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EDITOR’S TALKบก.ทักทาย
 วารสาร “DSI ไตรสาร” ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ช่วงนี้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

PM 2.5 ปกคลุมทั่วเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหลายพื้นที่ระดับฝุ่นพิษ 

เกินค่ามาตรฐานจากระดับที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ท่ี 25 ไมโครกรัม ผู้คนกังวลกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพราะ

ฝุ่นพิษปกคลุมจนทัศนวิสัยของเมืองทั้งเมืองเป็นสีเทา กลายเป็นเมืองในหมอก (ฝุ่น) ซึ่งแนวโน้มเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ส่ิงที่ต้องทำาเป็นอย่างแรกเลยคือ ใช้ Mask หรือหน้ากากปิดปากสวมไว้เพื่อป้องกัน 

ฝุ่นละอองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยด้านการปฏิบัติตัวเพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่  

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422, สายด่วนกรมอนามัย 0-2590-4359 และสายด่วนกระทรวงสาธารณสุข 1669 ได้ค่ะ 

 ดีเอสไอไตรสาร ฉบับนี้มีเร่ืองราวที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้าย

วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 16 ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้มีการปรับปรุงภารกิจและอำานาจหน้าที่เพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ 

ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. 2560 และมกีารปรบัปรงุการปฏบัิติงานตามนโยบายรฐับาลและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรรม  

และในระยะเวลา 5 - 10 ปี ข้างหน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้กำาหนดทิศทางการทำางานเพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมที่มี 

ลักษณะพิเศษในหลาย ๆ ด้าน รวมท้ังให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สำาหรับการบริหารจัดการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้าน ให้เท่าทันกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วจะมุ่งเน้นในเร่ืองการประสานความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพื่อให้เกิด 

การแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 

ร่วมกันต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสารกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ 

วารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่าน 

เพื่อนำาไปปรับปรุงการจัดทำาวารสาร DSI ไตรสาร ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น

ของทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจำาดีเอสไอไตรสาร ฉบับที่ 1/2562
คำ�ถ�ม :  
ส่งลุ้นร�งวัลได้ที่ : กรมสวบสวนคดีพิเศษ ส่วนประช�สัมพันธ์
128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหนคร 10210

ผู้โชคดีจากการจับรางวัล 

จะได้รางวัลเป็น 
ทรัมไดรฟ์

จำานวน 20 รางวัล
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ประชุมความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง

ณ เมืองยูเทรคต์ และกรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11-18 สิงหาคม 2561

 สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำาประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน 
คดีค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้เรื่องนโยบายและกรอบการดำาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการค้ามนุษย์ของเนเธอร์แลนด์และไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
และทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติการดำาเนินการต่อผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายอย่างจำาเป็นและเหมาะสม เรียนรู้การปฏิบัติงานประจำาของเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างและกระชับเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ 
ให้แน่นแฟ้น อันจะช่วยให้ความร่วมมือระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เน่ืองจากสอดคล้องกับภารกิจ 
ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ และเปน็โอกาสอนัดีทีเ่จา้หนา้ท่ี กองคดกีารคา้มนษุย ์กรมสอบสวนคดพีเิศษ จะนำามาปรบัใชใ้นการดำาเนนิการปรบัปรงุการทำางาน 
ให้ได้ตามมาตรฐานในการจัดลำาดับประเทศ ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกาได้จัดทำาประจำาปี โดยได้มอบหมายให้คณะผู้แทน 
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดังนี้
 1. คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบ Mr. Herman Bolhaar ผู้จัดทำารายงานและเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาแห่งชาติ เรื่องการค้ามนุษย์  
และ W.J.B. Warner ten Kate (National Public Prosecutor for Trafficking in Human Beings and People Smuggling) เพื่อประชุมหารือ 
เรื่องการค้ามนุษย์ ของเนเธอร์แลนด์และไทย
 2. คณะผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการค้ามนุษย์กับ Mr. Tamme de Leur และทีมงาน ที่ University of Appiled Ede
 3. คณะผู้แทนฯ เข้าไปดูระบบการทำางานของศูนย์บัญชาการควบคุมสั่งการของตำารวจเนเธอร์แลนด์ กรณีเกิดเหตุอาชญากรรม  
รวมถึงการเกิดอาชญากรรมร้ายแรง การก่อการร้าย การลอบสังหาร โดยสามารถสั่งการการปฏิบัติงานกับตำารวจทั่วประเทศ
 4. คณะผูแ้ทนฯ  เขา้รว่มประชมุหารอืเรือ่งการดแูล คุ้มครอง บำาบดั ฟืน้ฟ ูชว่ยเหลอืการดำาเนนิการทางกฎหมายแกผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์
และความรุนแรงทุกรูปแบบกับ Dr.Linda Terpstra (Minors and aduit Victims) และมูลนิธิ Fler ซึ่งเป็นมูลนิธิองค์กรเอกชน ที่ได้รับเงินสนับสนุน 
จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ และประชุมหารือ เรื่องการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
และการกระทำาที่อันตรายร้ายแรงทารุณกรรมทุกรูปแบบ
 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ทำาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อหาแนวทางบูรณาการการทำางานและทรัพยากรเพื่อประโยชน์ 
ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อไป
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DSI คว้าเกียรติยศแห่งหน่วยงานภาครัฐ รับ 2 รางวัล “เลิศรัฐ”

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จาก สำานักงาน กพร.

 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ในปีนี้ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำาปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่ สำานักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง และผลจากการมุ่งมั่นดำาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง จึงได้รับการยอมรับและได้รับการคัดเลือก 
จากสำานักงาน กพร.ให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำานวน 2 รางวัล คือ
 1. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดีเด่น ได้แก่ โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน 
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ซึ่งเป็นผลจากการดำาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ตาม พ.ร.ฎ. 
วา่ด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิบีรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(พ.ศ. 2546) ตลอดระยะเวลา 11 ปีทีผ่า่นมา ภายใตแ้นวคดิ “สรา้งความรูจ้กั มักคุน้ อุน่ใจ ไปดว้ยกนั”  
กับเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที ่
อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเปิดรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ รักษาความย่ังยืนอย่างต่อเนื่องของความร่วมมือ การยกย่องเชิดชูให้รางวัล 
ให้กับเครือข่าย DSI ต้นแบบ ที่มีผลงานเป็นประจักษ์ ตลอดจนการสร้างกลไกการทำางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ อันนำาไปสู่การแจ้งเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำานวน 599 เรื่อง ซึ่งได้ดำาเนินการสืบสวน สอบสวน 
ขยายผลเป็นคดีพิเศษ และนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย สามารถสร้างความสงบสุขในสังคม และเรียกคืนผลประโยชน์กลับคืน 
สูป่ระเทศชาตคิดิเปน็มลูคา่มหาศาล นอกจากนี ้เครอืขา่ยภาคประชาชนยงัไดร้ว่มมอืกันจดัตัง้ “ศนูยร์บัขอ้มลูและเผยแพรเ่ครอืขา่ยอาชญากรรมคดพีเิศษ” 
เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการกระจายความรู ้การรบัรูแ้ละการเตอืนภัยประชาชนในพ้ืนท่ีผา่นแกนนำาเครอืข่าย จำานวน 5 ศูนย์ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัตราด จงัหวดัสระแกว้  
จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเลย ซึ่งผลสัมฤทธ์ิของการทำางานของเครือข่ายดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และสามารถดูแล รักษาผลประโยชน์ของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติอย่างยั่งยืน
 2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่ โครงการคืนท่ีดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินของรัฐ :  
อุทยานสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่ออำานวยความยุติธรรม 
แก่ชุมชนในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดิน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 
ในการปกป้องทรัพยากรของชาติและการทวงคืนผืนป่า โดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลของภาคใต้
 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษทำาหน้าที่สืบสวนสอบสวนการกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
จึงได้เกิดแนวคิดในการดำาเนินโครงการเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องทวงคืนผืนป่าเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และจากการศึกษาพบว่า  
ต้นเหตุของปัญหาคือ การออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะ สค.1 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี  
ที่มีความคุ้นเคย และรู้ตำาแหน่งที่ดินมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกันตรวจสอบ สค. 1 จนสามารถตรวจสอบสค. 1 ที่ยังคั่งค้างอยู่ในระบบได้ถึง  
507 ฉบับ จากจำานวน 627 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.86 โดยสามารถป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล 
ในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอีกทางหนึ่งด้วย
 กรมสอบสวนคดีพิเศษขอขอบคุณความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวน 
คดีพิเศษจนปรากฏผลงานการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษท่ีเป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน ซึ่งรางวัลจากการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
และเป็นสิ่งยืนยันความสำาเร็จในการการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลว่าสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างขวัญ  
กำาลังใจในการปฏิบัติงานรวมท้ังเป็นแรงขับเคลื่อนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำาหน้าที่อำานวยความยุติธรรม 
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษต่อไป
 ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ  
ประจำาปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภาครัฐ เพื่อประชาชน” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีหน่วยงาน 
ภาครัฐที่มีการพัฒนาอย่างโดดเด่น และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนกว่า 186 ผลงาน ใน 3 สาขารางวัล ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ  
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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ค้ามนุษย์ (DSI) ร่วมประชุมหารือกับตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police (AFP))

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย

DSI จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำางานและความผูกพันต่อองค์กร

 กระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ 

ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร 

ในการทำางานร่วมกัน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในการสอบสวนและดำาเนินคดี 

ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหาย การสืบสวน และการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

อันจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 วนัที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2561 ผู้แทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ นำาโดย พนัตำารวจตร ีอารชิย ์ทศันพ์นัธุ ์ผูอ้ำานวยการสว่นคดกีารคา้มนษุย ์3  

และคณะผูแ้ทน กองคดกีารคา้มนษุย ์เขา้รว่มประชมุหารือกบัเจา้หนา้ทีต่ำารวจสหพนัธอ์อสเตรเลีย นำาโดย Commander Amanda Kates 

State Manager, AFP Melbourne

 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะผู้แทน เข้าพบและหารือกับ Assisitant Commission Tess Walsh ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจ 

แหง่มลรฐัวคิตอเรยี เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลูการคา้มนษุยร์ะหวา่งสองประเทศ จากนัน้ คณะผูแ้ทนบรรยายภารกจิหนา้ทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

และกองคดกีารคา้มนษุย ์ในการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์รวมทัง้แบ่งปนัขอ้มลูด้านการคา้มนษุยร์ะหวา่ง AFP และ DSI ของสองประเทศ  

และคณะผู้แทนเดินทางไปกาชาดแห่งสหพันธ์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะผู้แทน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทีมสหวิชาชีพของสหพันธ์ออสเตรเลีย  

(Multi-Disciplinary Center) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย  

และเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการดำาเนินคดีกับอัยการที่รับผิดชอบคดีการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิด 

ทางเพศเด็ก ณ สำานักงานอัยการแห่งสหพันธ์ออสเตรเลีย

 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น.  
พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานในพิธี พันตำารวจเอก  
ทรงศกัดิ ์รักศกัด์ิสกลุ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจโท ประวธุ วงศส์นีลิ รองอธบิดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำานวน 1,408 คน 
ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการทำางานและความผูกพันต่อองค์กร ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความตระหนัก 

และเข้าใจถึงความสำาคัญในบทบาทการเป็นบุคลากรภาครัฐและผสมผสานประสบการณ์ มุมมอง การปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับปฏิบัติงานที่ต้องการในปัจจุบัน และเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ในการทำางานและความผูกพันต่อองค์กร พร้อมมุ่งมั่นการทำางานไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร นำาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางานเพื่อเป้าหมายสูงสุด 
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ดีเอสไอ ร่วมพิธีแถลงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

DSI ร่วมแสดงความยินดี ศูนย์ไซเบอร์ทหาร ครบรอบ 1 ปี

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 16 ปี

 วันศุกร์ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

ประธานในพิธีแถลงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกรมสอบสวน 

คดพิีเศษ และเจ้าหนา้ท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มพธิเีจรญิพระพทุธมนต ์เพือ่เปน็สริมิงคลเนือ่งในโอกาสครบรอบ 16 ป ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ  

ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร่วมพิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ มอบกระเช้าดอกไม้แสดง 

ความยนิดกีบักรมสอบสวนคดพีเิศษในโอกาสนีด้้วย ไดแ้ก ่พนัตำารวจเอก ณรชัต ์เศวตนนัทน ์อธบิดกีรมราชทณัฑ ์นายสหการณ ์เพช็รนรนิทร์ 

อธบิดกีรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน นายเกดิโชค เกษมวงศ์จติร รองอธิบดีกรมคุ้มครงสทิธิและเสรภีาพ พนัตำารวจโท วรรณพงษ์ คชรกัษ ์ 

รองผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม สำานักงานกิจการยุติธรรม

 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน 

คดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัตำารวจโท  เชน  กาญจนาปจัจ ์ผูอ้ำานวยการกองปฏบิตักิารคดพีเิศษภาค  

เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี 

เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา ศนูยไ์ซเบอรท์หาร สำานกัผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ กองบญัชาการ

กองทัพไทย ครบรอบ 1 ปี โดยมี พลตรี ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำานวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร  

สำานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 7 กองบัญชาการ

กองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
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ดีเอสไอ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 วนัเสารท์ี ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2561 พนัตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมอืง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ  พรอ้มผู้แทนขา้ราชการกรมสอบสวน 

คดพีเิศษ ไดแ้ก ่นายภาณ ุป่ินทอง พนกังานสอบสวนคดพิีเศษชำานาญการ และนายธีรเกยีรต ิเกษปรชีาสวัสดิ ์เจา้หน้าทีค่ดพิีเศษชำานาญการ   

ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรม

สอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ รอ้ยตำารวจเอก สรุวฒุ ิรงัไสย ์รองผูอ้ำานวยการ 

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวจันทร์วรีย์ กระดาษ 

ผู้อำานวยการกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มแสดงความยนิดแีละบรจิาคเงนิสมทบทนุ

กองทนุสวสัดกิารกรมบญัชีกลาง เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวันสถาปนากรมบญัชกีลาง  

ครบรอบ 128 ปี โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

เป็นผูร้บัมอบ ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที ่6 เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร

 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำารวจโท ชาญชัย ลิขิตคันทะสร 

เลขานกุารกรม พนัตำารวจโท ยทุธนา ตัง้กอบลาภ รองเลขานกุารกรม เปน็ผู้แทน 

ขา้ราชการกรมสอบสวนคดพิีเศษ รว่มแสดงความยนิดแีละมอบกระเชา้ดอกไม ้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 103 ปี โดยม ี

พันตำารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ  

ณ กรมราชทณัฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำาบลสวนใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี กรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 103 ปี
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ดีเอสไอ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 วนัเสารท์ี ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2561 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ  วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ  พรอ้มผู้แทนข้าราชการกรมสอบสวนคดพิีเศษ  

ได้แก่ นายภาณุ ปิ่นทอง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ และนายธีรเกียรติ เกษปรีชาสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ   

ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมจิตอาสา

เพื่อน้อมรำาลึกในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

 วนัเสาร์ท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เหลา่ข้าราชการและเจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ พรอ้มใจเข้ารว่มพธิบีำาเพญ็กศุลและกจิกรรมจติอาสา  

เพื่อน้อมรำาลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพันตำารวจโท  

พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

นำาทีมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดเตรียมอาหารว่าง จำานวน 500 ชุด  เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมพิธ ี

น้อมรำาลึก  ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี นสพ. คมชัดลึก ครบรอบ 17 ปี

 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจตรี จิรากร อารีย์รัตนะนคร  

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดง 

ความยนิดแีละมอบกระเชา้ดอกไม ้เนือ่งในโอกาสครบรอบการกอ่ตัง้หนงัสอืพมิพ์

คมชัดลึก 17 ปี โดยมี คุณปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหาร 

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ชั้น 31 

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนบางนา - ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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DSI ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2561

 วนัองัคารที ่16 ตลุาคม พ.ศ. 2561 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มือง อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ นำาคณะ ขา้ราชการ พนกังานราชการ  

และเจ้าหน้าท่ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 07.30 น. - 08.15 น. ณ บริเวณโถงกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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TIP Office และ IJM เข้าหารือ DSI ในประเด็นการค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

DSI และเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ร่วมหารือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร์

เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย

 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้  

พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

สหรฐัอเมรกิา (TIP Office) และจากองคก์ารยตุธิรรมนานาชาต ิ(International Justice Mission หรอื IJM) ซึง่เปน็องคก์รไมแ่สวงผลกำาไร  

ดา้นสทิธิมนษุยชน เพือ่หารอืเกีย่วกบัการคา้มนษุยแ์ละการล่วงละเมดิทางเพศเด็กในประเทศไทย โดยคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 

 1. นาง Julie Anderson ตำาแหน่งที่ปรึกษาโครงการ สำานักงานต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ

 2. นาง Caitlin Heidenreich ตำาแหน่งนักวิเคราะห์ สำานักงานต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ

 3. นาง Cheanchom Thongjen เจ้าหน้าที่ชาวไทย

 4. นาย Andrey Sawchenko เจ้าหน้าที่ IJM

 5. นาย Andrew Wasuwongse เจ้าหน้าที่ IJM

 6. นาย Bill Long เจ้าหน้าที่ IJM

 ทั้งนี้ การมาเยือนของคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการมาแสวงหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย  

เพ่ือนำาไปใช้ในการประเมินสถานะของไทยในรายงานการต่อต้านการค้ามนุษย์ (TIP Report) ของสหรัฐฯ ในปี 2562 ในโอกาสนี้  

คณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาได้รับฟังการนำาเสนอในประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ได้แก่

 - การสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้แรงงานชาวกัมพูชาบนเรือประมง ซึ่ง DSI ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการข่าวจาก IJM

 - การต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดยยกกรณีการเข้าค้นและจับกุมผู้ต้องหาที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้ดำาเนินการ พร้อมกับ 

การเข้าค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องที่ออสเตรเลีย และขยายผลไปสู่การค้นที่จังหวัดลำาปาง และการจับกุมผู้เกี่ยวข้องที่มีนบุรี กรุงเทพฯ

 - การสบืสวนสอบสวนการคา้มนษุยเ์พือ่คา้ประเวณี (คดีอาบอบนวดวิคตอเรยี คดีลอ่ลวงหญิงโมรอ็คโคมาคา้ประเวณใีนประเทศไทย 

คดีชมดาวคาราโอเกะ และคดีล่อลวงหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ประเทศเกาหลีและบาห์เรน)

 - บทบาทกระทรวงยุติธรรม และ DSI ในการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2555  

ได้มีการดำาเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จำานวน 59 ราย

 วนัพธุที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ กรมสอบสวนคดีพเิศษ นาย Christopher J. Baltz ตำาแหนง่ Assistant Regional  

Security Officer และนางประไพพรรณ จันทรสุนทรกลุ หวัหนา้หนว่ยสบืสวนสอบสวนด้านความมัน่คง สำานกังานรกัษาความมัน่คงทางการทตู  

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย ได้เข้าพบ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยสืบสวนทางไซเบอร์เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (Cyber Investigation Unit for Counter-Terror)  
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DSI ร่วมแสดงความยินดี นสพ. ไทยโพสต์ ครบรอบ 23 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี

โดยมพีนัตำารวจโท  ไพศษิฎ ์สงัคหะพงศ ์ผูอ้ำานวยการกองกจิการตา่งประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ และพนัตำารวจโท  วชิยั สวุรรณประเสรฐิ  

ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการหารือ

 ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการช่วยเหลือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวง 

การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Antiterrorism Assistance Program หรือ ATA) เสนอที่จะให้การสนับสนุนแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และการฝึกทักษะความชำานาญให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความชำานาญด้านไซเบอร์  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศและภูมิภาค โดยเน้นเรื่องการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 

(computer forensics) รวมทั้งความสามารถด้านการข่าวและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยท่ีผ่านมา โครงการ ATA ได้ให้การสนับสนุน 

ในลักษณะดังกล่าวแก่ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 ทั้งน้ี ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ขัดข้องในหลักการ โดยฝ่ายอเมริกาจะรายงานผลการหารือในวันนี้ไปยังสหรัฐอเมริกา  

เพื่อจัดทำาเอกสารข้อเสนออย่างเป็นทางการ มายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท วิชิต อุปะละ ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินด ี

และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ ์เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนักอ่ตัง้สถาบันการประชาสมัพันธ ์

โดยมี นายชัยวัฒย์ บุญชวลิต ผู้อำานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์  

เป็นผูรั้บมอบ ณ สถาบันการประชาสมัพันธ์ ซอยอารีย ์ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 วันศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให้ พนัตำารวจเอก อคัรพล บญุโยปษัฎัมภ์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และยาเสพติด เป็นผู้แทนกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ

การกอ่ต้ังหนงัสอืพมิพ์ไทยโพสต ์23 ป ีโดยม ีคณุกรรณกิา วริยิะกุล บรรณาธกิาร

บรหิาร หนังสือพมิพไ์ทยโพสต์ เปน็ผู้รบัมอบ ณ สำานักงานหนังสือพิมพไ์ทยโพสต ์

ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

DSI และเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ร่วมหารือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร์

เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (ต่อ)
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ดีเอสไอ ร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดีเอสไอ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.5 ในวันปิยมหาราช

 วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท  

ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

วางพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  

ณ กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมณฑล  แก้วเก่า  

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มพธิวีางพวงมาลา และถวายบงัคมหนา้พระบรมราชานสุรณ ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  

รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   

ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท อมร  

หงษศ์รทีอง ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดพีเิศษ รว่มพธิจีดุเทยีน และยืนสงบนิง่ เพือ่นอ้มรำาลกึในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้ 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol”

ภายใต้โครงการ “ปันฝัน ปันยิ้ม”

ดีเอสไอ ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคดีพิเศษ รุ่นที่ 6”

 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.15 น. พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม  

“ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol” ภายใต้โครงการ “ปันฝัน ปันยิ้ม” ร่วมกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำาบลคลองโยน อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และมีนายโรนัลดินโญ 

เกาโซ นักฟุตบอลระดับโลก อดีตทีมชาติบราซิลและบาร์เซโลน่า เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การดำาเนินชีวิตจนไปสู่การเป็น 

นกัฟตุบอลอาชีพท่ีประสบความสำาเรจ็ พรอ้มกบัเยีย่มชมและให้กำาลงัใจแก่เด็กและเยาวชนภายในสถานทีจ่ดักจิกรรมดงักลา่ว โดยมวีตัถปุระสงค์

คือส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการกีฬาในเด็กและเยาวชนให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และสามารถผันตัวเองไปเป็นนักกีฬา

อาชีพได้ในอนาคตต่อไป

 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมณฑล แก้วเก่า  

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร “การบรหิารจัดการคดพีเิศษ รุน่ท่ี 6” เพือ่พฒันาบคุลากร

ผูป้ฏิบัตหิน้าท่ีในตำาแหนง่พนกังานสอบสวนคดพีเิศษและเจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษ มุง่เนน้การเสรมิสรา้งวสิยัทัศน์ ความเปน็ผูน้ำาทางดา้นการบรหิาร

จัดการ การเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อม 

ในการรับมือกับปัญหา สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรม  

10  วันทำาการ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง บีบี 202 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ 

และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ เข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อหารือเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์

 ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท  

กฤตธัช อ่วมสน รองผู้อำานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ พันตำารวจตรี นิมิตร พรหมมา ผู้อำานวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 1 และคณะ ร่วมกับ  

สำานักงานอัยการสูงสุด เข้าหารือกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สถานทูตไทย 

ในราชอาณาจักรกัมพูชา สำานักงานตำารวจแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา องค์กร Cambodian Women’s Crisis Center ในกรุงพนมเปญ  

สถานีตำารวจจังหวัดกัมปงจาม และสถานีตำารวจอำาเภอจำากาเรอ เกี่ยวกับการติดตามตัวผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย ์

ที่อยู่นอกราชอาณาจักร ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

DSI ดำาเนินการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินกรุงไทย

 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำาเนินการสอบสวนคดีพิเศษ กรณี สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กล่าวโทษ 

ให้ดำาเนินคดีอาญากับ 1. นางเกศินี จิปิภพ 2. นางกาญจนาภา หงษ์เหิน 3. นายวันชัย หงษ์เหิน และ 4. นายพานทองแท้ ชินวัตร  

ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นคดีสืบเนื่องจากคดีการทุจริตในการอนุมัติสินเชื่อ 

ของธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ที่ให้กับบริษัทในเครือกฤษดามหานคร ซึ่งคดีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการดำาเนินการเสร็จสิ้น 

โดยได้มีความเหน็ทางคดแีละสง่สำานวนการสอบสวนพรอ้มตวัผูถ้กูกลา่วหาไปยงัพนกังานอยัการ สำานักงานอยัการสงูสดุ เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 

2561 เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป แล้วนั้น

 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พนักงานอัยการ สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 ได้นัด นางกาญจนาภา หงษ์เหิน  

ผู้ต้องหาที่ 2 และ นายวันชัย หงษ์เหิน ผู้ต้องหาที่ 3 มาฟังคำาสั่งของพนักงานอัยการ แต่ผู้ต้องหาทั้งสองไม่มาตามกำาหนดนัดของพนักงาน

อัยการโดยไม่มีเหตุผลอันควร พนักงานอัยการ สำานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 4 จึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำาเนินการจัดการให้

ได้ตัวผู้ต้องหาทั้งสอง ส่งให้พนักงานอัยการโดยเร่งด่วน กรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการตรวจสอบติดตามแต่ไม่พบตัวผู้ถูกกล่าวหา 

ทั้งสอง และพบข้อเท็จจริงว่าบุคคลท้ังสองได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แล้ว เนื่องจากคดีนี ้

อยูใ่นอำานาจพจิารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤตมิชิอบกลางตามพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลอาญาคดทีจุริตและประพฤตมิชิอบ  

พ.ศ. 2559 ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง มีพฤติการณ์หลบหนีไปในระหว่างถูกดำาเนินคดี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงยื่นคำาร้องต่อศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อขอออกหมายจับบุคคลทั้งสอง นำาส่งพนักงานอัยการ โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกหมายจับที่ จ.115/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้จับตัวนางกาญจนาภา  

หงษ์เหิน และหมายจับที่ จ.116/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้จับตัวนายวันชัยหงษ์เหินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหาทั้งสองมาดำาเนินคดีต่อไป
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ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี นสพ. ผู้จัดการ ครบรอบ 10 ปี

 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางสุวิมล สายสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบ

กระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 10 ปี 

โดยมี คุณสุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการบริหาร และ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์

มงคล บรรณาธกิารอตุสาหกรรม คมนาคม และปโิตรเลยีม หนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการ 

เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมกับ 4 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ลงนามข้อตกลงขยายระยะเวลา Taskforce Storm

 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. ณ กระทรวงยุติธรรม ฯพณฯ ปีเตอร์ ดัทตัน (The Honourable Peter 

Dutton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 ในโอกาสนี ้พันตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ พร้อมด้วยผูแ้ทนหน่วยงานบังคบัใชก้ฎหมายอกี 4 หนว่ยงาน  

ได้แก่ สำานักงาน ป.ป.ส. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงาน ปปง. และสำานักงานตำารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal  

Police - AFP) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงขยายระยะเวลาดำาเนินงานของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย - ออสเตรเลีย ด้านปราบปราม

ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (หน่วยปฏิบัติการฯ สตอร์ม หรือ Taskforce Storm) เพื่อขยายระยะเวลาปฏิบัติการร่วมดังกล่าว 

ออกไปอีก 12 เดือน (โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) โดยมีรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม  

ซึ่งจัดขึ้น ณ กระทรวงยุติธรรม
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DSI สนธิกำาลัง ตรวจค้นร้านคาราโอเกะ 9 แห่งในจังหวัดนราธิวาส

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ  

เนือ่งจากเปน็การกระทำาทีล่ะเมดิตอ่สทิธแิละเสรภีาพของความเปน็มนุษย์ และสรา้งความเหลือ่มลำา้ในสงัคม กรมสอบสวนคดพีเิศษจงึไดเ้รง่รดั

ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ในฐานะที่กำากับดูแลกองคดีการค้ามนุษย์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กองคดีการค้ามนุษย์ดำาเนินมาตรการเชิงรุก 

และบงัคบัใช้กฎหมายกบัผูก้ระทำาความผดิเกีย่วกบัการคา้มนษุยอ์ยา่งเดด็ขาด และดำาเนนิการสบืสวนกรณมีสีถานประกอบการรา้นคาราโอเกะ

เปิดกิจการบังหน้าแฝงการค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการนำาพาหญิงสาวชาวลาวที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีมาเพื่อค้าประเวณี 

ซึ่งการกระทำาดังกล่าวอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามเลขสืบสวนที่ 167/2561

 ลา่สดุ เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 พนัตำารวจโท สภุทัธ ์ ธรรมธนารกัษ ์ผูอ้ำานวยการกองคดกีารคา้มนษุย ์ไดม้อบหมายให ้ 

พันตำารวจโท ต่อศักดิ์  สวัสดีมงคล ผู้อำานวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 2 และคณะพนักงานสืบสวน ลงพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  

เพ่ือตรวจสอบและพสิจูนท์ราบข้อเท็จจริงรวมท้ังรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดมี้การประชมุและสนธกิำาลังกับหวัหนา้คณะทำางานพิเศษ 

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายทหารในพื้นท่ี เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  

และเจ้าหน้าที่สำานักงานนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการวางแผนเข้าทำาการตรวจค้นร้านคาราโอเกะเป้าหมาย ซึ่งตั้งอยู่

บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนระแงะมรรคา ตำาบลบางนาค อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยอาศัยอำานาจ 

ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกษา พ.ศ. 2457 รวมทั้งเข้าทำาการล่อซื้อการค้าประเวณีจากหญิงสาวชาวลาวในร้านคาราโอเกะ ซึ่งตรวจค้น 

ร้านคาราโอเกะเป้าหมาย จำานวน 9 แห่ง ดังนี้  1. ร้านชิล ชิล  2. ร้านน้องใหม่  3. ร้านแฟนใหม่  4. ร้านน้องพีท  5. ร้านน้องเมย์   

6. ร้านหงส์ทอง  7. ร้านดาหลา  8. ร้านแฮปปี้  9. ร้านบีบี

 ทั้งน้ี จากการตรวจค้นร้านคาราโอเกะเป้าหมายพบหญิงสาวชาวลาว จำานวน 47 คน และพบการกระทำาความผิดค้าประเวณี 

หญิงสาวชาวลาวในร้านแฟนใหม่ จำานวน 2 คน และร้านหงส์ทอง จำานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ 

