
 

1.บทสรุปของผู้บริหาร 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้วิเคราะห์สถานการณ์พบว่าอาชญากรรมยุคใหม่มีแนวโน้มที่ผู้กระทำผิดจะนำ
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด มากยิ่งขึ้น ลักษณะคดียากต่อการสืบสวนสอบสวน ส่งผลกระทบ
เสียหายรวดเร็วในวงกว้าง ไม่สามารถระงับยับยั้งได้ทันท่วงทีและทุกคนสามารถตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจึง
มีแนวคิดเตรียมพร้อมรับมือโดยยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยงานเพ่ือปกป้องคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์ 
ดังนี้             
   การพัฒนาแอปพลิเคชัน“รู้ทัน : Rootan” เป็นเครื่องมือรูปแบบ Mobile Application ให้ประชาชน
ติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลเบาะแสได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลมาศึกษา
วิเคราะห์และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยสื่อความหมายแอปพลิเคชันว่า “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัย  ไซเบอร์” 
ได้ยื่นคำร้องขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม  ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน         
“รู้ทัน : Rootan” ต่อกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  

จัดตั้งกลไกศูนย์สืบสวนไซเบอร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนไซเบอร์ เป็นผู้รับผิดชอบงานภายใน แบ่งออกเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ  อีกทั้งได้ปรับปรุง
กระบวนงานเพ่ือรองรับข้อมูลเบาะแส  โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเบาะแสตรวจสอบเบื้องต้น 
หากพบว่ามีมูลความผิดอาญาที่อยู่ในอำนาจจะดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเป็นคดีพิเศษ แล้ วแต่กรณี การ
ประสานข้อมูลส่งต่อหน่วยงานรับผิดชอบ การแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันเพ่ือให้ประชาชนทราบ
ถึงภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรม
ไซเบอร์และการเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบสถานการณ์และพิจารณาแก้ไข
ปัญหาในเชิงนโยบายและแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเป็นรายไตรมาส 

ผลผลิต แอปพลิเคชันรู้ทัน (Rootan) มียอดดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Android  จำนวน 5,200 
ครั้ง ระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 1,135 ครั้ง  มียอดการแจ้งเบาะแส จำนวน 1,961การแจ้งเบาะแสสูงสุด
ตามลำดับ คือกู้ยืมเงินออนไลน์ 1771 เรื่อง ซื้อ/ขายสินค้าผิดกฎหมายทางออนไลน์ 12 เรื่อง พนันออนไลน์ 23 
เรื่อง หลอกลวงชื้อขายสินค้า/บริการทางออนไลน์ 36 เรื่อง หลอกลวงโดยปลอมตัวเป็นบุคคลอ่ืน 16 เรื่อง 
หลอกลวงให้โอนเงินผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ 8 เรื่อง เผยแพร่ภาพ/สื่อลามกอนาจาร  2เรื่อง แฮกระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 23 เรื่อง อ่ืน ๆ 70 เรื่อง  

ผลลัพธ์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสารสนเทศ ได้จัดทีมติดตามวิเคราะห์ข้อมูลได้นำเบาะแสไปทำการ
ขยายผลเป็นคดีพิเศษที่ 80/2563 กรณีเข้าตรวจค้นจับกุมเครือข่ายปล่อยเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 2 แห่ง 
(https://bit.ly/3ax1w8g) และขยายผลเป็นคดีพิเศษที่ 33/2563 กรณีจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่ของ
ประเทศ Fwiptv.cc (https://bit.ly/3dvHb59) และนำข้อมูลไปขยายผลเป็นคดีสืบสวน จำนวน ๒ เรื่อง 
ประกอบด้วย การสืบสวนกรณีมีข้อความสั้น SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยอ้างว่าส่งมาจากธนาคารเพ่ือหลอกลวง
ให้ผู้รับข้อความทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล (คดีสืบสวนที่ 27/2564) และกรณีประกาศขายบัญชีธนาคาร บัตร
กดเงินสด และซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (คดีสืบสวนที่ 47/2564)  นอกจากนี้ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยไซเบอร์ และนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลการข่าว  iBase และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งยังมีประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

https://bit.ly/3dvHb59


 

ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นจะยิ่งทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น จึงได้ทำการประเมิน
ความพึงพอใจของการให้บริการประชาชนเพ่ือนำมาพัฒนา ปรับปรุง นอกจากนี้ยังได้มีแนวคิด พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (platform) บนเครือข่ายอ่ืน ๆ และมีการแลกเปลี่ยน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีภารกิจใกล้เคียงกันอีกด้วย. 

