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ภาสินี แพ่งสภา : พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542: ศกึษา
กรณีการค้าอาวุธสงคราม. (Anti-Money Laundering Act 2542: Study in war 
weapons trading and trafficking) อ. ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั :  ผศ. ดร. ปารีณา             
ศรีวนิชย์, 114 หน้า. 

 
 กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของไทยในความผิดมลูฐานเก่ียวกบัการค้า
อาวธุสงครามนัน้ พบวา่ในปัจจบุนัยงัมีปัญหาจากการบงัคบัใช้อยู่ ซึ่งได้แก่ ปัญหาความไม่ชดัเจน
ของขอบขา่ยของการริบทรัพย์สินท่ียงัไม่สามารถริบทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นรายได้ ความไม่ชดัเจนของ
กฎหมาย ถ้อยค าท่ียังคลุมเครือของกฎหมาย การบัญญัติความผิดมูลฐานท่ียังแคบอยู่ การท่ี
กฎหมายไม่สามารถควบคุมมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ความไม่เหมาะสมของ
ระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมและระยะเวลาในการยึดหรืออายดัทรัพย์สินชัว่คราว และยงัขาด
มาตรการการขึน้ทะเบียนผู้ถูกกีดกันมิให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการฟอกเงิน ซึ่งปัญหาเหล่านี ้
ผู้ เขียนได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้กฎหมายมีประสิทธิภาพในประเด็นดงักล่าวมากขึน้ ซึ่ง
ได้แก่ การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในบางประการ โดยการปรับเปล่ียนและเพิ่มเติม
บทบญัญัติให้มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิการตามกฎหมายมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ได้เสนอแนะให้
บัญญัติกฎกระทรวงขึน้เ พ่ือความชัดเจนในรายละเอียดของกฎหมาย โดยแจกแจงไว้ใน
กฎกระทรวงวา่ให้พระราชบญัญตัหิรือกฎหมายใดบ้างเป็นความผิดมลูฐานตามมาตรา 3(21) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นอกจากนีผู้้ เขียนยังเห็นว่า
ระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนัน้ยงัสัน้เกินไป เห็นสมควรแก้ไขกฎหมาย
เพ่ือขยายระยะเวลาให้เจ้าหน้าท่ีมีเวลาสืบเสาะหาหลกัฐานได้มากขึน้ รวมถึงการขยายระยะเวลา
การยึดหรืออายดัทรัพย์สินไว้ชัว่คราวด้วย และท่ีส าคญัท่ีสดุคือประเด็นท่ีประเทศไทยยงัไม่มีการ
จัดท าการขึน้ทะเบียนรายช่ือของบุคคลผู้ ถูกกีดกันมิให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของอาวธุท่ีมีอานภุาพร้ายแรง ตามค าแนะน าข้อท่ี 7 ของ FATF ซึ่งเป็นประเด็นท่ีควร
จะเร่งแก้ไข ประเดน็ปัญหาท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีเ้ป็นประเดน็ท่ีจะต้องเร่งท าการแก้ไขเพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของไทยให้ทดัเทียมนานาประเทศ 
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 The Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 in the offense of war 
weapons trading and trafficking was found that there’s problem of law enforcement such 
as the uncertainty of the property forfeiture scope which cannot be confiscated criminal 
income, the vagueness of law wording, narrow predicate offense meaning, the law 
cannot control corruption by government officer, the improper period of the temporary 
seizure or property attachment and the lack of criminals registration to prevent the 
spread of war weapons by blogging them from money laundering capital access. The 
suggestions for the according problems are to amend the law provision in some issues 
to be as followed; modify and amend the provisions comply with current situation and 
enact the Ministerial Regulation to clarify the Act by listing the name of the Act that is 
restrictive to be the offense under Section 3 (21) of the Anti -Money Laundering Act B.E. 
2542. Moreover the period to cease the suspected transaction is too short and need to 
be extended because the officer will have more time to find the evidences to prove the 
criminals wrong. The most important issue is Thailand doesn’t do blacklist panel called 
“Thailandlist” to prevent the spread of war weapons by blogging them from money 
laundering capital access as stated in Article 7 of the FATF recommendations. All the 
said issues should be resolved in short time and need to accelerate change for 
strengthen the anti- money laundering laws of Thailand to expand international standard. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

  วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยความเมตตาและความอนเุคราะห์ช่วยเหลืออย่างดี
ยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งท่านได้กรุณาให้ค าแนะน า 
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจแก้ไขด้วยความเสียสละและควบคมุอย่าง
ใกล้ชิด 
  ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ท่านศาสตราจารย์              
วีระพงษ์ บุญโญภาส ท่านอาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ (รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน) ท่ีให้เกียรรติร่วมเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบบั
นี ้และให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือผู้ เขียนเก่ียวกับข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ เขียน
มาก ทา่นวิทยา นีตธิรรม (ผู้อ านวยการสว่นกฎหมาย ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการส านกักฎหมาย)  
ท่ีกรุณาให้ข้อมูลทางกฎหมายท่ีไม่ได้ตีพิมพ์สู่สาธาณะ ตลอดจนบรรดาคณาจารย์ท่านต่าง ๆ อีก
หลายท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ซึ่งได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมายให้กบัผู้ เขียน นอกจากนี ย้งั
ขอขอบคณุและซึง้น า้ใจนางสาวชญัญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ (น้องฝ้าย), น้องปุ้ ย, น้องโอ๋, น้องนุ้ ง, 
น้องเฟ๊าะ, น้องหมอ่น, น้องนัน้, น้องไอซ์. น้องโอ๊ต. น้องฝ้ายและ น้องเบ๊นซ์, น้องแฟร์ เพ่ือนรุ่นน้องท่ี
คอยช่วยเหลือผู้ เขียนในการให้ค าแนะน าต่าง ๆ และกระตุ้นให้ผู้ เขียนมีความมุมานะ  และสร้าง
บรรยากาศท่ีสนุกสนานตลอดระยะเวลาในการศึกษาปริญญาโทนี  ้รวมถึงคุณปู่  พ.ต.ท. สวัสดิ ์         
แพ่งสภา คุณย่า นางประทิน แพ่งสภา คุณพ่อ นายทวีศกัดิ์ แพ่งสภา คุณแม่ ด.ต. (หญิง) นิภา          
แพ่งสภา รวมถึงนายวีรสุทธ์ิ อิทธิหิรัญวงศ์ และครอบครัวท่ีคอยให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์
ฉบบันีต้ลอดมา 
  สดุท้ายนีจ้ะขอกล่าวถึงบคุคลท่ีกล่าวมานีซ้ึ่งเป็นผู้ ให้ก าลงัใจ คอยสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ผู้ เขียนตลอดเวลา จนวิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การลักลอบค้าอาวุธสงครามในประเทศไทยเกิดขึน้มานานแล้ว แต่ไม่เป็นท่ีรับรู้ของ

ประชาชน นั่นเป็นเพราะมีผู้ มีอิทธิพลท่ีอยู่เบือ้งหลังการลักลอบค้านีช้่วยเหลือปกปิดเร่ือง

ดงักลา่ว โดยใช้ต าแหนง่หน้าท่ีและอ านาจของตนทัง้ในทางการเมือง และต าแหน่งหน้าท่ีในทาง

ราชการมาเป็นเคร่ืองมือในการรักษาเร่ืองนีใ้ห้ยังคงเป็นความลับ ถึงแม้ว่าผู้ ใกล้ชิดหรือ

บคุคลากรในองค์กรเดียวกนัจะทราบว่าผู้ ใดเป็นผู้ มีส่วนในการลกัลอบค้าอาวธุนี ้หรือแม้กระทัง่

ทราบวา่หวัหน้าองค์กรท่ีลกัลอบค้าอาวธุสงครามนีเ้ป็นใคร แตก็่ไม่สามารถท่ีจะออกมาประกาศ

ได้ว่าใครคือผู้ลกัลอบค้าอาวุธสงคราม ผู้คนเหล่านีจ้ึงได้แต่รับทราบและนิ่งเฉย ซึ่งอาจจะเป็น