ได้ทำาการสัมภาษณ์เบื้องต้นหญิงสาวชาวลาว จำานวน 50 คน ดังกล่าว เพื่อทำาการคัดแยกผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป
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ดีเอสไอร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

การประชุมกลุ่มย่อย การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท ปณินวิช อรสว่าง  

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  

ถวายสักการะ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำาปี 2561”  

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 พันตำารวจเอก ดร.อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์ 

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ และนางสาวชญาชล  สุวรรณวงศ์  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เข้าร่วมแสดง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ ของคณะนิติศาสตร ์

ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดีเอสไอ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ”

 วนัจนัทร์ที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้นางอจัฉรา  ปรยีาจิตต ์ ผู้อำานวยการ 

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปฏบิตังิานดา้นการขา่วสามารถนำาขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหว์างแผน

การประเมนิแนวโนม้สถานการณส์ามารถแก้ไขปญัหาประสานงานและบรูณาการงานดา้นการข่าวกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยไดก้ำาหนดจัดขึน้ 

เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นถนนแจ้งวัฒนะ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และวิทยาลัยมหาดไทย อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งเป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ทีป่ฎบัิตหินา้ทีร่บัผดิชอบงานการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ หรอืไดร้บัมอบหมายในการรวบรวมและวเิคราะห์เพือ่การสืบสวนสอบสวนคดพีเิศษ
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DSI ให้การต้อนรับ Mr. Stuart Bruce รองอธิบดีสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ของสหราชอาณาจักร (Deputy Director Immigration Enforcement International - IEI)

ตำารวจแคนาดา ตม.แคนาดา และ จนท.จากกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา

เข้าพบและหารือดีเอสไอ ในการสนับสนุนทุนให้บุคลากรเข้าอบรมฯ

   วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำารวจโท  

ไพศิษฎ์  สังคหะพงษ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Stuart Bruce  

รองอธบิดสีำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง ของสหราชอาณาจกัร (Deputy Director Immigration Enforcement International - IEI)  พรอ้มดว้ย  

Mr.Phill George หวัหนา้ฝ่ายประสานงานตรวจคนเขา้เมอืง ประจำาสถานทูตสหราชอาณาจกัร ประจำาประเทศไทย และ Ms.Astrid Morrison  

เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ เนื่องจาก Mr. Stuart Bruce เดินทางมาเยี่ยมเยียนหน่วยงานในภูมิภาค และ Mr Phill George กำาลังจะครบวาระ 

การดำารงตำาแหน่งประจำาประเทศไทย ในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ ได้หารือกันถึงความร่วมมือระหว่างกัน และยืนยันในความสัมพันธ์อันด ี

ของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าว และการฝึกอบรม พร้อมกันนี้ IEI ได้ขอบคุณ DSI ที่ทำาการสืบสวนเป้าหมาย

บุคคลในประเทศไทยที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งปลอมหนังสือเดินทางและลักลอบนำาเข้าไปในสหราชอาณาจักรด้วย

 วนัพฤหสับดทีี ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีตำารวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police - RCMP) และหัวหนา้เจา้หนา้ที่ 

ตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา (Canada Border Services Agency - CBSA) ประจำาสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำาประเทศไทย  

ไดน้ำาคณะเจ้าหนา้ทีโ่ครงการ Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP) จากกระทรวงการตา่งประเทศแคนาดา มาเขา้พบหารอืกบั  

พันตำารวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์  ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เพื่อสอบถามข้อมูล 

เกีย่วกบัความประสงคข์องกรมสอบสวนคดพีเิศษ ในการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร  เพือ่ ACCBP จะสามารถจดัทำารายงานเสนอตอ่รฐับาล

แคนาดาใหอ้นมุตังิบประมาณจัดทำาโครงการฝกึอบรมให้แกเ่จา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ และหนว่ยงานบงัคับใชก้ฎหมายอืน่ ๆ  ของไทย ตอ่ไป

 ทั้งนี้  โครงการ ACCBP เป็นข้อริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนสนับสนุนการฝึกอบรม  

เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐในทวีปเอเชีย  ทั้งนี้ ในช่วง พ.ศ. 2559 - 2560 ทางการแคนาดาโดยหน่วยงาน 

ตำารวจ RCMP จัดโครงการฝึกอบรมการสอบปากคำา และการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำานวนหลายรุ่น 

มาแล้ว  โดยได้จัดฝึกอบรมท่ี สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรุงเทพมหานคร   

The International Law Enforcement Academy of Bangkok (ILEA)
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DSI ร่วมแสดงความยินดี ป.ป.ส. ครบรอบ 42 ปี

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี

 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561พันตำารวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการ 

ตา่งประเทศและคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมแสดงความยนิดี 

และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มลูนธิโิรงพยาบาลตำารวจในพระบรมราชนิปูถมัภ ์เพือ่กลุม่งานจติเวชและยาเสพตดิ  

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 42 ป ีสำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ โดยม ีนายนยิม  

เติมศรสุีข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผูร้บัมอบ ณ สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  

ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจโท วีรวัชร์ เดชบุญภา  

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคดพีเิศษ เปน็ผูแ้ทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มแสดงความยนิดี

และรว่มบรจิาคเงนิเพือ่สาธารณกศุล ใหแ้กมู่ลนธิแิพทยอ์าสา สมเดจ็พระศรนีครนิทรา 

บรมราชชนนี  เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมี นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี

ดีเอสไอ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม”

ประจำาปี พ.ศ. 2561  ณ วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี

          วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยติุธรรม มอบหมายให้ หมอ่มหลวงปนดัดา ดศิกลุ ผูช้ว่ยรฐัมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี ปฏบัิตริาชการกระทรวงยุตธิรรม เป็นประธานในพธิถีวาย 

ผา้กฐนิพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยตุธิรรม” ประจำาปี พ.ศ. 2561 โดยม ี นายพงศธร สจัจชลพันธ ์ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงยตุธิรรม 

พลตำารวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงยุติธรรม  ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  

เข้าร่วมในพิธีฯ โอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยบำารุงและบูรณะพระอาราม เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 

2,435,224,75 บาท ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำาบลบางขะแยง อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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ผู้บริหารสำานักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เข้าพบอธิบดีดีเอสไอ

ดีเอสไอมอบเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเรย์มอนด์ วียานูเอว่า (Mr. Raymond Villanueva) ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

สำานักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations - HSI) เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ  ณ ห้องประชุม 3 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร HSI ได้กล่าวขอบคุณ กรมสอบสวนคดีพิเศษสำาหรับความร่วมมือที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ทำางานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ทั้งในด้านการข่าว การสืบสวนสอบสวนคดี และการฝึกอบรม เพื่อปราบปรามอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

อาชญากรรมขา้มชาต ิการคา้มนุษย ์การละเมิดสทิธิในทรพัยส์นิทางปญัญา และการลว่งละเมดิทางเพศเดก็ เปน็ตน้ ผูบ้รหิารของทัง้สองหน่วยงาน 

เห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทักษะความชำานาญและแลกเปลี่ยน

ความเชี่ยวชาญ ให้บุคลากรสามารถตอบสนองรูปแบบการกระทำาความผิดอาญาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 วนัอังคารที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศเ์มอืง อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ มอบหมายให ้พันตำารวจโท ชาญชยั  

 ลขิติคนัทะสร ปฏบิติัหนา้ท่ีผูอ้ำานวยการสว่นตรวจ 3 กองเทคโนโลยแีละศนูยข้์อมลูการตรวจสอบ รกัษาราชการแทนเลขานกุารกรม  พนัตำารวจตรีหญงิ  

พรรณทิพย์  เต็มเจริญ ผู้อำานวยการส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เข้ามอบเงินสมทบทุนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ในกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ 

ชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบเงินสบทบทุนดังกล่าว ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
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ดีเอสไอ ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วนัอาทติยท์ี ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 พนัตำารวจเอก 

ไพสฐิ วงศเ์มอืง อธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให ้ 

พนัตำารวจโท สภุทัธ ์ธรรมธนารกัษ ์ผูอ้ำานวยการกองคดกีาร

คา้มนษุย ์และขา้ราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษ เปน็ผูแ้ทน

กรมสอบสวนคดีพเิศษ รว่มงานพธิวีางพวงมาลาถวายบงัคม

พระบรมราชานุสาวรยี ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  

เพือ่เปน็การน้อมระลกึถงึพระมหากรณุาธิคณุของพระองคท่์าน  

ณ บรเิวณหนา้อาคารเนตบิณัฑติยสภา ถนนกาญจนาภเิษก 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ดีเอสไอ ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา (จักรยาน) เนื่องในโอกาสช่อง 7 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 52

ดีเอสไอ ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาไทย และคณะผู้พิพากษากลุ่มประเทศอาเซียน เข้าศึกษาดูงาน

  วนัองัคารที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง  

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ มอบหมายให ้พนัตำารวจตร ีวรณนั ศรลีำา้ ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี 

และมอบอปุกรณก์ฬีา (จกัรยาน) แกเ่ดก็ในถ่ินทรุกนัดาร เนือ่งในโอกาสกา้วเขา้สู ่

ปีที่ 52 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมี คุณเสน่ห์ ห้องสุวรรณ  

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการผูจ้ดัการฝา่ยเซ็นเซอรโ์ฆษณาและรายการ 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก

ช่อง 7 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำารวจโท  

ไพศิษฏ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาไทย  

และคณะผู้พพิากษากลุม่ประเทศอาเซยีน ในโครงการสง่เสริมความร่วมมอืระหวา่งศาลยติุธรรมไทยกบัศาลยตุธิรรมและหนว่ยงานในประชาคม

อาเซียน จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำานักงานศาลยุติธรรม ในการเข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

โดยมี ร้อยตำารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และ นางสาวสุชยา โมกขเสน เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เป็นผู้บรรยาย

สรุปในหัวข้อ การสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 1 จากนั้น ได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมเครื่องฝึกการยิงปืน Simulator  

โดยมี พันตำารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำานวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Simulator ชั้น 4 อาคารกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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DSI พบสถานประกอบการเปิดกิจการบังหน้าแฝงการค้าประเวณีในเมืองพัทยา

 ตามทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายและใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่กบัการแกไ้ขปญัหาการค้ามนษุยซ์ึง่เปน็ปญัหาทีท่กุประเทศใหค้วามสำาคญั เนือ่งจาก
เป็นการกระทำาที่ละเมิดต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ และสร้างความเหลื่อมลำ้าในสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เร่งรัดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
มาอย่างต่อเนื่อง
 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้กองคดีการค้ามนุษย์ดำาเนินมาตรการเชิงรุก และบังคับใช้
กฎหมายกับผู้กระทำาความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด และดำาเนินการสืบสวนกรณีมีสถานประกอบต่าง ๆ ที่เปิดกิจการบังหน้า
แฝงการค้าประเวณีในพื้นที่เมืองพัทยา โดยนำาพาหญิงสาวที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี มาเพื่อค้าประเวณี ซึ่งการกระทำาดังกล่าวอาจเป็นความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามเลขสืบสวนที่ 207/2561
 ลา่สดุ เมือ่วนัจนัทร์ที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พนัตำารวจโท สภุทัธ์ ธรรมธนารกัษ ์ผูอ้ำานวยการกองคดกีารคา้มนษุย ์และคณะพนกังานสบืสวน  
ได้ลงพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำาการสนธิ
กำาลังกับเจ้าหน้าที่ตำารวจจากสถานีตำารวจภูธรเมืองพัทยา ตำารวจท่องเที่ยวพัทยา ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จากสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในการวางแผนเข้าทำาการตรวจค้นร้านเป้าหมาย คือ ร้านมีส บี-ฮาเว่น (MISS B-HAVEN) ตั้งอยู่บริเวณ
พัทยาซอย 6 ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอาศัยอำานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ. 2551 เพือ่เกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้มนษุย ์และชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์
 ผลการตรวจค้นร้านมีส บี-ฮาเว่น พบหญิงไทย จำานวน 8 คน จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและสำานักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อทำาการสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากหญิงสาวทั้ง 8 คนดังกล่าว 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีหญิงสาวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำานวน 4 คน จึงได้ส่งตัวไปเข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครอง 
และพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน

ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

         วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยนางสุวิมล สายสุวรรณ  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นคดพิีเศษ และข้าราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ เขา้รว่มการประชมุเชิงปฏบิตักิารขบัเคลือ่นงานภายใตโ้ครงการโรงเรยีน

ยุติธรรมอุปถัมภ์ และร่วมจัดนิทรรศการ โดยมี พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
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DSI พบสถานประกอบการเปิดกิจการบังหน้าแฝงการค้าประเวณีในเมืองพัทยา (ต่อ)

 ส่วนการดำาเนินคดีกับเจ้าของและผู้ดูแลร้านน้ัน ผู้อำานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ ได้มีหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำาเนินคดี 
กับนางสาวจอมแก้ว กิงโคง และนายลี คอนเวย์ วิลกินซัน (Lee Conway Wilkinson) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำานาจของ บริษัท มีส บี-ฮาเว่น  
จำากัด ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำารวจภูธรเมืองพัทยา ในความผิดฐาน ร่วมกันค้ามนุษย์ โดยเป็นผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
จากการค้าประเวณีเด็ก และสมคบกันต้ังแต่สองคนข้ึนไปเพื่อกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ และร่วมกันเป็นเจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้จัดการ 
สถานค้าประเวณีฯ รวมทั้งความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ต่อมา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุม 
นายลี คอนเวย์ วิลกินซัน (Lee Conway Wilkinson) ขณะหลบหนี เพื่อนำามาดำาเนินคดีร่วมกับนางสาวจอมแก้ว กิงโคง  
ที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้าน้ี ทั้งน้ี คณะพนักงานสืบสวนจะได้ขออนุมัติต่อ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับโอนสำานวนจากสถาน ี
ตำารวจภูธรเมืองพัทยามาดำาเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษต่อไป

DSI มีความเห็นทางคดีพิเศษ ในคดีพิเศษที่ 24/2560

กรณีการกล่าวโทษมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์

(พระธัมมชโย) และกรรมการ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน

 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการดำาเนินคดีอาญากับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 

หลอกลวงให้นำาเงินมาฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง และเมื่อประชาชนหลงเชื่อและได้นำาเงิน

มาฝากแล้วได้มีการกระทำาการทุจริตในสหกรณ์ มีการนำาเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด ไปโดยไม่ชอบ และกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ได้ดำาเนินคดีฟอกเงินต่อเนื่องอีกหลายคดี ซึ่งรวมถึงคดีวัดพระธรรมกายที่ได้สรุปสำานวนส่งสำานักงานอัยการคดีพิเศษและ 

อัยการคดีพิเศษได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วนั้น

 ในการดำาเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินข้างต้น กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินได้สอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2560  

กรณีนายธรรมนูญ อัตโชติ กับพวก ร้องทุกข์/กล่าวโทษให้ดำาเนินคดีฟอกเงินกับมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในพระอุปถัมภ์ 

พระราชภาวนาวสิทุธิ ์(พระธมัมชโย) และกรรมการมูลนธิฯิ ทีไ่ด้รบัเงนิจำานวน 125 ลา้นบาท จากนายศภุชยั ศรศุีภอกัษร กบัพวก กระทำาทจุรติ  

เซ็นต์เช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด โดยไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ทางการสอบสวนมีข้อมูลเพียงพอแจ้งข้อกล่าวหานางวรรณา จิรกิติ 

ประธานกรรมการมลูนธิฯิ และนางสาวอารพีนัธุ ์ตรอีนสุรณ ์(เสยีชวิีต) กรรมการและเลขานกุารมลูนธิฯิ ผูถ้กูกลา่วหา ในขอ้หาสมคบกนัฟอกเงนิ 

และร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (3), 5, 9 และ 60 โดยนางวรรณาฯ  

ผู้ถูกกล่าวหา ได้เข้าชี้แจงต่อสู้ข้อกล่าวหาและยื่นพยานหลักฐานกับทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแล้ว บัดนี้ การสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้สรุปสำานวนการสอบสวนและมีความเห็นทางคดี เพื่อจะได้ส่งสำานวน 

การสอบสวนพร้อมตัวผู้ถูกกล่าวหาไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษ พิจารณาดำาเนินการตามกฏหมายต่อไป

 อนึง่ เน่ืองจากเร่ืองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนินกจิกรรมของมลูนธิวิา่กระทำาการขดัตอ่กฎหมายหรอืไม ่ซึง่พนักงานอยัการ สำานกังาน

อัยการสูงสุด มีอำานาจในการดำาเนินการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 131 (2) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงเสนอ

เรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ส่งเรื่องไปยังสำานักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป
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DSI ร่วมโครงการ Thailand Friendly Design Expo 2018 :

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ดีเอสไอ ร่วมใจ เชิดชู 5 ธันวาคม วันสำาคัญของชาติ

 วนัจนัทร์ที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พนัตำารวจเอก ไพสฐิ วงศเ์มอืง  

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมโครงการ Thailand Friendly  

Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ 

เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายก

รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานในพธิ ีโครงการ 

ดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงาน ส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เทคโนโลยี นวัตกรรม การแพทย์ การบริการ 

และสินค้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และผู้ที่ใช้รถเข็น จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับ

มูลนิธิอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้ในด้านกฎหมายและการฝึกยิงปืน 

Simulator ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพค เมืองทองธานี

 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานในพิธีถวาย 

เครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมนำาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ทำากิจกรรมปลูกต้นปอเทือง ตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องการปรับปรุงดิน และมอบเมล็ดพันธ์ุให้กับ

หวัหนา้หนว่ยงานภายในกรมสอบสวนคดพีเิศษเพือ่แจกจา่ยใหก้บัเจา้หนา้ทีน่ำาเมลด็พนัธุไ์ปปลูกในชมุชนของตนเอง ภายใตโ้ครงการดเีอสไอ  

รว่มใจ เชดิช ู5 ธนัวาคม วนัสำาคัญของชาต ิโดยมผีูบ้รหิาร ขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่กรมสอบสวนคดพีเิศษ เขา้รว่มพธิดีงักลา่วโดยพรอ้มเพรยีงกนั  

ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ดีเอสไอ ร่วมริ้วขบวนถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี 

และถวายบังคม ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

 วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ รว่มริว้ขบวนขา้ราชการทกุฝา่ย และตวัแทนประชาชน วางพานพุม่ดอกไม ้ โดยมพีลเอก ประยทุธ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี  

กล่าวถวายราชสดดุนีอ้มรำาลึกในพระมหากรณุาธคิณุ และนายกรฐัมนตรไีดน้ำาเหลา่ขา้ราชการถวายหน้าพระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

หน่วยกิจการพรมแดนแคนาดา (CBSA) ประจำาไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 วนัพฤหสับดีที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษไดม้อบหมายให้ นายไตรยฤทธิ ์เตมหวิงศ ์รองอธิบดกีรมสอบสวน

คดีพิเศษ ต้อนรับผู้แทนจากหน่วยกิจการพรมแดนแคนาดา (Canada Border Services Agency : CBSA) นำาโดย นางเมแกน อิมรี  

(Ms. Megan Imrie) ผูอ้ำานวยการหนว่ยกิจการพรมแดนแคนาดาประจำาภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ (Regional Director of the Canada Border  

Services Agency for Asia and Pacific) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ดีเอสไอ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ป้องกันและต่อต้านทุจริตฯ ให้กับเจ้าหน้าที่

ดีเอสไอ ลงพื้นที่อำาเภอพร้าว เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่

ดีเอสไอ รับประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการให้บริการฯ

 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการและ 

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการและ

เจา้หนา้ทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ เขา้รว่มกจิกรรมการบรรยายธรรม โดยพระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม  กลยฺาโณ) รว่มทำาบญุตักบาตรเช้าและ

ร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ กวาดลานวัดและเก็บเศษใบไม้ในคูนำ้าในบริเวณ วัดสวนแก้ว โดยในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้ารับฟัง 

การบรรยายวิชาการหัวข้อ “การให้ความรู้เก่ียวกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2561 หมวด 6 เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ตำาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการไต่สวนและกฎหมาย จากสำานักงาน ป.ป.ช.

 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้นายปิยะศิริ  

วฒันวรางกรู ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เดินทางลงพืน้ทีอ่ำาเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม ่เพ่ือบรรยายใหค้วามรูท้างกฎหมายเกีย่วกบัแชรล์กูโซ ่ 

(พระราชกำาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และคดีความผิดฉ้อโกงประชาชน) ณ ที่ว่าการอำาเภอพร้าว  

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำาท้องถิ่นจำานวน 400 ราย

 วันพุธที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สำานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  จดัพธิมีอบประกาศเกยีรตคิณุ การรบัรองคณุภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำาปี พ.ศ.2561โดย นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เปน็ผู้แทนกรมสอบสวนคดพีเิศษ รบัประกาศเกียรตคิณุฯ จาก นายธงทอง จนัทรางศ ุประธานคณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกับ 

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
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วันคล้ายวันสถาปนา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ครบรอบปีที่ 16

ดีเอสไอ ร่วม ยธ. ลงพื้นที่อุดรฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

ดีเอสไอ ร่วมกับ นิติวิทยาศาสตร์ กสทช. ตรวจค้นเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์และพนันออนไลน์รายใหญ่

 วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พันตำารวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำารวจโท กรวัชร์  ปานประภากร  

รองอธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ  พนัตำารวจโท บรรยวัสถ ์ ไตรสทุธวิงษ ์ผูอ้ำานวยการศนูยป์ฏบิตักิารคดพีเิศษ เขตพืน้ที ่4  พนัตำารวจโท ชาญชยั   

ลิขิตคันทะสร เลขานุการกรม  นางอุมาพร แพรประเสริฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการพิเศษ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำาบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2/ 2562  

โดยมีพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ตลอดจนการรับฟังปัญหาของประชาชน รวมถึงการรับรู้สิทธิท่ีตัวเองพึงมีพึงได้  ณ หอประชุมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมไดม้อบนโยบายใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษ ดำาเนนิการปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรม

พเิศษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาชญากรรมทางเศรษฐกจิทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการกระทำาความผดิ อนัสง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิของ

ประเทศ รวมไปถึงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการพนันออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ นั้น

 กรมสอบสวนคดีพ ิเศษได้ใช้มาตรการเชิงรุกในการดำาเนินคดีด ้วยการสนธิก ำาลังและบูรณาการความร่วมมือกับ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พันตำารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำากับดูแลกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ พันตำารวจโท 

วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำากำาลังเจ้าหน้าที่กว่า 120 นาย กระจายกำาลังเข้าตรวจค้นสถานที่ 

เป้าหมายพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และลำาปาง จำานวนทั้งสิ้น 19 จุด เพื่อจัดเก็บพยาน

หลักฐาน ประกอบด้วย รายละเอียดผู้ดูแลระบบ ผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ในการกระทำาผิด  

และกล่องถ่ายทอดสัญญาณ

 การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากพบว่าเว็บไซต์ sakkarinsai8.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์แม่ข่ายสำาหรับให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์และ

ทำาการปล่อยสัญญาณ (สตรีมมิ่ง) ให้กับเว็บไซต์ Doo4k.tv, Movie2free, bigapp.tv, และเว็บไซต์อื่น ๆ อีกจำานวนมาก โดยคิดค่าบริการ

ตัง้แต ่10,000 - 70,000 บาท นอกจากนี ้ยงัเปดิใหบ้รกิารดูภาพยนตรอ์อนไลน ์ภาพยนตรล์ามกอนาจาร และถา่ยทอดสดฟตุบอลพรเีมียรล์กี 

จากประเทศอังกฤษ และเปิดให้เช่าเครือข่ายสำาหรับการปล่อยสัญญาณ (สตรีมมิ่ง) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีการเชื่อมโยงการถ่ายทอดสด 

การแข่งขันฟุตบอลไปท่ีเว็บไซต์ warpfootball.com โดยหน้าเว็บไซต์จะเป็นหน้ารวมลิงค์การถ่ายทอดสดฟุตบอลของประเทศต่าง ๆ  

โดยหน้าเว็บไซต์จะปรากฏลิงค์ย่อยอีกหลายสิบเว็บไซต์ ที่ทำาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล อาทิ goal24hd.com, live.sbobet.club, 

duballfun.com เป็นต้น ซึ่งในหน้าเว็บไซต์ จะมีการให้บริการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ด้วย
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วันคล้ายวันสถาปนา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ครบรอบปีที่ 16
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วันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ครบรอบปีที่ 16
พันตำ�รวจตรี วรณัน ศรีลำ้� 1

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

วิธีการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษจากเดิม 

ทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายจำานวน 37 ฉบบั กวา่ 100 ฐานความผิด  

เหลือเพียง 23 กฎหมาย ประมาณ 50 ฐานความผิด  

ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษได้เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าว

แล้ว และอยู่ระหว่างออกประกาศ กคพ.กำาหนดรายละเอียด 

ของลักษณะของการกระทำาความผิดที่เป็นคดีพิเศษตาม 

มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อใช้บังคับต่อไป

 ในมิติด้านการดำาเนินคดีพิเศษนั้น ตั้งแต่มีการจัดตั้ง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มีการสอบสวนดำาเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง 2,531 คดี  

โดยดำาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว 2,162 คดี อยู่ระหว่างการ

สอบสวน 369 คด ีนอกจากนัน้ยงัมเีรือ่งทีร่บัไวส้บืสวนกอ่นรบั

เปน็คดพีเิศษ ถงึ 2,778 เรือ่ง ดำาเนนิการเสรจ็แลว้ 2,662 เรือ่ง  

และอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ 116 เรือ่ง โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมที่รับไว้ดำาเนินการเป็น 4 

กลุ่มคดี ดังนี้

 1. ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชญากรรม

ด้านการเงิน การธนาคาร การภาษีอากร การฟอกเงิน การกู้

ยมืเงินทีเ่ป็นการฉอ้โกงประชาชน และอาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กับระบบเศรษฐกิจ การคลัง กลุ่มนี้มีการดำาเนินคดีไปแล้ว 

ทั้งสิ้น 758 คดี

 2. ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ทางปัญญา กลุ่มนี้มีการดำาเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 518 คดี

 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

อาชญากรรมทีมี่ผลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค สิง่แวดลอ้ม และเกีย่วกบั 

 กรมสอบสวนคดพิีเศษ เปน็หนว่ยงานในสงักดักระทรวง 

ยตุธิรรม จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัที ่3 ตลุาคม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2545 โดยมภีารกจิเกีย่วกบัการป้องกนั ปราบปราม และ 

ควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม  

ความมัน่คง และความปลอดภยั และเนน้ดำาเนนิคดเีพือ่ปกปอ้ง 

และรกัษารายไดข้องรฐั รวมทัง้ปอ้งกนั ปราบปราม ขบวนการทุจรติ 

และอาชญากรรมขา้มชาติ โดยมพีระราชบญัญตักิารสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เป็นเครื่องมือสำาหรับการปฏิบัติงาน 

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้มีการปรับปรุงภารกิจและอำานาจหน้าที่เพ่ิมเติมเพื่อให้ 

สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพ 

ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2560 และมกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

ตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรรม 

ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

 1. การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ 

 2. ทำาคดพีเิศษใหม้คีวามชดัเจนไมซ่ำา้ซอ้นกบังานตำารวจ 

และ 

 3. อำานวยความยุติธรรมคดีอาญาอื่นเพื่อลดความ 

เหล่ือมลำ้าตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงได้นำานโยบายดังกล่าวมา

เป็นกรอบในการทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านงานคดีพิเศษ  

และปรับลดงานคดีพิเศษที่หมดความจำาเป็นต้องใช้ 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มนี้มีการดำาเนินคดีไป

แล้วทั้งสิ้น 354 คดี

 4. ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรม

พิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมที่เป็นความผิดข้ามชาติ องค์กร

อาชญากรรม การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การค้ามนุษย์ อาชญากรรม 

ที่กระทบต่อความม่ันคงประเทศ ความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาชญากรรมพิเศษอื่น ๆ  

กลุ่มนี้มีการดำาเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 901 คดี

  โดยคดีพเิศษทีด่ำาเนนิการแลว้เสรจ็นัน้ เมือ่นำามาคำานวณ

มูลค่าความเสียหาย/ผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษา เรียกคืน 

ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชนแล้ว มีมูลค่าถึง 400,821 

ล้านบาทเศษ ในขณะที่แต่ละปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาทเศษ เท่านั้น

 ในระยะเวลา 5 - 10 ปี ข้างหน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ไดก้ำาหนดทศิทางการทำางานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล

และกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปราม 

สบืสวน สอบสวนอาชญากรรมท่ีมลีกัษณะพเิศษในหลาย ๆ  ด้าน  

รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ดังนี้

 1. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม

 2. ด้านการกู้ยืมเงินอันเป็นการรฉ้อโกงประชาชน และ

ระบบสถาบันการเงิน การฟอกเงิน

 3. ด้านการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ

 4. ดา้นทรัพยส์นิทางปญัญา โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกับนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยี ที่เป็นผลผลิตจากนโยบาย Thailand 4.0

 5. ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0

 สำาหรับการบริหารจัดการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในอนาคต จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  

ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ให้เท่าทัน 

กับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง ให้เกิด 

การพัฒนาในเร่ืองความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน 

และมุ่งสร้างคนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา อย่างเป็น

รูปธรรม สอดรับกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และทำางานเป็นทีมในรูปแบบ “สหวิชาชีพ” 

นอกจากนั้นแล้วจะมุ่งเน้นในเรื่องการประสานความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค  

ในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันและ 

ปราบปรามอาชญากรรมท่ีมีลกัษณะเปน็คดพีเิศษรว่มกันต่อไป 

รวมถึงการสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ ให้กับส่วนราชการ

อื่น ๆ  เพื่อร่วมกันป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมอื่น ๆ  เพื่อ

อำานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมลำ้าในสังคมต่อไป

  สำาหรับการมอบอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือสั่งและปฏิบัติราชการ

แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ได้คำานึงถึงหลักการ 

สหวิชาชีพตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยรองอธิบดี 

ทกุคนจะไดร้บัมอบอำานาจหนา้ทีใ่นการสัง่และปฏบิตัริาชการ

แทนอธบิด ีท้ังหนว่ยงานท่ีทำาหนา้ท่ีสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ 

และหนว่ยงานทีส่นบัสนนุการสบืสวนสอบสวน รวมถงึภารกจิ

อืน่ ๆ  เช่น งานผูบ้ริหารด้านการเงนิ งานผูบ้ริหารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง งานผู้บริหารด้านจัดการองค์ความรู้  

และงานผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย

 อนึ่ง ในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำาเร็จ มิได้เป็น 

ผลจากเจา้หนา้ทีข่องกรมสอบสวนคดพิีเศษเพยีงหนว่ยงานเดยีว  

แต่ยังมีพันธมิตรในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  

ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จนเกิดผลดีต่อทางราชการและสังคม เนื่องในวันคล้าย 

วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบ 16 ปี ในวันน้ี  

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอขอบคุณทุกท่านและขอมอบ 

ความภาคภูมิใจนี้แด่พันธมิตรทุกท่าน และก้าวเดินไปด้วยกัน

เพือ่รว่มกันปอ้งกัน ปราบปราม อาชญากรรมพเิศษท่ีเปน็เหมือน

ศัตรูร้ายท่ีคอยบ่อนทำาลายสังคม อันน่าอยู่ของประเทศไทย 

ที่เป็นบ้านของคนไทยทุกคน
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การยกระดับประเทศไทยมาอยู่ในบัญชี

ที่ต้องจับตา (Watch List : WL)

ตามรายงานการคุ้มครอง

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ของประเทศคู่ค้าสหรัฐ ฯ
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การยกระดับประเทศไทยมาอยู่ในบัญชี

ที่ต้องจับตา (Watch List : WL)

ตามรายงานการคุ้มครอง

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ของประเทศคู่ค้าสหรัฐ ฯ
  1 ผู้อำานวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การยกระดับประเทศไทยมาอยู่ในบัญชี

ที่ต้องจับตา (Watch List : WL)

ตามรายงานการคุ้มครอง

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าสหรัฐ ฯ

พันตำ�รวจโท พเย�ว์ ทองเสน 1

การจัดอันดับประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกา  

คือ อะไร

 การจัดอันดับประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกา คือ 

มาตรการฝ่ายเดียวของสหรัฐ ฯ ที่ใช้อำานาจตามมาตรา 

301 พิเศษ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ ฯ เพื่อกดดัน

ให้ประเทศคู่ค้า ให้มีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาท่ีสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสหรัฐ 

โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน 

เชน่ อตุสาหกรรมยา ซอฟตแ์วร ์เคเบลิทวี ีภาพยนตร ์และ

เสื้อผ้าสำาเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าว สหรัฐฯ 

ได้จัดอันดับประเทศคู่ค้า ที่ยังมีการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของสหรัฐ ฯ ไว้ดังนี้

 1.  WL (Watch List) ประเทศที่ต้องจับตามอง

 2.  PWL (Priority Watch List) ประเทศที่ต้อง

จับตามองเป็นพิเศษ

 3.  PFC (Priority Foreign Country) ประเทศที่มี

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุด

ประเทศไทยกับการจัดอันดับประเทศคู่ค้าของ

สหรัฐอเมริกา

 สหรฐั ฯ ไดเ้ริม่จดัทำารายงานประจำาป ีฉบบัแรกในปี 

พ.ศ. 2532 โดยท่ีผ่านมาสหรฐั ฯ ไดจั้ดอันดบัประเทศไทย 

ดังนี้
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 พ.ศ. 2532 - 2533 จัดอันดับไทยอยู่กลุ่มประเทศ   

  PWL

 พ.ศ. 2534 - 2536 จดัอนัดบัไทยอยูก่ลุม่ประเทศ 

  PFC 

 พ.ศ. 2537 จดัอนัดบัไทยอยูก่ลุม่ประเทศ 

  PWL

 พ.ศ. 2538 - 2549  จดัอนัดบัไทยอยูก่ลุม่ประเทศ 

  WL

 พ.ศ. 2550 - 2560 จดัอนัดบัไทยอยูก่ลุม่ประเทศ 

  PWL 

 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบ ัน  จัดอนัดบัไทยอยูก่ลุ่มประเทศ   

  WL 

การเลือ่นสถานะการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา

ของไทยครั้งล่าสุด

 จากรายงานของสำานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ ฯ 

(United States Trade Representative : USTR)  

ซึ่งได้มีประกาศเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ได้มี 

การปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ

ไทยจากบัญชีประเทศท่ีต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) 

เป็นประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) ด้วยเหตุผลหลัก ๆ  

ดังนี้

 1. รัฐบาลไทย ได้ให้ความสำาคัญเร่ืองการคุ้มครอง

และปอ้งปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามาโดยตลอด  

มกีารกำาหนดนโยบายทีชั่ดเจนภายใตค้ณะกรรมการนโยบาย 

ทรพัยส์นิทางปญัญาแห่งชาต ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน 

และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  

วงษ์สวุรรณ) เปน็ประธานทำาใหม้กีารดำาเนนิการอยา่งจรงิจงั

จนเป็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเร่ืองการปราบปราม

การละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในท้องตลาดจนการละเมดิ 

ได้หมดสิ้นไปในพื้นที่หลักที่มีการจำาหน่ายสินค้าละเมิดสูง   

(Notorious Market) รวมทั้งการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาในพื้นที่อื่น ๆ ก็มีปริมาณลดลงอย่างมาก

 2. ประเทศไทยยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการจด

ทะเบยีนสทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคา้ โดยเพิม่จำานวน

ผูต้รวจสอบ และปรับปรงุขัน้ตอนการจดทะเบียน จนทำาให้

สามารถลดปริมาณงานค้างสะสมลงไปอย่างเห็นได้ชัด

 3. ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นภาคพิธีสารมาดริด  

วา่ดว้ยการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่จะย่ืน 

ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้

 4. มีการเสริมสร้างความโปร่งใสโดยการเปิดให้

มีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของสำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประจำา
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การจัดทำาบัญชีรายชื่อ Notorious Market 

 นอกจากสหรัฐ ฯ ได้จัดอันดับประเทศคู่ค้าดังกล่าว

แล้วนัน้ ตามกฎหมายมาตรา 301 พเิศษ ยงัมกีารจดัทำาราย

ชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง และมีการ

ทบทวนรายชือ่ตลาดดงักลา่วเปน็ประจำาทกุปอีีกดว้ย เพ่ือ

เป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินสถานะการคุ้มครอง

ทรพัย์สนิทางปญัญาของประเทศน้ัน ๆ  โดยได้แยกรายงาน

ทบทวนรายชื่อ Notorious Market ออกจาก Special 

301 Report ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ดังนี้

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 ประเทศไทยถูกระบุว่า

มี Notorious Market อยู่ 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าพันธุ์

ทิพย์พลาซ่า, คลองถม, สะพานเหล็ก, บ้านหม้อ, ตลาด

นัดจตุจักร, ศูนย์การค้ามาบุญครอง, ตลาดนัดถนนวิทยุ, 

ถนนสุขุมวิทซอย 3- 19, พัฒน์พงศ์, หาดกะรน, หาดป่า

ตอง จังหวัดภูเก็ต, ศูนย์การค้าไอทีซิตี้ (พัทยา) และตลาด

โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว

 ต่อมา พ.ศ. 2559 สำานักงาน  USTR ระบุ รายชื่อ 

Notorious Market ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวคือ 

ศูนย์การค้ามาบุญครอง 

 แต่ในปี พ.ศ. 2560 สำานักงาน USTR ได้เผยแพร่

รายงานการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาสูงประจำาปี 2560 (2017 Out – Of – Cycle 

Review of Notorious Markets) โดยไม่ปรากฏรายชื่อ

ยา่นการคา้หรอืศนูยก์ารคา้ในประเทศไทยแมแ้ตแ่หง่เดยีว

กระทรวงยุตธิรรมกบับทบาทการปราบปรามการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำาคัญ

กับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ 

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ  

โดยได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพเิศษดำาเนนิการปราบปราม 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดและจริงจัง 

มาโดยตลอด มุง่เนน้การปราบปรามผูก้ระทำาความผดิรายใหญ ่ 

ทัง้ผูผ้ลติ ผูน้ำาเขา้ ตลอดจนผูค้้ารายสำาคญั และมกีารบงัคบัใช ้

กฎหมาย นอกเหนอืจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญา เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการปราบปราม

การฟอกเงิน ประมวลรัษฎากร อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหา

การละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศลดลง หรอืหมด

ไปในทีส่ดุ โดยหวงัจะทำาใหก้ารจดัอนัดบัสถานะประเทศมี

สถานะท่ีดขีึน้ อนัจะสง่ผลดตีอ่การสง่ออกและการคา้ขาย

ระหว่างประเทศในที่สุด

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นมา กองคดีทรัพย์สิน

ทางปญัญา กรมสอบสวนคดพีเิศษ สามารถจับกมุคดลีะเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาได้รวม 56 คดี ตรวจยึดของกลางได้

มากกวา่ 700,000 ชิน้ ซ่ึงสรา้งความเสยีหายใหก้บัเจา้ของ

สิทธิ์มากกว่า 500 ล้านบาท
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สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์

ในประเทศไทย
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สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์

ในประเทศไทย

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติคำาแถลงนโยบายของคณะ

รัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตามนโยบาย

ของรัฐบาล ได้ประกาศให้การดำาเนินงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่  

3 เมษายน 2558 ระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

พร้อมมอบนโยบายแนวทางและเป้าหมายท่ีชัดเจนเกี่ยว

กับยุทธศาสตร์ปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาล  

5 ประการ คอื ปอ้งกนั ดำาเนนิคด ีคุม้ครองชว่ยเหลือเหย่ือ 

กลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน รวมถึงการพัฒนา

บริหารข้อมูลและรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา 

(TIP Report) โดยทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการทำางาน 

ให้สอดคล้องเพื่อนำาไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะข้อห้าม 

เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึง

การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด

 จากนโยบายดงักลา่ว กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวง

ยติุธรรม ซึง่มภีารกจิรบัผิดชอบดา้นการสบืสวนสอบสวนคดี

พิเศษ ดำาเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มที่กระทำาความผิดฐาน 

คา้มนษุย ์โดยจะตอ้งเปน็คดีท่ีมเีนือ้หาหรอืพฤติการณ์แหง่คดี

อนัเปน็ความผดิในลกัษณะขององคก์รอาชญากรรม ทีม่คีวาม

ยุ่งยากซับซ้อน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบ

เศรษฐกจิของประเทศไทยเปน็การกระทำาความผดิทีม่บีคุคล 

ผู้มีอิทธิพลเป็นตัวการ มีบุคคลต่างชาติร่วมกระทำาความ

ผิดด้วย โดยร่วมกันกระทำาทั้งนอกราชอาณาจักรและ 

ในราชอาณาจกัรไทย ทีม่ลัีกษณะเปน็เครอืขา่ยอาชญากรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไว้ในยุทธศาสตร์

ที่ 1 เรื่องพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวน 

คดีพิเศษ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ของกระทรวง

สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

กองคดีก�รค้�มนุษย์ 1

ยุติธรรม เร่ือง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ด้านความม่ันคง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความ

มั่นคงและปลอดภัยจากอาชญากรรมด้านความมั่นคง  

โดยมีกิจกรรมในการดำาเนินคดีคา้มนุษย์ท้ังในและต่างประเทศ 

สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กร หน่วยงานทั้งในและ 

ตา่งประเทศเพือ่รว่มกนัปราบปรามการกระทำาความผิด และ

แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกับการคา้มนษุย์ การลกัลอบ 

ขนคนเข้าเมือง และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ระดับทวภิาคและพหุภาค ีสนับสนุนหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมาย 

องคก์ารตำารวจสากล พฒันาและสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ย 

และแหล่งข่าว จัดทำาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

และหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำาเนินพันธกิจ 

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และสามารถ

ช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ได้เป็นจำานวน

มาก และดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดจนเป็นที่เชื่อถือ 

ต่อสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  

แตใ่นขณะเดยีวกนักลุม่ผูก้ระทำาความผดิยงัมีจำานวนเพิม่สงูขึน้ 

และมแีนวโนม้การทีจ่ะพฒันารปูแบบการกระทำาความผดิ  

เพื่อหลบหลีกการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีมีกระบวนการซับซ้อนมากขึ้น นอกจากน้ี บางคดียังมี 

เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องทำาให้ยากต่อการดำาเนิน 

คด ีดังนัน้ จำาเป็นต้องมกีารสบืสวนสอบสวนและปราบปราม

ผู้กระทำาความผิดด้านการค้ามนุษย์ต่อไปอย่างจริงจังและ

ตอ่เน่ือง โดยบรูณาการเครือขา่ยพนัธมิตรการปราบปราม

ทัง้ในและตา่งประเทศ ให้ความรูแ้กป่ระชาชนทีจ่ะตกเปน็

เหยื่อหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำาการปราบปราม
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 การดำาเนนิการภายใตน้โยบายและแผนงานดังกลา่ว  

จะต้องดำาเนินการแบบบรูณาการกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทัง้ใน

และตา่งประเทศ โดยในประเทศไดบู้รณาการเครือข่ายปอ้งกนั

และปราบปรามการ คา้มนษุย ์ไดแ้ก่ สำานกังานอัยการสงูสดุ 

สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิสำานกังานปอ้งกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์องคก์ร

พัฒนาเอกชน หรือ NGO และเครือข่ายภาคประชาชน  

ส่วนต่างประเทศจะดำาเนินการกระชับความสัมพันธ์เพ่ือ

ปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยกั์บประเทศเพือ่นบา้น 

ไดแ้ก ่ประเทศเมยีนมา ประเทศกมัพชูา ประเทศเวยีดนาม 

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันยุติกระบวนการ 

ค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง โดยมี 

ขั้นตอนการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 1. ประชมุหารอืรว่มกันระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 2. ดำาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

 3. ตดิตามและรายงานผลตอ่หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบ 

หลัก 

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย

 สำาหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย  

พบวา่ เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2561 กระทรวงการตา่งประเทศ

สหรฐัอเมรกิาไดป้ระกาศอนัดบัของประเทศไทยจาก TIER 

2 WATCH LIST ไปสู่ระดับ TIER 2 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก

การที่ประเทศไทยได้สืบสวนปราบปรามคดีการค้ามนุษย์

ในช่วงปี 2557 - จนถึงปัจจุบัน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

โดยในวาระการประชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นและปฏริปู 

(กขป.) 5 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทุ่มเท เสียสละ 

และดำาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถจนส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
ให้อยู่ในระดับ TIER 2 ดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาได้มีข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
รวม 11 ข้อ ดังนี้
 TIP ข้อ 1) เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้ 
กฎหมาย พนักงานตรวจแรงงาน และผู้ปฏิบัติงาน 
ในการตรวจคัดกรองและการคัดแยกผู้เสียหายจากการ 
คา้มนษุย์อยา่งเข้มงวด ในกลุม่เปราะบาง แรงงานตา่งดา้ว 
บุคคลไร้รัฐ เด็ก และผู้ลี้ภัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เสียหาย 
จากการค้ามนษุยไ์ม่ถกูจบักมุ กกัขงั หรอืเนรเทศ ดว้ยขอ้หา 
ก่ออาชญากรรม
 TIP ข้อ 2) ดำาเนินงานเชิงรุกเพื่อสอบสวนและ
ดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
คา้มนษุย ์และพพิากษาลงโทษเจ้าหนา้ท่ีของรฐัทีก่ระทำาผดิ 
อย่างรุนแรงเด็ดขาด
 TIP ข้อ 3) เพิม่ศกัยภาพแกเ่จา้หนา้ทีใ่นการบงัคบัใช ้
กฎหมาย เพ่ือดำาเนินคดีและพิพากษาลงโทษผู้กระทำา 
ความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งด้านแรงงานและเพศ
 TIP ข้อ 4) เพ่ิมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายและผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกและดำาเนินคดี
ค้ามนุษย์ด้านบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะในกรณีบังคับใช้
แรงงานที่ไม่มีสภาพของการบังคับขู่เข็ญโดยใช้กำาลังหรือ
การกักขัง
 TIP ข้อ 5) ฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพและพนักงาน
ตรวจแรงงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการตรวจเรือประมงซ่ึงส่งผลต่อการระบุตัวผู้เสียหาย
และการสืบสวนอาชญากรรม
 TIP ข้อ 6) สร้างความมั่นใจได้ว่าสถานคุ้มครอง 
ของรัฐและเอกชนจะให้ความดูแลบาดแผลทางด้านจิตใจ
และความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอย่างเท่าเทียม  
รวมทั้งเพิ่มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าชดเชย 

ให้กับผู้เสียหาย รวมถึงผู้เสียหายทีไ่ม่สามารถออกไปทำางาน

นอกสถานคุ้มครองได้
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 TIP ข้อ 7) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ 

แจง้เบาะแสการคา้มนษุย ์โดยปราศจากความกลวัวา่จะถกู

ดำาเนินคดีทางอาญา และใหก้ารคุม้ครองแกท่ีมสหวชิาชพี

จากการถูกแทรกแซง คุกคาม หรือแก้แค้น

 TIP ข้อ 8) ควบคุมผู้จัดหาแรงงานต่างด้าว  

โดยหา้มไมใ่หม้กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการจดัหางาน 

จากแรงงาน และดำาเนินคดีกับผู้จัดหาแรงงานในกรณี 

พบข้อบ่งชี้ของการค้ามนุษย์

 TIP ข้อ 9) ปรบัปรงุสทิธแิรงงานตา่งดา้ว สถานะ

ทางกฎหมาย และนโยบายแรงงานต่างด้าวเพ่ือลดความ

เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

 TIP ข้อ 10) บงัคบัให้มีการจ่ายคา่จ้างตรงเวลา และ

ใหส้ทิธลิกูจา้งในการเกบ็รกัษาเอกสารสว่นตัวและเอกสาร

ทางการเงินของตน

 TIP ข้อ 11) แจ้งสิทธิแก่แรงงานต่างด้าวและกลุ่ม

เปราะบางอื่น ๆ ให้ทราบสิทธิของตนเองภายใต้ระเบียบ

แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ และการคุ้มครองทางกฎหมาย

จากการค้ามนุษย์

แผนปฏบิติัการเพือ่ดำาเนนิงานตามขอ้เสนอแนะใน

รายงานค้ามนุษยข์องสหรฐัอเมรกิา ประจำาป ี2561

 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งขบัเคล่ือนกิจกรรม/โครงการใหมี้ความต่อเนือ่ง 

และดำาเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังกล่าวข้างต้น โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้

 (1) คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์

(ปคม.) ซึง่มพีลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ี

เป็นประธาน ได้มีการประชุมติดตามผลการดำาเนินงาน 

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

คา้มนษุยอ์ยา่งต่อเน่ือง ซึง่ปัจจุบันไดป้ระชมุไปแลว้ จำานวน 

3 ครั้ง

 (2) แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิกำากบัตดิตาม

การดำาเนนิงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนษุย ์โดยมี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน 

คณะอนกุรรมการ เพือ่ตดิตามการดำาเนนิกจิกรรม/โครงการ 

รวมทัง้จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานปอ้งกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2561 โดย

กำาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน 

การดำาเนินคดี ด้านการคุ้มครอง ด้านการป้องกัน 

 (3) การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือใน การป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนษุยข์องประเทศ ในบนัทกึความตกลง 

2 ฉบับ โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 หน่วยงานสังกัด

กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ กรมบงัคับคด ีไดร้ว่มลงนาม

บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา

ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ของประเทศไทย ซึง่เปน็หนึง่ในกจิกรรมสำาคญัภายในงาน 

Thailand Social Expo 2018 ณ ห้องฟีนิกซ์ 2 ศูนย์การ

แสดงสนิคา้และการประชมุ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีจงัหวดั

นนทบุรี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมลงนามฯ กับ

หนว่ยงานตา่ง ๆ  รวม 10 หนว่ยงาน ซึง่เปน็นโยบายสำาคญั

ของรัฐบาล ด้วยตระหนักว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกระทรวง การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย

ทีเ่กีย่วขอ้ง ผนกึกำาลงัพฒันางานในการคุม้ครองชว่ยเหลอื

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากล โดย

พฒันาระบบฐานขอ้มลูและการบงัคบัคดี จนนำาไปสู่การจดั

พธีิลงนามบนัทึกขอ้ตกลง 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) บนัทึกขอ้ตกลง

ว่าดว้ยแนวทางปฏบัิตริว่มกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำาเนินคดี

และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 

ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ดังนี้ กระทรวงการพัฒนา
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สงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงาน 

ศาลยตุธิรรม สำานักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม 

การฟอกเงนิ สำานักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

กรมการปกครอง และสำานกังานพัฒนารฐับาลดิจทิลั (องคก์าร

มหาชน) เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจบุนั ถกูต้อง 

ครบถ้วน และครอบคลุม และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ

เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และ 2) บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์เพือ่บงัคบัคดใีหเ้ปน็ไปตามคำา

พิพากษา ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำานักงานศาล

ยตุธิรรม กรมบงัคบัคด ีกรมการขนส่ง และกรมการปกครอง 

เพื่อร่วมมือกันอำานวยความสะดวกในการบังคับคดี และ

ช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ได้

รับเงินชดเชยตามคำาพิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

 สำาหรับกระทรวงยตุธิรรม รบัผิดชอบในกจิกรรมดา้น

การดำาเนินคดี รวม 3 กิจกรรม ดังนี้

 1. กจิกรรมเรือ่ง การดำาเนนิการตามมาตรการเรง่รดั

การดำาเนินคดค้ีามนุษยแ์ละคด ีค้ามนุษยซ์ึง่มเีจ้าหน้าทีข่อง

รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบ

ด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

สำานกังาน คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต

ในภาครฐั สำานกังาน คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานศาล

ยุติธรรม

 2. กิจกรรมเรื่อง การนำามาตรการยึดทรัพย์ของ

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงนิไปใชกั้บคดคีา้มนษุย์ทกุคดโีดยมหีนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานตำารวจ 

แหง่ชาต ิสำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน

 3. กิจกรรมเร่ือง การนำามาตรการคุ้มครองพยาน

มาใช้กับพยานในการแจ้งเบาะแสและเป็นพยานในคดี 

ค้ามนุษย์/ไม่ดำาเนินคดีอาญา/ส่งกลับ โดยมีหน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ ประกอบดว้ย กรมสอบสวน คดพิีเศษ สำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข้อมูลสถิติค้ามนุษย์

 ข้อมูลสถิติคดีการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ภาพรวมทั้งประเทศ (ช่วง ม.ค. - ก.ย.2561)

 (1) สถิติการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ทั้งประเทศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 รวม 220 คดี 

  - สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จำานวน 214 คดี

  - กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำานวน 6 คดี

 (2) สถิติคดี จำาแนกตามรูปแบบการกระทำาความผิด/การแสวงหาประโยชน์

  - แสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และทางเพศรูปแบบอื่น) จำานวน 181 คดี

  - แรงงานและขูดรีด (แรงงาน ประมง ขูดรีด) จำานวน 32 คดี

  - ขอทาน จำานวน 7 คดี

 2.3.2 ข้อมูลสถิติคดีค้ามนุษย์ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
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ตารางที่ 1 เรื่องที่อยู่ระหว่างดำาเนินการในปี 2561 (1 มกราคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

ผลการดำาเนินงานในปี 2561

ลำาดับ ประเภท
รับมาตั้งแต่ 

ม.ค. - ก.ย. 2561
เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่างดำาเนินการ หมายเหตุ

1 คดีพิเศษ 11 4 7

2 สืบสวน 16 1 15

3 ตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 2 1

รวม 30 7 23

ตารางที่ 2 สถิติคดีพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 (จำาแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์)

ปี คดี

คดีภายใต้การสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลการดำาเนินการ

ประเภทการแสวงประโยชน์
ส่งฟ้อง ไม่ส่งฟ้อง

อยู่ระหว่าง

สอบสวนทางเพศ แรงงาน ขอทาน อื่นๆ

2557 3 2 1 3 - -

2558 3 3 3 - -

2559 2 2 2 - -

2560 7 6 1 6 - 1

2561 12 5 3 1 : ฟอกเงิน-วิคตอเรีย

2 : เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไป

เกี่ยวข้องค้ามนุษย์

4 1

(โอนให้ สตช.)

7

รวม 27 15 7 1 3 18 1 8

ตารางที่ 3 สถิติคดีพิเศษระหว่างปี 2557 - 2561 จำาแนกตามผู้เสียหาย (เหยื่อ) เพศและสัญชาติ

ปี คดี จำานวนคน
เพศ สัญชาติ

ชาย หญิง ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว อื่นๆ

2557 3 22 3 19 22 - - - -

2558 3 16 16 - 16 - - - -

2559 2 20 - 20 20 - - - -

2560 7 15 1 14 5 2 1 3 4 (โมร็อกโก)

2561 12 34 8 26 6 20 5 3 -

รวม 27 107 28 79 69 22 6 6 4
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ตัวอย่างคดีค้ามนุษย์ที่สำาคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คดีพิเศษที่ 41/2560 คดีหลอกลวงหญิงไทยไปบังคับค้าประเวณี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

คดีพิเศษที่ 43/2560 และคดีพิเศษที่ 5/2561 กรณีจับกุมสถานบริการอาบอบนวด วิคตอเรีย ซีเครท

คดีพิเศษที่ 45/2560 หญิงชาวโมร็อกโกถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
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คดีพิเศษที่ 8/2561 กรณีหญิงสาวชาวเขาเผ่าม้งเป็นผู้มีพฤติการณ์บังคับเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารและสนอง

ความใคร่เด็กหญิงอายุตำ่ากว่า 18 ปี ในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

คดีพิเศษที่ 41/2561  กรณีแรงงานสัญชาติเมียนมาถูกหลอกลวงมาบังคับใช้แรงงานในเรือประมง

คดีพิเศษที่ 12/2561 คดีแรงงานชาวกัมพูชาถูกหลอกลวงใช้บังคับแรงงานบนเรือประมงในประเทศไทย

 การดำาเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กิจกรรม : 1. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการคัดแยกผู้เสียหาย 

  จากการค้ามนุษย์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กรุงเทพฯ 

  ผู้เขา้รว่มโครงการประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีจ่ากหนว่ยงานราชการทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการคา้มนษุย ์องคก์รภาคประชาสงัคม  

  องค์การระหว่างประเทศ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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กิจกรรม :  2. โครงการบูรณาการพัฒนาการสืบสวน สอบสวน การค้าประเวณีที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จาก การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

  DSI ปคม. ตม. สตช. กรมการปกครอง กรมการกงสุล กรมการจัดหางาน บ้านเกร็ดตระการ สถานแรกรับเด็กชาย 

  ปากเกร็ด บ้านภูมิเวท NGO

กิจกรรม : 3. เครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 

  พ.ศ. 2561 ณ  โพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนพื้นที่ภาคเหนือ

กิจกรรม :  4.  การประชุมทวิภาคดีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำารวจแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งท่ี 18  

  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

  หน่วยปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนษุย ์และอาชญากรรมข้ามชาต ิของเมยีนมา และเจา้หนา้ทีโ่ครงการออสเตรเลยี- 

  เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำาประเทศไทย และเมียนมา เป็นผู้สังเกตการณ์
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 ตัวอย่างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ/ภายในประเทศ

ประชุมความร่วมมือทวิภาคีด้านการค้ามนุษย์กับตำารวจกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนและดำาเนินคดีค้ามนุษย์ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิ.ย. พ.ศ. 2561

ประชุมความร่วมมือด้านการค้ามนุษย์และลักลอบขนคนเข้าเมืองกับหน่วยงานด้านการค้ามนุษย์ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

ระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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 ประชุมหารือความร่วมมือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

ทางเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 ประชุมความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์กับ 

ผู้แทนของศาลยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานตำารวจ

แหง่ชาตแิละผูแ้ทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศและตา่งประเทศ 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ กับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

ของประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำารวจฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ระดับสูง 

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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“ปัญหาการค้าประเวณี”

ตั้งใจกันแก้ไขหรือนิ่งเฉย
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 ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญ

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมอยู่ในระดับแนว

หน้าของภูมิภาคอาเซียน ASEAN รวมถึงเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวสำาคัญของชาวต่างชาติทั้งทางทวีปยุโรป อเมริกา 

ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ เปรียบเหมือน

เมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ประกอบกับอุปนิสัยความ

ยิ้มแย้มแจ่มใสของคนไทย Land of Smile ซึ่งทำาให้

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาทำาธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ  

ในประเทศไทย เกดิความประทบัใจในการต้อนรบัของคน

ไทยเป็นอย่างดี แต่อีกมุมหนึ่งประเทศไทยที่จะถูกมองว่า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเพศ Sex Industry ที่สามารถซื้อ

ขายหาได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ หรือเมือง 

ท่องเที่ยวทั้งหลาย และอาจรวมถึงการค้ามนุษย์ใน 

รูปแบบการบริการทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นเหตุ

ให้ประเทศไทยถูกจับตามมองว่าจะมีการแก้ไขปัญหา

เหล่าน้ีอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของรัฐบาล  

ความจริงใจในการแก้ไขปัญหา มุมมองทางสังคมต่อ

พฤติกรรมทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ความเชือ่มัน่ ยอมรบั ท่ีจะรว่ม

บูรณาการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ฉะนั้น

ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางในการแก้ไขในเชิง

“ปัญหาการค้าประเวณี” ตั้งใจกันแก้ไขหรือนิ่งเฉย
พันตำ�รวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์ และคดียาเสพติด

ระบบเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาน้ีให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม

สาเหตุของการค้าประเวณี

 การค้าประเวณีหรือการขายบริการทางเพศมิใช่

สิ่งใหม่ แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และคงอยู่ในสังคม

มนุษย์มานาน เม่ือมีการอธิบายถึงสาเหตุแห่งการเกิด

ปัญหาโสเภณี บรรดานักวิชาการทางสังคมศาสตร์ และ 

นักสังคมสงเคราะห์จะมุ่งเน้นไปที่ 2 ประเด็น คือ  

(1) ความยากจน จึงดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และขายตัว

ด้วยความจำาเป็น และ (2) ถูกล่อลวงและบังคับให้เป็น

โสเภณ ี(สามารถ มงัสงั. 2560 : ออนไลน์) หากแตใ่นปจับุนั  

รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้พยายามหาทางแก้ไข 

ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มโครงการต่าง ๆ  

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น โครงการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ

พักชำาระหนี้ โครงการตลาดประชารัฐ โครงการไทยนิยม  

โครงการสวัสดิการชาวนา เป็นต้น ในขณะเดียวกัน  

การส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นนโยบายหลักและสำาคัญ  

เพราะการศกึษาเปน็หัวใจของชาต ิเปน็การสร้างและพฒันาคน 

เพื่ออนาคตของประเทศ ด้วยการศึกษาเข้าถึงทุกกลุ่มคน 
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ประกอบกับมาตรการแก้ไขป้องกันอาชญากรรมจาก 