2.ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI: Department of Special Investigation) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม รับผิดชอบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางประเภทโดยที่คดีดังกล่าวจำเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนมีการกำหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการเฉพาะดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูง  

ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้
กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศมีอำนาจหน้าที่ในด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวน
คดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้การกระทำ
ความผิดดังกล่าวบางประการที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศด้านความมั่นคง
และบริการภาครัฐที่สำคัญ ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค หรือด้านการสาธารณสุข หรือกระทบความมั่นคงต่อประเทศ ซึ่งความผิดดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นคดีพิเศษที่
จะต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2557  
           กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดตั้งศูนย์สืบสวนไซเบอร์  (ศสบ.) ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับ
อาชญากรรมทางด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมทั้งดำเนินการคิดค้นพัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรม
ประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพ่ือเป็นเครื่องมือเชิงรุกด้านการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร และเป็นช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับอาชญากรรมภัยทางไซเบอร์ อันจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมทั้งและ
ปกป้องคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์ 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:                                                    

          วิสัยทัศน์ “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” โดย
กำหนดความหมายของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

• การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อำนาจการสืบสวนสอบสวนตามที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 



 

• อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐาน เป็น
อาชญากรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและ
ซับซ้อน ยุ่งยาก และร้ายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กร
อาชญากรรม (Organization Crime) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) 

• มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การ
สหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน, หลักความเท่ียงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบและความโปร่งใส, หลักการคุ้มครองบุคคล
ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จำนวน 7 ตัว 
ได้แก่  1) การบรรลุเป้าหมายและผลผลิต 
        2) ความเชื่อมั่นจากสังคม 
        3) การทำงานที่ยึดถือเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน 
        4) ความโปร่งใส 
        5) ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
        6) ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล 
        7) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

 

 

 

 

 

3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวังของ “ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ” 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้วิเคราะห์ผลกระทบที่จะตามมาจาก
การแพร่ระบาดของโรค พบว่าอาชญากรรมมีแนวโน้มที่ผู้กระทำผิดจะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการกระทำ
ผิด เช่น การหลอกลวง ฉ้อโกงในรูปแบบต่าง ๆ การกระทำต่อระบบเทคโนโลยีโดยตรง เช่น การแฮกข้อมูล การ
โจมตีระบบ หรือการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบ ซึ่งมีลักษณะคดีแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่ผู้กระทำ
ความผิดอยู่แห่งไหนก็ได้บนโลกโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนยากต่อ
การตรวจพบร่องรอย หน่วยงานผู้มีหน้าที่ไม่อาจป้องกันได้ทันท่วงที ความเสียหายกระทบผู้คนจำนวนมากในวง
กว้างและมีความรวดเร็วยากท่ีจะระงับยับยั้งได้ทันท่วงท ี

พันธกิจ 

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวน และดำเนินคดีพิเศษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ

เป็นธรรม 

 

ค่านิยม  

เกียรติศักดิ์
เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ 

(D:dignity 
S:Specialty 
I:Integrity) 

 

เป้าหมายหลัก 

1. เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกัน
ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
2. ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สนิ และผลประโยชน์
ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 

3. สาธารณชนรู้เท่าทันและไมต่กเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมคดีพิเศษ 
 

 



 

