าเป็นที่สุดในจิตวิทยาสังคมร่วมสมัย” ทัศนคติสามารถสร้างขึ้นจากประสบการณ์

ในอดีตและปัจจุบันของบุคคลหนึ่ง ๆ  สามารถตรวจวัดและเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล

นั้นด้วย

 ในโลกแห่งการท�างานและการใช้ชวีติประจ�าวนั “ปัญหา” คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ละคนมีวิธีมองปัญหา

และวิธีแก้ไขแตกต่างกันไป บางคนมองว่าปัญหานั้นเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการท�างาน แต่บางคนก็สนุกที่จะคิดหา

หนทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพราะมองว่ายิ่งมีปัญหายิ่งท้าทายความสามารถของตัวเอง สิ่งเดียวที่ท�าให้คนสองคนนี้

มองปัญหาแตกต่างกันก็คือ “ทัศนคติ” นั่นเอง การท�างานในโลกปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ

มีปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไม่หยุดหย่อน การมีทัศนคติในทางบวกจะช่วยให้เรารับกับปัญหาในการท�างานได้ดีข้ึน 

ซึง่การสร้างทศันคตทิางบวกทีเ่ริม่ต้นได้ง่ายกค็อื การพูดคุยกับตัวเองด้วยการใช้ค�าพูดที่ดีและสร้างสรรค์ แต่ยังมีเคล็ดลับ

อื่นอีก 5 ข้อที่รวบรวมมาฝาก เพื่อให้เราท�างานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ พร้อมกับความสุขในการท�างาน
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 1. แค่ประเมินก็พอ อย่าต�าหนิตัวเอง

 การประเมินตัวเองเป็นส่ิงท่ีควรท�าอยู่แล้ว เพราะมันจะช่วยให้รู ้ว่าเราพลาดตรงไหนและควรแก้ไขอะไร 

แต่ไม่ใช่การต�าหนิตัวเองในทุกอย่างที่ท�า อย่าคิดว่าเราท�าอะไรก็ไม่ได้ ท�าอะไรก็ไม่ดี ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็แค่

ยอมรับมัน เรียนรู ้ และก้าวต่อไป แค่นี้ก็จะช่วยผลักดันให้เรามีทัศนคติท่ีดีแล้ว เราอาจจะลองบอกกับตัวเองว่า

“งานน้ีเป็นงานยาก ไม่มใีครอยากให้ผิดพลาด แต่พอเกิดขึน้แล้วกเ็ป็นเรือ่งดนีะทีเ่ราจะได้เรยีนรู้ว่าเราท�าอะไรผิด คราวหน้า

จะได้ไม่พลาดแบบเดิมอีก แล้วลองคิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป”

 2. มองคนอื่นแบบเข้าใจ

 เมื่อหยุดมองตัวเองในแง่ร้ายแล้วก็ต้องไม่มองว่าเราถูกเสมอ คนอื่นคือคนที่ท�าผิดตลอด เราต้องให้เกียรติคนอื่น 

มองวา่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ถ้าเราเรยีนรูแ้ละเข้าใจในความต่างนัน้ ก็จะช่วยให้เราใช้ชีวติได้อย่างมคีวามสขุมากข้ึน

“การกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้ เพราะบางครั้งเราก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกันบ้างถ้าเราได้ช่วยกันหาวิธีที่ดี

ที่สุดในการแก้ไขปัญหา นอกจากจะได้งานแล้วเรายังได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย”

 3. อย่าให้เรื่องน่าหงุดหงิดมาท�าลายเรื่องที่ด ี   

 ถ้ารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเป็นประเด็น เป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นชั่วคราว ก็ระลึกไว้เสมอว่าไม่นาน

เรื่องพวกนี้ก็จะผ่านไป ลองบอกกับตัวเองบ่อย ๆ ก็ได้ว่า “เรื่องน่าเบื่อน่าหงุดหงิดอาจจะเลี่ยงไม่ได้ แต่เราใช้โอกาสนี้

เพื่อฝึกฝนทักษะการเผชิญหน้ากับสถานการณ์”
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 4. ก�าจัดความกลัวด้วยความคิดที่ดี

 เป็นธรรมดาเมื่อเราได้รับโอกาสแสดงความสามารถท้ัง ๆ ที่ยังรู้สึกว่าไม่พร้อม ความกลัวก็จะเข้ามาแทน

ความคิดที่ดีของเรา เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ เราควรโยนความคิดท่ีว่าเราท�าไม่ได้ หรือถ้าท�าได้มันก็คงพังไม่เป็นท่า