ภาครัฐมีความเข้มแข็ง ทำาให้การล่อลวงและบังคับให้ค้า

ประเวณเีกดิขึน้ไดย้าก หากแตก่ารดำาเนนิคดท่ีีเกีย่วขอ้งกบั

การค้าประเวณีกลับเพิ่มขึ้น ในปี 2559 ปรากฏมีจำานวน 

ผูท้ีถ่กูศาลพพิากษาลงโทษเพิม่ขึน้ บทลงโทษมคีวามรนุแรง 

ยิ่งขึ้น และระยะเวลาท่ีใช้ในการดำาเนินการฟ้องร้อง 

เพื่อดำาเนินคดีค้ามนุษย์ลดลงอย่างมาก ทางสำานักงาน

ตำารวจแหง่ชาตไิด้ดำาเนินการสอบสวนคดคีา้มนุษยจ์ำานวน 

333 คดี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากจำานวน 317 คดี  

ในปี 2558 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 2560 : ออนไลน์) 

ดังนั้น สาเหตุของการค้าประเวณีน่าจะเกิดจากสาเหต ุ

ดังต่อไปนี้ 

 1) ค่านิยมทางด้านวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 

จากโลกตะวันตกทำาให้เกิดความต้องการวัตถุมากขึ้น  

โดยไม่คำานึงถึงศีลธรรม คุณธรรม และความถูกต้องทาง

ด้านกฎหมาย 

 2) การพ่ึงพารายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวทดแทน

การส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวด้อยคุณภาพเข้า

มาเพือ่แสวงหาความสขุทางดา้นกามารมณเ์พิม่จำานวนขึน้ 

จึงเป็นการกระตุ้นให้มีผู้ค้าประเวณีเพิ่มขึ้น 

การแก้ไขการค้าประเวณี แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

 1) ระดับบุคคล

 ก. การยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 การแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณมัีกจะทำาท่ีปลายเหตุ

มากกวา่ตน้เหต ุทำาใหเ้ปน็ปญัหาท่ียงัคงมอียูเ่ร่ือยมา ดังนัน้ 

การแก้ไขปญัหาทีร่ะดบับคุคลจะตอ้งเริม่ต้นทีจ่ติใจเป็นอนัดับ

แรก เพื่อสร้างจิตสำานึก โดยการน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง (Self Sufficiency) เปน็ปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวทาง 

การดำารงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่

ระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั ในการพฒันาและ

บรหิารใหด้ำาเนนิไปในทางสายกลางและไมป่ระมาท เพือ่ให้

อยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์และการ

เปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบด้วย  

3 ประการ (มูลนิธิชัยพัฒนา. ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้แก่ 

 - ความพอประมาณ หมายถงึ การตดัสนิใจเก่ียวกบั

การดำารงชีวิต การดำาเนินธุรกิจอย่างพอเพียงตามความ

สามารถและศักยภาพของตนทีม่อียู ่ไมน้่อยเกินไป และไม่

มากเกนิไป และไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ เชน่ การผลิต

และการบรโิภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ การกู้ยืมเงินมา

ลงทุนหรือขยายธุรกิจที่ไม่เกินตัวและคำานึงถึงความเสี่ยง

 - ความมเีหตผุล หมายถงึ การตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ  

จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

จากการตัดสินใจและการกระทำานั้นๆ

 - การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้

พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

ที่จะเกิดขึ้น โดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อป้องกันและ 

ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

 ข. การฝึกอาชีพ

 การค้าประเวณีทำาให้รัฐต้องสูญเสียทรัพยากร

บุคคลที่อยู่ในวัยแรงงานเป็นจำานวนมาก ทำาให้เกิด

การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและแรงงานจากภูมิลำาเนา 

ในชุมชนเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่เพื่อหางานทำา 

หรือแม้แต่การดิ้นรนเพื่อไปทำางานต่างประเทศ ทำาให้

บุคคลเหล่านี้ต้องเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่แรงงาน 

นอกระบบ การทำางานที่ผิดกฎหมาย ถูกบังคับใช้แรงงาน

อย่างไม่เป็นธรรม อาจถูกล่อลวงไปบังคับค้าประเวณี

หรือถูกชักจูงไปในรูปแบบต่าง ๆ ในการถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ และตกเป็นเหยื่อของกระบวนการ 

การค้ามนุษย์ในที่สุด ดังนั้น วิธีการป้องกันมิให้สตรี

ถูกล่อลวงหรือ เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการ 

ค้าประเวณี คือ การฝึกอาชีพเพื่อให้มีรายได้ ด้วยการฝึก

อาชพีหลกัสตูรระยะสัน้ ทัง้น้ี เพือ่พฒันาอาชพีให้แกผู่ห้ญงิ

ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีอาชีพ

มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการสกัดกั้นไม่ให้

เคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างถิ่น
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 ค. การรณรงคใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจและสรา้งความ

ตระหนักถึงภัยอันตรายของการค้าประเวณี

 - การเสื่อมโทรมทางศีลธรรมในสังคมต่อ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งผลกระทบ 

ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ประเทศจะถูกมองว่าเป็น

ประเทศที่มีความเส่ือมโสมสูง ที่ปล่อยปละละเลยให้มี

โสเภณีเป็นจำานวนมากและขายบริการแบบไม่ละอาย

สายตาประชาชนในประเทศรวมไปถึงนักท่องเที่ยว 

ที่เดินทางมาเที่ยวจากต่างประเทศ  

 - การทำาแท้งเด็กเกิดจากโสเภณีด้วยการกินยาให้

แท้งหรือทำาแท้ง หรือปล่อยเลยตามเลยและค้าประเวณี

ไปด้วย หากทำาแท้งไม่สำาเร็จ เด็กที่ออกมาจึงมีโอกาสติด

โรคได้ง่าย ซึ่งบางครั้งก็ถึงกับทุพพลภาพหรือปัญญาอ่อน 

เด็กมักถูกทอดทิ้งเพราะเกิดจากการไม่เต็มใจ 

 - การเกิดปัญหาอาชญากรรมเพราะจากสถิติแล้ว

โสเภณีก่อให้เกิดปัญหาการลักทรัพย์มากท่ีสุดส่วนใหญ่

แล้วโสเภณีพวกนี้ขณะที่ให้บริการลูกค้าจะขโมยของ

ของลูกค้า เช่น ขโมยโทรศัพท์มือถือ ขโมยนาฬิกาข้อมือ  

โดยโสเภณสีว่นใหญอ่า้งวา่คา่ใชจ่้ายสูง ภาระเยอะ แตร่ายได ้

ทีไ่ดร้บักลบัเทา่เดมิจึงจำาเป็นต้องขโมยของลกูค้า นอกจากนี ้

รองลงมายังมีปัญหายาเสพติด การพนัน แหล่งมั่วสุม 

ของนักเลงอันธพาล ในสถานที่เหล่านี้ล้วนมีสิ่งอบายมุข

มากมายรวมกันอยูเ่นือ่งจากเจา้ของกิจการหลายแหล่งคิด

ที่หาวิธีให้ได้เงินเป็นจำานวนมากจึงจัดให้มีทั้งค้าประเวณี 

การพนันทุกชนิดรวมไปถึงยาเสพติด

 - การถูกทำาร้ายร่างกาย ปัญหาที่โสเภณีบางราย

ถูกทำาร้ายร่างกายเพราะผู้ใช้บริการบางคนค่อนข้างเป็น

โรคจิตที่ชอบใช้ความรุนแรงในขณะร่วมประเวณี  บางคน

ก็ถูกทำาร้ายเพราะบริการไมดี่ไมเ่ปน็ทีน่่าพอใจลกูค้าหลาย

รายจึงถึงขั้นลงไม่ลงมือเลยทีเดียว 

 - การเกิดวงจรปัญหาครอบครัวที่ไม่สิ้นสุด บาง

ครอบครวัแม่ตอ้งออกไปเปน็โสเภณเีพ่ือหาเลีย้งครอบครวั

ปัญหาท่ีตามมาคอืโสเภณีเหล่าน้ีไม่มีเวลาอบรมส่ังสอนลกู 

ทำาให้เดก็ไม่รู้ว่าส่ิงใดถกูสิง่ใดผิด ไม่มีคนคอยช้ีนำาทางท่ีดีให ้ 

และเด็กอาจมีปมด้อยที่มีแม่เป็นโสเภณีขายบริการ 

 - การเกิดโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ เช่น  

จากการติดเชื้อเอดส์ โรคหนองใน โรคเริม เป็นต้น  

บางครัง้โสเภณีและลูกค้าส่วนมากไมย่อมใชถุ้งยางอนามัย

เพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคขณะมีเพศสัมพันธ์ หากแต่

ลูกค้าบางรายที่กลัวก็รู้จักป้องกันแต่ก็มีลูกค้าบางราย 

กไ็มย่อมปอ้งกันเพราะคดิแต่ความสนกุโดยไมค่ดิถงึผลเสยี 

ที่ตามมา

 2) ระดับหน่วยงาน

 การค้าประเวณีนั้นตามจริงแล้วเป็นเรื่องท่ีผิด

กฎหมายในประเทศไทย เพราะไม่มีกฎหมายกำาหนด

อนุญาตไว้ แต่การค้าประเวณียังคงมีอยู่ เพราะการ

ค้าประเวณีแบบแอบแฝง โดยการเปิดธุรกิจอื่น ๆ  

บังหน้า แล้วลักลอบค้าประเวณีกัน ไม่ได้เป็นการค้า

ประเวณีแบบโจ่งแจ้ง และชัดเจนเหมือนในบางประเทศ

ที่มีการอนุญาต อีกทั้งการค้าประเวณีเป็นธุรกิจท่ีทำา

รายได้มหาศาลและมักจะมีเบื้องหลังเป็นคนที่มีอำานาจ 

ในสังคมอยู่เสมอ ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าของ
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ธรุกจิ นายหนา้ ผูม้อีทิธิพลเบือ้งหลงั จึงมคีวามจำาอยา่งยิง่  

รวมถึง การอนุญาตให้การค้าประเวณีถูกกฎหมาย 

ในประเทศไทย ดังเช่นในประเทศเยอรมัน ท่ีกฎหมาย 

จัดระเบียบและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องในการค้าประเวณี 

โดยได้เริ่มบังคับใช้แล้ว เป็นความพยายามของรัฐที่จะ

ควบคุมดูแลธุรกิจการค้าบริการทางเพศให้รัดกุมข้ึน  

กฎหมายฉบับนีบั้งคับให้ผูข้ายบรกิารขึน้ทะเบยีนทำาใบอนญุาต 

กับทางรัฐ โดยต้องต่ออายุทุก ๆ 2 ปี (ทุก ๆ ปีสำาหรับ 

ผู้ขายบริการท่ีอายุตำ่ากว่า 21 ปี) ในขณะที่ผู้ประกอบ

การธุรกิจขายบริการทางเพศทุกรายต้องขอใบอนุญาต 

เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย  

อีกทั้งยังบังคับให้ผู้ขายบริการเข้าร่วมการอบรมด้าน

สุขภาพประจำาปีด้วยที่สำาคัญ กฎหมายฉบับนี้บังคับให้ 

ผูข้ายและซือ้บรกิารตอ้งใชถ้งุยางอนามยั หากฝา่ฝืนมโีทษ

ปรับตั้งแต่เกือบ 40,000 บาทไปจนถึงเกือบ 2 ล้านบาท 

และทางการสามารถถอนใบอนญุาตของผูป้ระกอบการได้ 

(ก้าวหน้า พงษ์พิพัฒน์. 2560 : ออนไลน์)

ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยทางวิชาการ

 1) ปรับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างในการนำาเสนอความ

คิดเห็นต่อการค้าประเวณี อาจเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่ม

อาชีพต่าง ๆ หรือกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 2) ศึกษารูปแบบการค้าประเวณีทางสื่อออนไลน์

หรือทางเทคโนโลยีอื่น ๆ 

 3) ศึกษาแนวทางการดำาเนินงานการแก้ไขปัญหา

การค้าประเวณีครบวงจร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคมที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกัน

 4) พฒันารปูแบบการปอ้งกนัการหวนกลับการคา้

ประเวณีของผู้ค้าประเวณีหรือเหยื่อที่เกี่ยวข้อง

 5) จดัพัฒนาการฝกึอบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ

ตระหนักถึงภัยอันตรายของการค้าประเวณีแก่กลุ่มเสี่ยง 

เช่น เยาวชน ผู้หญิงในชุมชนแออัด และมีการประเมินผล

ความรู้ ความเข้าใจ

 6) ควรทำาวจิยัดา้นประสทิธภิาพของกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมในการดำาเนินคดีที่เก่ียวข้องปัญหา

คอรปัช่ัน การรบัผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณ ี

หรือธุรกิจทางเพศรูปแบบอื่น

 ด้านนโยบาย

 1)  การจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรอิสระ  

คณะกรรมการการตรวจสอบกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับซ่ึงการคอร์รัปช่ัน 

หรือผลประโยชน์จากการค้าประเวณี

 2) ควรมกีารจดัต้ังหนว่ยงานกลางทีเ่ป็นศนูย์กลาง

ในการใช้ภาษาต่างประเทศให้ครอบคลุมทั่วโลก เช่น  

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอิตาลี เป็นต้น 
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เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการทำางานของเจ้าหน้าที่
แต่ละกระทรวง
 3) ควรมีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวท่ีมีสิทธิ  
มีอำานาจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าประเวณี เพ่ือป้องกันการสับสนและการปัดความ 
รับผิดชอบ ซ่ึงความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะส่งผล 
กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
 4) ควรมีการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลผู้ค้าประเวณี 
เพื่อเป็นการป้องกันการหวนกลับไปสู่การค้าประเวณี 
และตรวจสุขภาพประจำาปี โดยเป็นระบบข้อมูลกลาง 
ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีข้อมูลนำาเข้ามา 
ในระบบที่เชื่อมโยงต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง
 5) ควรมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าประเวณีให้ทันสมัยและครอบคลุม ต่อบริบท
ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 6) สรา้งสือ่ประชาสัมพนัธ ์ใหค้วามรู ้รวมถงึ ขอความ 
ร่วมมือจากสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นตัวกลางในการกระจาย 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง และไม่กระทบสิทธิ 
มนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 ระดับปฏิบัติ
 1) ควรเพิ่มอัตราของเจ้าหน้าที่กำาลังพลให้เพียงพอ
ต่อลกัษณะงานทีไ่ดรั้บ โดยทำาการจดัสรรจำานวนเจา้หนา้ที่
ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงมีการอบรม
เจ้าหน้าท่ีให้รู้ถึงการปฏิบัติต่อภารกิจด้านนี้ทุกขั้นตอน
และคำานึงถึงสิทธิมนุษยชนและหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
  2) ควรมกีารจดัอบรม ให้ความรู้ทางนติวิทิยาศาสตร์
ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานภายนอก รวมถึง
การปฏิบัติต่อผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ต้องให้ความสำาคัญ
 3) ควรริเริ่มจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และความ
เข้าใจการค้าประเวณีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และสร้างจิตสำานึก 

ในการปฏบิตังิานให้แกเ่จา้หนา้ทีใ่ห้ซือ่สตัยส์จุรติ เท่ียงธรรม  

โปร่งใส ตรวจสอบได้

 4) ควรลดการโยกยา้ยตำาแหนง่ของเจา้หนา้ทีร่ะดบั

ปฏิบัติการ เพราะการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่น้ันจะทำาให้

การดำาเนินงานไมต่่อเน่ือง และขาดบุคลากรทีม่คีวามรอบรู ้

ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ 

 ด้านสังคม

 1) ทุกภาคส่วนต้องสร้างความเข้าใจ ตระหนัก 

ถึงการดำารงชีวิตท่ีถูกต้อง พอเพียง ในสังคม รู้จัก 

การประมาณตนใชช้วิีตอยา่งมสีต ิชว่ยกันสร้างความมัน่คง 

ความอบอุน่ ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั หน่วยงาน สถานศกึษา 

สถาบนัอดุมศกึษา หนว่ยงานองคก์รทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

ให้ซึมซับเข้าในจิตวิญญาณและพฤติกรรมที่ถูกต้อง

 2) สร้างค่านิยมทางสังคมให้ถูกต้อง มีตัวอย่าง 

หรอืรปูแบบของการใชช้วิีตทีถ่กูตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ ์

และโอกาสของแต่ละคนที่สามารถดำารงชีวิตในสังคม 

ได้อย่างมีความสุข

 3) สังคมทุกระดับต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการค้า 

ประเวณ ีหรอืทีสุ่ม่เสีย่งตอ่การคา้มนษุยห์รอืการทีผู่เ้สียหาย 

เหยื่อหวนกลับไปเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีซำ้าอีก  

ในลกัษณะทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน อยา่งมมีาตรฐาน  ไมใ่ชก่ารหลบ ๆ  

ซ่อน ๆ หรือแอบแฝงอยู่คลุมเครือ ควรจะต้องมีการ 

หามาตรการเชิงรกุหรอืการกำาหนดหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย  

หรอืการศกึษาเปรยีบเทยีบจากนานาประเทศทีป่ระสบผล

สำาเร็จในการแก้ไขปอ้งกนัทีจ่ะทำาให้จดัการกบัปญัหานีเ้ปน็

ระบบ ถูกต้อง อย่างยั่งยืนต่อไป

 ทัง้นีแ้นวทางดงักลา่วเปน็เพยีงแนวคดิหรอื Guideline  

ท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหา ส่วนการดำาเนินการก็ต้อง

ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคสังคม ที่ร่วมกันรับผิดชอบ ที่จะต้องการแก้ไข

ปัญหานี้อย่างเป็นระบบหรือไม่ หรือเป็นการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านไปในห้วงเวลาหนึ่ง แต่ปัญหา 

กย็งัคงอยูก่บัสงัคมตอ่ไป ความมุง่มัน่ ตัง้ใจจรงิ ตอ้งเกดิขึน้ 

ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน จึงจะทำาให้ปัญหานี้ลดลงไป 

จนเหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป การแก้ไขควรเน้นที่เป็น

ระบบ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และที่สำาคัญที่สุดต้อง 

“ยั่งยืน ต่อเนื่อง จริงจัง” ตลอดไป
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รถจดประกอบ
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ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษเฉพาะด้านภาษีอากร

รถยนต์จดประกอบ
ชวลิต ก้อนทอง

 ตัง้แต่ป ีพ.ศ. 2540 การจดัเก็บภาษอีากรของกรมศลุกากร
สำาหรับสินคา้นำาเขา้มาในราชอาณาจกัร ได้ลดลงมาก เนือ่งจาก
ประเทศไทยได้ไปทำาความตกลงกบันานาอารยประเทศ ลดอตัรา
อากร หรือยกเว้นอากรให้แก่กันและกัน ตามความในมาตรา 

14 แห่งพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แต่มี
สินค้าชนิดหนึ่งมีภาษีอากรที่สูงและมีจำานวนผู้บริโภคเพิ่มข้ึน
ทุกปี คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งจัดเข้าประเภท
พิกัด 87.03 คือ รถยนตแ์ละยานยนตอ์ืน่ ๆ  ทีอ่อกแบบสำาหรบั
ขนส่งบุคคลเป็นหลัก มีอัตราภาษีอากรที่ต้องชำาระ ดังนี้

ตารางอัตราภาษีอากรสำาหรับรถยนต์นั่งสำาเร็จรูป

ประเภท ความจุกระบอกสูบ ประเภทพิกัด
อากร

(%)

ภ.สรรพสามิต

(%)

ภ.มหาดไทย

(%)

ภ.มูลค่าเพิ่ม

(%)

รวมภาษี

(%)

รถยนต์นั่ง ไม่เกิน 2,000 cc. 

และไม่เกิน 220 HP

8703 .2110 

- 87032352, 

87033251

80 30 (0.4477612) 10% ของ 

ภ.สรรพสามิต

7% ราคา

+อากร

+ภ.สรรพสามิต

+ภ.มหาดไทย

187.4627

ไม่เกิน 2,000 cc. 

แต่ไม่เกิน 2,500 cc.

และไม่เกิน 220 HP

87032353

87033259

80 35 (05691057) 10% ของ 

ภ.สรรพสามิต

7% ราคา

+อากร

+ภ.สรรพสามิต

+ภ.มหาดไทย

231.1707

ไม่เกิน 2,500 cc. 

แต่ไม่เกิน 3,000 cc.

และไม่เกิน 220 HP

87032354

87033351

80 40 (0.7142857) 10% ของ 

ภ.สรรพสามิต

7% ราคา

+อากร

+ภ.สรรพสามิต

+ภ.มหาดไทย

243.9285

เกิน 3,000 cc. 

หรือ เกิน 220 HP 

87032450

87033352

80 50 (1.1111111) 10% ของ 

ภ.สรรพสามิต

7% ราคา

+อากร

+ภ.สรรพสามิต

+ภ.มหาดไทย

328

รถยนต์นั่ง

ประหยัด

พลังงาน

ไม่เกิน 3,000 cc. 87039090 80 8.(0.1123596) 10% ของ 

ภ.สรรพสามิต

7% ราคา

+อากร

+ภ.สรรพสามิต

+ภ.มหาดไทย

116.40

 กรมศุลกากรจะตรวจสอบรถยนต์ตามสภาพขณะนำาเข้า
เพือ่จำาแนกรถยนต์ให้เขา้ประเภทพกิดัทีถ่กูตอ้ง โดยใหใ้ชห้ลกั
เกณฑ์และบทนยิามศพัท์สำาหรบัพิจารณาจำาแนกประเภทพิกดั
ชนิดอัตราศุลกากรสำาหรับรถยนต์ตามประกาศกรมศุลกากร 

เรื่องการแจ้งพิกัดอัตราศุลกากร ที่ ป.อ. 1/2545 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำาหนดการจำาแนกพิกัดอัตรา
ศุลกากรเกีย่วกบัรถยนต์ท่ีออกแบบสำาหรับขนส่งบคุคลว่าชนดิใด 
ควรจัดเป็นยานยนต์สำาหรับขนส่งบุคคลต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป  
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(รวมถึงคนขับ) ตามประเภทที่ 8702 และชนิดใดควรจัดเป็นรถยนต์
และยานยนตอ์ืน่ ๆ  ทีอ่อกแบบสำาหรบัขนสง่บคุคลเปน็หลกั (นอกจาก
ของตามประเภทที่ 8702) รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่งตาม
ประเภทที่ 8703
 จากสถิติการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เห็นได้ว่า
รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลไมเ่กนิ 7 คน ในป ี2560 เปรยีบเทยีบกบัปี 2559  
เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 5 ทั้ง ๆ ที่เป็นของต้องชำาระภาษีอากรสูง

ปี ทั่วประเทศ (คัน) กทม. (คัน) ภูมิภาค (คัน)

2560 8,238,818 4,018,523 4,220,295

2559 7,848,629 3,846,163 4,002,466

ใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 390,189 127,360 217,829

 การชำาระภาษีอากรรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ได้จดทะเบียนกับ 
กรมการขนส่งทางบกข้างต้นนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
 (1) รถยนตท์ีน่ำาเขา้สำาเรจ็รปูจากตา่งประเทศหรือจากเขตปลอด
อากร ต้องชำาระภาษีอากรตามอัตราในตารางข้างต้นและจำากัดให้ 
นำาเข้าเฉพาะรถยนต์ใหม่เท่านั้น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการนำาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534 
ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งห้ามนำาเข้ารถเก่าใช้แล้ว ยกเว้น 
มีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกให้เฉพาะรถเก่าท่ีผู้นำาเข้าใช้
อยู่ในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เพื่อเป็นการคุ้มครอง
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศ
 (2) รถยนตท์ีผ่ลติประกอบจากชิน้สว่นทีช่ำาระอากรศลุกากรแลว้
และผลติข้ึนในประเทศไทย โดยผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมผลติรถยนต์
ภายในประเทศไดช้ำาระภาษสีรรพสามติจากราคาขายปลกีแนะนำาตาม
กฎหมายสรรพสามิต
 (3) รถยนตท์ีป่ระกอบจากผูป้ระกอบอตุสาหกรรมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน
รบัอนญุาตใหป้ระกอบรถยนต์ของกรมสรรพสามติ โดยนำาเขา้ชิน้สว่น
แยกชิน้ชำาระภาษอีากรตามประเภทพกิดัอตัราในสภาพแห่งของท่ีเปน็
อยู่ในเวลาที่นำาเข้า คือ 
  - ตัวถัง ประเภทพิกัด 87.07 ชำาระอากรร้อยละ 40
  - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานยนต์ ประเภทพิกัด 
87.08 ชำาระอากรร้อยละ 30 
  - เครื่องยนต์ ประเภทพิกัด 84.07 หรือ 84.08 ชำาระอากร
ร้อยละ 10 

 เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงได้รับอนุญาตข้ึน
ทะเบียนจากกรมสรรพสามิตประกอบเสร็จก็จะนำาไป
ให้วศิวกรผูไ้ด้รบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองความแขง็แรง
ของรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 กำาหนด 
จากนัน้เจา้ของผูป้ระกอบการกจ็ะนำาเอกสารการนำาเขา้
ชิ้นส่วนต่าง ๆ  จากกรมศุลกากรและเอกสารรับรองจาก
วิศวกรผู้ได้รับอนุญาตไปยื่นขอชำาระภาษีสรรพสามิต  
ในอัตราร้อยละ 8 ถึง 50 ตามประเภทรถยนต์ 
และภาษเีพือ่มหาดไทยอกีรอ้ยละ 10 ของภาษสีรรพสามติ  
จากราคาหน้าโรงงานอุตสาหกรรม (ปัจจุบันใช้ราคา
ขายปลีกแนะนำา) เมื่อชำาระภาษีสรรพสามิตแล้วก็จะนำา 
หลักฐานการนำาเข้าส่วนประกอบจากกรมศุลกากร  
การรับรองความแขง็แรงมัน่คงจากวศิวกร การตรวจสอบ 
รับชำาระภาษีสรรพสามิต ไปยื่นขอจดทะเบียนกับ 
กรมการขนส่งทางบก เมื่อได้เล่มทะเบียนก็จะนำาออก
จำาหน่ายจ่ายโอนในท้องตลาดให้ผู้บริโภคซ้ือไปใช้สอย 
โดยทั่วไปจึงเรียกกันว่า “รถยนต์จดประกอบ”
 จะเห็นได้ว่ารถยนต์จดประกอบเป็นช่องทาง 
ที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ดำาเนินการได้ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น และดำาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 แต่ละปี
มีจำานวนเป็นพันคัน แต่ปัญหาที่ควรนำามาพิจารณา คือ 
 (ก) รถยนตจ์ดประกอบสามารถหลกีเล่ียงนำารถยนต์
เก่าใช้แล้วเข้ามาได้ โดยการแยกชิ้นส่วนของรถยนต์ 
และส่วนประกอบรถยนต์เก่าต่าง ๆ นำาเข้าในสภาพ 
ชิ้นส่วนและชิ้นส่วนประกอบผ่านพิธีการศุลกากร  
และชำาระภาษีอากรตามประเภทพิกัดอัตราในสภาพ 
แห่งของที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำาเข้าจริง จากนั้น 
จะมีผู้รวบรวมซื้อไปประกอบดำาเนินการตามกฎหมาย
ภายในดังกล่าวข้างต้น
 (ข) รถยนต์จดประกอบชำาระภาษีอากรน้อยกว่า
รถยนต์นำาเข้าสำาเร็จรูป 

ตัวอย่าง
 นำาเขา้รถยนตส์ำาเรจ็รปูทีม่เีครือ่งยนตเ์กนิ 3000 ซซี ี 
ตามประเภทพิกัด 87037450 ซึ่งต้องชำาระภาษีอากร
รวม 328% ราคาประเมิน 1,000,000 บาท ต้องชำาระ
ภาษีอากร 3,280,000 บาท 
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 แตห่ากแยกนำาเขา้ช้ินสว่นมาผา่นกระบวนการเปน็รถยนต์
จดประกอบรุน่เดยีวกนัอาจแยกชำาระภาษีอากรตามราคาและ
ประเภทพิกัดอัตราในสภาพแห่งของที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำาเข้า
สำาเร็จ ดังนี้
  - นำาเข้าตัวถังเก่าใช้แล้ว (ใช้งานระยะเวลาเท่าใด
กฎหมายมไิดก้ำาหนดไว)้ ราคาประเมิน 200,000 บาท ประเภท
พิกัด 87.07 ชำาระอากร 40% ต้องชำาระอากร 80,000 บาท 
VAT 19,600 บาท รวมภาษีอากร 99,600 บาท
  - นำาเครื่องรถยนต์เก่าราคาประเมิน 100,000 บาท 
ประเภทพิกัด 87.04 (เครื่องยนต์เบนซิน) ชำาระอากร 10% 
ต้องชำาระอากร 10,000 บาท VAT 7,700 บาท รวมภาษีอากร 
17,700 บาท
  - นำาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์เก่าราคาประเมิน 
200,000 บาท ประเภทพิกัด 87.08 ชำาระอากร 30% ต้อง
ชำาระอากร 60,000 บาท VAT 18,200 บาท รวมค่าภาษีอากร 
78,200 บาท 
 ต่อมามีผู้ซื้อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ไปประกอบ 
ในโรงงานอตุสาหกรรม ตน้ทนุของสว่นประกอบรวมภาษอีากร
เป็นเงิน 695,500 บาท ค่าประกอบทำาสี 200,000 บาท ราคา
หนา้โรงงานอตุสาหกรรม 895,500 บาท ชำาระภาษสีรรพสามติ 
50% เป็นเงิน 447,750 บาท ค่าภาษีเพื่อมหาดไทย 10% 
เป็นเงิน 44,775 ภาษีสรรพสามิต 492,525 บาท รวมค่าภาษี
ศุลกากรและสรรพสามิตของรถยนต์จดประกอบคันนี้เป็นเงิน 
688,025 บาท ซึ่งน้อยกว่ารถยนต์ชำาระภาษีอากรสำาเร็จรูป
มาก แตก่เ็ปน็ชอ่งทางตามกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวใ้ห้ดำาเนนิการได้
การทีก่รมสอบสวนคดีพิเศษไดเ้ขา้ตรวจสอบรถยนตจ์ดประกอบ
ระหว่างปี 2553-2556 จำานวน 7,123 คัน ปี 2557 เข้าอายัด
และยึดไว้ตรวจสอบอีก 399 คัน จนปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยดำาเนินการเป็นคดีพิเศษได้ไม่เกิน 50 คัน แต่เป็นข่าว 
ทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมเพราะมีผลกระทบกับผู้บริโภค 
ทีซ่ือ้ไปจำานวนมาก ผู้เขยีนเหน็วา่การดำาเนนิการทางกฎหมาย
กับรถยนต์จดประกอบที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายบัญญัติไว้ ควรต้อง
ศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาให้ถี่ถ้วน