ข้อมูลตำรวจสากล (INTERPOL) ได้รายงาน CYBERCRIME : COVID-19 IMPACT 2020 ว่ามีการ
คุกคามทางไซเบอร์จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพ่ิมมากขึ้น การคุกคามแบบ Phishing และการหลอกลวง
ออนไลน์พบได้มากที่สุด เพราะประชาชนงดการเดินทางหันมาใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด เปิดโอกาสให้อาชญากรนำ
ข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์ และมีการปลอมอีเมล์เข้าไปหลอกลวง อีกทั้งยังมีการทำงานจาก  ที่บ้าน (Work 
from home) และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันเพ่ิมมากข้ึน จึงเป็นการเปิดช่องความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อ
ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตง่าย สอดคล้องกับ The European Union Agency for Cybersecurity หรือ 
ENISA ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสหภาพยุโรป ได้เผยแพร่รายงาน Threat 
Landscape Report 2020 สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การ
แพร่กระจายมัลแวร์ การโจมตีเว็บไซต์ และการโจมตีแบบฟิชชิ่ง โดยพบข้อสังเกตสำคัญคือ การโจมตีโดยอาศัย
เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นตัวหลอกล่อนั้นมีเพิ่มมากขึ้น 

สถานการณ์ในประเทศ ไทยเซิร์ต ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย รายงานสถิติภัยคุกคามในปี 2563 พบว่ามีภัยคุกคามไซเบอร์เพ่ิมสูงมากข้ึน อันดับที่ 1 (30.5%) เป็น
ภัยคุกคามแบบ Malicious Code (โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์) อันดับที่ 2 (25.6%) ภัยคุกคามแบบ Fraud (การ
การหลอกลวงออนไลน์) อันดับที่ 3 (20.9%) ภัยคุกคามแบบ Vulnerability (ช่องโหว่ของระบบ) ในขณะที่ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (1212 Online Complaint Center) โดย ETDA พบว่าสถิติ
การร้องเรียนปี 2563 มากที่สุดคือปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย รองลงมาคือปัญหาซื้อขายทางออนไลน์  โดย
ภาพรวมสูงกว่าสองปีก่อนหน้านี้ ที่น่าสนใจคือข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงาน
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2563 พบว่าตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 มี.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 พบเว็บไซต์พนันออนไลน์ 240 เว็บไซต์ แต่ในช่วงระหว่าง 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงระยะ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด พบว่ามีเว็บพนันออนไลน์เกิดใหม่เพ่ิมขึ้นมากถึง 200 เว็บไซต์ รวมเป็น 440 
เว็บไซต์ และช่วงคลายมาตรการเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 มีเว็บไซต์การพนันเพิ่มขึ้นเป็น 558 เว็บไซต์ สะท้อนให้เห็น
ว่าคนเข้าถึงการพนันได้มากข้ึน 

ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าปี 2563 ดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น 304 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำหรับสถิติปี 2563 เปรียบเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมา พบว่าเรื่องสืบสวนเพ่ิมขึ้น 40 
เปอร์เซ็นต์ และสถิติคดีพิเศษเพ่ิมข้ึน 250 เปอร์เซ็นต ์  

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มอาชญากรรมไซเบอร์มีเพ่ิมมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคและส่งผลกระทบกับประชาชนในทุกพ้ืนที่ของประเทศ บางคดีมีความเกี่ยวพันกับการ
กระทำความผิดของเครือข่ายจากต่างประเทศอีกด้วย   
            กรมสอบสวนคดีพิเศษได้คาดการณ์ถึงสถานการณ์ของอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่จะมีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่และทุกคนสามารถตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัวและได้รับการร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน
ว่าเรื่องที่ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความคืบหน้าและไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้น แนวคิดในการ
รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันจะต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ทั่วถึง 
และในขณะเดียวกันต้องสร้างกลไกในการเข้าไปจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและปกป้องคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์  



 

            กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้พัฒนานวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันชื่อ “รู้ทัน : Rootan”โดย
มีเป้าหมายเพ่ือให้เป็นเครื่องมือแจ้งเตือนภัยและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ทันภัยไซเบอร์ การแจ้ง
ข้อมูลเบาะแสได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน
ขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เก่ียวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน  

4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ในขั้นตอนการปฏิบัติเดิมกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส จากผู้เสียหายหรือผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากการ กระทำผิด ผ่านเข้ามายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ https://www.dsi.go.th/th 

2. Call Center 1202 

3. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส ทั้ง 3 ช่องทางจะถูกรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่
ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือทำการประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น       
มายังกองบริหารคดีพิเศษเพ่ือตรวจสอบ เสนอความเห็น ไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจและแจกจ่ายไปยังกองคดีที่มี
หน้าที่รับผิดชอบนั้นๆ ดังนั้นขอ้มูลเบาะแสหรือเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในกรณีที่เก่ียวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ
กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน  

