การแก้ ไขปั ญหาสื่อสังคมออนไลน์ กับความมั่นคงของชาติอย่ างยั่งยืน
(ภาคผนวกรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการสื่อสังคมออนไลน์ กับ
ภัยคุกคามต่ อความมั่นคงของชาติ ใน คณะกรรมาธิการทหาร วุฒสิ ภา พ.ศ.๒๕๕๕ )
โดย พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน
ผู้กากับการกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ การกระทาความผิดทางเทคโนโลยี
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่ งชาติ
www.HighTechCrime.org
๑.บทนา
อินเทอร์ เน็ตเป็ นระบบเครื อข่ายที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีที่มีราคาถูก มีเครื อข่าย
ครอบคลุมไปทัว่ โลกและไม่มีประเทศใดเป็ นเจ้ าของอย่างแท้ จริง ทาให้ ประชาชนมีสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และในบางครัง้ การแสดงความคิดเห็นก็อาจเกินขอบเขต จนถึงขันผิ
้ ดกฎหมาย และมี
ข้ อสังเกตว่าปั ญหาในเรื่ องของสื่อสังคมออนไลน์ทวีความรุนแรงขึ ้น เป็ นเงาตามจานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มมาก
ขึ ้นเช่นกัน นอกจากนี ้ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ สาคัญและส่งผลให้ อินเทอร์ เน็ตมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว
สาเหตุหลักที่มีการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในการกระทาความผิด
เนื่องจากความ
สะดวกและความสามารถในการอาพลางตัวโดยใช้ เทคโนโลยี ทาให้ ยากต่อการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเทอร์ เน็ตทาให้ การกระทาความผิดไร้ พรมแดน ผู้กระทาผิดสามารถกระทาความผิดจากที่ใด
ก็ได้ ในโลกนี ้ และส่งผลกระทบต่อกลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การขอความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อระบุ
ตัวตนผู้กระทาความผิด เป็ นกระบวนการที่ล่าช้ าไม่ทนั ต่อเหตุการณ์และในบางเรื่ องก็ไม่สามารถขอความร่วมมือ
ได้ เนื่องจากความแตกต่างของกฎหมาย ประกอบกับการขาดจิตสานึกต่อสังคมของผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
ตลอดจนผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
ที่พยายามเน้ นการแสวงหาผลกาไรจนไม่ได้ คานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและความมัน่ คงของชาติที่จะตามมา เช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของเกมส์ออนไลน์ไปยังกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ส่งผลต่อปั ญหาสังคมมากมาย เช่น ปั ญหาเด็กติดเกมส์, ปั ญหาความรุนแรง, ปั ญหาครอบครัว
เป็ นต้ น สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าเด็กที่พบเห็นความรุนแรงจากสื่อเป็ นประจา ส่งผลให้
เมื่อโตขึ ้นจะมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวและใช้ ความรุนแรงในการตัดสินใจแก้ ปัญหา ดังนัน้ การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
อย่างยัง่ ยืน จึงจาเป็ นต้ องพิจารณาแง่มมุ ปั ญหาต่าง ๆ อย่างรอบด้ าน เพื่อให้ สามารถระบุถึงปั ญหาที่แท้ จริง และ
หาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน

๒.สภาพปั ญหาสื่อสังคมออนไลน์ ท่ มี ีผลต่ อความมั่นคงของชาติ
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ผิด เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์,
การใส่ร้ายพรรคการเมืองฝ่ ายตรงข้ าม และ การบิดเบือนข่าวสารเกี่ยวกับการทางานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้ วนส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงและเสถียรภาพของประเทศโดยตรง ส่วนปั ญหาสังคมที่
เกิดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ได้ แก่ ปั ญหาเด็กติดเกมส์, ภาพความรุนแรงที่ปรากฏอยูต่ ามสื่อออนไลน์, การ