ออกไป แล้วเริ่มตั้งสมาธิ ท�าทุกอย่างให้ช้าลงเพื่อให้จิตใจผ่อนคลาย แล้วความคิดดี ๆ ของเราจะเริ่มกลับมา จากนั้นก็พูด

กับตัวเองช้า ๆ ว่า “เราท�าได้ เราจะจัดการมัน” หรือ “เราจะต้องท�างานนี้ออกมาได้อย่างดีแน่นอน”

  5. ย�้าความคิดในเชิงบวก ท�าจนเป็นนิสัย

 การจะเปลี่ยนนิสัยภายในเดือนหรือสองเดือนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่นี่คือบททดสอบระยะยาวท่ีเราต้องย�้าความคิด

ในเชิงบวกอย่างสม�่าเสมอ แล้วนิสัยของเราจะเปลี่ยนไปทีละน้อย ถึงทุกวันจะมีบททดสอบที่มากระตุ้นความคิดในแง่ลบ

ของเราอย่าง “เราท�าไม่ได้แน่” “คนอื่นน่าจะท�าได้ดีกว่า” หรือ “วันนี้เราโชคร้ายจัง” ก็ต้องพยายามหาเหตุผลที่จะสร้าง

ความคิดเชิงบวกมาหักล้าง “ตอนนี้เราคิดลบอยู่ ท่ีจริงแล้วมันต้องมีทางออกท่ีดี แค่เราค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ หา ก็จะเจอ

วิธีแก้ปัญหานี้ได้แน่นอน” แม้หลายคนจะรู ้สึกว่าแค่การพูดกับตัวเองไม่เห็นจะได้ผลการเปล่ียนแปลงอะไร แต่เม่ือ

ท�าบ่อย ๆ เข้า เราก็จะกลายเป็นคนที่มีทัศนคติดี มองโลกในแง่บวกทั้งการใช้ชีวิตและการท�างาน ถ้าฝึกจนเคยชิน

เป็นนิสัยแล้ว การท�างานของเราก็จะราบรื่นและประสบผลส�าเร็จมากขึ้นด้วย

 เรียบเรียงข้อมูลจากhttps://blog.jobthai.com/career-tips/5
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“Food Coma” อาการง่วงหลังรับประทานอาหาร

 วนันีจ้ะพาทกุคนไปท�าความรูจ้กั Food Coma หรือ อาการง่วงจดั แม้ฝืนแล้วกอ็ยากจะหลบัให้ได้หลงัรับประทาน

อาหารมาก ๆ เชื่อว่า หลายคนคงเคยมีอาการแบบน้ี ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องตลกร้ายท่ีเรามักบ่นกับคนรอบข้างว่า 

“ทานอิ่มแล้วง่วงจัง ของีบก่อนแล้วค่อยท�างานต่อได้ไหม” บางคนคงเคยสงสัยกับค�าถามว่า รับประทานข้าวเหนียว

แล้วจะง่วงนอน จริงหรือไม่ ? แล้วอะไร คือ สาเหตุของอาการนี้ เราสามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการน้ีได้อย่างไร 

ตามมาค้นหาค�าตอบพร้อม ๆ กัน

 ลักษณะอาการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ อาการของฟู ้ดโคม่า หรือ อาการง่วงจัดหลังมื้ออาหารกลางวัน 

ซึง่เป็นชือ่เรียกของอาการเหล่าน้ี “ฟู้ดโคม่า” ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะทางสรรีะวิทยามากกว่า ซึง่ความจรงิแล้ว เป็นธรรมดา

ของคนทั่วไปที่หนังท้องตึง หนังตาก็หย่อนตามไปด้วย อาการนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ระดับความง่วงอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่

กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น คุณภาพการนอนหลับในช่วงกลางคืนของแต่ละคน การจัดสรรเวลาในการท�างาน 

หากตอนเช้าเราท�างานหนักเกินไป ในช่วงบ่ายก็อาจเกิดอาการอ่อนล้าและง่วงได้ แนะน�าว่างานที่ท�าในช่วงบ่ายควรเป็น

งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ เคล่ือนไหวขยับร่างกายก็จะช่วยได้มาก

 อาการฟู้ดโคม่า มีชื่อเรียกทางวิชาการว่า Postprandial Somnolence คือ อาการง่วงซึมหลังมื้อกลางวัน

มีอีกชื่อหนึ่งว่า Carb Coma 
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 สองสาเหตุของอาการ Food Coma 

 สาเหตแุรกมาจากการทีส่มองสัง่งานให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยอาหารมากขึ้น และใช้พลังงานในส่วนอื่น ๆ