เพราะความเกรงกลัวต่ออ านาจ หรืออาจจะเป็นเพราะบุคคลเหล่านีมี้ส่วนได้ส่วนเสียใน

ผลประโยชน์อนัมหาศาลนีด้้วยเชน่กนั 

สถิติการค้าอาวุธสงครามในประเทศไทย พบว่ามีการขายหรือส่งออกอาวุธสงคราม 

มากกว่าสถิติการน าเข้าหรือซือ้อาวุธสงคราม นัน่เป็นเพราะประเทศไทย เป็นทางผ่านในการ

กระจายอาวธุสงคราม หรือเป็นจดุพกัชัว่คราว และส่งตอ่อาวธุให้กบัประเทศอ่ืนๆ ตอ่ไปอีกทอด

หนึ่ง ลกัษณะของการลักลอบค้าอาวุธสงครามในไทยนัน้ แน่นอนว่าไม่สามารถท าได้ด้วยคน

เพียงคนเดียว แตจ่ะต้องท าเป็นกระบวนการ แบง่หน้าท่ีกันท า เพ่ือท าให้เกิดความแนบเนียนใน

การล าเลียงขนส่งอาวุธท่ีผิดกฎหมายนีใ้ห้รอดพนจากสายตาของเจ้าหน้าท่ีรัฐไปได้ ส่วน

ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลกัลอบค้าอาวธุสงครามนีมี้จ านวนมหาศาลมาก จึงไม่น่าแปลกใจ

วา่เหตใุดจงึมีคนยอมเส่ียงชีวิตและอิสรภาพเพ่ือท่ีจะท างานนีแ้ลกกบัสิ่งท่ีจะได้มา ส่วนการท่ีจะ

ท าให้คนทัว่ไปคดิวา่เงินดงักลา่ว เป็นเงินท่ีได้มาอย่างถกูกฎหมาย เหล่าอาชญากรจึงต้องคิดหา

วิธี เพ่ือแสดงวา่ได้เงินมาจากธุรกิจท่ีถกูกฎหมายโดยการสร้างธุรกิจอ่ืนท่ีถกูกฎหมายเพ่ือบงัหน้า
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ว่าท าธุรกิจนีต้นจึงได้เงินมา หรือน าเงินท่ีได้มาไปท าการฟอกเงิน เพ่ือตบตาคนทัว่ไปถึงความ

สจุริตของตน และความบริสทุธ์ิของแหลง่ท่ีมาของเงินนัน้ 

แต่เดิมประเทศไทยยงัไม่ต่ืนตวัถึงปัญหานีม้ากนัก แต่เม่ือไม่นานมานีมี้ข่าวเก่ียวกับ

การลกัลอบค้าอาวธุสงครามอยา่งผิดกฎหมาย เกิดสงครามกลางเมืองมากมายในแต่ละประเทศ 

รวมทัง้มีการฟอกเงินซึ่งเป็นเงินท่ีได้มาจากการลักลอบค้าอาวุธสงคราม ท าให้ FATF หรือ           

Financial Action Task Force ซึ่งเป็นคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน

เก่ียวกับการฟอกเงิน และเป็นหน่วยงานนานาชาติท าหน้าท่ีก าหนดโยบายท่ีมีวตัถุประสงค์ใน

การสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศและการพฒันาและส่งเสริมนโยบายทัง้ในระดบัชาติและ

ระดบันานาชาติเพ่ือตอ่ต้านการฟอกเงินและการจดัหาเงินทุนการก่อการร้ายนัน้ ได้ตระหนกัถึง

ปัญหาการลักลอบค้าอาวุธสงครามนี ้และผลักดนัให้ประเทศไทยน าความผิดท่ีเก่ียวกับการ

ลกัลอบค้าอาวธุสงคราม มาบญัญัติเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินของไทย 

เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามริบทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระท าความผิดได้ทัง้หมด 

ประเทศไทยได้ท าตามค าแนะน าของ FATF โดยเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2556 ได้

ก าหนดให้การฟอกเงินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดอันเก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามเป็น

ความผิดมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงินของไทย โดยระบไุว้ในมาตรา 3(21) แห่งพระราชบญัญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2556 แตเ่น่ืองจากประเทศไทยยงัใหม่มาก