เผยแพร่สื่อยัว่ ยุทางเพศ, คลิปลับ, การเล่นพนันออนไลน์, การจาหน่ายยาเสพติด เป็ นต้ น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติในระยะยาว หากหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบไม่ตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าว
และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาตังแต่
้ เนิ่น ๆ ก็จะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่และยากที่จะแก้ ปัญหาเหล่านี ้ได้
ในระยะหลัง จะพบปั ญหาการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ ้น ส่วนหนึง่ อาจเกิดจากกลุม่
ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , การใช้ สถาบันพระมหากษัตริ ย์เพื่อหวังผลทางการเมือง และกลุม่ ที่มี
ความคิดต่อต้ านสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ สภาพปั ญหาส่วนหนึง่ ในการป้องกันปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
๒.๑ ผู้กระทาผิดส่วนใหญ่ใช้ เว็บไซต์ตา่ งประเทศในการเผยแพร่ข้อมูล
๒.๒ การหมิ่นสถาบันฯ ไม่เป็ นความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ ทาให้ ไม่สามารถขอข้ อมูลเพื่ อใช้ ใน
การสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดได้ การขอข้ อมูลจากผู้ให้ บริการเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ของสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ต้อง
มีองค์ประกอบครบ ๓ ข้ อ คือ
๑) ต้ องเป็ นความผิดในประเทศที่ร้องขอ
๒) ผู้กระทาความผิดต้ องอยู่ในประเทศที่ร้องขอ
๓) ไม่ขดั ต่อหลักสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกตามหลักสากล
ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะติดปั ญหาตามข้ อ ๓) ทาให้ ไม่สามารถขอข้ อมูลของผู้กระทาความผิดจากต่างประเทศได้
๒.๓ การปิ ดกันเว็
้ บไซต์เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันฯ ไม่สามารถปิ ดกันผู
้ ้ ที่มีความรู้ในการหลบเลี่ยงการปิ ด
กันได้
้ ซึง่ ในปั จจุบนั กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ ดาเนินการปิ ดกันเว็
้ บไซต์หมิ่นสถาบันฯ มา
โดยตลอด แต่ไม่ได้ ผลเนื่องจากเมื่อปิ ดเว็บไซต์หนึง่ ผู้กระทาสามารถเปิ ดอีกเว็บไซต์หนึง่ หรื อหลายเว็บไซต์ได้
โดยง่าย นอกจากนี ้ ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตที่มีความรู้ทางเทคนิคยังคงสามารถหลบเลี่ยงการปิ ดกันเพื
้ ่อเข้ าไปเยี่ยมชม
เว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ได้
๒.๔ ขาดมาตรการป้องกันเรื่ องของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ บริการจัดเก็บข้ อมูลของผู้ใช้ บริการเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ ระบุตวั ผู้ใช้ บริการได้ ซึ่ง
เจตนารมณ์ของกฎหมายนอกจากผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแล้ ว
ยังต้ องการให้ ครอบคลุมไปถึงกรณีการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินด้ วย ปั จจุบนั นี ้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบัตรเติมเงิน ของผู้ให้ บริการบางรายปรับตัวโดย

เพิ่มบริการในเรื่ องของ e-Money ควบเข้ าไปด้ วย ทาให้ สามารถใช้ โทรศัพท์บตั รเติมเงินในการซื ้อของจากร้ าน
สะดวกซื ้อและถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ นอกจากนี ้ยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตด้ วยการกดรหัสพิเศษเพื่อขอใช้
บริการแบบชัว่ คราวได้ และเท่าที่ผา่ นมาแทบจะไม่มีการดาเนินคดีกบั ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตที่ไม่จดั เก็บข้ อมูลของ
ผู้ใช้ บริการเลย
ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่ได้ รับความเสียหายจากการที่ถกู คนร้ ายหลอกลวงโดยใช้
อินเทอร์ เน็ต ในทานองเดียวกันกับผู้ให้ บริ การ FreeWiFi แม้ จะบังคับให้ ลงทะเบียน แต่ยงั ไม่เข้ มงวด ทาให้ ผ้ ขู อใช้
บริการสามารถกรอกข้ อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริงได้