5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

5.1 การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อรองรับ 
                  การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือรองรับอาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบแอปพลิเคชันชื่อ “รู้ทัน : Rootan”
เป็นมาตรการเชิงรุกเพ่ือรับมือกับอาชญากรรมภัยไซเบอร์พัฒนาโดยข้าราชการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่ง
ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
 1.ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เห็นถึงปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์จึงมีวาระ
เห็นชอบให้จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนภัยไซเบอร์ 
 2.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยไซเบอร์รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานจริงเพ่ือนำมาออกแบบแอปพลิเคชัน 
 3.ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่ของกองคดีเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ จำนวน 5 ท่าน 
 4.เปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน“รู้ทัน : Rootan” ใช้งานได้บนApp Store  ในวันที่25 ธันวาคม 
2563 และ Google Play  ในวันที่ 5 มกราคม 2564  



 

 5.ได้ขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ชื่อผลงาน 
“รู้ทัน : Rootan” ต่อกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  
 ข้อมูลเบาะแสจะถูกติดตามและวิเคราะห์โดยทีมงานของศูนย์สืบสวนไซเบอร์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ดังนี้  

5.1.1 การวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเบาะแสตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่ามีมูลความผิดอาญาที่
อยู่ในอำนาจจะขออนุมัติเพ่ือทำการสืบสวน หรือสอบสวนเป็นคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี 

5.1.2 การประสานข้อมูลส่งต่อหน่วยงานรับผิดชอบ  
5.1.3 การแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนทราบถึงภัยทาง ไซเบอร์ใน

รูปแบบต่างๆ ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ 
5.1.4 วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนและ

ผู้ประกอบการเพ่ือการเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต 
5.1.5 รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบสถานการณ์ทุกสิ้นเดือนและพิจารณาข้อเสนอในเชิงนโยบาย

การแก้ไขปัญหา และแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเป็นรายไตรมาส 
 

ผังกระบวนงานของระบบแอปพลิเคชัน “รู้ทัน : Rootan” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน “รู้ทัน : Rootan” 
   แอปพลิเคชันถูกพัฒนาให้เป็น Mobile Application สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้บน Google Play 

ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 และ App Store ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า “รู้ทัน : Rootan” 
เพ่ือต้องการสื่อความหมายว่า “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์” “รู้ทัน” หมายถึงประชาชนทั่วไปรับรู้เท่าทันภัยไซ



 

เบอร์  “แจ้งไว” หมายถึงการสื่อสารระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการแจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ที่รวดเร็ว
และทันท่วงที  “เตือนภัยไซเบอร์” หมายถึงเน้นเรื่องภัยไซเบอร์เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหา เข้าถึง รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง  
             กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “รู้ทัน : Rootan” ต่อกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2563 ได้ออกแบบไอคอนของแอปพลิเคชันรู้ทัน ปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 

 
5.2.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้รับบริการ (front-end) 

            สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการติดตามข้อมูลภัยไซเบอร์ ข่าวสารต่าง ๆ ทางไซเบอร์ รวมทั้งยังเป็น
ช่องทางการแจ้งเบาะแสภัยทางไซเบอร์ พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา React Native ซึ่ งเป็น Javascript 
Framework ที่พัฒนาโดย Facebook ใช้สำหรับพัฒนา Mobile Application ที่ทำงานอยู่บน Smart Phone 
ของผู้รับบริการ มีเมนูการใช้งานหลัก 4 เมนู ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5.2.1.1 แจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา ผู้ใช้งานสามารถแจ้ง

เบาะแสต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยกรอกประเภทเบาะแส จังหวัดที่เกิดเหตุ รายละเอียดเบาะแส ลักษณะ
ความเสียหาย พร้อมทั้งแนบหลักฐานเป็นรูปภาพหรือวิดีโอได้ สามารถใส่หรือไม่ใส่ข้อมูลติดต่อกลับได้ในกรณีที่
ต้องการปกปิดตัวตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.2.1.2 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยส่วนนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียน 