ส าหรับความผิดมลูฐานนี ้ในทางปฏิบตัิจึงอาจมีปัญหาหรืออปุสรรคท่ีจะน าความผิดมลูฐานข้อ

นีม้าบงัคบัใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้ เขียนจงึได้ท าการศกึษากฎหมายฉบบันี ้เพ่ือค้นหาปัญหา

ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้จริง รวมทัง้น าเอาปัญหาท่ีประเทศตา่ง ๆ ประสบพบเจอมาช่วย

ในการประเมินปัญหาและค้นหาทางออกเพ่ือให้กฎหมายฉบบันีป้ระสบผลส าเร็จดงัความมุ่ง

หมายของกฎหมายท่ีจะสามารถติดตามริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดทัง้หมด

นัน่เอง 
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1.2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาและความจ าเป็นเก่ียวกับการค้าอาวุธและ

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุการค้าอาวธุ 

2. เพ่ือศึกษากฎหมายฟอกเงินในความผิดอนัเก่ียวกบัการค้าอาวุธสงครามทัง้ของ

ไทยและของตา่งประเทศ อนัได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในความผิดอัน

เก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามและน ามาปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินของไทยให้มีความรัดกมุมากยิ่งขึน้ 

 

1.3. สมมตฐิำนของกำรศึกษำวิจัย 

เน่ืองจากในประเทศไทยมีปัญหาเก่ียวกบัการลักลอบค้าอาวธุสงคราม ซึ่งเป็นความผิด

ท่ีเก่ียวพนักับเงินจ านวนมาก และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุการค้าอาวธุสงครามของไทย

นัน้ยังไม่สามารถช่วยลดสถิติการลกัลอบค้าอาวุธสงครามลงได้ เพราะบทลงโทษท่ีมีอยู่ยังไม่

ร้ายแรงเพียงพอท่ีจะท าให้อาชญากรเกรงกลัวต่อความผิด ดังนัน้การน าเอาอานุภาพของ

กฎหมายฟอกเงินท่ีสามารถติดตามริบทรัพย์ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดเข้ามาใช้

บงัคบั จะช่วยยบัยัง้การกระท าความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบค้าอาวธุสงครามได้ และเน่ืองด้วย

ความผิดอันเก่ียวกับการลักลอบค้าอาวุธสงคราม เพิ่งจะได้รับการบัญญัติให้เป็นหนึ่งใน

ความผิดมลูฐานของกฎหมายฟอกเงินของไทย การศกึษาประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากการบงัคบัใช้

กฎหมายของตา่งประเทศ ภายหลงัท่ีได้ประกาศใช้กฎหมายฟอกเงินนี ้จะท าให้พบปัญหาจาก

การบงัคบัใช้ซึ่งเป็นปัญหาในด้านความบกพร่องของบทบญัญัติในบางส่วน ท าให้ต้องแก้ไข

กฎหมายในประเดน็ตามท่ีจะได้น าเสนอในตอนท้าย 
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1.4. ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 

ในการศึกษาวิจยันี ้จะศึกษาบทบญัญัติตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน โดยมุ่งเน้นท่ีส่วนของความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าอาวุธสงคราม รวมทัง้

พิจารณาไปถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการค้าอาวุธสงครามทัง้ของประเทศไทยและ

ตา่งประเทศ เพ่ือค้นหาปัญหาท่ีเกิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุการค้าอาวธุสงครามของ

ตา่งประเทศ และน ามาปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินในสว่นท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามของไทย 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ เพราะเน่ืองจากประเทศไทยเพิ่งจะประกาศให้มี

ความผิดมลูฐานท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงคราม ในพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน จึงอาจจะท าให้มองปัญหาท่ีเกิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายไม่ชดัเจนนกั การน าปัญหา

ท่ีเกิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายในตา่งประเทศมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เสริมด้วยน่าจะ

เกิดประโยชน์มากในประเดน็นี ้

 

1.5. วิธีกำรศึกษำวิจัย 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะใช้วิธีด าเนินการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดย

ศึกษาวิจัยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของไทยและต่างประเทศ 

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง โดยการรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตัวบท

กฎหมาย วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน บทวิจัย สนธิสัญญา หนังสือ และข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต  

การวิจยัสนามโดยปรึกษาและหาข้อมลูจากผู้ทรงคณุวฒุิทางวิชาการ และผู้ทรงคณุวฒุิ

ผู้ มีความรู้และความใกล้ชิดกบัการค้าอาวธุสงคราม 

การสัมภาษณ์ โดยสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการบงัคบัใช้กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการค้าอาวธุสงคราม 
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1.6. ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรศึกษำวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความจ าเป็นเก่ียวกบัการค้าอาวธุและกฎหมายท่ี

เก่ียวกบัการควบคมุการค้าอาวธุ 

2. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดและลักษณะของกฎหมายฟอกเงินในความผิดอัน

เก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามทัง้ของไทยและของตา่งประเทศ 

3. ท าให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในความผิดอัน

เก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามและน ามาปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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บทท่ี 2 

ควำมทั่วไปเกี่ยวกับกำรฟอกเงนิและกำรค้ำอำวุธสงครำม 

 

ก่อนท่ีประเทศไทยจะมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดอัน

เก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามนัน้ ประเทศไทยมีกฎหมายอาญาและกฎหมายเฉพาะท่ีใช้ควบคมุ

การค้าอาวุธสงครามอยู่  แต่อานุภาพของกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถติดตามริบทรัพย์ท่ี

เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมาได้ทัง้หมด ริบได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ ส่วนท่ีเหลือนัน้ยงัคง

อยู่กับอาชญากรหรือบรรดาญาติ หรือสมาชิกองค์กรอาชญากรรม ซึ่งเงินจ านวนท่ีเหลืออยู่นี ้

ยงัคงมีจ านวนมากพอท่ีจะน าไปเป็นทุนตอ่ยอดการกระท าความผิดอ่ืนตอ่ไป เม่ือเป็นเช่นนี ้ท า

ให้อาชญากรเกิดความรู้สึกว่าแม้ตนท าผิด และถกูจบัได้ แตผ่ลประโยชน์ท่ีตนหรือลกูหลานของ

ตนและสมาชิกกลุ่มของตนจะได้รับนัน้ ยงัคงมีจ านวนมากและคุ้มค่ากับการท่ีจะแลกมาด้วย

ความเส่ียงในชีวิตและเสรีภาพของตนเอง อาชญากรจึงกล้าท่ีจะท าผิด แม้กฎหมายจะบญัญัติ

ห้ามไว้ก็ตาม จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายอาญาธรรมดา และกฎหมายเฉพาะท่ีใช้

ควบคมุการค้าอาวธุสงครามบงัคบัใช้อยู่แล้ว แตห่าได้เพียงพอไม่ในการท่ีจะหยดุหรือยบัยัง้มิให้

มีการลกัลอบค้าอาวธุสงครามอีก เสมือนเป็นกฎหมายท่ีแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต ุหาใช่ต้นเหตไุม่ 

ซึ่งต้นเหตท่ีุท าให้อาชญากรยงัคงค้าอาวธุสงครามนัน้ คือ “เงิน” คา่ตอบแทนจ านวนมหาศาล

นัน่เองท่ีเป็นหวัใจส าคญัในการจงูใจให้อาชญากรตกลงใจยอมเส่ียงท่ีจะกระท าความผิด เพ่ือให้

ได้มาซึ่งเงินจ านวนมหาศาลนี ้ดังนัน้เพ่ือแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุอย่างแท้จริง กฎหมายจะต้อง

สามารถหยดุวงจรของเงินจ านวนมหาศาลนี ้โดยท าให้อาชญากรรู้สึกถึงการได้ไม่คุ้มเสียหากถกู

จบัตวัได้เพราะกฎหมายฟอกเงินมีอานภุาพท่ีจะริบเงินทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด

ให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยมิให้อาชญากรหลงเหลือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้มาจากการค้าอาวุธ