๒.๕ ปั ญหาด้ านกฎหมาย
ผู้ให้ บริการบางรายเลือกที่จะตีความตามกฎหมายเพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ธุรกิจของตน โดยขาดความ
จริงใจในแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงของประเทศ เช่น การไม่ให้ ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยอ้ างว่าข้ อมูลที่พนักงานสอบสวนต้ องการถูกจัดเก็บไว้ เป็ นดิจิตอล ไม่ใช่กระดาษ ทาให้
พนักงานสอบสวนไม่มีอานาจในการออกหมายเรี ยกพยานเอกสาร หากต้ องการข้ อมูลต้ องใช้ อานาจของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ เท่านัน,้ การละเลยไม่
ลงทะเบียนโทรศัพท์แบบเติมเงิน โดยอ้ างว่าไม่มีกฎหมายบัญญัตเิ อาไว้ , การให้ ข้อมูลเป็ นไปด้ วยความล่าช้ า และ
ไม่สามารถใช้ ในการระบุตวั ตนผู้กระทาความผิดได้ , กฎหมายไม่ได้ ให้ อานาจพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในการตรวจสอบ
การเก็บข้ อมูลของผู้ให้ บริ การก่อนเกิดเหตุ เป็ นต้ น
๒.๖ ปั ญหาด้ านงบประมาณ
ปั ญหาของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่เชิญมาชี ้แจง คือ ขาดงบประมาณ สิ่งที่ผ้ ปู ฎิบตั เิ สนอไม่เคย
ได้ รับ หรื อได้ น้อยไม่เพียงพอต่อการแก้ ไขปั ญหา และส่วนใหญ่งบประมาณจะถูกใช้ ไปเรื่ องการปราบปรามเป็ น
หลัก ส่วนในเรื่ องของการป้องกันถูกละเลย เนื่องจากมองไม่เห็นผลงานเหมือนการจับกุม
๓. แนวทางแก้ ไขปั ญหา
๓.๑ การพิจารณาสาเหตุในการกระทาความผิด 3 ปั จจัย คือ
๓.๑.๑ มูลเหตุจงู ใจ เช่น ต้ องการเงิน, ความพึงพอใจ, ต้ องการแก้ แค้ น, ตอบแทนบุญคุณ เป็ นต้ น
๓.๑.๒ มีทกั ษะในการกระทาความผิด เช่น สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ , อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรม
ต่าง ๆ เป็ นต้ น
๓.๑.๓ ช่องโอกาส
จะเห็นได้ วา่ ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทาความผิด คือ เรื่ องของช่องโอกาส
เนื่องจากเป็ นปั จจัยเพียงตัวเดียวที่ภาครัฐสามารถควบคุมได้ แต่กลับไม่มีการควบคุม เช่น การเปิ ดให้ บริการเกมส์

ออนไลน์, การเผยแพร่สื่อที่มีความรุนแรง, การให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน เป็ นต้ น ช่องโอกาสของกลุม่
ผู้ประกอบการเหล่านี ้ คือ การที่มีสิทธิเสรี ภาพในการประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ได้ ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัตหิ ้ ามเอาไว้
ส่วนปั ญหาในเรื่ องการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์, การพนันออนไลน์, การจาหน่ายยาเสพติด และการ
เผยแพร่สื่อยัว่ ยุ นัน้ ช่องโอกาสของกลุม่ นี ้ คือ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการพลางตัว ดังนัน้ การแก้ ปัญหาอย่าง
ยัง่ ยืน คือ การตัดช่องโอกาสในการกระทาความผิด ด้ วยการเพิ่มกลไกในการระบุตวั ตนของผู้ใช้ บริ การ ซึง่ ผู้ที่ตงใจ
ั้
ที่จะกระทาความผิด หากรู้วา่ เมื่อกระทาผิดแล้ วจะถูกระบุตวั ตนและจับกุมได้ อย่างแน่นอน ย่อมไม่กล้ ากระทา
ความผิด หรื อ กระทาความผิดแล้ วก็สามารถระบุตวั ผู้กระทาความผิดได้ อย่างแน่นอน
ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการมีชอ่ งโอกาสด้ านธุรกิจ และมุง่ แสวงหาผลกาไร โดยขาดจิตสานึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยอ้ างสิทธิเสรี ภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นัน้ ควรบัญญัติหลักการป้องกันไว้ ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ในลักษณะที่ ห้ ามมิให้ ประกอบกิจการใด ๆ ที่การให้ บริการนัน้ ๆ อาจไปกระทบสิทธิของผู้อื่น และไม่
มีการเก็บข้ อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้ บริ การที่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้
ผู้ประกอบกิจการทาธุรกิจที่อาจเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และไม่สามารถติดตามหาตัวผู้กระทาความผิด