ร้องทุกข์ไปยังระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งดูแลโดย กองบริหารคดี
พิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.2.1.3 การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ โดยแบ่ งเป็นหัวเรื่องข่าว
ประชาสัมพันธ์ ผลงานด้านการปราบปรามคดีไซเบอร์ การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ 
โดยทีมงานของศูนย์สืบสวนไซเบอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2.1.4 รายละเอียดการติดต่อหน่วยงาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1202 
Facebook Fanpage โดยสามารถเปิดได้จากแอปพลิเคชัน และระบบนำทางจากสถานที่ที่ผู้ใช้อยู่มายังกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 การพัฒนาส่วนจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ (back-end) 
            เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเบาะแส วิเคราะห์ข้อมูลเบาะแส  และแจ้งข่าวภัยไซเบอร์
ต่าง ๆ ไปยังประชาชนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยส่วนนี้พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชัน 7.3 และ
ฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชัน 5.6 โดยสามารถดำเนินการได ้ดังนี้ 
                           5.2.2.1 แสดงข้อมูลการแจ้งเบาะแสแบบ Realtime ที่สามารถนำข้อมูลไปขยายผลต่อได้
ทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           5.2.2.2 วิเคราะห์และแสดงผลสถิติการแจ้งเบาะแส รายวัน รายเดือน รายปี  ทำให้เห็นถึง
แนวโน้มอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดข้ึนได้ 
                           5.2.2.3 แสดงข้อมูลสถิติการแจ้งเบาะแสของแต่ละจังหวัดในรูปแบบแผนที่ โดยแบ่งปริมาณ
การแจ้งตามความเข้มของสี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของประเภทอาชญากรรมในแต่ละพ้ืนที่ 
                           5.2.2.4 แสดงสถิติประเภทของเบาะแสในรูปแบบกราฟสถิติ ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนเบาะแสที่
แจ้งเป็นประเภทใดท่ีมีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุด 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.2.2.5 จัดการเนื้อหาของข่าวและข้อมูลภัยทางไซเบอร์ เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนถึง  ภัยไซเบอร์ที่เกิดใกล้ตัว ให้
ระวังและป้องกันได้ทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2.3 การพัฒนาระบบของ “รู้ทัน : Rootan” ในปัจจุบัน 
              หลังจากใช้งานมาระยะหนึ่งทีมงานได้ทำการพัฒนาปรับปรุงระบบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย  
                      5.2.3.1 หน้าหลัก เปลี่ยนข้อความ ภัยไซเบอร์ใกล้ตัว เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดจาก "รู้ทัน" เนื่องจาก      
แอปพลิเคชันมีการจัดหมวดหมู่ของข่าวให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น และนำข่าวหรือเรื่องน่ารู้มาแสดง
ที่หน้าหลักโดยเรียงจากข่าวมาใหม่ล่าสุดก่อนเสมอ รวมถึงเพ่ิมข่าว highlight สำหรับข่าวที่เด่นหรือกำลังเป็นที่
สนใจของประชาชนให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   5.2.3.2 หน้าอ่านข่าว เพ่ิมการแสดงผลจำนวนครั้งที่อ่านข่าว เพ่ิมการแสดง link ให้สามารถคลิก
ได้ หากมีการใส่ที่มาของข่าว และเพ่ิมปุ่มแชร์ ให้สามารถแชร์ข่าวนี้ไปยัง Social Media ได ้ 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   5.2.3.3 หน้าแจ้งเบาะแส เพ่ิมประเภทเบาะแสเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  หัวข้อเรื่องการนำเด็กที่มี
อายุต่ำกว่า 18 ปี มาขายบริการทางเพศหรือบังคับใช้แรงงาน และหัวข้อเรื่อง  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ โดยการเรียกเก็บส่วยหรือรับสินบน  และทำการปรับปรุงให้เรียกผ่าน Application Programming 
Interface  (API) เพ่ือรองรับการเพ่ิมประเภทได้ง่ายขึ้นในอนาคต Link เข้าอ่านจากการแชร์ โดยเพ่ิมหน้าอ่านข่าว
ในระบบจัดการข้อมูลให้รองรับการแชร์ข่าว    
 