สงครามโดยผิดกฎหมายเลย  

การบญัญตัใิห้ความผิดเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามเป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงินจึงเป็นนิมิตรหมายท่ีดีท่ีท าให้การควบคมุการฟอกเงินในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
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และรัดกุมมากยิ่งขึน้ โดยสามารถแก้ไขปัญหาการฟอกเงินจากการค้าอาวุธสงครามได้จาก

ต้นเหตุ คือติดตามริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดได้ทัง้หมด ซึ่งหลังจากท่ี

ความผิดมูลฐานเก่ียวกับการฟอกเงินโดยการค้าอาวุธสงครามนีไ้ด้ถูกประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปท่ีจะต้องศกึษาคือ การท่ีจะให้กฎหมายดงักล่าวมีอ านาจบงัคบัใช้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง โดยพิจารณาวา่จะต้องก าหนดมาตรการใด

ตอ่ไปอีก เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของกฎหมายฟอกเงิน 

 

2.1 กำรฟอกเงนิและควำมจ ำเป็นท่ีต้องมีกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก

เงนิ 

2.1.1 กำรฟอกเงนิ 

การฟอกเงินถกูก าหนดให้เป็นความผิดอาญาของไทย ซึ่งเป็นการกระท าท่ีเก่ียวกบัการ

เปล่ียน หรือแปรสภาพเงิน หรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้เสมือนหนึ่งว่าเป็น

เงินท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีคนกระท าต่อทรัพย์สินเพ่ือปกปิด

แหลง่ท่ีมาของเงินท่ีผิดกฎหมาย หรือท่ีเรียกวา่การฟอกเงิน1 ซึง่ได้แก่การกระท าดงัตอ่ไปนี ้

(1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพ ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิด เพ่ือซุก

ซ่อนหรือปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินนัน้ หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลัง

กระท าความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมลูฐาน หรือ 

(2) กระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออ าพรางลักษณะท่ีแท้จริง การได้มา 

แหลง่ท่ีตัง้ การจ าหนา่ย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึง่ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิด 

                                                           
1 วีระพงษ์ บญุโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, (กรุงเพมหานคร: ส านกัพิมพ์นิติธรรม, กรกฎาคม 2544), หน้า 

318. 
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พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของไทยนัน้ได้ก าหนด

ความผิดมูลฐานไว้ปัจจุบนัจ านวน 23 มูลฐาน ซึ่งความผิดมูลฐาน คือ ความผิดท่ีก่อให้เกิด

รายได้ท่ีผิดกฎหมาย และรายได้จากการกระท าดงักล่าวอาจถกูน าไปฟอกเงินด้วยวิธีตา่ง ๆ เพ่ือ

ปิดบงัความผิดและปกปิดแหล่งท่ีมาของเงิน และท าให้เงินนีก้ลายเป็นเงินทีได้มาโดยชอบด้วย

กฎหมาย2 ซึ่งการก าหนดให้มีความผิดมูลฐานนัน้ มีประโยชน์ในเร่ืองของความชัดเจนของ

กฎหมาย ท่ีก าหนดให้ความผิดใดบ้างเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน เพราะ

กฎหมายฟอกเงินเป็นกฎหมายท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกับอนุสัญญานีเ้ม่ือวันท่ี 3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยประเทศไทยได้น าหลกัเกณฑ์ในอนุสญัญานีม้าเป็นแนวทางในการ

ก าหนดความผิดตามกฎหมายอาญา โดยการตราพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้การกระท าต่อทรัพย์สินในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

เป็นความผิดทางอาญา3 

(1) การกระท าตอ่ตวัทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด โดย

การแปรสภาพ หรือโอนทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด เพ่ือปกปิดแหล่งท่ีมาหรือ

ชว่ยเหลือผู้กระท าความผิดมิให้ถกูด าเนินคดี 

(2) ปกปิดหรืออ าพรางสถานะ หรือแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท า

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ 

(3) ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนัน้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท า

ความผิด 

                                                           
2 เร่ืองเดียวกนั. 
3 สีหนาท ประยรูรัตน์, ค าอธิบายพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพ์ ส.เอเชีย เพลส, 2542). หน้า 61-68. 
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เม่ือได้ทราบลกัษณะของการฟอกเงินแล้ว ต่อไปจะเป็นการศึกษาหลกัเกณฑ์ของการ