กระบวนการรถยนต์จดประกอบและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

 กระบวนการรถยนต์จดประกอบตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ว่าเป็นช่องทางกฎหมายให้ดำาเนินการได้โดยชอบ การชำาระ
ภาษีอากรตำ่ากว่านำาเข้ารถยนต์ในประเภทพิกัดในสภาพแห่ง
ของเป็นรถยนต์สำาเร็จรูปในเวลาที่นำาเข้าตามที่ยกตัวอย่าง 
ไวน้ัน้ แมจ้ะชำาระภาษอีากรนอ้ยกวา่แตม่กีระบวนการมาก ดงันี้
 กระบวนการที่ 1  บุคคลในประเทศไทยโอนหรือนำาเงิน
ตราไปซื้อรถยนต์ใช้แล้วในต่างประเทศแล้วถอด แยกชิ้นส่วน 
ณ ตา่งประเทศเพ่ือนำาเข้ามาในประเทศไทยเพราะนำาเขา้มาใน
สภาพรถยนต์เก่าไม่ได้เป็นของต้องขออนุญาตจากกระทรวง
พาณิชย์
 กระบวนการนีจ้ะมหีลกัฐานการโอนเงนิผา่นทางธนาคาร
ซึ่งต้องมีคำาร้องขอโอนเงินตราไปต่างประเทศประกอบกับ 
หลกัฐานประกอบคำารอ้งวา่โอนไปซือ้อะไร จากใคร เมือ่ใด หลกัฐาน 
การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศตอ้งมกีารตดิตอ่วา่จา้งบรษิทั
เรือรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ใบตราสง่สนิคา้ ใบสัง่ปลอ่ยสนิคา้ สถานะของตูค้อนเทนเนอร์
ที่บรรจุสินค้าจากบริษัททีร่ับขนสง่สินค้าจะแสดงวันและเวลา
ว่าเคลื่อนย้ายตู้ไปบรรจุสินค้า ขนส่งเข้าท่าเรือต้นทางเมื่อใด 
บรรทุกลงเรือใด เมื่อใด ถึงท่าเรือปลายทางเมื่อใด ขนถ่าย
สินค้าออกจากตู้เมื่อใด เอกสารจากท่าเรือที่เก็บรักษาตู้สินค้า
ว่าเข้าเก็บเมื่อใด ปล่อยตู้ออกจากท่าเรือเมื่อใด ขนถ่ายสินค้า
ออกจากตู้เมื่อใด เป็นต้น
 กระบวนการที่ 2  ผู้นำาเข้าชิ้นส่วนที่แยกเป็นของผ่าน
พิธีการศุลกากรชำาระภาษีอากรโดยแยกชำาระตามราคาและ
ประเภทพิกัดอัตราในสภาพแห่งของท่ีเป็นอยู่ในเวลาท่ีนำาเข้า
สำาเร็จเป็นตัวถัง ส่วนประกอบต่าง ๆ เครื่องยนต์ ส่วนมากจะ
เป็นผู้ค้าอะไหล่เก่าที่เหมารถถอดแยกชิ้นนำาเข้ามารวมเป็น 
ตู้คอนเทนเนอร์
 ผูน้ำาเขา้จะยืน่ใบขนสนิคา้ขาเขา้และเอกสารประกอบชำาระ 
ภาษีอากรต่อกรมศุลกากร พยานเอกสารในกระบวนการนี้ 
จงึประกอบดว้ยใบขนสนิคา้ขาเข้าทีผู่น้ำาเขา้แสดงรายการสนิคา้ 
ตามประเภทพิกัดอัตราในสภาพแห่งของที่เป็นอยู่ในเวลา 
นำาเขา้ มชีือ่เจา้หน้าทีศ่ลุกากรผูต้รวจของในใบขนสนิคา้ขาเขา้
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รับรองความถูกต้อง บัญชีราคาสินค้าที่ผู้นำาเข้ายื่นประกอบ
รายการท่ีสำาแดงนำาเข้าและแบบรับรองการนำาเข้าตัวถังและ
เครื่องยนต์ท่ีนำาเข้า รับรองโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าผ่านการ
ชำาระภาษอีากรเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ ตลอดจนผูใ้ดเปน็ 
ผู้ชำาระเงินค่าภาษีอากรและดำาเนินพิธีการต่าง ๆ เช่น  
ค่าระวางเรือ ค่าจ้างชิปปิ้งเดินรับของจากท่าเรือต่าง ๆ ฯลฯ
 กระบวนการที่ 3  ผู้นำาเข้าชิ้นส่วนที่ชำาระภาษีอากร
แล้วตามข้อ (2) จำาหน่ายชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่นำาเข้าให้แก่
ลูกค้าในลักษณะเป็นช้ินส่วน พร้อมมอบสำาเนาหลักฐาน 
การชำาระภาษีอากรจากกรมศุลกากรให้เพื่อใช้แจ้งเปลี่ยน
เครื่องยนต์หรือนำาส่วนประกอบไปใช้ประกอบเป็นรถยนต์ 
จดประกอบกับกรมการขนส่งทางบก
 การจำาหนา่ยชิน้สว่นรถยนตจ์ดประกอบนัน้จะมใีบกำากับ
ภาษีอากรต่าง ๆ ว่าจำาหน่ายในลักษณะอย่างไร ราคาเท่าใด  
ใครเปน็ผูช้ำาระเงนิ ผู้ซือ้สว่นประกอบกบัผูน้ำาเข้ามคีวามเกีย่วพนั 
เป็นพวกเดยีวกันวางแผนนำาเขา้รถยนตเ์ก่าแยกชิน้มาทำารถยนต์
จดประกอบหรือไม่
 กระบวนการที่ 4  ลูกค้าที่ซ้ือชิ้นส่วนรถยนต์นำาไป
ประกอบเป็นรถยนต์ ณ บริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ทีก่รมสรรพสามติขึน้ทะเบียนอนญุาตใหเ้ปน็ผูป้ระกอบรถยนต ์
เม่ือประกอบเสร็จต้องผ่านวิศวกรรับอนุญาตทำาการรับรอง
ความมัน่คงแขง็แรงของรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต ์พ.ศ. 2522 
 กระบวนการที่ 5  บริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ทีป่ระกอบรถยนตจ์ดประกอบจะนำาหลกัฐานการนำาเขา้ช้ินสว่น 
ที่ชำาระภาษีอากรจากกรมศุลกากรและรถยนต์จดประกอบ 
ทีผ่่านการรบัรองจากวศิวกรแลว้ ไปยืน่ขอชำาระภาษีสรรพสามิต
ตอ่สรรพสามติพืน้ทีใ่นราคาขายปลกีแนะนำาตามประเภทพกิดั
รถยนต์ของสรรพสามิต
 ในกระบวนการที่ 4 – 5 นี้ จะมีเอกสารหลักฐานและ 
รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมระบุถึง 
การชำาระภาษีอากรชิ้นส่วนต่าง ๆ จากกระบวนการที่ 2  
และ 3 มายื่นขอชำาระภาษีสรรพสามิต ตามข้อเท็จจริง  
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาจมิได้มีสภาพเป็นผู้ประกอบ
รถยนต์จรงิแต่เปน็เพียงใช้ชือ่รับเงินค่าจ้างยื่นชำาระภาษีอากร 
ให้โดยมอบอำานาจให้บุคคลทำาการแทน ต้องเข้าตรวจสอบ 
ความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ของบุคคลและจากกระแสเงิน  
สภาพโรงงานผู้ประกอบอุตสาหกรรม ราคาหน้าโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มักยื่นตำ่ากว่าราคาที่แท้จริง กระบวนการนี้ 
จะมีแบบยื่นขอรับชำาระภาษีสรรพสามิตและเอกสาร 

ประกอบต่าง ๆ ที่กรมสรรพสามิต หลักฐานการยื่นขอ 
ข้ึนทะเบียน ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หลักฐานการชำาระ
ภาษีอากรจากกรมศุลกากรต่าง ๆ รวมถึงความเกี่ยวข้อง 
ในการโอนขึน้ชิน้สว่นมาใหผู้ป้ระกอบอตุสาหกรรมมาดำาเนนิการ
 กระบวนการที่ 6  ขั้นตอนการตรวจสอบสารมลพิษ 
จากสถาบนัยานยนตว์า่รถยนตไ์ดม้าตรฐาน มอก. 2160 - 2546  
สำาหรับเคร่ืองยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนชิน หรือชนิดของรถ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว การติดตั้งมีความปลอดภัย
กระบวนการนี้มีพยานหลักฐานการตรวจสอบรับรอง 
การติดแก๊ส แต่โดยข้อเท็จจริงเมื่อผ่านการจดทะเบียน 
ได้ก็จะถอดออก
 กระบวนการที่ 7  บริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีการ 
นำาหลกัฐานตา่ง ๆ  ทีผ่า่นกระบวนการที ่2 - 6 ไปยืน่ขอจดทะเบียน 
รถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบก ได้เล่มทะเบียนมีผู้ครอบครอง
ในทะเบียนรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 หลัก
ฐานต่าง ๆ จากกระบวนการที่ 2 – 6 ต้องใช้ยื่นกับกรมขนส่ง 
ทางบกเพ่ือขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์  
พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ ยังจะมีหลักฐานความเชื่อมโยง 
บุคคลต่าง ๆ ว่าให้จดทะเบียนบุคคลใดเป็นเจ้าของ บุคคลใด
เป็นผู้ครอบครอง มีการมอบอำานาจให้มาดำาเนินการซื้อขาย 
รถยนต์จดประกอบกันอย่างไร สามารถตรวจสอบบุคคล 
และกระแสเงินเชื่อมโยงได้ พยานเอกสารของกรมการขนส่ง 
ทางบกจึงสามารถใช้ตรวจสอบความเกี่ยวพันบุคคลได้ 
ในเบื้องต้น
 กระบวนการที่ 8  ผู้ครอบครองรถยนต์จดประกอบที่มี
ทะเบียนรถยนต์ถูกต้องจากกระบวนการที่ 7 นำาออกขายโอน
ใหป้ระชาชนทัว่ไปครอบครองเปน็เจา้ของและมีชือ่ครอบครอง
ในทะเบียนรถยนต์
 การโอนขายจำาหน่ายให้ประชาชนแสดงว่าได้ทะเบียน
รถยนต์ถูกต้องตามกระบวนการที่ 7 แล้ว จะมีหลักฐานการ
โอนการชำาระราคา เทียบกับราคามูลคา่ของรถยนตจ์ดประกอบ 
ทีท่ำาขึน้จรงิ ความเกีย่วขอ้งของผูค้รอบครองเชือ่มโยงกบับุคคล
ในกระบวนการที่ 1, 2, 3, 4 หรือไม่ อย่างไร
 จากการสรุปกระบวนการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำาเนินการรถยนต์จดประกอบตั้งแต่ต้นจนนำามาซื้อ
ขายในท้องตลาด จะเห็นได้ว่ามีพยานหลักฐานต่าง ๆ เกิดขึ้น 
ทุกขั้นตอน ซึ่งพยานหลักฐานนี้สามารถนำามาพิจารณา 
วินิจฉัยปรับกับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป 
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กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

 กระบวนการดำาเนนิการและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนต์
จดประกอบตลอดจนพยานเอกสารต่าง ๆ  ทีส่ามารถนำามาตรวจ
สอบวิเคราะห์ได้ดังกล่าวข้างต้นนั้น การนำาเข้าส่วนประกอบ
รถยนต์ในกระบวนการที่ 2 และ 3 มีกฎหมายเกี่ยวข้องในการ
เรียกเก็บอากร ดังนี้
 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 
 มาตรา 13  การนำาของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก 
ราชอาณาจักรให้เรียกเก็บอากรจากผู้นำาของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร
 มาตรา 14  การคำานวณอากรสำาหรับของท่ีนำาเข้ามา 
ในราชอาณาจกัรใหค้ำานวณตามสภาพแหง่ของ ราคาศลุกากร 
และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำาเข้าสำาเร็จ

 พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
 มาตรา 4  ของที่นำาเข้ามาหรือพาเข้ามาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรนั้นให้เรียกเก็บและเสียภาษีอากรตาม
ที่กำาหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกำาหนดนี้ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในพระราช
กำาหนดนี้
 มาตรา 6  ถ้าอธิบดีกรมศุลกากรเห็นว่ามีการหลีกเลี่ยง
อากรที่พึ่งเก็บแก่สิ่งที่สมบูรณ์แล้ว โดยวิธีนำาสิ่งนั้นเข้ามาเป็น
ส่วน ๆ  ต่างหากจากกัน จะเป็นวาระเดยีวกันหรือต่างวาระกัน
กด็กีใ็หเ้รยีกเกบ็อากรแกส่ว่นนัน้ๆ รวมกนัในอตัราทีเ่สมอืนว่า
เป็นสิ่งที่ได้ประกอบสมบูรณ์แล้ว

 ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าท้ายพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ส่วนประกอบรถยนต์ คือ

 ประเภทพิกัด 87.03   รถยนตแ์ละยานยนตอ์ืน่ ๆ  ทีอ่อกเพิม่สำาหรบัขนสง่บคุคลเปน็หลกั อตัราอากร 80% หากชำาระ 
  ภาษีอากรทุกประเภท 116 – 328 %
 ประเภทพิกัด 87.07  ตัวถังสำาหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 อัตราอากร 40% 
 ประเภทพิกัด 87.08  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 อัตราอากร 30% 
 ประเภทพิกัด 84.07  เครื่องยนต์สันดาประกอบในแบบลูกสูบแบบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วย 
  ประกายไฟ อัตราอากร 10% 
 ประเภทพิกัด 8408  เครือ่งยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนดิจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)  
  อัตราอากร 10%

 การเรียกเก็บอากรศุลกากรในการนำาเข้าตามมาตรา 13 
และ มาตรา 14 แห่งพ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบ 
พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 บัญญัติให้เรียกเก็บ
อากรจากผู้นำาเข้าโดยให้คำานวณตามสภาพแห่งของตามพิกัด
อตัราศลุกากรท่ีเป็นอยูใ่นเวลาทีน่ำาเขา้สำาเรจ็ ฉะนัน้ หากขณะ
นำาเข้ามีการถอดแยกรถยนต์ออกเป็นช้ินส่วนส่วนประกอบ  
ซึง่จดัเขา้อตัราสว่นประกอบตามกฎหมายศลุกากรตอ้งเรยีกเกบ็ 
ในสภาพแห่งของตามพิกัดที่เป็นอยู่ในเวลาท่ีนำาเข้าสำาเร็จ  
อันนี้คือ หลักการจัดเก็บอากรตามกฎหมายศุลกากร
 แต่ความในมาตรา 6 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 ให้อำานาจอธิบดีศุลกากรในการเรียกเก็บอากร 
ในกรณเีหน็ว่ามกีารหลกีเลีย่งอากรทีพ่ึง่เก็บแกส่ิง่ของทีส่มบูรณ์
แล้วโดยวิธีนำาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นส่วน ๆ  ต่างหากจากกัน จะเป็น

วาระเดียวกันหรือต่างวาระกันก็ดี ก็ให้เรียกเก็บอากรแก่ส่วน 

นัน้ ๆ  รวมกนัในอตัราทีเ่สมอืนวา่เปน็สิง่ทีไ่ดป้ระกอบสมบรูณแ์ล้ว

 จะเห็นได้ว่าความในมาตรา 6 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตรา

ศลุกากร พ.ศ. 2530 เปน็อำานาจของอธบิดกีรมศลุกากรในการ

เรียกเก็บอากรทางแพ่งเท่านั้น  มิใช่หมายความว่า เมื่ออธิบดี

กรมศุลกากรใหเ้รียกเกบ็อากรสว่นท่ีใช้วธินีำาเขา้มาเปน็สว่น ๆ   

ต่างหากจากกัน จะเป็นวาระเดียวกันหรือต่างวาระกันก็ดี  

ก็ให้เรียกเก็บอากรแก่ส่วนนั้น ๆ รวมกันในอัตราท่ีเสมือนว่า

เป็นสิ่งที่ได้ประกอบสมบูรณ์แล้ว ผู้นำาเข้าจักมีความผิดอาญา

ฐานหลีกเลี่ยงอากรแต่อย่างใด เนื่องจากความผิดทางอาญา

จะต้องมีการกระทำาที่ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญา 

ดังที่จะได้นำาเสนอความเห็นและวิเคราะห์ถัดไป
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ความผิดทางอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องกับรถยนต์ 

จดประกอบ

 ความผิดทางอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องกับรถยนต์จดประกอบ
เกีย่วกับคา่ภาษอีากร มกีฎหมายทางอาญาทีเ่กีย่วขอ้งคือ พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
สำาหรับผู้เกี่ยวข้อง และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ 
จดประกอบทั้ง 8 กระบวนการตามที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น  
มตีวับทกฎหมายทางอาญาทางภาษอีากรตาม พ.ร.บ. ศลุกากร 
พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องคือ 
 มาตรา 166   ของที่ยังมิได้เสียอากร ของต้องห้าม  
ของต้องกำากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร  
เป็นของที่พึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา 167  ใหพ้นกังานศลุกากร พนกังานฝา่ยปกครอง 
หรือตำารวจ มีอำานาจยึดหรืออายัดส่ิงใดๆ อันจะพึงต้องริบ
หรือเป็นท่ีสงสัยว่าจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ได้ 
ส่ิงท่ีอายัดไว้นั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งนั้นไม่เป็นของ
อันพึงต้องริบ ให้เพิกถอนการอายัดสิ่งนั้น แต่กรณีเป็นสิ่งอัน
พึงต้องริบ ให้พนักงานศุลกากร พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ตำารวจ มีอำานาจยึดสิ่งนั้น
 สิง่ท่ียึดไว้นัน้ ถา้เปน็ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการกระทำาความผดิ  
และเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นคำาร้องขอคืนภายในกำาหนด
หกสิบวันหรือถ้าเป็นสิ่งอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ียึด  
ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ และให้ตกเป็นของแผ่นดิน
 มาตรา 242    ผู้ใดนำาเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก 
ราชอาณาจกัรซึง่ของทียั่งมิได้ผา่นพธิกีารศลุกากร หรือเคลือ่นยา้ย 
ของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพัก
สินค้า ท่ีมั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร  
โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนักงานศลุกากร ตอ้งระวางโทษจำาคุก 
ไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่า
อากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ริบของนั้นไม่ว่า
จะมีผู้ถูกลงโทษตามคำาพิพากษาหรือไม่
 ผูใ้ดพยายามกระทำาความผิดตามวรรคหน่ึง ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกัน
 มาตรา 243    ผู้ใดนำาของที่ผ่านหรือกำาลังผ่านพิธีการ
ศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าว 
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่ง 
การเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากรท่ีต้องเสียสำาหรับของ 
นัน้ ๆ  ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กินสบิปี หรือปรับเป็นเงินตัง้แต่ 
ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่ม หรือท้ังจำา
ทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ
ตามคำาพิพากษาหรือไม่

 ผูใ้ดพยายามกระทำาความผดิตามวรรคหนึง่ ตอ้งระวางโทษ 
เช่นเดียวกัน
 มาตรา 244    ผู้ใดนำาของที่ผ่านหรือกำาลังผ่านพิธีการ
ศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออก
ไปนอกราชอาณาจักร หรือนำาของเข้าเพื่อการผ่านแดน 
หรอืการถา่ยลำาโดยหลกีเลีย่งขอ้จำากดัหรอืขอ้หา้มอนัเกีย่วกับ 
ของนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน 
ห้าแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้น 
ก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำาพิพากษาหรือไม่
 ผูใ้ดพยายามกระทำาความผดิตามวรรคหนึง่ ตอ้งระวางโทษ 
เช่นเดียวกัน
 มาตรา 245  ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกัน 
ในการกระทำาความผดิตามมาตรา 242 มาตรา 243 หรอืมาตรา 244  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำาความผิดนั้น
 มาตรา 246  ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย ช่วยพาเอา
ไปเสีย ซื้อ รับจำานำาหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึง
รู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 ต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของ 
ซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจำาทั้งปรับ
 การกระทำาความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระทำา 
โดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 243  
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินต้ังแต่ 
คร่ึงเท่าแต่ไม่เกินส่ีเท่าของค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่ม  
หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 การกระทำาความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระทำา
โดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 244  
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา 252    การกระทำาความผิดตามมาตรา 202  
มาตรา 242 หรือมาตรา 244 ให้ผู้กระทำาต้องรับผิด 
แม้ได้กระทำาโดยไม่มีเจตนา
 จากบทบัญญัติทางอาญาตาม พ.ร.บ. ศุลกากร  
พ.ศ. 2560 ข้างต้นน้ัน การนำาเข้าส่วนประกอบรถยนต์ 
มาผ่านพิธีการศุลกากรในประเภทพิกัดอัตราในสภาพ 
แห่งของที่เป็นอยู่ในเวลาท่ีนำาเข้า จะเป็นความผิดทางอาญา 
ก็ต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำาอันเป็น 
ความผิดตามองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งอาจสรุป
กระบวนการบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวถึงกับข้อกฎหมาย
ทางอาญาได้ ดังนี้
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 ความผดิตามมาตรา 242 อาจเรียกไดว้า่เปน็ความผิดฐาน 
ลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งตามกระบวนการของรถจดประกอบ 
ที่กล่าวไปแล้วนั้น จะต้องมีพยานหลักฐานการผ่านพิธีการ
ศุลกากรซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรองการนำาเข้าไปแสดงตั้งแต่
ยืน่ชำาระภาษสีรรพสามติและจดทะเบยีนรถยนต ์ดงันัน้ หากไม่
ปรากฏพยานหลักฐานใด ๆ  ชี้ได้ว่า ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
รถยนตท์ีเ่ปน็สาระสำาคัญนำาเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไมผ่า่น 
พิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายจากอารักขาของศุลกากร  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ก็ไม่อาจดำาเนินคดี
ตามความในมาตรา 242 ได้แต่อย่างใด
 ความผดิตามมาตรา 243 อาจเรยีกไดว้า่เปน็ความผดิฐาน  
สำาแดงรายการเปน็เทจ็เพือ่หลกีเลีย่งอากร กลา่วคอื ผู้กระทำา
ความผดิยืน่ใบขนสินค้าขาเขา้สำาแดงรายการเพือ่เสียอากรตาม
จำานวนประเภทพิกัด ราคาของต่อกรมศุลกากรให้เจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรตรวจสอบเรียกเก็บอากรตามที่สำาแดง อาจกล่าว 
ได้ว่านำาของเข้าตามช่องทางที่กฎหมายกำาหนด แต่เจตนา 
ฉ้อค่าอากรโดยสำาแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
เป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร ซึ่งผู้ที่จะกระทำาความผิด 
โดยตรงคือ ผู้นำาเข้าในกระบวนการที่ 2 ส่วนบุคคล 
ในกระบวนการอื่นต้องมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงพิสูจน์ 
ได้ว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วย โดยขอยกตัวอย่างลักษณะ 
ของการสำาแดงเท็จ เจตนาฉ้อค่าอากรในใบขนสินค้าขาเข้า 
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร  ดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1  สำาแดงจำานวนเป็นเท็จ ผู้นำาเข้าสำาแดง 
ในใบขนสนิคา้ขาเขา้ว่า นำาเขา้เคร่ืองยนตเ์กา่ใช้แลว้ 20 เครือ่ง 
ต้องชำาระอากรเคร่ืองละ 3,000 บาท รวมอากรต้องชำาระ  
60,000 บาท แต่จากการตรวจของพบว่า มีเครื่องยนต์เก่า 
ที่นำาเข้า 30 เครื่อง มีหลักฐานว่าผู้นำาเข้ารู้ว่า เครื่องยนต์เก่า 
ที่นำาเข้าจริง 30 เครื่อง เช่น โอนเงินสั่งซื้อจริง 30 เครื่อง 
ใบตราส่งจากเรือระบุมี 30 เครื่อง ผู้นำาเข้าย่อมมีความผิด
ตามมาตรา 243 ครบองค์ประกอบ หลีกเลี่ยงการเสียอากรไป  
30,000 บาท
 ตัวอย่างที่ 2  สำาแดงชนิดของเป็นเท็จ ผู้นำาเข้าสำาแดง 
ในใบขนสินคา้ขาเข้าวา่ นำาเขา้เคร่ืองยนต์เก่าใชแ้ล้ว ยีห่อ้โตโยต้า  
ขนาด 1600 cc. 10 เครื่อง ราคาประเมินเครื่องยนต์โตโยต้า  
ขนาด 1600 cc. ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท ต้องชำาระ
อากรร้อยละ 10 คือ เครื่องละ 1,000 บาท ชำาระอากรไว้รวม  
10,000 บาท แต่จากการตรวจสินค้าพบว่านำาเข้า 

เครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว ยี่ห้อบีเอ็มดับบลิว ขนาด 2000 cc.  
ราคาประเมินเคร่ืองละ 30,000 บาท ต้องชำาระอากรจริง
รวม 30,000 บาท ผู้นำาเข้าย่อมมีความผิดตามมาตรา 243  
ครบองค์ประกอบความผิด หลีกเลี่ยงการเสียอากรไป  
20,000 บาท 
 ตวัอยา่งที ่3  สำาแดงประเภทพกิดัอตัราเปน็เทจ็ กรณนีี้
เปน็ปญัหาท่ีควรนำามาวิเคราะห์พิจารณา คือ กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
มาตรา 6 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
ที่กฎหมายให้อำานาจอธิบดีกรมศุลกากรเรียกเก็บอากร  
ต่างจากสภาพของของที่นำาเข้าที่แยกส่วนประกอบรถยนต์ 
ที่นำาเข้าในประเภทพิกัดของส่วนประกอบรถยนต์ โดย พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 13, 14 บัญญัติว่า ให้เรียกเก็บ
อากรจากผู้นำาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
โดยคำานวณตามสภาพแห่งของตามพิกัดอัตราศุลกากร 
ที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำาเข้าสำาเร็จ กล่าวคือ ตัวถัง, เครื่องยนต์, 
ส่วนประกอบ, รถยนต์ตามตัวอย่างในตอนต้น แต่อธิบดี 
กรมศุลกากรเห็นว่ามีการหลีกเลี่ยงอากรที่พึงเก็บแก่สิ่ง 
ที่สมบูรณ์แล้ว (คือ ประเภทพิกัดอัตราของรถยนต์ 
สำาเร็จรูป) โดยวิธีนำาสิ่งนั้น ๆ เข้ามาเป็นส่วน ๆ ต่างหาก 
จากกนั (แยกเสยีอากรเปน็ตวัถงั, เคร่ืองยนต,์ และสว่นประกอบ
รถยนต์)  จะเป็นวาระเดียวกันหรือต่างวาระกันก็ดี ก็ให้เรียก
เก็บอากรแก่ส่วนนั้น ๆ  รวมกันในอัตราที่เสมือนว่าเป็นสิ่งที่ได้
ประกอบสมบูรณ์แล้ว คือประเภทพิกัดของรถยนต์สำาเร็จรูป
 ประเด็นนีเ้ปน็เรือ่งละเอยีดอ่อน เนือ่งจากตามขอ้เทจ็จรงิ  
ผู้ประกอบการนำาเข้าอะไหล่เก่าจากต่างประเทศ ประมูล 
ซื้อรถยนต์เก่าใช้แล้วจากต่างประเทศทั้งคัน แล้วถอดแยก 
นำาเข้าชำาระอากรตามประเภทพิกัดอัตราตามสภาพ 
แห่งของที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำาเข้า แล้วก็มาแยกขายเป็น 
ชิ้นส่วนต่าง ๆ 
 กรณีจึงเป็นเรื่องน่าพิจารณาว่า หากข้อเท็จจริง 
ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันความเก่ียวข้องว่า ผู้ประกอบการ 
ในกระบวนการที่ 1 ถึง 4 เจตนานำารถยนต์เข้ามาทั้งคัน  
แต่ใช้กลอุบายแยกชำาแหละเป็นชิ้นส่วน แล้วนำามาประกอบ
เป็นรถยนต์คันเดิม การที่อธิบดีกรมศุลกากรจักใช้อำานาจ
ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร เรียกเก็บอากร 
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ชำาระในประเภทพิกัดอัตราของรถยนต์
สำาเร็จรูป จึงยังเป็นข้อต่อสู้ของผู้นำาเข้า และคงเป็นเพียง 
การเรียกเก็บอากรทางแพ่งเท่านั้น
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 ประเด็นความผดิทางอาญาตามมาตรา 243 แห่ง พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 นี้ ต้องแสวงหาพยานหลักฐานเชื่อมโยง  
จากกระบวนการที่ 1 - 4 ชี้ให้เห็นว่า ผู้นำาเข้ามีเจตนา 
ฉ้อค่าอากร มิได้หมายความว่าหากอธิบดีกรมศุลกากร 
ใช้อำานาจเห็นว่า มีการหลีกเลี่ยงอากรที่พงึเรียกเกบ็แก่สิ่งของ 
สมบูรณ์แล้ว ผู้นำาเข้าจะมีความผิดฐานหลีกเล่ียงอากร 
ในทางอาญาไปดว้ยแตอ่ยา่งใด ซึง่เปน็ไปตามแนวคำาพิพากษา 
ศาลฏีกา ประชุมใหญ่ท่ี 1590/2509 (กรณีนำาเข้ารถจี๊บ
และเครื่องอุปกรณ์ นำาเข้ามาประกอบเป็นรถน่ังสมบูรณ์จด
ทะเบียนจำาหน่ายไป)
 ดังนั้น รถจดประกอบที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่ง 
ทางบกแล้ว จึงเป็นความยากลำาบากที่จะหาพยานหลักฐาน
เชื่อมโยงกระบวนการที่ 1 - 4 ได้อย่างชัดเจน โดยปราศจาก
ข้อสงสัย พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ผู้นำาเข้าและผู้เกี่ยวข้องผู้ใด 
เจตนานำารถยนต์สำาเร็จรูปแยกชิ้นส่วนชำาระอากรตามสภาพ
แห่งของพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำาเข้าสำาเร็จ 
ความจรงิเจตนานำาเข้ารถยนตเ์กา่ใชแ้ลว้เข้ามาประกอบเปน็คนั  
มีเจตนาฉ้อค่าอากรที่ต้องชำาระอากรเป็นรถยนต์สำาเร็จรูป
 กรณีการนำาเข้ารถยนต์เก่าใช้แล้วซึ่งเป็นของต้องจำากัด 
ในการนำาเขา้ ตามประกาศกระทรวงพาณชิยว์า่ดว้ยการนำาสนิคา้
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 30  
สิงหาคม พ.ศ. 2534 กล่าวคือ จะนำาเข้ามาในราชอาณาจักร
ได้ต้องมีใบอนุญาตนำาเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ หากมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า  
ผู้นำาเข้านำารถยนต์เก่าใช้แล้วในสภาพแห่งของเป็นรถยนต์ 
สำาเร็จรูป ประเภทพิกัด 87.03 ในเวลาที่นำาเข้าสำาเร็จ  
ผู้นำาเข้าย่อมมีความผิดตามมาตรา 244 ประกอบกับ 
มาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติ 
ให้ผู้กระทำาต้องรับผิดแม้ได้กระทำาโดยไม่มีเจตนา  
 ปัญหาการตรวจสอบว่า ตัวถังรถยนต์ตามประเภทพิกัด  
87.05 กับรถยนต์ตามประเภทพิกัด 87.03 จะตีความพิกัด
แยกแยะกันอย่างไรนั้น อธิบดีกรมศุลกากรได้ใช้อำานาจ 
ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503  
ออกประกาศตีความหลกัเกณฑส์ำาหรบัของดงักลา่ว ดงัต่อไปนี้
 1. ตัวถังหรือแค้บสำาหรับรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในพิกัด
ประเภทที่ 87.01, 87.02 และ 87.02 ที่มีลักษณะเป็นตัวถัง 
หรือแค้บเปล่า ๆ ไม่ว่าทำาด้วยวัตถุใดและไม่ว่าจะเป็นชนิด 
ที่ต้องติดตั้งอยู่บนหรือกับแซสซีส์หรือไม่ จัดเข้าพิกัด 