 
 
 
 
 
 
 
                   5.2.3.4 ได้ทำการเพ่ิมระบบประเมินความพึงพอใจหลังจากแจ้งเบาะแสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้แจ้ง
สามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้งานในแต่ละครั้งได้ โดยคะแนนแบ่งเป็น 1 ถึง 5 ระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

      6.1 ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้  

 6.1.1 ผลการดำเนินงานแอปพลิเคชันรู้ทัน (Rootan) ช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ก.ค.2564       
    แอปพลิเคชันรู้ทัน (Rootan) มียอดดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Android  จำนวน 5,200 ครั้ง 

ระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 1,135 ครั้ง  มียอดการแจ้งเบาะแส จำนวน 2,276 เรื่อง ผ่านระบบ Android 
จำนวน 2103 เรื่อง ผ่านระบบระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 173 เรื่อง จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งเบาะแส
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานบนระบบ Android  



 

         6.1.2 แบ่งประเภทการแจ้งเบาะแส กู้ยืมเงินออนไลน์ 2044 เรื่อง ซื้อ/ขายสินค้าผิดกฎหมายทางออนไลน์ 
14 เรื่อง พนันออนไลน์ 34 เรื่อง หลอกลวงชื้อขายสินค้า/บริการทางออนไลน์ 49 เรื่อง หลอกลวงโดยปลอมตัว
เป็นบุคคลอ่ืน 24 เรื่อง หลอกลวงให้โอนเงินผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ 11 เรื่อง เผยแพร่ภาพ/สื่อลามกอนาจาร  2
เรื่อง แฮกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 26 เรื่อง อ่ืน ๆ 75 เรื่อง  
 

              
         จากข้อมูลวิเคราะห์ได้ว่า เบาะแสการกู้ยืมเงินออนไลน์เป็นเบาะแสที่ได้รับแจ้งมากที่สุดในของทุกภูมิภาค 
ชี้ให้เห็นว่าจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประชาชนส่วนมากประสบปัญหาทางการเงิน หันไปพ่ึงพาการกู้ยืมนอก
ระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
          6.1.3 แบ่งการแจ้งเบาะแสรายจังหวัด โดยยกตัวอย่างจังหวัดที่มีการแจ้งเบาะแสเข้ามามากที่สุด 5 อันดับ 
ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 702 เรื่อง จังหวัดชลบุรี 136 เรื่อง  จังหวัดปทุมธานี 102 เรื่อง จังหวัดเลย 79 
เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ 62 เรื่อง  
          6.1.4 สามารถแบ่งเป็นภูมิภาคได้ดังนี้ 
                  6.1.4.1 ภาคกลาง พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีความเข้มข้นของเบาะแสการ กระทำ
ความผิดมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 
                  6.1.4.2 ภาคตะวันออก พบว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเข้มข้นของเบาะแสการกระทำ
ความผิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง 
                  6.1.4.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีความเข้มข้นของเบาะแสการ
กระทำความผิดมากที่สุด รองลงมาคอื จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี 
                   6.1.4.4 ภาคเหนือ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความเข้มข้นของเบาะแสการ  กระทำ
ความผิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย 
                   6.1.4.5 ภาคใต้ พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความเข้มข้นของเบาะแส   การกระทำ
ความผิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา 
                    จากข้อมูลวิเคราะห์ได้ว่า จังหวัดที่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาก จะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญ และ
เป็นเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละภาค สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางเทคโนโลยี ส่งผลต่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ จาก



 

ระบบฐานข้อมูลสามารถวิเคราะห์ประเภทของอาชญากรรมและความรุนแรงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งพบว่าเบาะแสการ
กู้ยืมเงินออนไลน์ได้รับแจ้งมากที่สุดกระจายในทุกพ้ืนที่ของประเทศและกระจุกตัวในจังหวัดที่มีความเจริญ เติบโต
ทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ในเชิงรุก 
6.2.1 ขยายผลการสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 2 คดี ได้แก่ กรณีเข้าทลายเครือข่ายปล่อยเงินกู้ผ่าน     

แอปพลิเคชันในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง พร้อมยึดของกลาง เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจับกุมผู้ต้องหา
สัญชาติจีน ในข้อหาร่วมกันเป็นอ้ังยี่ ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และ
ร่วมกันให้กู้ยืมเงินหรืออำพรางการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (คดีพิเศษที่  
80/2563) พบบัญ ชีผู้ เกี่ ยวข้อ ง 15 บัญ ชี  มี ยอดเงินหมุน เวียนกว่ า 1 ,500 ล้ านบาท เข้ าชมได้ที่  : 
https://bit.ly/3ax1w8g  และกรณีเข้าทำการตรวจค้นพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินคดีและปิดการเข้าถึงเว็บไซต์
ละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่ในประเทศไทย FWIPTV.CC (คดีพิเศษที่ 33/2563) ประเมินมูลค่าความเสียหายในเชิง
ธุรกิจมากกว่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) เข้าชมได้ที่ : https://bit.ly/3dvHb59 

6.2.2 ขยายผลเข้าทำการสืบสวน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กรณีอ้างว่าเป็นธนาคารส่งข้อความสั้น SMS 
ผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ือหลอกลวงให้อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล   กรณีโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ ขายบัญชีธนาคาร 
บัตรกดเงนิสด และซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ  

6.2.3 บูรณาการข้อมูลกับกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทำการสืบสวนกรณีกลุ่มขบวนการ ช.เล็ก 
สุโขทัย หลอกให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่  (สืบสวนที่ 50/2564)  การบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการกรณีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร ล่อลวง

https://bit.ly/3ax1w8g
https://bit.ly/3dvHb59


 

เยาวชน    กรณีหลอกลวงซื้อขายพระเครื่องหลวงพ่อเงินเลียนแบบทางอินเทอร์เน็ต กรณีซื้อขายยาเสพติดผ่านสื่อ
ออนไลน์ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น กรณีการทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบในพ้ืนที่ เป็นต้น 
       6.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

6.3.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยไซเบอร์ เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงภัยไซเบอร์ที่ใกล้ตัว การป้องกัน
ระมัดระวัง และบอกต่อได้ทันท่วงที จำนวน 188 เรื่อง รับชมได้ที่ https://rootan.dsi.go.th   

6.3.2 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามพยากรณ์สถานการณ์แนวโน้มของอาชญากรรมทุกไตรมาส 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ  รับชมได้ที ่ https://news.ch7.com/detail/485221 

6.3.3 วิเคราะห์นำข้อมูลเบาะแสเป็นฐานข้อมูลการข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (I-Base)  
        6.4 ตัวช้ีวัด 

6.4.1 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  จากผลการดำเนินงานตามข้อ 6.2.1 ประธานบริหารพรีเมียร์ลีก (Premier 
League) สหราชอาณาจักร ได้มีหนังสือถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการทำงานของ
รัฐบาลไทยในการตรวจค้นและปิดเว็ปไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่  FWIPTV  ซึ่งนายกรัฐมนตรี รู้สึกยินดีพร้อมทั้ง
ขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นจนสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของ
ประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ  เข้าชมได้ที่  https://www.thairath.co.th/news/politic/2099541  
นอกจากนี้สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association Of America (MPA)) ใน
ฐานะผู้เสียหาย ได้มีหนังสือขอบคุณกระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่นเดียวกัน  

6.4.2 การประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันบน Google Play (Android) คะแนนที่ได้ 4.7/5 และ
บน App Store (iOS) คะแนนที่ได้ 5/5 

6.3.4 การวัดผลส่วนคลังความรู้ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยไซเบอร์ เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงภัย
ไซเบอร์ที่ใกล้ตัว จำนวน 188 เรื่อง มีจำนวนผู้อ่านบทความรวมทั้งสิ้น 17924  ครัง้ 

7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความย่ังยืน 

เป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบให้ทันเทคโนโลยี ควบคู่กับการพัฒนากระบวนงานและบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในด้านนโยบาย  