ให้น้อยลง ทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารมื้อใหญ่ ระบบประสาท Parasympathetic หรือระบบประสาทท่ีสร้างสมดุล

ในร่างกายจะถูกกระตุ้นและสั่งการให้ร่างกายรีบไปย่อยอาหารในกระเพราะของเรา ท�าให้เลือดและพลงังานในส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายท�างานช้าลง เราจะรู้สึกเหมือนหมดแรง เหน่ือย และอุณหภูมิภายในร่างกายเย็นกว่าปกติ ด้วยเหตุนี้จึงเป็น

ที่มาของการรับประทานข้าวเหนียวแล้วง่วงนอน เพราะข้าวเหนียวเป็นหน่ึงในอาหารจ�าพวกย่อยยากต้องใช้พลังงาน

ย่อยอาหารมากกว่าอาหารชนิดอื่น ๆ น่ันเอง

 ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนท่ีถูกผลิตข้ึนมาหลังรับประทานอาหารจ�าพวกแป้งและน�้าตาล

เมื่ออาหารตกถึงท้อง ร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน�้าตาลโมเลกุลเล็ก ๆ มีช่ือว่า กลูโคสและซูโครส และ

เมื่อปริมาณน�้าตาลในเลือดขึ้นสูงจะท�าร้ายร่างกายเราได้ ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) เพื่อลดระดับน�้าตาล

ให้อยูใ่นสภาพปกติ แต่เมือ่อินซลูนิถกูหลัง่ออกมาแล้วจะน�าพาสารเซโรโทนนิ (serotonin) และเมลาโทนนิ (melatonin) 

ตามออกมาด้วย ท�าให้เรามีอาการง่วงจัด

 วิธีหลีกเลี่ยง Food Coma มี 4 วิธี

 1. หลังรับประทานอาหาร ให้หากิจกรรมอย่างอื่นท�าก่อนไปลุยงานต่อที่โต๊ะ อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย

ให้มากกว่าปกติ หรือพักคุยกับเพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นการแวะจิบกาแฟก่อนแล้วค่อยเข้างานช่วงบ่ายก็ได้

 2. รบัประทานอาหารแต่พอดคี�า เคี้ยวให้ช้าลงเพื่อลดความเร็วในการรับประทาน เพื่อไม่ให้กระเพาะท�างานหนัก

และดืม่น�า้ให้เยอะ เพราะนกัวจิยัพบว่า อาหารอ่อน หรือ อาหารทีม่ลีกัษณะเป็นของเหลวจะช่วยลดอาการได้ และการดืม่น�า้

ก็เป็นการบังคับให้ร่างกายตื่นตัว ท�าให้ต้องการเข้าห้องน�้า จึงไม่ต้องนั่งแช่ในห้องน�้านาน ๆ

 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน�้าตาลสูง แป้ง ขนมขบเค้ียว เคร่ืองดื่มรสหวานจัด เปลี่ยนไปรับประทานผลไม้แทน

เพราะอาหารที่มีไขมันสูงมักจะท�าให้รู้สึกง่วง ถ้าเกิดหาสมดุลของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนท่ีต้องการในแต่ละวันเจอ

จะท�าให้คุณสามารถรักษาสัดส่วนอาหารที่ร่างกายต้องการได้

 4. พักผ่อนให้เพียงพอในตอนกลางคืน และจะดียิ่งขึ้นถ้าพักผ่อนเต็มอิ่มก่อนไปรับประทานอาหารกลางวัน

หากคุณนอนพักผ่อนน้อยและยังรับประทานเยอะ จะท�าให้มีโอกาสมีอาการฟู ้ดโคม่าสูง ท�าให้คนที่ต ้องขับรถ

หลังรับประทานอาหารเที่ยงมีแนวโน้มที่จะ “หลับใน” มากกว่าปกติและอาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้



 แม้อาการฟู้ดโคม่าจะไม่ส่งผลกระทบที่ท�าให้เกิดอันตรายท่ีร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาการ

ฟู้ดโคม่าสร้างความทรมานให้ร่างกายไม่น้อย แทนที่จะได้รับประทานอาหารให้อร่อย กลับต้องมาอึดอัดท้องและ

หายใจไม่ออก รวมทั้งมีอาการง่วงอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรนึกถึงแต่ของอร่อยจนลืมนึกถึงสุขภาพร่างกายของตัวเอง 

 นอกจากน้ี ช่วงรับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ สมองมักไม่ค่อยแล่น ควรงดท�ากิจกรรมที่ใช้ความคิดมาก ๆ 