ประเภทที่ 87.05 
 2. ตัวถังหรือแค้บดังกล่าวใน 1. ซึ่งมีส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นติดตั้งหรือประกอบอยู่ด้วย  
จะยังคงจัดเข้าพิกัดประเภทที่ 87.05 ได้ก็เฉพาะแต่เมื่อ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ นั้นมิได้เก่ียวข้อง 
กับประโยชน์อื่นที่นอกเหนือไปจากประโยชน์ที่จะพึงได้จาก
การใช้ตัวถังหรือแค้บตามปกติวิสัยเท่านั้น
 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ตัวถังหรือแค้บตามพิกัด 
ประเภทท่ี 87.05 จึงอาจมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ 
ประกอบอื่นติดตั้งหรือประกอบติดอยู่ได้เพียงบางส่วน  
ได้แก่ แผงหน้าปัทม์ที่มีช่องว่างไว้สำาหรับติดตั้งเครื่องควบคุม
การทำางานและเคร่ืองยนต์บอกการทำางานของส่วนต่าง ๆ  
ของรถยนต์ ชั้นหรือที่สำาหรับวางสิ่งของ ที่นั่งหรือนวม 
หรือเบาะรถนั่ง เครื่องบุผนังหรือหลังคา สิ่งปูพื้น เครื่องติดตั้ง 
โคมไฟที่ให้แสงสว่างภายในตัวถังหรือแค้บ ประตู หน้าต่าง 
กระจกหน้า กระจกหลัง บันได ที่ติดเลขหมายกันชนและ 
ที่บังแดด
 3. ตัวถังสำาหรับรถยนต์ฯ ท่ีมีส่วนประกอบหรือ 
อุปกรณ์ประกอบซ่ึงให้ประโยชน์อย่างอื่นอยู่ด้วย เช่น  
ที่เกี่ยวกับกำาเนิดกำาลัง การส่งกำาลัง การขับเคลื่อน  
การบังคับและการส่งทิศทาง หรือการกันกระเทือน เป็นต้น 
อันทำาให้มีสาระสำาคัญของรถยนต์เกิดข้ึนแล้วจึงไม่สามารถ 
จัดเข้าพิกัดประเภทที่ 87.05 ได้ ตัวถังที่มีเครื่องยนต์ เพลา  
ล้อ เครื่องเกียร์ เครื่องเบรค เครื่องบังคับทิศทาง ฯลฯ  
แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งติดตั้งหรือประกอบอยู่ด้วยจึง 
จะจัดเข้าพิกัดประเภทที่ว่าด้วยรถยนต์ชนิดที่จะพึงใช้ตัวถัง 
นั้น ๆ 
 สำาหรับแค้บ เนื่องจากหมายเหตุ 2 ของตอนที่ 87  
ระบวุา่ แซสซสีข์องรถยนตท์ีม่เีครือ่งยนตต์ดิตัง้พรอ้มดว้ยแคบ้  
จึงให้จัดเข้าประเภทที่ 87.02 แค้บที่มีส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ประกอบซึ่งให้ประโยชน์อย่างอื่นอยู่ด้วย  
แต่ยังไม่ครบองค์ประกอบตามหมายเหตุ 2 ดังกล่าว  
จึงยังคงจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 87.05
 ซึ่งหากมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า ขณะนำาเข้า 
ของมีสภาพเป็นรถยนต์ตามประกาศหลักเกณฑ์การตีความ
พิกัดของอธิบดีกรมศุลกากรดังกล่าวข้างต้น ผู้นำาเข้าย่อมมี
ความผดิตามมาตรา 244 ประกอบกบัมาตรา 252 แหง่ พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความผิดฐาน  
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หลีกเลี่ยงข้อจำากัด 
 สว่นผูค้รอบครองรถยนตใ์นกระบวนการที ่8 อาจเขา้ขา่ย 
กระทำาความผิดตามมาตรา 246 ในการเป็นผู้ช่วยซ่อนเร้น  
ช่วยช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำานำาหรือรับไว้โดยประการใด 
ซ่ึงของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตาม 
มาตรา 242  อย่างไรก็ตาม ต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า 
ผู้ครอบครองรู้เห็นว่ารถยนต์ที่ตนครอบครองเป็นของ 
เกี่ยวเน่ืองกับความผิดตามมาตรา 242, 243 หรือ 244  
แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย
 ประเด็นการดำาเนินคดีกับผู้ครอบครองรถยนต์ 
จดประกอบซ่ึงตามขอ้เทจ็จรงิไดผ้า่นกระบวนการทางกฎหมาย
ตา่ง ๆ  จนจดทะเบยีนกบักรมการขนสง่ทางบกอนัเปน็เอกสาร
ราชการ โดยข้อสนันษิฐานทางกฎหมายย่อมถอืวา่ ผูค้รอบครอง
รถยนต์จดประกอบเป็นผู้สุจริตและผู้เสียหายด้วย หากมิได ้
รูเ้หน็เปน็ใจกบัการดำาเนนิการตามกระบวนการตา่ง ๆ  โดยทจุรติ
ปัญหาสำาคัญที่ควรพิจารณาคือ รถยนต์จดประกอบ 
ทีม่กีารจำาหนา่ยจ่ายโอนกนัไปในทอ้งตลาดเปน็จำานวนมากนัน้  
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำาเนินการกับตัวรถยนต์จดประกอบ 
ที่ประชาชนครอบครองโดยเหมาะสมได้อย่างไร 

การดำาเนนิการทางอาญากับตวัรถยนตจ์ดประกอบ

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า รถยนต์จดประกอบท่ีจดทะเบียน
เป็นรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 กับกรมการขนส่ง
ทางบก ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจำาต้องถือว่าเป็น 
ของที่ถูกกฎหมาย ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การจะใช้อำานาจ 
ทางกฎหมายเข้าบังคับใช้ต้องดำาเนินการโดยรอบคอบรัดกุม 
เจ้าพนักงานจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่ 
สามารถจะทำาได้ ให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
ว่ามีการกระทำาความผิดอาญาฐานใดฐานหน่ึงเสียก่อน  
แล้วจึงใช้ดุลพินิจเข้าดำาเนินการทางอาญากับตัวรถยนต์ 
จดประกอบ ซึ่งผู้เขียนขอสรุปรายละเอียดตามฐานความผิด 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำาเนินการกับตัวรถยนต์ 
จดประกอบ ดังนี้
 (1) ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ตามมาตรา 
243 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 หากรวบรวมพยาน 
หลักฐานตา่ง ๆ  พสิจูนไ์ดว้า่มเีหตอุนัควรสงสยัวา่ มกีารลักลอบ 
หนีศุลกากรเข้ามาจดทะเบียนเป็นรถยนต์จดประกอบ  

หากพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ 
 มาตรา 166    ของท่ียังมิได้เสียอากร ของต้องห้าม  
ของต้องกำากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร เป็นของ
ที่พึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา 167  ใหพ้นกังานศลุกากร พนกังานฝา่ยปกครอง 
หรือตำารวจ มีอำานาจยึดหรืออายัดสิ่งใด ๆ อันจะพึงต้องริบ 
หรือเป็นที่สงสัยว่าจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ได้
 สิ่งที่อายัดไว้นั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าส่ิงน้ัน 
ไม่เป็นของอันพึงต้องริบ ให้เพิกถอนการอายัดสิ่งนั้น  
แต่กรณีเป็นสิ่งอันพึงต้องริบ ให้พนักงานศุลกากร พนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ มีอำานาจยึดสิ่งนั้น
 สิ่งที่ยึดไว้น้ัน ถ้าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำา 
ความผิด และเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นคำาร้องขอคืน 
ภายในกำาหนดหกสิบวันหรือถ้าเป็นสิ่งอื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ยึด ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ และให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน
 ตัวรถยนต์จดประกอบย่อมเป็นของอันพึงต้องริบ 
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร หากสืบสวนติดตามได้  
ยอ่มสมควรยดึไวเ้ปน็ของกลาง เพือ่ใชเ้ปน็พยานหลกัฐานพสิจูน์
ความผิดและขอให้ศาลพิพากษาริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไป
 (2) ความผิดฐานสำาแดงรายการเป็นเท็จเพื่อ 
หลกีเลีย่งอากร ตามความในมาตรา 243 แหง่ พ.ร.บ.ศุลกากร  
พ.ศ. 2560 หากรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ พิสูจน์ได้
ว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสำาแดงเท็จนำาเข้าชิ้นส่วน  
ส่วนประกอบ เข้ามาในพระราชอาณาจักรโดยเจตนา 
หลีกเลี่ยงอากร แล้วนำาประกอบจดทะเบียนเป็นรถยนต์ 
จดประกอบ จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560  
มิได้บัญญัติไว้ว่า สิ่งของท่ีนำาเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงอากร 
เป็นของอันพึงต้องริบ หากสืบสวนติดตามได้สมควรอายัด 
และยึดเพื่อใช้ตรวจสอบเป็นพยานหลักฐานใช้ดำาเนินคดี 
กับผู้นำาเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงอากร และสมควรใช้อำานาจ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1  
อนญุาตใหผู้ค้รอบครองรถยนตจ์ดประกอบทีซ่ือ้มาครอบครอง 
โดยสุจริตรับไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ เน่ืองจาก 
มิได้เป็นของอันพึงต้องริบตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
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ที่ศาลจักพิพากษาริบให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่อย่างใด
 (3) ความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อจำากัด ตามความ 
ในมาตรา 244 ประกอบ มาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 
พ.ศ. 2560 หากรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ พิสูจน์ 
ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการนำาเข้ารถยนต์มา 
โดยหลกีเลีย่งขอ้จำากดั กลา่วคอืตวัของทีน่ำาเขา้จดัเขา้ประเภท
พกิดั 87.03 ตามหลกัเกณฑก์ารตคีวามของอธบิดกีรมศลุกากร 
แล้วนำามาประกอบจดทะเบียนเป็นรถยนต์จดประกอบ  
ต้องดำาเนินการยึดไว้ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
เดียวกับมาตรา 242, 252 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 
ในข้อ (1) เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบตามความในมาตรา 
166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
 (4) ความผิดตามความในมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน 
ต่าง ๆ พิสูจน์ให้ได้ว่า ผู้ครอบครองรู้เห็นว่ารถยนต์ 
จดประกอบที่ตนครอบครองเป็นของเก่ียวเนื่องด้วย 
ความผิดตามมาตรา 242, 243, หรือ 244 ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ต้องมีพยานหลักฐานแล้วว่า มีผู้ใดได้กระทำาความผิดตาม 
มาตรา 242, 243 หรือ 244 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560  
จึงเข้าดำาเนินการยึดเป็นของกลางตามบทบัญญัติของ 
กฎหมายตามที่กล่าวในข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น ซึ่งหาก 
ผู้ครอบครองที่ซื้อหรือได้มาโดยสุจริต ย่อมเป็นผู้เสียหาย  
และสามารถนำารายละเอียดพยานหลักฐานการกระทำา 
ความผิดที่เจ้าพนักงานสืบสวนรวบรวมมายึดรถยนต์ 
จดประกอบของตน นำาไปใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 การใช้ดุลพินิจดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ 
ใช้กฎหมายแม้กฎหมายบัญญัติให้อำานาจเข้ายึดหรืออายัด 
ของที่สงสัยว่าจะพึงต้องริบได้ตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือมาตรา 24 (5) แห่ง พ.ร.บ.  
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ท่ีบัญญัติให้ยึดหรือ 
อายัดทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการ 
กระทำาความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำาความผิด
ที่เป็นคดีพิเศษ หรือซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ผู้เขียน 
จึงเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำานาจทางกฎหมายดังกล่าว 
ข้างต้นควรต้องสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐานได้ความว่า 
มีการกระทำาความผิดตามความในมาตรา 242 หรือ 243  
หรือ 244 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น

ความผิดทางอาญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

จดประกอบ

 ผู้เขียนเห็นว่าความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ. ศุลกากร 
พ.ศ. 2560 เป็นความผิดอาญาที่มีโทษหนักที่สุด และอาจมี
การใช้อำานาจตามขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ ยึด รถยนต์
จดประกอบมาดำาเนินการทางอาญา ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงควร
แสวงหาพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงแต่ละกระบวนการให้เข้า
องค์ประกอบตามกฎหมายศุลกากรเป็นหลัก ประกอบความ
ผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เช่น รถยนต์ไม่ได้
ประกอบโดยผูป้ระกอบอตุสาหกรรมทีจ่ดทะเบยีนรบัอนญุาต
จากกรมสรรพสามิต ตามความในมาตรา 32, 33 ซึง่เปน็ความ
ผดิไมร่นุแรง โดยควรพจิารณาความผดิตาม พ.ร.บ. สรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 ดังนี้
 มาตรา 202  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคำาถาม
ด้วยถ้อยคำาอันเป็นเท็จ นำาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือ 
ยืน่บญัช ีหรอื เอกสารอนัเปน็เท็จ เพือ่หลกีเลีย่ง หรอืพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียกาษีอากร ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี 
และปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท
 ผูก้ระทำาผดิฐานนีจ้ะอยูใ่นกระบวนการที ่5 คอื ผูป้ระกอบ
อตุสาหกรรมไปย่ืนขอชำาระภาษสีรรพสามติในราคาหนา้โรงงาน
เดิม ปัจจุบันใช้ราคาขายปลีกแนะนำา ส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจ
สอบ และใช้ดุลพินิจรับราคาตามที่ผู้ยื่นขอชำาระซึ่งมักตำ่ากว่า
ความเป็นจริง  ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรวบรวมพยาน
หลักฐานต่าง ๆ จากกระบวนการที่ 1 ถึง 4 ว่า ราคาที่มายื่น
ซึง่ประกอบดว้ย ตวัถงั เคร่ืองยนต ์สว่นประกอบตา่ง ๆ  ค่าแรง
ประกอบ คา่ทำาสตีา่ง ๆ  ตลอดจนคา่ตรวจสอบต่าง ๆ  รวมกำาไร
ขั้นต้น ราคาตามความจริงเป็นเท่าใด หากพิสูจน์ได้ว่าตำ่ากว่า
ความเป็นจริงก็สมควรประเมินเรียกเก็บให้ถูกต้อง และหากมี
พยานหลกัฐานวา่ เจตนายืน่เทจ็ก็สมควรดำาเนนิคดตีามมาตรา 
202 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 ดงันัน้ จากข้อพจิารณาตา่ง ๆ  ทีไ่ด้กลา่วมาทัง้หมดจึงเป็น
ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายทีเ่จา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายควร
ต้องศึกษาและคำานงึถึง มิควรใช้อำานาจโดยปราศจากขอบเขต
และคณุธรรม ซึง่จะสง่ผลกระทบกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
และอาจเปน็การละเมดิตอ่กฎหมาย ตอ้งรบัผดิทางอาญาหรอื
ละเมิดในทางแพ่งได้ในภายหลัง
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ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

กับความรับผิดทางอาญา

ตอน 3 ปฐมบทของการแก้ไข

กฎหมาย
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ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา

ตอน 3 ปฐมบทของการแก้ไขกฎหมาย

พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ 1

ผู้บัญชาการสำานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 เดิมทีผมต้ังใจที่จะเขียนบทความเร่ืองดอกเบี้ย

เงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา โดยแบ่งออกเป็น  

4 ตอนเรียงลำาดับตามความเป็นมาของเรื่อง  

แต่ปรากฏว่าเน้ือหาในตอนที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

รา่งพระราชบญัญติัห้ามเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรา พ.ศ. 2560  

ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเร่งด่วนเกี่ยวข้อง

กับชีวิตของผู้คนจำานวนมาก และกฎหมายท่ีแก้ไขใหม่ 

จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขบรรเทาปัญหาความ

เดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยจากภาคการเกษตร  

คนในสังคมชนบท และสังคมเมืองอันเนื่องมาจากปัญหา

หนี้สินท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม จึงอยาก

บอกเล่าความเป็นมาของการแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็น 

เกร็ดความรู้ในลำาดับแรก

จุดประกายความคิด

  ผมเชือ่วา่คนทีไ่มเ่คยประสบปญัหาหรอืสมัผสักบั

คนทีม่ปีญัหาหนีส้นิทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบอยา่งไมเ่ปน็ธรรม 

อาจจะยากกับการเข้าใจรับรู้สภาพปัญหาและความรู้สึก 

ได้อย่างถ่องแท้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องทางแพ่ง 

ทีจ่ะตอ้งวา่กล่าวกันตามกฎหมายน้ัน ๆ  เหตใุดจงึเอามาตรการ

ทางอาญามาใชบ้งัคบั อยากจะบอกเลา่ถึงสาเหตทุีต่อ้งคดิเสนอ

แกไ้ขพระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. 2475  

เนื่องจากการทำาหน้าที่เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
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และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สำานักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ตั้งแต่ปี 2553 ทำาให้ได้

สัมผัสปัญหาของชาวบ้านที่เป็นหนี้ถูกเจ้าหนี้ซึ่งมีโอกาส

และฐานะที่สูงกว่าเอารัดเอาเปรียบทางด้านกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม มูลเหตุจูงใจของเจ้าหนี้มุ่งหวัง

ผลประโยชน์ที่เกิดจากดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกำาหนด

ด้วยวิธีการท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมาย รูปแบบของการกู้ยืม 

ที่ไม่ได้เป็นการอาศัยพึ่งพากันเหมือนสังคมสมัยก่อน  

แต่แปรเปลี่ยนเป็นมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิง 

การคา้และธรุกจิจากการรบัรูจ้งึนำาไปสูก่ารจดัสมัมนาวชิาการ

ในหวัขอ้“วกิฤตหินีน้อกระบบ - ทางออกสงัคมไทย?” เมือ่วนัที ่ 

17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมผีูเ้ขา้รว่มประกอบดว้ย หนว่ยงาน 

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เอกชนที่อยู่ใน

แวดวงสรุปผลการประชุมมีข้อเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาในหลายมิติทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี ้

เงินกู้นอกระบบให้ได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  

การอำานวยความยติุธรรมและมาตรการเชิงรกุในการสนบัสนนุ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม การสนับสนุน 

ใหป้ระชาชนเขา้ถงึแหลง่ทนุ การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ  

และการแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการห้ามเรียกดอกเบีย้

เกนิอตัราซึง่เปน็กฎหมายทีค่วบคมุอตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มื  

ก็เป็นเรื่องสำาคัญประเด็นหนึ่ง จากนั้นได้มีการรายงาน

เสนอคณะรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำารวจเอก 

เฉลิม อยู่บำารุง) เห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556  

ใหก้ระทรวงยตุธิรรมดำาเนินการปรบัปรงุกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง

นบัไดว้า่เป็นจดุเร่ิมตน้ของการแก้ไขกฎหมายวา่ดว้ยการเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตราที่บังคับใช้มาเกือบ 80 ปี คณะทำางาน

ปรับปรุงกฎหมายได้เริ่มต้นค้นคว้าจากตำารา บทความ  

แนวคำาพพิากษา การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเปรยีบเทยีบ

กับข้อเทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ประสบการณ์

จากการทำางานและขอ้มูลทีส่ำาคญั คอื งานวจิยัเรือ่งนโยบาย

การยุตธิรรมเพือ่แก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ ซึง่ศนูย์ชว่ยเหลอื

ลกูหนีฯ้ ไดร้ว่มกบัคณะรฐัศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ทำาการศึกษาวิจัยขึ้น ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็น

ของหน่วยงานและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอร่าง

พระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ.... รายงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา

ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม แก้ไขปรับปรุง 

อกีสองครัง้เสรจ็แลว้รายงานรัฐมนตรวีา่การกระทรวงยุติธรรม

ให้ความเห็นชอบพร้อมนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ

  สำาหรบัเหตผุลของกระทรวงยตุธิรรมในการเสนอ

รา่งกฎหมายกเ็พือ่ควบคมุการกูย้มืเงนิใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เกิดความสงบเรียบร้อย 

ในสงัคมและสรา้งกระบวนการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ความจำาเปน็ทีต่อ้งทำาภารกจิเนือ่งจาก

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 

ใช้บังคับมานานแล้ว เนื้อหาของกฎหมายมิได้มีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

ทีม่คีวามซบัซอ้นมากข้ึน ท้ังในเรือ่งอตัราโทษ ลกัษณะและ

พฤตกิารณก์ารกระทำาความผดิ ทำาใหก้ารบังคบัใชก้ฎหมาย

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ผู้ท่ีกระทำาผิดไม่เกรงกลัว 

ต่อกฎหมาย ดังนั้นเพื่อควบคุมและส่งเสริมการกู้ยืม 

ให้เป็นไปในทางท่ีควรและเกิดความเป็นธรรมจึงจำาเป็น 

ต้องยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  

พ.ศ. 2475 และตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย 

เกินอัตรา พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

  1. ปรับฐานความผิดและอัตราโทษการกู้ยืมเงิน 

นอกระบบที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้สูงขึ้นและมีบทลงโทษ 

ในลักษณะฉกรรจ์

  2. การเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้กระทำาความผิดเสียเอง

  3. นำามาตรการเพ่ือความปลอดภยัตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 39 ในสว่นท่ีเก่ียวกับการเรยีกประกนั

ทัณฑ์บนและการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง มาปรับใช้

เพิ่มเติมกับผู้กระทำาความผิดด้วย

  4. แตง่ต้ังคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม

เรยีกดอกเบีย้เกนิอตัราประกอบดว้ยหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง

เพือ่กำาหนดกรอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นองคร์วม  

ซึ่งจะทำาให้เกิดนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายและ 

การปฏบิติัหนา้ทีต่ามกฎหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ

เกิดความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  5. กำาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เปน็ผูร้กัษาการตามกฎหมายฉบบันีซ้ึง่กฎหมายฉบบัเดมิไมม่ี

ผู้รักษาการตามกฎหมายเหตุผลที่จะให้เชื่อว่ามาตรการนี้ 

จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องน้ันได้เนื่องจาก

จะเป็นการอุดช่องว่างในกรณีที่มีการโต้แย้งว่า ธุรกิจที่ 

ตนดำาเนนิการนัน้มิใชก่ารกูย้มืเงินและการกระทำาท่ีแอบแฝง

ในรปูแบบอืน่ ๆ  ในอนาคต การแกไ้ขใหต้อ้งรบัโทษหนักขึน้

ในลกัษณะของการกระทำาความผดิและพฤติการณ์ดงักล่าว  

จะเป็นการช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดผลเป็น 

การระงับยับยั้งมากขึ้น ทั้งนี้เป็นการคุ้มครองผู้ที่ได้รับผล 

กระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมนอกจากนี ้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเรียกดอกเบี้ย 

เกินอัตรา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็น

กลไกให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 ลงมติอนุมัตหลักการร่างพระราชบัญญัติ 

ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง

ยุตธิรรมเสนอ และส่งให้สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตรวจพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ได้ตรวจ

พิจารณาแล้วได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย 

โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

  1. ใหก้ฎหมายใชบ้งัคบัตัง้แตวั่นถัดจากวนัประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป เหตุผลเนือ่งจากไมม่คีวาม

จำาเปน็ตอ้งออกระเบยีบเพือ่รองรบักฎหมายกอ่นใชบ้งัคบั

  2. ตดับทบัญญตัทิีเ่ก่ียวข้องกับ “คณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการเรียกดอกเบีย้เกนิอัตรา” ตามที่ 

กระทรวงยุติธรรมเสนอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นกลไกในทาง

บรหิารอาจจะไม่สอดคลอ้งกับหลกัการเหตผุลในการเสนอ

ร่างกฎหมาย
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  3. ตดัข้อยกเวน้ไม่ให้กฎหมายมีผลใชบ้งัคบัหนีกู้ย้มื 

กับสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล  

และผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิตออกไปทั้งมาตรา

เหตผุลเพือ่ใหร้า่งกฎหมายฉบบันีม้ผีลใชบ้งัคบักบัหนีกู้ย้มื

ทั้งนอกระบบและในระบบสถาบันการเงิน (การกู้ยืมเงิน 

ในระบบสถาบันการเงินได้มีการควบคุมอัตราดอกเบี้ย 

เงนิกูย้มื ตามพระราชบญัญตัดิอกเบีย้เงินใหกู้ย้มืของสถาบนั

การเงิน พ.ศ. 2523)

  4. กำาหนดเพิ่มเติมให้การปล่อยเงินกู้ที่มี

ลักษณะฉกรรจ์มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม  

มนีายทนุอยูเ่บ้ืองหลงัการแอบแฝงอำาพรางในธรุกจิ ให้เปน็ 

ความผิดมลูฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม 

การฟอกเงินตามความเห็นของผู้แทนสำานักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน

  5. นอกจากนีม้กีารปรบัแกไ้ขถ้อยคำาในมาตราอืน่ ๆ   

ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) นับว่ามีความสำาคัญ 

อย่างยิ่ง เนื่องจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ 

คำาแนะนำาและอธบิายเหตผุลของการใชก้ฎหมายให้มคีวาม

ชัดเจนและยังปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความครบถ้วน

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  จากนัน้ไดน้ำาเสนอทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ 

ครัง้ที ่54/2559 วนัพฤหสับดทีี ่1 กนัยายน พ.ศ. 2559 ลงมติ 

รบัหลกัการ รา่งพระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา 

พ.ศ. ...ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 169 เสียง ไม่เห็นด้วย

ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียงและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ข้ึนคณะหน่ึงจำานวน 18 คน โดยมีคณะกรรมาธกิารวสิามัญ

สัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำานวน 3 คน ประกอบด้วย  

นายธานศิ เกศวพิทกัษ์ นายปรดีเิทพ บนุนาค และพนัตำารวจโท  

วิชัยสุวรรณประเสริฐ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้เลือก

นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาดเป็นประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญในการพิจารณาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาใหค้วามเหน็ เชน่ กระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยตุธิรรม สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิคณะกรรมการ 

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิสำานกังานคณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมลิสซิ่งไทย 

เปน็ต้น โดยสว่นใหญ่เห็นด้วยกบัการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย

ในครัง้นีส้ำาหรบัการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญั

มกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง ผลการประชมุมมีตเิหน็ชอบ

กบัรา่งกฎหมายแตม่มีตใิห้ตดัรา่งกฎหมายบางมาตรา ดงันี้
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  1. ตัดบทบญัญัตท่ีิกำาหนดเหตฉุกรรจ์ กรณกีารให้กู้ 

โดยเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราที่มีลักษณะเป็นการสมคบกัน

ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยปกปิดวิธีดำาเนินการ หรือกระทำา

ในลักษณะที่แอบแฝงหรืออำาพรางในธุรกิจ หรือกระทำา

ด้วยวิธีการอื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อนัดีของประชาชน โดยคณะกรรมาธกิารวสิามญัเสยีงขา้งมาก 

เห็นว่าเป็นการกระทำาที่เข้าองค์ประกอบฐานเป็นอั้งยี่  

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 209

  2. ตดับทบญัญตัทิีก่ำาหนดใหเ้ป็นความผดิมลูฐาน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ

เพราะหากดำาเนินคดฐีานเปน็อัง้ยีก่จ็ะเขา้ความผดิมลูฐาน

ฟอกเงินโดยอัตโนมัติ

  3. ตัดบทบัญญัติที่กำาหนดโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐ

กระทำาผิดต้องได้รับโทษสูงขึ้นกว่าบุคคลทั่วไป แม้จะมี

การพจิารณาปรบัถอ้ยคำาเป็นความผดิเฉพาะเจ้าหนา้ทีร่ฐัที่

กระทำาผดิโดยอาศยัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัตำาแหน่งหน้าที่

ของตนเพื่อประโยชน์ในการกระทำาความผิด โดยคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับ

เจา้หนา้ทีร่ฐัรายเลก็รายนอ้ยทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการ

ให้กู้ยืมเงินและมีกฎหมายอื่นที่กำากับดูแลเจ้าหน้าที่รัฐอยู่

แลว้จงึไมค่วรบญัญติัเพิม่โทษในเร่ืองนีอ้กีคณะกรรมาธกิาร

วสิามญั ไดร้ายงานเสนอต่อสภานิติบญัญัตแิห่งชาตเิมือ่วันท่ี  

23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ตอ่มาทีป่ระชมุสภานติบิญัญติั 

แห่งชาติครั้งที่ 75/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติโดยสรุป ดังนี้

 การพจิารณาวาระที ่2 พจิารณารายมาตราทีป่ระชมุ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติดังนี้

 1. ที่ประชุมเห็นชอบ 

  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีใ้ห้เรียกวา่ “พระราชบญัญัต ิ

ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. …”

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด

จากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา 3 ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบีย้

เกินอัตรา พุทธศักราช 2475

 มาตรา 5 บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำา

การใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำาพรางการกู้ยืมเงิน  

โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 (1) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้

 (2) กำาหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำานวน 

เงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสาร

ที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่ี

กฎหมายกำาหนด หรือ

 (3) กำาหนดจะเอาหรือรับเอาซ่ึงประโยชน์อย่างอื่น

นอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือส่ิงของหรือโดยวิธี

การใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกิน

อัตราดอกเบี้ยท่ีกฎหมายกำาหนดอันสมควรตามเง่ือนไข 

แห่งการกู้ยืมเงิน (ปรับเป็นมาตรา 4)

  มาตรา 8 บุคคลใดไดม้าซึง่สทิธเิรียกรอ้งจากบุคคลอืน่ 

โดยรู้วา่เปน็สิทธิทีไ่ดม้าจากการกระทำาความผดิตามมาตรา 4  

Justice Magazine Ministry of Justice 61 และใชสิ้ทธินัน้  

หรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้นต้องระวางโทษ

ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 (ปรับเป็นมาตรา 5)

  มาตรา 9 เมื่อศาลพิพากษาว่าจำาเลยมีความผิด 

แต่รอการกำาหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะ

มีคำาขอหรือไม่ ศาลอาจนำาวิธีการเพื่อความปลอดภัย  

ตามมาตรา 39 (3) และ (5) แห่งประมวลกฎหมาย 

อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม (ปรับเป็นมาตรา 6) และ 

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษา 

การตามพระราชบัญญัตินี้ (ปรับเป็นมาตรา 7)

 2. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบ 

ใหต้ดัรา่งมาตรา 4 บทนยิามคำาวา่เจา้หนา้ทีร่ฐัดว้ยมตเิหน็ดว้ย  

123 เสียง ไม่เห็นด้วย 68 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง

 3. ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดร่างมาตรา 6 บทกำาหนด 

ความผดิในลกัษณะฉกรรจแ์ละความผดิมลูฐานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยมต ิ

เหน็ดว้ย 140 เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย 45 เสียง งดออกเสยีง 6 เสยีง
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 4. ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดร่างมาตรา 7 บทกำาหนด

ความผดิเจ้าหน้าท่ีรฐั ดว้ยมตเิหน็ดว้ย 169 เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย  

14 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง

 การพิจารณาวาระที่ 3

 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่าง

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....  