7.1 แนวคิดการพัฒนาระบบให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
                   เป้าหมายตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป จะพัฒนาระบบบนเครือข่ายและแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
ความนิยมในอนาคต เพ่ือให้ประชาชนใช้งานได้ง่าย สะดวกและเป็นที่แพร่หลาย เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก 
เป็นต้น จากนั้นจะทำการศึกษาพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้ผู้เสียหายสามารถเข้ามาแจ้งกับ  Chatbot ซึ่งเป็น ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่ผู้รับแจ้งสามารถพูดคุยกับผู้เสียหายเพ่ือให้ได้ข้อมูลการแจ้ง
เบาะแสตามที่ต้องการและตรงประเด็น ทั้งจะมีการนำข้อมูลเบาะแสมาคัดกรองทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Big 
Data Analytics เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรมเน้นมาตรการป้องกันอาชญากรรมในอนาคต และสามารถนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงพยานหลักฐานกับระบบฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพ่ือประโยชน์
ในการสืบสวนและสอบสวนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

https://rootan.dsi.go.th/
https://news.ch7.com/detail/485221
https://www.thairath.co.th/news/politic/2104687
https://www.thairath.co.th/tags/FWIPTV
https://www.thairath.co.th/news/politic/2099541


 

 7.2 การพัฒนากระบวนงานและแนวนโยบายของผู้บริหาร 
    7.2.1 ได้จัดตั้งศูนย์สืบสวนคดีไซเบอร์เป็นหน่วยงานในสังกัดกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

พร้อมพัฒนาบุคคลกรสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงกระบวนงานรองรับการสืบสวนสอบสวน หากมีความพร้อมจะ
พัฒนาหน่วยงานเป็นระดับกองเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการสืบสวนทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้กับกองคดี
อ่ืนๆ   

    7.2.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ
สำหรับการบริหารจัดการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2565 - 2569 

    7.2.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญโดยเล็งเห็นว่า  Rootan เป็นรูปแบบการ
บริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโลยี จึงได้รายงานคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  

7.3 มิติการบูรณาการ 
    ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอ่ืนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ได้แก่ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาชน 
ได้แก่สถานีโทรทัศน์ TPBS รวมทั้งเพจเฟซบุ๊กภาคประชาชนเข้าชมได้ที่ URL : bit.ly/3qC2Igd  bit.ly/3puCtH7 
และ bit.ly/2NGgPT0  

ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อสารมวลชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวโน้ม
อาชญากรรมไซเบอร์ การแจ้งเตือนภัย ในรูปแบบของบทความ สื่อโทรทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน
ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ ช่ น ร า ย ก า ร ชั ว ร์ ก่ อ น แ ช ร์  https://youtu.be/ibEW3 ZOQ2 LU      
https://youtu.be/9ipTme4UrRs  เป็นต้น 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

       ด้านบุคลากรและงบประมาณ  
   แอปพลิเคชันรู้ทัน (Rootan) เป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรและ

งบประมาณ แอปพลิเคชันรู้ทัน (Rootan) พัฒนาโดยข้าราชการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เชื่อมโยงกับ
ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ในชื่อก รม
สอบสวนคดีพิเศษ  นับได้ว่าเป็นผลงานที่พัฒนาและดำเนินงานโดยบุคคลากรที่มีอยู่ตามกรอบอัตราเดิมและไม่ ได้
ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3qC2Igd
https://bit.ly/3puCtH7
https://bit.ly/2NGgPT0
https://youtu.be/ibEW3ZOQ2LU
https://youtu.be/9ipTme4UrRs


 

9. ความท้าทายต่อไป 

  Rootan ประกอบไปด้วยระบบเทคโนโลยีและกระบวนงานวิเคราะห์ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ คำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอันจะส่งผลถึงความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีความท้าทาย ดังนี้ 

   1. รับมืออาชญากรรมยุคใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19  สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม สู่ประเทศไทย 4.0   การนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสม (Smart Operations) ประหยัด และคุ้มค่าเป็นการยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) 

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นเครื่องมือที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคประชาชน จึงได้พัฒนา
ระบบขึ้นมาเพ่ือให้การสื่อสารระหว่างประชาชนผู้แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน  ไม่สร้าง
ภาระกับประชาชน และเพ่ือให้สาธารณชนทั่วไปได้เข้าถึงการสื่อสารแจ้งเตือนภัยไซเบอร์อย่างทั่วถึง เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธากับหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 