แล้วหันมาท�ากิจกรรมเบา ๆ อย่างอื่นแทน เพื่อลดการท�างานหนักของสมอง ถ้ามีเวลาได้งีบสัก 10 – 15 นาที 

ก็จะท�าให้รู ้สึกดีขึ้น หรือถ้าไม่หาย การดื่มกาแฟก็ช่วยได้เหมือนกัน
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Postprandial_somnolence
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 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

 1. มะม่วงดิบ

 ของว่างยามบ่ายสุดฮิตของสาวออฟฟิศหลาย ๆ  คน ด้วยความเปรี้ยวจี๊ดที่กัดเข้าไปต้องตาสว่างแน่ ๆ  มีคุณค่า

ทางโภชนาการแถมยังไม่มีไขมัน ท�าให้ทานได้เรื่อย ๆ ไม่ต้องกลัวเรื่องความอ้วนแต่อย่างใด

 2. ผลไม้ดอง / แช่อิ่ม

 หากคิดว่าผลไม้สดกระตุ้นให้ตื่นได้ไม่มากพอ ลองเปลี่ยนมารับประทานผลไม้ดองดู ไม่ว่าจะเป็นองุ่นดอง

มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิม่ มะขามแช่อิม่ และอืน่ ๆ ด้วยรสหวานอมเปรี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารหมักดอง 

ท�าให้หลายคนเลือกที่จะรับประทานผลไม้ดอง แทนผลไม้สด ท้ังน้ี ก็ไม่ควรรับประทานติดต่อกันหลายวันเน่ืองจากผลไม้

หนักดองนั้นมีโซเดียมสูงมาก หากเป็นไปได้ก็ควรรับประทานสลับกับผลไม้สดบ้าง

 3. มะขามคลุก

 อีกหนึ่งผลไม้แปรรูปแก้ง่วงท่ีได้ผลชะงัก มะขามคลุก 3 รส เปรี้ยว หวาน เผ็ด แถมยังให้สัมผัสหนึบหนับ

ตอนเคี้ยว ท�าให้หลายคนเลือกที่จะซื้อมาตั้งไว้ที่โต๊ะท�างานสักกระปุก

 4. ขนมอบกรอบ

 แม้จะไม่ดีต่อสุขภาพไปนิด แต่ขนมกรุบกรอบน่ีแหละของกินแก้ง่วงชั้นดี ความกรอบของขนมผสมกับรสเค็ม

จากผงปรุงรส ท�าให้หลายคนเลือกที่จะหามาติดไว้ที่โต๊ะยามง่วง แต่อย่าลืมว่าควรรับประทานแต่พอดี ไม่อย่างนั้น

จะท�าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

 5. ป๊อปคอร์น

 หากต้องการรับประทานขนมขบเคี้ยวแต่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ ป๊อบคอร์นแบบท่ีไม่ปรุงรสก็เป็นทางเลือกที่ดี

เพราะไม่มีน�้ามัน ท�าจากพืช และมีกากใยสูงเป็นประโยชน์ต่อการขับถ่าย
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 6. หมากฝรั่ง

 การเคี้ยวจะช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดบริเวณใบหน้า และล�าคอให้ไหลเวียนสู่สมองได้มากขึ้น จึงท�าให้

คลื่นสมองตื่นตัวและท�างานได้ดียิ่งขึ้น ลองสังเกตว่าหลังจากเคี้ยวไปสัก 10 นาทีจะรู้สึกกระฉับกระเฉง คิดและท�างาน

ได้ไวขึ้นครับ ยิ่งไปกว่านั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งท�าให้เราต้องขยับปากไปเรื่อย ๆ ช่วยบริหารบริเวณใบหน้าและช่วงกราม

ได้ดีอีกด้วยครับ

 7. ลูกอมรสเปรี้ยว

 มาถึงข้อนี้หลายคนคงนึกภาพในหัวออกกันบ้างล่ะว่ามีย่ีห้ออะไรบ้าง ลูกอมรสมะนาว หรือผลไม้เปรี้ยวอื่น ๆ 

จะท�าให้รู้สึกตาสว่างในความเปรี้ยวจี๊ด อีกทั้งยังหาซื้อง่าย เพราะวางขายตามร้านสะดวกซื้อท่ัวไป

 8. วาซาบิ

 ในทีน่ีเ่ราไม่ได้หมายถึงให้บบีวาซาบเิปล่า ๆ  เข้าปากนะ! แต่หมายถึงขนมทีม่รีสชาตวิาซาบ ิเช่นถัว่ลสิงคลกุวาซาบิ