เห็นด้วย 182 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง และงดออกเสียง 

5 เสียงสรุปสาระสำาคัญของกฎหมายเมื่อพระราชบัญญัติ

ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ทำาให้พระราชบัญญัติ 

หา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. 2475 ถกูยกเลกิหลงัจาก

บังคับใช้มายาวนานเกือบ 84 ปี โดยกฎหมายฉบับใหม่ 

มีสาระสำาคัญ ดังนี้ 

 (1) เป็นกฎหมายกลางที่บังคับใช้กับการกู้ยืมเงิน 

ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหน้ีนอกระบบหรือหนี้ในระบบ 

สภาบันการเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั่วไปบัญญัติ

ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654  

ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

ส่วนการกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินได้รับการยกเว้น

ให้เรียกดอกเบี้ยมากกว่าได้ตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ีย

เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2523 หากมกีารฝา่ฝนื

เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนดจะเป็น

ความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ 

 (2) มาตรา 4 บัญญัติคำาว่า “...อันมีลักษณะเป็นการ 

อำาพรางการกู้ยมืเงนิ” เปน็การบญัญตัิเพื่ออดุชอ่งว่างของ

กฎหมายฉบบัเดมิให้ครอบคลมุการปลอ่ยเงนิกู้ท่ีมีลกัษณะ

เป็นการอำาพราง เช่น เงินกู้ตามโฆษณาในสังคมออนไลน์  

ใหกู้เ้งนิด่วนตามประกาศทีต่ดิในทีส่าธารณะหรอืเสาไฟฟา้ 

เป็นต้น

 (3) อัตราโทษสูงขึ้นจากเดิม “จำาคุกไม่เกินหนึ่งปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” เป็น “จำาคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท” เป็นผลให้คดีอยู่ในอำานาจ

ศาลจังหวัดทำาให้พนักงานสอบสวนมีระยะเวลาในการ

สอบสวนมากกว่าเดิมและสามารถสอบสวนขยายผลได้

 (4) อัตราโทษตามกฎหมายใหม่ระวางโทษ “จำาคุก 

ไม่เกินสองปี” แต่หากมีการกระทำาผิดหลายกรรมต่างกัน

ศาลสามารถลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 โดยรวมโทษทกุกระทงแลว้ 

โทษจำาคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบปี

 (5) ใหศ้าลนำาวธิกีารเพือ่ความปลอดภยั มาตรา 39 (3)  

เรียกประกันทัณฑ์บน มาตรา 39 (5) ห้ามประกอบอาชีพ

บางอย่างมาบังคับใช้ไม่ว่าจะมีคำาขอหรือไม่ เพื่อป้องการ 

กระทำาความผิดซ้า

บทส่งท้าย

 กฎหมายฉบับนี้นับได้ว่ามีความสำาคัญเพราะเป็น

กฎหมายที่มีโทษทางอาญา ส่งผลให้การเรียกดอกเบ้ีย 

เกินอตัราเป็นการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายข้อตกลง ถือเป็นโมฆะ 

เสียเปล่า การที่ลูกหนี้ทำาสัญญาและยอมเสียดอกเบี้ย 

เกินอัตราในกฎหมายด้วยความสมัครใจ ทำาให้ลูกหนี้ 

ไมเ่ป็นผู้เสียหายโดยนิตนัิย และประการสำาคญัเป็นกฎหมาย

เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอนัดีของประชาชน

จงึเปน็บทบาทหนา้ทีข่องผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการนำาไปใช้ 

เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 

และปกปอ้งคุม้ครองสทิธขิองประชาชน นบัไดว้า่เปน็โจทย์ 

สำาคัญของกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย ในฉบบัหนา้ผมจะไดพู้ดคยุเร่ืองนีต่้อ พรอ้มเนือ้หา 

ของกฎหมายและบทวเิคราะห์วา่ประชาชนจะไดร้บัประโยชน์

จากกฎหมายฉบับนี้อย่างไร
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การสอบสวนคดีความผิดตาม

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว
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การสอบสวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 คดีน้ีเป็นกรณีการกล่าวหาว่า นาย J ซึ่งเป็น 

คนตา่งดา้ว มพีฤตกิรรมในการประกอบธรุกจิโดยใหค้นไทย 

เป็นผู้ถือหุ้นแทนในบริษัทจำากัดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยง

หรือฝา่ฝนืต่อกฎหมาย อนัเปน็ความผดิตามพระราชบัญญตัิ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องไว้ดำาเนินการสอบสวน 

เป็นคดีพิเศษ ซ่ึงเป็นการกล่าวหา นาย J ว่ามีการจัดต้ัง

บริษัทจำากัดหลายแห่งโดยใช้ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นแทนตน 

ในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจค้าที่ดิน2

1. แนวทางการสืบสวนสอบสวน

 เรื่องนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำาหนด

แนวทางการสืบสวนสอบสวนอย่างมีขั้นตอน โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

 1 ผู้อำานวยการส่วนคดีความมั่นคง 3 กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 2 บริษัทจำากัดที่ นาย J จัดตั้งขึ้นหลายบริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมในการดำาเนินธุรกิจเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนชื่อบริษัท  

แต่ยังคงใช้ชื่อผู้ถือหุ้นเป็นคนเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงยกเอกกรณีของ บริษัท ร. ขึ้นมาแสดงให้เห็นเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

พันตรี อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ 1
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 1.1 ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท  

เพ่ือให้ทราบข้อมูลทุนจดทะเบียน สถานท่ีต้ัง รายชือ่กรรมการ

บริษัท และวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 1.2 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  

เพื่อให้ทราบรายชื่อผู้ถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 

ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนจำานวนหุ้นซ่ึงผู้มชีือ่แตล่ะรายครอบครอง

ในแต่ละช่วงเวลา

 1.3 ตรวจสอบรายงานงบดุลประจำาปีของบริษัท 

เพื่อให้ทราบสถานะทางการเงินของบริษัท การชำาระค่า

หุ้น ตลอดจนสินทรัพย์ และหนี้สิ้นของบริษัท

 1.4 ตรวจสอบการประกอบธรุกจิของบรษิทั เพือ่ให้

ทราบวา่บรษิทัมกีารประกอบธรุกจิจรงิตรงตามวัตถุประสงค์

หรือไม่ มีสถานที่ตั้งตรงตามที่แจ้ง และมีพนักงานทำางาน

จริงหรือไม่อย่างไร

 1.5 ตรวจสอบการทำาธุรกรรมทางการเงินของ 

ผู้เก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบว่าบริษัทรายได้ที่เกิดจาก 

การประกอบธุรกิจของบริษัทตกอยู่กับผู้ใด และมีการทำา

ธรุกรรมทางการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัรายงานงบดุลประจำาป ี

ของบริษัทหรือไม่อย่างไร

 1.6 เรยีกผูเ้กีย่วข้องมาสอบปากคำา เพือ่ให้ทราบวา่ 

พฤติกรรมการดำาเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับ 

พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเพื่อให้ทราบว่ามี

บคุคลใดเปน็ผูก้ระทำาความผดิ หรอืรว่มกระทำาความผดิบา้ง

 1.7  ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าว

หา และสรปุสำานวนการสอบสวนเสนอความเห็นตอ่พนกังาน

อัยการเพื่อพิจารณาสั่งคดี

2. ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

 จากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2549 นาย J  

ได้ว่าจ้างสำานักงานบัญชีให้ดำาเนินการจัดต้ัง บริษัท ร.  

ข้ึนมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดย นาย J เป็น

กรรมการผูม้อีำานาจกระทำาการแทนบรษิทั และให ้นางสาว อ.  

และพนกังานของสำานกังานบญัชดีงักลา่วอกีจำานวน 5 คน 

ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ร. ด้วย โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ  

ไม่ได้นำาเงินมาลงทุนซื้อหุ้นใน บริษัท ร. แต่อย่างใด  

จากการตรวจสอบเอกสารรายงานการประชมุของบรษิทั ร.  

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 พบว่า นาย J เป็น

ประธานการประชุมพิจารณาเพื่อซื้อที่ดินจำานวน 3 แปลง  

โดยบริษัท ร. ตกลงกู้ยืมเงินจากกรรมการบริษัท 

มาใช้เป็นทุนในการซ้ือที่ดิน และจากการตรวจสอบ 

เอกสารการครอบครองที่ดินพบว่าเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2549 บริษัท ร. ได้ซื้อที่ดินจำานวน 3 แปลง คือ  

ที่ดินโฉนดเลขที่ 7391 ราคา 2,852,000 บาท ที่ดินโฉนด

เลขที่ 40494 ราคา 3,200,000 บาท และที่ดินโฉนด 

เลขที่ 40495 ราคา 3,200,000 บาท รวมเป็นเงินจำานวน 

ทั้งสิ้น จำานวน 9,252,000 บาท และจากการตรวจสอบ

เอกสารรายงานการประชุมของบริษัท ร. เมื่อวันที่ 29  

ตุลาคม พ.ศ. 2555 มี นาย J เป็นประธานการประชุม 

เพื่อพิจารณาขายที่ดินแปลงโฉนดเลขท่ี 7391 ต่อมา 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 บริษัท ร. ได้ทำาการขาย

ทีดิ่นโฉนดเลขที ่7391 ไปในราคา 3,565,000 บาท ชำาระเงนิ 

ด้วยแคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทยสั่งจ่ายเงินให้แก่  

นาย J และ นางสาว อ. 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษัท ร.  

ได้ทำาการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 40494 ไปในราคา  

4,000,000 บาท และวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2557  

ที่ดินโฉนดเลขที่ 40495 ไปในราคา 4,000,000 บาท  

ชำาระเงนิดว้ยแคชเชยีรเ์ชค็ธนาคารกสกิรไทย จำานวน 2 ฉบบั 

ส่ังจ่ายเงินให้แก่ นาย J และ นางสาว อ. และจากการตรวจสอบ 

รายงานงบดุลประจำาปีของ บริษัท ร. ณ สิ้นปี 2549  

พบการบนัทึกรายการวา่ บรษิทั ร. มกีารกูย้มืเงนิระยะยาว 

จากกรรมการบริษัทจำานวน 8,000,000บาท โดยไม่มี 

การทำาสญัญา ไมม่กีารคดิดอกเบีย้ และกำาหนดผอ่นชำาระคืน 

เดอืนละ 200,000 บาท และ ณ สิน้ป ี2555 พบการบนัทกึ 

รายการว่า บริษัท ร. มีกำาไรจากการขายสินทรัพย์  

จำานวน 713,000 บาท และ ณ สิ้นปี 2557 พบการ

บันทึกรายการว่า บริษัท ร. มีกำาไรจากการขายสินทรัพย์  
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จำานวน 1,600,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐาน 

การทำาธุรกรรมทางการเงินในบัญชีเงินฝากของ นาย J 

และ นางสาว อ. และสอดคล้องกับคำาให้การของพยาน

บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ประเด็นการพิจารณา

 จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้น 

จึงนำามาสู่ประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

 3.1 การกระทำาของ บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1  

เป็นความผิดต่อกฎหมายฐานใดหรือไม่

  พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีพยานบุคคล 

และพยานเอกสารรบัฟงัไดว้า่ นาย J เปน็ผูน้ำาเงนิมาลงทนุ

ในบริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1 เองทั้งหมด (จำานวนเกินกว่า 

กึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน) บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1  

จึงมีสถานะเป็น “คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4  

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 และมีสิทธิในท่ีดินได้เสมือนคนต่างด้าว 

ตามมาตรา 97 (1) และมาตรา 99 แห่งประมวลกฎหมาย

ที่ดิน เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ  

บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1 ได้ทำาการซื้อและขายที่ดิน 

จำานวน 3 แปลง มีเนื้อที่รวมกันเกินกว่า 1 ไร่ และมิได้ 

มเีจตนาซือ้มาเพ่ือใชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั ประกอบกบั บรษัิท ร.  

ผูต้อ้งหาที ่1 ไมเ่คยไดร้บัอนญุาตจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวง

มหาดไทย การครอบครองที่ดินจำานวนดังกล่าวจึงเป็น 

การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

การกระทำาของ บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1 จึงเป็นความผิด

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 112 แต่เนื่องจาก 

ความผิดดังกล่าวกฎหมายได้กำาหนดระวางโทษไว้ให้ 

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท เพียงสถานเดียว คดีจึงมีกำาหนด

อายุความฟ้องร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันกระทำาความผิด 

เมือ่เหตใุนเรือ่งนีเ้กดิขึน้เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  

คดีจึงขาดอายุความฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 95 (5) และสิทธินำาคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับ 

ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

39 (6) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงเห็นควรสั่ง  

“ไม่ฟ้อง” บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1 ตามตัวบทกฎหมาย 

ดังกล่าว 

 ในส่วนของการประกอบธุรกิจนั้นเห็นว่าตาม 

มาตรา 4 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ทางค้าหรือหากำาไร (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2541 บัญญัติ

ให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนสิทธิ 

และนิตกิรรมของนิตบิคุคลผูข้ายทีม่ไีวใ้นการประกอบกิจการ  

เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า หรือหากำาไร

ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อ บริษัท ร. ผู้ต้องหาท่ี 1  

มีวัตถุประสงค์ในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำาการขายท่ีดิน

ท้ัง 3 แปลง ไปตามวันเวลาเกิดเหตุ จงึถอืเปน็การดำาเนนิการ

ตามวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้บรษัิทและเปน็การประกอบ

ธรุกิจพาณชิยกรรมอนัเป็นการคา้ ตอ้งดว้ยบทนยิามคำาวา่ 

“ธุรกิจ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เมื่อการประกอบธุรกิจ

การค้าที่ดินเป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ

กิจการด้วยเหตุผลพิเศษ ตามที่กำาหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง (9) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 การประกอบกจิการของ บรษิทั ร. ผูต้อ้งหาท่ี 1  

ซึ่งเป็น “คนต่างด้าว” จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 

แหง่มาตรา 8 (1) แหง่กฎหมายฉบบัเดียวกัน คดีจึงมพียาน

หลักฐานเชื่อได้ว่าการกระทำาของ บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1  

เป็นความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดย 

หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 8 (1) มาตรา 37 คดมีหีลกัฐาน 

พอฟ้อง จึงเห็นควร “ส่ังฟ้อง” บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1  

ตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว
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 3.2 การกระทำาของนาย J ผู้ต้องหาที่ 2 และ

นางสาว อ. ผู้ต้องหาที่ 3 เป็นความผิดต่อกฎหมายฐาน

ใดหรือไม่

  คดีมีพยานบุคคล และพยานเอกสารรับฟัง 

ไดว้า่ตามวนัเวลาเกดิเหต ุบรษิทั ร. ม ีนาย J และ นางสาว อ.  

เปน็ผูถ้อืหุน้และเปน็กรรมการผูม้อีำานาจ และมพียานบคุคล

ยืนยันว่า นาย J เป็นผู้ว่าจ้างให้ดำาเนินการจดทะเบียน

เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูถื้อหุน้และกรรมการใน บรษิทั ร. ใหม่

โดยให้นำาชื่อ นางสาว อ. เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ร.  

ส่วนหนึ่งแทนตน และให้ นางสาว อ. เป็นกรรมการ 

ของบริษัทอีกคนหน่ึง โดยผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายก่อน

หน้าไม่เคยได้นำาเงินไปลงทุนซ้ือหุ้นใน บริษัท ร. และ 

ไม่เคยได้รับชำาระเงินค่าหุ้นจาก นางสาว อ. มาก่อน  

อีกทั้ง นาย J ยังรู้เห็นเป็นใจให้ นางสาว อ. ทำาการขาย

ที่ดินทั้ง 3 แปลง โดยมีพยานบุคคลยืนยันว่า นาย J  

เป็นผู้แสดงความประสงค์ให้ผู้ซื้อที่ดินสั่งจ่ายเช็คชำาระ 

ค่าซื้อที่ดินให้แก่ นาย J และนางสาว อ. เองท้ังหมด  

เมือ่การกระทำาของ บริษัท ร. ผูต้อ้งหาท่ี 1 เปน็การประกอบ

ธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย  และขณะเกิดเหตุบริษัท ร.  

ผู้ต้องหาที่ 1 มี นาย J ผู้ต้องหาที่ 2 และนางสาว อ.  

ผู้ต้องหาที่ 3 เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการผู้มีอำานาจ

กระทำาการแทนบริษัท และนาย J ผู้ต้องหาที่ 2 รู้เห็น 

หรือยินยอมให้ นางสาว อ. ผู้ต้องหาที่ 3 ดำาเนินการ 

ขายที่ดิน โดยคดีมีพยานบุคคลยืนยันว่า นางสาว อ.  

ผู้ต้องหาท่ี 3 เป็นผู้มอบอำานาจให้พยานไปทำาการจด

ทะเบียนซื้อขายที่ดินแทนบริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1 แม้ นาย J  

ผู้ต้องหาที่ 2 จะปฏิเสธว่าไม่เคยเข้าบริหารกิจการใน  

บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1 และไม่เคยรู้เห็นเกี่ยวกับ 

การซื้อขายที่ดินทั้ง 3 แปลงของ บริษัท ร. ผู้ต้องหาที่ 1 

ก็ตาม แตจ่ากรายงานการประชมุของ บรษิทั ร. ผูต้อ้งหาที ่1  

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปรากฏว่ามี นาย J  

ผู้ต้องหาท่ี 2 เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องการซื้อที่ดินทั้ง 3 แปลง และตามรายงานการประชุม 

ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏว่ามี นาย J  

ผู้ต้องหาที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ขายท่ีดินดังกล่าว จึงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า นาย J  

ผู้ต้องหาที ่2 รูเ้หน็ในการกระทำาของบรษิทั ร. ผู้ต้องหาที ่1  

ประกอบกับนางสาว อ. ผู้ต้องหาที่ 3 ให้การปฏิเสธอ้าง 

แต่เพียงว่า ได้นำาเงินที่ นาย J ผู้ต้องหาที่ 2 มอบให้

ด้วยความเสน่หาไปใช้ในการลงทุนซ้ือหุ้นใน บริษัท ร.  

ผู้ต้องหาที่ 1 เท่านั้น ข้ออ้างดังกล่าวทั้งของ นาย J  

ผู้ต้องหาที่ 2 และ นางสาว อ. ผู้ต้องหาที่ 3 จึงรับฟังไม่ขึ้น

 ดังนั้น ทางคดีจึงมีพยานหลักฐานยืนยันว่า  

การกระทำาของ นาย J ผู้ต้องหาที่ 2 เป็นความผิดฐาน

เป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย (นางสาว อ.) 

ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจ  

หรือถือหุ้นแทนตนในนิติบุคคลใด ๆ เพ่ือให้ตนเองหรือ 

นิติบุคคลนั้นประกอบธุรกิจได้โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน 

กฎหมาย ฐานเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืน

กฎหมาย และฐานเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการหรือ 

ผูมี้อำานาจกระทำาการแทนนติิบคุคล ซึง่รู้เห็นเปน็ใจกับการกระทำา 

ความผดิของนิตบิคุคลนัน้ อนัเปน็ความผดิตามพระราชบญัญตั ิ

การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 4  

มาตรา 8 (1) มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 41  

เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ต่างกรรมต่างวาระ 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 และมาตรา 91  

คดีมีหลักฐานพอฟ้อง เห็นควร “สั่งฟ้อง” นาย J  

ผู้ตอ้งหาที ่2 ตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว และการกระทำา 

ของ นางสาว อ. ผู้ต้องหาที่ 3 เป็นความผิดฐานเป็น 

ผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือ

ร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวนั้น

มิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือถือหุ้นแทน 

คนตา่งดา้วในนติบิคุคลใดๆ เพือ่ใหค้นตา่งดา้วประกอบธรุกจิ

โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย และฐานเป็นกรรมการ
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หรือผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคล ซ่ึงรู้เห็นเป็นใจ

กับการกระทำาความผิดของนิติบุคคลนั้น อันเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 8 (1) มาตรา 36 และมาตรา 41  

เปน็กรรมเดยีวผดิตอ่กฎหมายหลายบท ตา่งกรรมตา่งวาระ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91 

คดีมีหลักฐานพอฟ้อง จึงเห็นควร “สั่งฟ้อง” นางสาว อ. 

ผู้ต้องหาที่ 3 ตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว 

4. ผลการดำาเนินคดี

 พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษได้พิจารณาสำานวน 

การสอบสวนแล้วมีคำาสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ผู้ต้องหาท่ี 2  

และผู้ต้องหาท่ี 3 เป็นจำาเลยในคดีหมายเลขดำาที่ อ.

1474/2559 ของศาลอาญา ซึ่งต่อมาศาลได้มีคำาพพิากษา

ในคดีหมายเลขดำาที่ อ.1474/2559 คดีหมายเลขแดง

ที่ อ.276/2561 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ร.)  

สรปุความไดว้า่จำาเลยทัง้สามมคีวามผดิตามพระราชบญัญัต ิ

การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (1) (3),  

36, 37, 41 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91  

เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม 

เป็นกระทงความผิดไป ฐานประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง 

หรอืฝา่ฝนืกฎหมาย ใหล้งโทษปรบั บรษัิท ร. จำาเลยที ่1 เปน็

เงิน 200,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นเงิน 400,000 บาท  

ให้จำาคุก นาย J จำาเลยท่ี 2 ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจ

โดยฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำาคุกกระทงละ 1 ปี ปรับ 

200,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นโทษจำาคุก 2 ปี ปรับ 

400,000 บาท ให้จำาคุก นางสาว อ. จำาเลยที่ 3 ฐานร่วม

กันประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นบทหนักตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำาคุก 1 ปี 

ปรับ 200,000 บาท จำาเลยทั้ง 3 ให้การรับสารภาพเป็น

ประโยชนแ์กก่ารพิจารณามเีหตบุรรเทาโทษ ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษลงกระทงละก่ึงหนึ่ง 

ประกอบกับ นาย J จำาเลยที่ 2 และ นางสาว อ. จำาเลยที่ 3  

ไม่เคยกระทำาความผิดมาก่อน จึงให้รอการลงโทษจำาคุก

ไว้มีกำาหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 
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ผลกระทบจาการกระทำา

ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
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 มนุษย์มีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

และตลอดเวลา ดังนั้นการกระทำาของมนุษย์ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ ดังนี้

 1. มลพิษทางอากาศ  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

อากาศเป็นพิษ  หมายถึง สภาพอากาศที่มีสารอื่นเจือปน

มาก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตคน สัตว์  พืชและสภาวะ

แวดล้อมอื่น ๆ สารเหล่านี้ ได้แก่ เขม่า ควัน ฝุ่นละออง  

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่สารเหลา่นีถ้า้สะสมมาก ๆ  จะทำาให้

เกดิเปน็โรคผวิหนงั มะเรง็ หรอืเกดิอาการเวยีนศรีษะแหลง่ที่

ทำาใหเ้กิดมลพษิทางอากาศ ไดแ้ก ่การคมนาคม การเผาขยะ  

การกอ่สรา้ง สิง่เหล่าน้ีจะทำาให้เกดิฝุน่และควันเข้าสูอ่ากาศ

ที่เราหายใจเข้าไป

 2. มลพิษทางนำ้า  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นำ้าเสีย 

สิ่งที่ทำาให้เกิดมลพิษทางนำ้านั้นเกิดจากการที่มีการทิ้งของ

เสียลงในแม่นำ้าลำาคลอง ทั้งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลกระทบจาการกระทำาของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม

สถานบริการ การประกอบอาชีพต่าง ๆ หรือจากอาคาร

บา้นเรอืน นอกจากนีย้งัมกีารทิง้ขยะมลูฝอยลงในแหล่งนำา้  

หรือลงในแม่นำ้าลำาคลอง ทำาให้เกิดนำ้าเสียเป็นแหล่งเพาะ 

และแพร่เชื้อโรคทำาลายสุขภาพ นำ้ามีกลิ่นเหม็น สัตว์นำ้า 

เสียชีวิต และทำาลายความสวยงามและแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ

 3. มลภาวะทางดิน  หมายถึง การที่ดินเกิดความ

เสียหายจากการกระทำาของมนุษย์เองส่วนใหญ่มักจะเป็น

กิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่การใช้ยาฆ่าแมลง การใช ้

ปุ๋ยเคมี หรือการปลูกพืชโดยไม่มีการบำารุงรักษาดิน  

นอกจากน้ียงัมีสาเหตุมาจากนำา้เสยี หรือการทิง้ฝงัขยะมลูฝอย   

 4. มลภาวะทางเสยีง  เป็นลกัษณะของเสยีงทีด่งัมาก

จนเกนิไป ทำาใหเ้กดิความรำาคาญหรอืบางทีอาจเป็นอนัตราย

ต่อหู เสียงเหล่านี้เกิดจากยานพาหนะ เสียงเคร่ืองจักร 

ในโรงงานอุตสาหกรรม
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพของสิ่งแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซ่ึงก่อให้เกิดผลทางลบกระทบ

ต่อคนเรา ทำาให้การดำาเนินชีวิตของเราผิดปกติไปปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่มักพบบ่อย ๆ  ในท้องถิ่น คือ

 1. นำา้เสยี  เปน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูใ่กลต้วัเรามาก  

และมักพบได้ในท้องถิ่นที่เป็นชุมชนใหญ่ หรือมี

โรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ สภาพของนำ้าเสียหมายถึง  

สภาพนำ้าที่มีระดับออกซิเจนละลายอยู่ในนำ้าน้อย  

มสัีดส่วนของแบคทเีรยีมาก บางครัง้จะมสีารพษิเจอืปนอยู ่ 

มีสภาพกลิ่นเหม็น สีดำา มีขยะลอย ไม่สามารถนำามาใช้ 

อปุโภคบรโิภคได ้ซึง่สาเหตทุีท่ำาใหน้ำา้เสยีเกิดจากการปลอ่ยนำา้ทิง้ 

ของโรงงานอตุสาหกรรม นำา้เสยีจากครวัเรอืน หรอืจากการ

ทำาการเกษตร ทีไ่มผ่า่นระบบกำาจดันำา้เสยีใหเ้ปน็นำา้ดก่ีอน

ปล่อยลงไปสู่แหล่งนำ้าต่าง ๆ ทำาให้นำ้าในแหล่งนำ้าต่าง ๆ

 2. ปัญหานำ้าท่วม เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบอยู่ 

ตามท้องถิ่นที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม อยู่ใกล้แม่นำ้า หรืออยู่

ชายฝัง่ทะเลซึง่บรเิวณพืน้ทีเ่หลา่นีม้กัจะมรีะบบระบายนำา้ไม่

ด ีเมือ่เวลาฝนตกหนกันำา้ไหลบ่ากจ็ะทำาใหเ้กดิมนีำา้ทว่มขงั  

ซึ่งจะก่อความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ   

ถ้าเป็นแหล่งท่ีมีการเกษตรกรรมจะทำาให้พืชผลเสียหาย

ในขณะที่มีนำ้าท่วมขังอยู่ แต่เมื่อหลังนำ้าลดแล้วมักจะเกิด 

โรคต่าง ๆ  เกิดขึ้นตามมา สาเหตุของการเกิดนำ้าท่วม 

มักมีหลายสาเหตุ คือ การตัดไม้ทำาลายป่าบริเวณ 

ต้นนำ้าลำาธาร ทำาให้การดูดซับหรือการชะลอนำ้าทำาได้น้อย 

การสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ถนน ขวางเส้นทางของนำ้า 

ถ้าในบรเิวณชายฝัง่ทะเลกจ็ะเกดิจากการหนนุของนำา้ทะเล 

หรืออาจเกิดจากฝนที่ตกหนักจนระบายนำ้าไม่ทัน

 3. ปญัหาภยัแลง้  เปน็ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มมกัพบ

ในทอ้งถิน่ทีอ่ยูน่อกตวัเมอืงหรือชนบททีต้่องอาศยันำา้จาก

ฝนทีต่กลงมาอปุโภคบรโิภคเปน็หลกั ไมม่รีะบบนำา้ประปา 

สภาพภัยแล้งเกิดจากความชุ่มชื้นในอากาศมีน้อยและใน

ดินมีนำ้าน้อยเนื่องจากฝนไม่ตกหรือทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 

จะเป็นเหตุให้มีระดับนำ้าตามแหล่งนำ้าท่ีผิวดินที่เป็นแม่นำ้า 

ลำาคลอง หนอง บึงมีนำ้าน้อย ไม่พอพียงแก่การนำามาใช้ใน

การอุปโภคบริโภค หรือทำาการเกษตร

 4. ปัญหาดินถล่ม  เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มักพบ

อยู่ในท้องถิ่นที่ต้ังอยู่ตามเชิงเขา ดินถล่มหรือโคลนถล่ม

มักเกิดข้ึนในช่วงที่มีฝนตกหนัก ที่นำ้าจากภูเขาไหลบ่าพัด

เอาดินเอาโคลนมากองรวมกันไว้มาก ๆ และเมื่อถึงระดับ

หนึง่ซึง่บรเิวณทีร่องรบัทนนำา้หนกัไมไ่หว เกดิการถลม่ลงมา 

ของกองดินหรอืโคลน ซึง่ถ้าในบรเิวณนัน้มีการต้ังบา้นเรือนอยู ่ 

ก็จะเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือบางครั้ง
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เกิดจากการตัดต้นไม้บนพื้นที่ภูเขาและไหล่เขา เมื่อเกิด

ฝนตกหนักไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดินไว้ทำาให้เกิดดินถล่ม

 5. ปญัหาการตดัไมท้ำาลายปา่และไฟปา่  เปน็ปญัหา

ทีพ่บในทอ้งถิน่ตา่งๆ สว่นใหญม่กัจะเป็นปญัหาต่อเนือ่งมา

จากอดีต แตใ่นปจัจบุนันีก้ม็กัจะมกีารลกัลอบทำาลายปา่ไม้

อยูเ่นอืง ๆ   นอกจากนีไ้ฟปา่กเ็ปน็สาเหตสุำาคญัทีท่ำาใหพ้ื้นท่ี

ป่าลดลงและทำาลายความสมดุลของธรรมชาติ และการ 

ตัดไม้ทำาลายป่าทำาให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงก่อให้เกิดปัญหา 

ต่าง ๆ  ตามมา เช่น ปัญหานำ้าท่วม ปัญหาดินโคลนถล่ม 

ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาแหล่งนำ้าตื้นเขิน เป็นต้น

 6. ปญัหาขยะมลูฝอย เปน็ปญัหาทีม่แีนวโนม้รนุแรง 

ข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องมาจากการเพิ่มของจำานวนประชากร  

เพราะผลของการวิจัยพบว่า ประชากร 1 คน ทำาให้เกิด

ขยะเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน ถ้าท้องถิ่นใดมีประชากรมาก 

กจ็ะทำาใหม้ปีรมิาณขยะมาก ซ่ึงในจำานวนนีย้งัไมน่บัปรมิาณ

ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การกำาจัดขยะ ถ้าเป็นในเมืองหรือชุมชน 

ขนาดใหญจ่ะมเีจ้าหนา้ทีจั่ดเกบ็ แตถ่า้เป็นชุมชนขนาดเล็ก 

หรือในชนบทมักจะมีการกำาจัดขยะกันเองในครัวเรือน  

ขยะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ไม่น่ามอง  

ซึ่งการกำาจัดขยะมักจะใช้วิธีการฝังกลบ หรือการเผา 

เป็นส่วนใหญ่

อ้างอิง - http://54310782.blogspot.com/2012/09/

blog-post_9665.html
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ลิ้นชัก 2 ใบ 
ในใจเรา
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ลิ้นชัก 2 ใบ ในใจเรา

ชีวิตเรามีเรื่องดี กับเรื่องไม่ดี 2 อย่างแค่นี้  

แต่เป็นเรื่องที่จัดการมันได้ยาก

 ถ้าพูดเร่ืองความสุข ก็ต้องมีความทุกข์มา

เกี่ยวข้อง ดังเขาว่า ถ้าไม่เคยทุกข์ ก็ไม่รู้ว่าสุขเป็นอย่างไร  

มันไม่ผิดเลยท่ีผมจะสรุปว่าจริงๆ ชีวิตมันก็มีแค่ 2 ด้าน  

ในหลายๆ คำาเปรยีบ ดา้นด ี– ดา้นรา้ย, ทกุข ์– สขุ, สรา้งสรรค ์–  

ทำาลาย, โชคด ี– โชครา้ย หรอืรวมความไดว้า่ ชวิีตเรามแีคเ่รือ่งด ี 

กับเรื่องไม่ดี 2 อย่างแค่นี้ แต่เป็นเรื่องที่จัดการมันได้ยาก 

เหลือเกิน ทั้ง ๆ ที่มันแค่ ด้านใด ด้านหนึ่ง เม่ือเป็น 

เช่นนี้แล้วสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว  

มนักจ็ะเปน็เรือ่งในดา้นใดดา้นหนึง่ดงัทีไ่ดก้ลา่วไป และเรามกัจะ  

“จดจำา” มัน ซึ่งมีหลายข้อคิดที่บอกว่า เราควรจำาสิ่งที่ดี  

และให้ลืมสิ่งที่ไม่ดีไปเสีย มันถูกต้อง แต่มันไม่เคยง่าย

เลยในการลืม หนำาซำ้าในสิ่งที่อยากจำากลับลืมไปอีกด้วย  

คงตอบไมไ่ดว้า่ทำาไม หรอืบางทอีาจเปน็เพราะเรากำาลงัฝนือยู ่

ก็เป็นได้

 บทความวันน้ีคัดมาจากเรื่องหนึ่งท่ีใช้บรรยายในการอบรมพนักงาน เป็นแง่คิด ดีๆ  

ที่ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อชีวิตการทำางาน แต่สามารถนำาไปสร้างแนวคิดให้ชีวิตเป็นสุขได้  

โดยเวลาทีบ่รรยายนัน้ไม่ไดพ้ดูลกึซึง้ หรอืลงรายละเอียดอะไรนกัเกีย่วกับสิง่นี ้แตม่องวา่ นีเ่ปน็หนึง่

ในวิธีการพัฒนาตนเองได้ไปในทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชีวิตไม่ค่อยมีความสุข

 ชี้แจงก่อนว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ใช่วิธีการ

สำาเร็จรูป ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างแบบเปรียบเปรย 

ไม่เคยกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติเหมือนในบทความนี้ ดังนี้  

ควรทำาความเขา้ใจถีถ่ว้นสกันดิ วา่สิง่ตอ่ไปนี ้ไมไ่ดผ้ลทนัท ี 

แต่เป็นวิธีหนึ่งที่ค่อยๆ ได้ผลระยะยาว เพราะมันคือ 

การคอ่ยๆ ปรบัทศันคติ ความคดิเรา ไม่จำาเป็นต้องทำาตาม

ท้ังหมด นำาเพียงแนวคิดไปใช้ ถ้าเข้าใจหลักการมากพอ  

มันอาจไม่ต้องใช้สัญลักษณ์อะไรเลย ไม่ส่งผลอะไรเลย  

หากไม่ได้ทำา และทำาสักระยะ มีหลายเรื่องในชีวิตที่เรา

คิดว่ารู้ อาจไม่รู้จริงจนกว่าจะมีประสบการณ์ร่วมกับมัน  

มันเป็นเรื่องไร้สาระกับคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะมีปัญหา  

ถา้จดัการความคดิตวัเองไดด้ว้ยวิธีอ่ืน เรือ่งนีไ้ม่จำาเปน็เลย 

เมือ่เข้าใจ หรอืทำาไปนานพอ สิง่นีจ้ะเปน็นสิยัท่ีเปลีย่นเราไป

ตลอดกาล และแม้ว่าวิธีการจะได้ผลหรือไม่ อาจไม่สำาคัญ 

แตเ่ชือ่วา่ หากอา่นตอ่ไปจนจบคณุอาจไดแ้นวทาง แนวคดิ

ที่นำาไปปรับใช้ในแบบตัวเองได้เช่นกัน
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ลิ้นชัก 2 ใบ

 ก่อนอื่น มันควรเริ่มต้นจากคุณจดจำาที่ว่า มีล้ินชัก  
2 ใบ และให้จินตนาการถึงมัน 
 ลิ้นชักใบที่ 1 : ให้คุณจินตนาการถึงตู้ หรือชั้น  
ล้ินชักไม้ ดูเก่า ที่เปิดยาก ฝืด มีกุญแจล๊อคด้วยก็ได้  
มนัตัง้อยูใ่นห้องเกบ็ของ หรอืมมุทีค่ณุไมส่นใจ ไมอ่ยากสนใจ  
ลิ้นชักใบนี้คุณใช้มันเก็บสิ่งที่มันทิ้งไม่ได้ แต่ไม่จำาเป็นต้อง
เอามาใช ้เพยีงแคม่นัตอ้งเกบ็เอาไว ้ดว้ยเหตผุลอะไรก็ตาม 
จนิตนาการวา่ คณุเอาสิง่ไมด่ ีเรือ่งไมด่ ีในวนันัน้ ของคนนัน้  
กีค่นก็ตาม หรอืเรือ่งไมด่ขีองตอนนี ้ของคนนี ้จะเก่ียวขอ้ง
กับคนหรือไม่ก็ตาม เก็บไว้ เอามันไปพักไว้ บอกตัวเองว่า 
เก็บไว้ก่อน หรือเก็บมันไปเลย
 ลิ้นชักใบที่ 2 : ต้ังอยู่ท่ีโล่ง อาจเป็นห้องท่ีสว่าง  
อาจเปน็ลิน้ชักสขีาว สะอาด หรือสทีีค่ณุชอบ มนัเปดิงา่ย ไมม่ี
กุญแจ คุณจะนำาสิ่งสวยงาม เรื่องราวดี ๆ  ความทรงจำาดี ๆ   
ของคุณเก็บไว้ในนี้ มันจะแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรก็ตาม 
อาจเป็นจดหมาย ไดอารี่บรรยายเหตุการณ์ตอนนั้น  
รปูถา่ยในชว่งเวลานัน้ ๆ  เทปบนัทกึเสียง ของขวญั สิง่ของ
อันเป็นตัวแทน กระทั่งเป็นภาพวีดีโอก็ตาม ลิ้นชักใบนี้  
คุณจะนึกถึง จินตนาการถึงทุกครั้ง ที่มีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้น  
ซึ่งมันอาจเกิดขึ้นได้ ณ ขณะนี้ บางสิ่งเล็ก ๆ ดังเช่น  
คณุเหลอืบเห็นนาฬกิาทีเ่ลขชัว่โมง และนาทเีปน็เลขเดยีวกนั 
12.12, 15.15 บางความเชื่อบอกว่า เรากำาลังจะโชคดี  
หรือบางสิ่งเล็ก ๆ เช่น คุณไปยืนรอรถ แล้วรถมาพอดี  
คุณช่างโชคดี อีกมากมายที่มันจะหยิบมาใช้ได้ทันที  
และย่ิงเปน็เร่ืองท่ีใหญ ่สำาคญั น่ันมนัยิง่เปน็สิง่ทีค่ณุจะหยบิมนัออก 
มาไล่เรียงดูได้เสมอ โดยอีกมุม ก็อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคนรอบตัว ความดี สิ่งดี ๆ ที่เขามีให้เรา

เมื่อใดก็ตามเมื่อมีความทุกข์ เครียดร้ายแรงเกิด

ขึ้น เมื่อนั้นตัวตนปกติคุณมักจะหายไป

การใช้ลิ้นชัก 2 ใบ
 ไมม่ใีครไมเ่คยโชคด ีมีแตอ่าจมองขา้มไป และเม่ือใด 
ที่เราได้รับจงรีบนำามันกลับมาเก็บตู้ลิ้นชักใบที่ 2 ไว้  
ขณะเดียวกันเมื่อใดที่มีเรื่องที่ทำาให้รู้สึกแย่ ไม่พอใจ  

โกรธ เสียใจกับสิ่งต่าง ๆ  เรื่องราว ผู้คน จงนำาพาตนให้พ้น 

จากตรงนั้น ภาวะนั้น สถานการณ์นั้นให้เด็ดขาด แล้วให้

หลับตา จินตนาการว่า นำาสิ่งแย่ ๆ เรื่องแย่ ๆ เก็บไปยัง

ลิ้นชักใบที่ 1 ใบที่ดูไม่สวยงาม เก็บใส่ โยนใส่ ปิดตายไป 

แล้วเดินออกมา หรือง่ายกว่านั้น เพียงนึกว่ากำาลังโยน 

ของอะไรบางสิ่งใส่ลิ้นชักเก่า ๆ ไป แล้วช่างมัน

 ถ้าเป็นไปได้เราก็สมมติต่อว่า เราเดินออกมาหา 

ตูล้ิน้ชกัใบที ่2 ลิน้ชกัทีส่ะอาด ดดูใีบนัน้ เปดิดมูนั พบเจอสิง่ใด  

เรื่องราวดี ๆ เรื่องไหน ที่ทำาให้เรายิ้ม ทำาให้นึกแล้วสุขใจ 

บางทีอาจทำาให้เราอยากไปทำาส่ิงนั้นอีก อยากให้เราไป 

หาคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ด ีๆ  ตอนนัน้ หรอืทำาให้เราจำาตัวเอง 

ได้ว่าเราเป็นใคร เคยทำาเรื่องดี ๆ ทำาสิ่งวิเศษไว้แค่ไหน

 เก่ียวกับบคุคล ก็เชน่กนั ดังทีเ่ขาบอกวา่ ใหม้องผา่น 

ขอ้เสยีของเขา แลว้นกึถงึสิง่ด ีๆ  ของเขา แนวทางนีก้ไ็ม่ตา่งกนั 

เพียงแต่ว่า ณ เวลาปกติ หากไม่ใช้ล้ินชักเป็นสัญลักษณ์ 

มันเป็นการยากมาก ที่จะนึกถึงสิ่งดี ๆ  ของใคร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเวลาที่ไม่ปกติ

ทำาไมต้องทำาแบบนี้

 ดังที่ได้กล่าวนำาไปก่อนแล้ววา่ มนัอาจดูแปลกเสมอ

สำาหรับคนที่ยังไม่ได้ทุกข์ใจอะไรในตอนนี้ รวมถึงมันดู

เป็นการให้ทำาอะไรเพ้อ ๆ  จินตนาการ มันจะช่วยอะไรได้? 

คำาตอบคงไมอ่าจบรรยายไดด้ว้ยคำาพดู แตม่นัสง่ผลลพัธใ์ห้

เพียงกับผู้กระทำา

 ในอีกด้านหนึ่งหากคุณพอเข้าใจว่าที่กล่าวมาน้ีเป็น

เพียงหลักการหนึ่ง เป็นการสร้างสัญลักษณ์เพื่อเตือนสติ  

เตือนตน ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว แต่ที่มากกว่านั้น คือ ในแง่จิตใจ  

และสมองคนเราซบัซอ้นกวา่นัน้ การสร้างพฤติกรรมใหค้วามคดิ 

ในหัวเราแบบนี้ มันส่งผลในเชิงซับซ้อนกว่า และง่ายกว่า

การจะหวังว่า เรา หรือใคร จะ “คิดได้ทันที” ด้วยตนเอง  

หรือระลึกสติได้ในทันทีทันใด

 ในตอนที่เราปกติดีนี้ เราอาจแคลงใจ หรือรู้สึกได้ว่า 

เรือ่งลิน้ชกั 2 ใบเปน็เรือ่งประหลาดทีต่อ้งมานัง่จนิตนาการ

อะไรไรส้าระ  แตเ่มือ่ใดกต็ามเมือ่มคีวามทกุข ์ความเครยีด

ร้ายแรงเกิดขึ้น เมื่อนั้นตัวตนปกติของคุณมักจะหายไป
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คณุอาจบา้ดเีดอืด พรำา่เพอ้ เรียกร้อง และพยายาม

ทำาบางอย่างที่ไร้สาระ กว่าเรื่องนี้มากมาย

 ในเวลาเชน่น้ันคณุจะกลายเปน็คนแบบไหนไมม่ใีคร

อาจรู้เลย และคุณก็อาจไม่รู้ตัวจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

อีกครั้ง อาจกลายเป็นคนบ้าดีเดือด พรำ่าเพ้อ เรียกร้อง  

และพยายามบางอย่างท่ีไร้สาระ กว่าเร่ืองน้ีมากมาย  

และไม่ได้หมายความว่าต้องไปในแนวทางคนใช้อารมณ์

รุนแรงเพยีงอยา่งเดยีว อาจเปน็การกระทำาเหมอืนคนปกต ิ

แต่คุณรู้แก่ใจว่ามันไร้ผล และงี่เง่าสิ้นดีเมื่อมีสติกลับมา

 ดังที่กล่าวไปแล้วเช่นกัน ถ้ามีวิธีอื่น แนวคิดอื่น  

ที่คล้ายกันสามารถทดแทนกันได้ เรื่องน้ีก็ไม่จำาเป็น  

แต่ท่ีมาท่ีไปของสิ่งนี้ มันคือการบ่มเพาะตัวเองใหม่  

หรือจะเรียกว่าการล้างสิ่งไม่ดี ที่หล่อหลอมความเป็นเรา 

ในแบบทีไ่มค่วร บนประสบการณต์า่ง ๆ  นานาจากชว่งชวีติ 

ทีผ่า่นมา ตัง้แตเ่ดก็จนโต หากลองสละเวลาสกันดิทบทวน

สิ่งเหล่านี้ดูว่า

 ทำาไมเราจึงรู้สึกยิ้ม เอ็นดู หรอืแอบมีความสุขเลก็ ๆ  

ตามเดก็น้อยคนหนึง่ ท่ีเขานัน้กำาลงัสนกุสนานหรอืตืน่เตน้

กับการได้เห็นโลกใหม่ อย่างผีเสื้อที่บินผ่านหน้า มดเรียง

แถวกันเดินตามขอบหน้าต่าง แมวที่เดินมาร้องคลอเคลีย 

นำ้าฝนที่กำาลังหล่นลงมา เด็กน้อยต่าง ๆ เหล่านั้นจะยิ้มร่า  

หัวเราะ กระทั่งต่ืนกลัวกับสิ่งท่ีเขามองว่ากำาลังแปลก

ประหลาด ทำาไมเรายิ้มต่อภาพเช่นนี้?

เราลว้นสร้างความทกุข์โดยไมจ่ำาเปน็จากประสบการณ์

แย ่ๆ  บนภาวะ สิง่แวดลอ้มทีชั่กพาเราไปใหห้ลงลมื

 นั่นก็เพราะว่าเราต่างเคยผ่านเหตุการณ์คล้ายกัน
นี้มาแล้วใช่หรือไม่? มันไม่ใช่เรื่องความคิด ความรู้สึก  
แต่เป็นประสบการณ์ที่ลึก ๆ เราแอบจดจำา  ใช่แล้ว  
ถ้าเราทบทวนดู เราจะคิดได้ว่า เราล้วนจำาความรู้สึก 
เหล่านั้นได้ เหมือนเด็กเหล่านั้น และเด็กคนนี้ในตัวของ
พวกเรา ที่ถูกประสบการณ์อื่น ๆ มาบดบัง เบียดเบียน  
และแย่งชิงความสุขง่าย ๆ เหล่านั้นไป บนตรรกะใหม่ 
ของความเติบโต นี่ไม่ได้กล่าวหาว่า ความเป็นผู้ใหญ่ 
พรากสิ่งดี ๆ ไป แม้จะมีส่วนอยู่บ้างก็ตาม ทว่า  
เราล้วนสร้างความทุกข์โดยไม่จำาเป็น จากประสบการณ์
แย่ ๆ บนภาวะ สิ่งแวดล้อม ที่ชักพาเราไปให้หลงลืมไปว่า 
แท้จริงแล้วเรากำาลังมัวสะสมอะไรในใจตลอดมา
 ยังมีมุมคิดอีกมากเกี่ยวกับปมในใจ สิ่งที่หล่อหลอม
ให้เราไม่มีความสุขในปัจจุบัน โดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  
แตส่ำาหรบัในเรือ่งนี ้ในบทความนี ้เพยีงตอ้งการยกตวัอยา่ง
ให้เข้าใจว่า จงหยุดสะสมอะไรแย่ ๆ ไว้กับตัวเราได้แล้ว  
เรามีมันมาพอแล้วตลอดชีวิตที่ผ่านมา และคนที่ท้ิงได้  
คนที่ไม่สะสม บทความนี้คงไม่จำาเป็นสำาหรับคุณ  
แต่คนที่ทิ้งไม่ได้ ตัดไม่ลง ปลงไม่ขาด นี่เป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะปรับมุมคิดให้ชีวิตสงบสุขขึ้น การพัฒนาตนเอง 
ในด้านหน่ึง ลองมองลิน้ชักของคณุวนัน้ี สิง่ไหนมีคา่กว่ากัน  
เด็กน้อยที่ยิ้มสดใส กับอีกคนที่ใบหน้ามีนำ้าตาอาบแก้ม 
ไร้คนปลอบโยน ภาพไหนชัดกว่ากันสำาหรับคุณ  
แค่นี้ก็คงพอให้นึกออกได้ เราเลือกท่ีจะเก็บอะไรไว้ให้
อนาคตตัวเอง
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โนโรไวรัส 
(Norovirus)
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โนโรไวรัส (Norovirus)

 โนโรไวรสั (Norovirus) เปน็โรคตดิเชือ้จากโนโรไวรสั

ที่มักเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหาร นำ้าดื่ม และ

ภาชนะใสอ่าหารทีป่นเปือ้นเชือ้ หรอืจากการสมัผสัใกลช้ดิ

กบัผูต้ดิเชือ้ไวรสัชนดินี ้สง่ผลใหม้อีาการทอ้งเสยี ปวดทอ้ง 

คลืน่ไส ้มไีขต้ำา่ ผูป้ว่ยสว่นใหญจ่ะคอ่ย ๆ  มอีาการดขีึน้และ

หายไดเ้อง อยา่งไรกต็าม หากอาการไมด่ขีึน้หรอืถา่ยเหลว

ตดิตอ่กนัเกนิ 2-3 วนัควรรบีไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา

ทันที เพราะอาจเสี่ยงเกิดภาวะขาดนำ้าได้ 

อาการของโรคติดเชื้อโนโรไวรัส

 ผู้ป่วยมักเริ่มแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อภายใน 

12 - 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นและ

หายได้เองใน 1 - 3 วัน อาการโดยทั่วไปของการติดเชื้อ

โนโรไวรัส ได้แก่

 ท้องเสีย ปวดท้อง

 อาเจียนหรือคลื่นไส้

 มีไข้ตำ่า รู้สึกหนาว

 ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศรีษะ

 ทั้งน้ี ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจำาตัว 

ต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

อุจจาระมีเลือดปน

 ทารกหรอืเดก็ทีถ่า่ยเหลวมากกวา่ 5 ครัง้ หรอือาเจยีน

มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน

 มีอาการของภาวะขาดนำ้า เช่น ปากแห้ง คอแห้ง  

ตาโหล อ่อนเพลีย เวียนศรีษะ รู้สึกมึนงง หัวใจเต้นเร็ว 

ผิดปกติ ปัสสาวะน้อยลงและมีสีเข้ม ทารกที่มีภาวะ 

ขาดนำ้าอาจไม่ปัสสาวะเลยใน 6 - 8 ชั่วโมง ส่วนเด็ก 

อาจไม่ปัสสาวะเลยใน 12 ชั่วโมง ร้องไห้โดยไม่มีนำ้าตา  

รวมทั้งอาจแสดงอารมณ์หงุดหงิดหรือไม่พอใจ

 ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำาตัวชนิดรุนแรง เช่น  

โรคไต ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ร่วมกับมีอาการท้องเสียและ

อาเจียนอาการป่วยไม่ดีขึ้นใน 2 - 3 วัน
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สาเหตุการติดเชื้อโนโรไวรัส

 เช้ือโนโรไวรัสแพรร่ะบาดไดง้า่ยและรวดเรว็ เนือ่งจาก

การไดร้บัเช้ือแมใ้นปรมิาณเพยีงเลก็นอ้ยอาจกอ่ใหเ้กดิอาการ

ปว่ยได ้อกีทัง้ไวรสัชนิดนีม้รีะยะฟกัตวัสัน้และทนตอ่สภาพ

แวดล้อมภายนอกร่างกายได้นาน นอกจากนี้ เชื้อจะยังคง

อาศัยอยู่ในร่างกายต่อไปได้อย่างน้อย 2 อาทิตย์หลังจาก

ที่อาการหายดีแล้ว ทำาให้ผู้ป่วยกลายเป็นพาหะแพร่เชื้อสู่

ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสาเหตุที่อาจทำาให้เกิดการติดเชื้อโนโร

ไวรัส มีดังนี้

 - การรับประทานอาหาร ดื่มนำ้า หรือใช้ภาชนะใส่

อาหารท่ีปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกรรมวิธี 

 - การปรุงที่ไม่สะอาดหรือปรุงไม่สุก

 - การนำานิ้วมือที่สัมผัสกับสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ 

เข้าปาก

 - การสัมผัสใกล้ชิดหรือรับประทานอาหารร่วมกับ

ผู้ติดเชื้อโนโรไวรัส

 - การวินิจฉัยโรคติดเชื้อโนโรไวรัส

 การวนิจิฉยัการตดิเชือ้โนโรไวรสัน้ัน ขึน้อยู่กบัอาการ

ของผูป่้วย หากผูป่้วยมอีาการใกล้เคยีงและเปน็ผู้ทีเ่สีย่งตอ่

การได้รับผลกระทบรุนแรงจากการติดเชื้อชนิดนี้ เช่น มี

ภูมิคุ้มกันตำ่าหรือมีโรคประจำาตัว แพทย์อาจเก็บตัวอย่าง

อุจจาระของผู้ป่วยเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการทดสอบ

ทางห้องปฏิบัติการ เช่น Real-Time PCR หรือการตรวจ

หาแอนตเิจนของเชือ้ เพือ่ยนืยนัผลการวนิจิฉยัและใหก้าร

รักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

การรักษาโรคติดเชื้อโนโรไวรัส

 ปจัจบุนัโรคตดิเชือ้โนโรไวรสัไม่มีวธีิรกัษาโดยเฉพาะ 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะค่อย ๆ มีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติ

ไดเ้อง ในระหวา่งนี ้ผูป้ว่ยควรประคบัประคองอาการไมใ่ห ้

แย่ลงตามคำาแนะนำาต่อไปนี้

 ดืม่นำา้หรอืผงเกลอืแรโ่ออารเ์อสเพือ่ทดแทนการสญู

เสียนำ้าและเกลือแร่จากการถ่ายหรืออาเจียน ในกรณีที่ผู้

ปว่ยไมอ่าจดืม่นำา้ดว้ยตนเอง แพทยจ์ะใหน้ำา้เกลอืผา่นทาง

เส้นเลือด

 รับประทานอาหารรสอ่อน เช่น ข้าวต้ม แกงจืด 

เป็นต้น และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด

 รับประทานยาพาราเซตามอลเมื่อมีไข้หรือรู้สึกปวด 

และพักผ่อนให้มาก ๆ

 ผู้ใหญอ่าจรบัประทานยาแกท้อ้งเสียหรอืยาแกค้ลืน่ไส้

อาเจียน ภายใต้คำาแนะนำาของแพทย์หรือเภสัชกร

 ภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อโนโรไวรัส โดยปกติ  

ผู้ติดเชื้อโนโรไวรัสมักมีอาการไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม  

ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะขาดนำา้หรอืภาวะทพุโภชนาการ โดยเฉพาะ 

ในเดก็ ผูส้งูอาย ุผูม้รีะบบภูมคิุม้กันออ่นแอ ผูม้ปีญัหาสขุภาพ 

และผู้ที่เคยปลูกถ่ายสเตมเซลล์หรือเคยปลูกถ่ายอวัยวะ 

หากเป็นโรคน้ีอาจเป็นอันตรายตอ่สขุภาพถงึขัน้เสยีชวีติได้

การป้องกันโรคติดเชื้อโรโนไวรัส

 การตดิเช้ือโนโรไวรสัไมอ่าจปอ้งกนัไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์

สิง่ที่ทำาไดค้ือการลดปัจจยัเสีย่งทีอ่าจกอ่ให้เกดิการติดเชือ้ 

ดังนี้

 - หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารดิบหรืออาหาร

ที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ

 - หลีกเล่ียงการใช้ส่ิงของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น 

ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน เป็นต้น

 - กดชกัโครกและชำาระลา้งรา่งกายใหส้ะอาดทกุครัง้

หลังขับถ่ายของเหลว เช่น อุจจาระ คราบอาเจียน เป็นต้น
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 - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เป็นประจำา โดยเฉพาะหลังใช้ห้องนำ้า 

หลงัดูแลผูต้ดิเช้ือโนโรไวรสั กอ่นรบัประทานอาหารหรอืกอ่นเตรยีมอาหาร 

ทั้งนี้ ไม่ควรใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แทนสบู่ เพราะไม่

อาจกำาจัดเชื้อไวรัสได้

 - หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เช่น 

โรงเรียน ที่ทำางาน โรงพยาบาล อย่างน้อย 2 วัน หลังจากไม่มีอาการป่วย

แสดงให้เห็นแล้ว

 ผู้ดูแลควรสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นนำ้าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ หรืออาเจียน และทิ้งขยะที่มีสาร

คัดหลั่งปะปนในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด โดยแยกจากขยะชนิดอื่น ๆ

 ซกัเสือ้ผา้และเครือ่งนอนทีอ่าจมเีช้ือไวรสัปะปนดว้ยนำา้รอ้น เพือ่ให้

แน่ใจว่าเชื้อถูกกำาจัดจนหมด

 การเลีย้งลกูให้ห่างไกลจากโรคโนโรไวรัสไดน้ั้น คณุพอ่คณุแมส่ามารถ

ป้องกันได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. ให้ลูกดื่มนำ้าสะอาด โดยเฉพาะนำ้า 

ที่ผ่านการกรองจนได้มาตรฐานแล้ว และควร

หลีกเลี่ยงพวกนำ้าบ่อนำ้าบาดาลอย่างเด็ดขาด

 2. ควรสอนให้ลูกล้างมือให้สะอาด 

เปน็ประจำาทัง้กอ่นและหลงัรบัประทานอาหาร 

รวมถึงหลังการเข้าห้องนำ้าและเมื่อหยิบจับ 

สิ่งของสกปรกมาด้วย ซ่ึงการล้างมือน้ัน  

ต้องล้างอย่างน้อย 15 - 30 วินาที

 3. ควรใช้ช้อนกลางในการทานอาหาร

เสมอ และให้เขาทานอาหารที่เพ่ิงปรุงสุกใหม่

เท่านั้น

 4. รักษาความสะอาดในห้องครัว  

เพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคที่อาจปนเป้ือน 

ในอาหารได้

 เมื่อลูกมีอาการท้องเสีย อย่านิ่งนอนใจ 

เพราะเขาอาจจะติดเชื้อท้องเสียในเด็กที่เป็น

โรคโนโรไวรัสมาก็ได้ โดยพ่อแม่ควรรีบพา 

ลูกน้อยไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วน เพื่อทำา 

การรักษาตามอาการและป้องกันภาวะช็อก 

ท่ีอาจจะทำาให้เจ้าตัวน้อยเสียชีวิตได้นั่นเอง  

ที่สำาคัญควรดูแลเรื่องอาหารการกินและนำ้าดื่ม 

ให้ดี เพราะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำาให้ลูกน้อย 

ติดเชื้อได้ง่ายที่สุด