ได้ เช่น โทรศัพท์แบบเติมเงิน, ร้ านอินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ , VoIP เป็ นต้ น หากไม่ปฏิบตั ิตามย่อมเป็ นเหตุให้ เพิกถอน
ใบอนุญาตสัมปทาน
๓.๒ ปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนาแนวทางในการต่อสู้กบั ผู้ก่อการร้ ายของ
หน่วยงานเอฟบีไอ สหรัฐอเมริกา มาปรับใช้ ได้ ซึง่ ทางหน่วยงานเอฟบีไอ ยอมรับว่า การก่อการร้ ายเป็ นยุทธวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการตอบโต้ รัฐบาล สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ ง่าย ยากต่อการรับมือหรื อป้องกัน การต่อสู้
ต้ องอาศัยความอดทน โดยยึดหลัก ๓ ข้ อ ดังนี ้
๓.๒.๑ ป้องกันปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับยุทธวิธีและนาข้ อผิดพลาดมาทบทวนอยูเ่ สมอ
โดยฝึ กเจ้ าหน้ าที่ในสถานการณ์จาลองให้ ใกล้ เคียงความเป็ นจริงมากที่สดุ
๓.๒.๒ ยึดหลักโปร่งใส่ เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ในการดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิด
๓.๒.๓ ใช้ หลักแทรกซึม เน้ นการสื่อสารโดยกับประชาชนโดยใช้ ภาษาถิ่น เปิ ดช่องทางในการรับ
แจ้ งเบาะแสจากประชาชนในลักษณะที่ไม่สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนตกเป็ นเป้าหมายของคนร้ าย การใช้ กล้ องวงจรปิ ดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
ฝ่ ายตรงข้ าม โดยมีทงแบบเปิ
ั้
ดเผย และแบบซ่อน เพื่อป้องกันมิให้ ฝ่ายตรงข้ ามรู้ตวั ใช้
จุดอ่อนของฝ่ ายตรงข้ ามให้ เป็ นประโยชน์ เช่น แม้ วา่ คนร้ ายต้ องการพลางตัว แต่ก็ต้อง
แสวงหาแนวร่วมใหม่ ๆ เข้ ามา, คนร้ ายใช้ วิธีการทางานเป็ นกลุม่ ย่อยขนาดเล็กไม่มีการ
รายงานตรงต่อหน่วยเหนือ แต่จาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงิน เป็ นต้ น

๓.๓ แนวทางการแก้ ไขปั ญหาในภาพรวม มีดงั นี ้
 มุง่ เน้ นมาตรการป้องกันโดยบังคับใช้ มาตรการทางกฎหมาย ตามข้ อ ๒.๔ ซึง่ อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการออกกฎกระทรวง
บังคับให้ ผ้ ใู ห้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย จัดเก็บข้ อมูลของผู้ใช้ บริการเท่าที่จาเป็ น
เพื่อให้ ระบุตวั ตนของผู้ใช้ บริ การได้ โดยในเบื ้องต้ นอาจมุง่ เน้ นไปเฉพาะกรณีที่มีการโพสต์
ข้ อความหรื อรูปภาพผ่านเว็บไซต์ที่มีปัญหา เช่น Facebook.com, youtube.com เป็ นต้ น
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับการหมิ่นสถาบันฯ ก็สามารถนาชื่อเว็บไซต์
พร้ อมรายละเอียดไปตรวจสอบหาตัวผู้กระทาผิดได้ จากระบบจัดเก็บข้ อมูลของผู้ให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตภายในประเทศไทยได้ โดยตรง
หรื ออาจใช้ มาตรการเชิงรุกโดยให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเว็บไซต์ที่โพสต์ข้อความหรื อรูปภาพต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตจากระบบจัดเก็บ
ข้ อมูลดังกล่าว หากพบข้ อความหรื อรูปภาพที่หมิ่นสถาบันฯ ก็สามารถตรวจสอบหมายเลข
ไอพีเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานที่ถกู ต้ องตามกฎหมายในการดาเนินคดีได้ ทนั ที
 การจัดเก็บข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การเพื่อให้ สามารถระบุตวั ตนของผู้ใช้ บริ การได้ นนั ้ หากภาค
ธุรกิจไม่สามารถดาเนินการตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ด้ ภาครัฐจาเป็ นต้ องลงไปกากับดูแล
เช่น การขอใช้ บริ การโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่อาจจาเป็ นต้ องขออนุญาตซื ้อ หรื อ ลงทะเบียน
ผ่านระบบทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครองก่อน
 เสนอให้ รัฐบาลแก้ ไขสนธิสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สหรัฐอเมริกาว่าด้ วยความช่วยเหลือซึง่ กันและกันทางอาญา (MLAT – Mutual Legal