มันฝรั่งแผ่นคลุกวาซาบิ นอกจากท�าให้ตาสว่างได้ดีมากแล้ว ผู้ที่เป็นหวัดเมื่อรับประทาน ยังท�าให้หายคัดจมูกอีกด้วย

 9. ชาร้อน

 ดืม่ของอุน่ ๆ สามารถท�าให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้ และยิ่งถ้าดื่มชา ยิง่ท�าให้รูส้กึตวัมากขึน้ เพราะในชามส่ีวนผสม

ของกาเฟอีนอยู่ แม้จะไม่มากเท่ากาแฟก็ตาม เหมาะส�าหรับผู้ต้องการเลิกการด่ืมกาแฟแต่ยังต้องการกาเฟอีนไว้กระตุ้น

ตัวเองระหว่างวัน

 10. กาแฟ

 แม้จะไม่สนับสนุนให้ผู้อ่านดื่ม แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใส่ไว้ในบทความ เพราะกาแฟเป็นเครื่องด่ืม

ที่ท�าให้ตาสว่างให้ได้ผลชะงักมากที่สุด ด้วยสารกาเฟอีนในกาแฟ ท�าให้ผู้ดื่มรู้สึกตาสว่างขึ้นมาทันทีหลังดื่ม ถึงอย่างนั้น

การด่ืมกาแฟตดิต่อกนัทกุวนัเป็นเวลานานท�าให้เกิดอาการดือ้กาแฟ กล่าวคอื ต้องดืม่เพิม่มากกว่า 1 แก้วต่อวนัถงึจะหายง่วง

จึงควรพักการดื่มกาแฟเป็นระยะ ๆ  และหันไปดื่ม “กาแฟดีคาฟ” ให้ร่างกายได้ปรับสมดุลกาเฟอีนในร่างกายบ้าง สุดท้าย

ไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ 2 แก้ว เพราะจะส่งผลต่อหัวใจ ท�าให้หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น และความดันโลหิตสูงได้
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 11. ผลไม้รสเปรี้ยว

 ลองซื้อผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะนาว ส้ม หรือเสาวรส ติดโต๊ะท�างานไว้สิครับ เพราะเพียงแค่รสชาติของมัน

ก็สามารถท�าให้คุณตื่นได้แล้ว แถมยังมีวิตามินซีสูง ที่จะช่วยให้เราสดชื่น ลดอาการอ่อนเพลีย และอาการปวดหัว

ได้อีกต่างหาก ซึ่งเหมาะกับชาวออฟฟิศที่หักโหมงานหนัก พักผ่อนน้อย รวมไปถึงผู้ท่ีมักขับรถทางไกลเป็นอย่างมาก

 12. ชาเขียว

 ชาเขียวเป็นเครื่องด่ืมที่มีกาเฟอีน ถึงแม้จะออกฤทธิ์ไม่รวดเร็วเท่ากาแฟ แต่สารแอนตี้ออกซิแดนท์ในน�้าชา

จะสามารถช่วยให้คุณต่อสู้กับความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ที่มาจาก

ความเครียด เช่น โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกดื่มชา

ที่ไม่ผสมน�้าตาล และไม่ควรดื่มชาตอนท้องว่าง เพราะจะท�าให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมามากกว่าปกติ ซึ่งอาจจะ

ท�าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

 13. ปลาทะเล

 การทานเนื้อปลาในมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ง่วงระหว่างวันนะครับ เน่ืองจาก

ในปลามีโปรตีน กรดไขมันโอเมก้า 3 สูงมาก เป็นส่วนช่วยให้สมองแจ่มใส และมีสมาธิกับส่ิงท่ีท�ามากข้ึน ย่ิงไปกว่านั้น

ยังช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตัวได้ดีอีกด้วย

 14. น�้าเย็น

 ปิดท้ายด้วยเครือ่งด่ืมง่าย ๆ นัน่ก็คือน�า้สะอาดแช่เย็น เพราะน�า้มส่ีวนช่วยท�าให้ร่างกายสดชืน่และกระปรีก้ระเปร่า

มากขึ้นอยู่แล้ว ย่ิงเพิ่มความเย็นเข้าไปอีกยิ่งให้ความสดช่ืนข้ึนอีกครับ ร่างกายของคนเราปกติจะมีน�้ามากกว่า 70% 

ถ้าหากเมื่อใดท่ีร่างกายขาดน�้า ย่อมส่งผลให้อ่อนเพลียได้เช่นกัน ดังน้ันน�้าเย็นจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีดีส�าหรับ

ผู้ที่พักผ่อนน้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก
YU Serviced Office
Fest For Food
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