Assistance Treaty) เพื่อให้ สามารถขอข้ อมูลประกอบการสืบสวนจากสหรัฐอเมริกาได้ ใน
กรณีที่เชื่อว่าผู้กระทาผิดเป็ นคนไทย แต่ไม่ผิดตามกฎหมายของอเมริ กา
 เสนอให้ ปรับแก้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้ สามารถขอข้ อมูลจากผู้
ให้ บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปรับแก้ ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้ ความผิด
เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันฯ
บางส่วนสอดคล้ องกับหลักการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลตาม
มาตรฐานสากล โดยให้ เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้ร้องทุกข์กล่าว โทษแทนได้ เพื่อประโยชน์ในการขอ
ข้ อมูลประกอบการสืบสวน ในส่วน พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐ ควรปรับแก้ เพื่อป้องกันการตีความในเรื่ องจัดเก็บข้ อมูลของผู้ให้ บริ การและการ
ตรวจสอบการจัดเก็บข้ อมูลก่อนเกิดเหตุ รวมทังก
้ าหนดกรอบระยะเวลาที่ต้องส่งมอบข้ อมูล
ให้ กบั พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ,พนักงานสอบสวน และเจ้ าหน้ าที่ตารวจฝ่ ายสืบสวน

 เสนอให้ มีทตู ตารวจประจาสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ประสบปั ญหาเพื่อประโยชน์ใน
การประสาน งานขอข้ อมูลประกอบการสืบสวนอย่างรวดเร็ว
 ด้ านงบประมาณ ควรแบ่งสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามปกติที่จะให้ แต่ละหน่วยงาน
ออกมาประมาณ ๑๐ เปอร์ เซ็นต์ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
ระดับปฏิบตั ิการโดยตรง หรื อให้ งบประมาณเพิ่มเติมเช่นเดียวกับกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้
วิธีการแสดงวิสยั ทัศน์ แนวทางการทางาน และประโยชน์ที่จะได้ รับ และให้ ประชาชนเข้ ามา
มีสว่ นร่วม ตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
๔. บทสรุป
แนวโน้ มในอนาคต อาชญากรรมรูปแบบเดิม ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ เทคโนโลยีในการกระทา
ความผิดมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ผู้กระทาความผิดล้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้มีการศึกษา มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ต ดังนัน้ การศึกษาเชิงความรู้เพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา หากแต่เป็ นการ
ปลูกฝั งจิตสานึกและค่านิยมที่ถกู ต้ องควบคูก่ นั ไป พร้ อม ๆ กับการวางมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่าง
จริงจัง โดยมีผ้ ทู ี่มีอานาจตัดสินใจด้ านงบประมาณลงมากากับดูแลอย่างใกล้ ชิด จึงจะสามารถแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ
ได้ อย่างทันท่วงที การบัญญัตกิ ฎหมายควรรักษาสมดุลระหว่างสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกตามมาตรฐานสากล
และการรักษากฎหมาย เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
แม้ วา่ ในหลาย ๆ เรื่ องจะมีกฎหมายบัญญัตเิ อาไว้ แล้ วก็ตาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็มกั ไม่สนใจที่จะ
ปฏิบตั ิตาม อาศัยกฎหมูเ่ หนือกฎหมาย และผู้บงั คับใช้ กฎหมายเองก็ไม่ได้ ให้ ความสาคัญ หรื อไม่อยากมีปัญหา
กับมวลชน ทาให้ เกิดปั ญหาสังคมขึ ้นมากมายในปั จจุบนั นี ้ สาเหตุหลักของปั ญหาเกิดจาก การตอบสนองต่อ
ปั ญหาของรัฐมีความล่าช้ าเกินไป หากเร่ งแก้ ปัญหาในระยะต้ น ย่อมแก้ ไขปั ญหาได้ ง่ายกว่า หากมีการบูรณาการ
ให้ มีหน่วยงานที่คอยกากับดูแลและตรวจสอบการทางานของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ ชิด จริงจัง คอยรับฟั ง
สภาพปั ญหาจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ทังด้
้ าน
กาลังพลและงบประมาณ ก็จะช่วยแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงของชาติอย่างยัง่ ยืนต่อไป