ฟอกเงินในทางปฏิบตั ิซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก) รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน 

รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน คือการแบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือจดัสรรและใช้

วิธีการหลาย ๆ รูปแบบเข้ามาจดัการ เพ่ือมิให้เป็นท่ีน่าสงสยัหรือจบัตามองจากบคุคลภายนอก 

หลงัจากฟอกเงินเรียบร้อยแล้วจะน าเงินสะอาดท่ีได้มารวมกบัเงินถกูกฎหมายท่ีมีอยู่ หรือน ามา

รวมกับเงินท่ีได้มาจากธุรกิจท่ีผิดกฎหมายบางส่วน แล้วน าเงินจ านวนดงักล่าวไปใช้จ่ายเพ่ือ

สนบัสนุนการประกอบอาชญากรรมอ่ืน ๆ ตอ่ไป ดงันัน้รูปแบบของการฟอกเงินจะเปล่ียนแปลง

ไปเร่ือย ๆ ขึน้อยู่กบัสถานการณ์และความสามารถของผู้ กระท าการฟอกเงิน รวมทัง้จงัหวะและ

โอกาสในการฟอกเงินด้วย ซึง่รูปแบบของการฟอกเงิน ได้แก่ 

(1) การน าเงินสดติดตวัออกนอกประเทศ4 คือการน าเงินสดท่ีได้มาโดยผิด

กฎหมายพกตดิตวัเพ่ือน าออกไปฟอกเงินภายนอกประเทศ แตใ่นปัจจบุนัเงินท่ีจะท าการฟอกนัน้

มีจ านวนมากจนยากท่ีจะพกติดตวัออกนอกประเทศไปได้อย่างแนบเนียนโดยไม่มีพิรุธ รวมทัง้

มาตรการทางกฎหมายท่ีจ ากัดการท าธุรกรรมด้วยเงินสดตามปริมาณท่ีก าหนด จึงท าให้วิธีนี ้

ได้รับความนิยมน้อยลง แตย่งัมีการกระท าดงักลา่วอยูใ่นปัจจบุนั 

(2) การสง่เงินสดหรือโอนเงินออกนอกประเทศ คือการน าเงินไปฝากธนาคาร

ของตา่งประเทศ ซึ่งเป็นประเทศท่ีไม่มีระบบธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีเข้มงวด เช่นธนาคาร

สวิส ท่ีไม่มีนโยบายในการตรวจสอบลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคารของตน เม่ืออาชญากรได้น า

เงินไปฝากท่ีธนาคารดงักล่าวแล้ว จะท าการโอนเงินนัน้เข้าไปยังบญัชีของอาชญากรอีกบญัชี

หนึง่ท่ีอยูภ่ายในประเทศ ท าให้เงินดงักลา่วจะถกูแปรสภาพเป็นเงินสะอาดทนัที 

                                                           
4 ณฐัวิภา บริสทุธิชยั, “พระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กบัความผิดมลูฐานเก่ียวกบั

การฉ้อโกงประชาชน: ศกึษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางานเพ่ือไปท างานในตา่งประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547). 
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(3) การจัดตัง้บริษัทหรือกิจการขึน้เพ่ือบงัหน้า5 คือการประกอบธุรกิจท่ีถูก

กฎหมายเพ่ือบงัหน้าในการฟอกเงิน แต่ในความเป็นจริงเงินลงทุนของบริษัทท่ีถูกกฎหมายนี ้

กลบักลายเป็นเงินท่ีได้มาโดยผิดกฎหมาย และเม่ือบริษัทท่ีตัง้ขึน้มาบงัหน้าประกอบธุรกิจจน

ได้ผลก าไร ก็น าผลก าไรนีม้าใช้ ท าให้ดเูหมือนว่าเป็นเงินท่ีได้มาอย่างสุจริต หรือการซือ้กิจการ

ในตา่งประเทศ แล้วท าทีให้กิจการของตนสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทตา่งประเทศนัน้ และออกใบแจ้ง

หนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าได้มีการสัง่ซือ้สินค้ากนั แตใ่นความเป็นจริงแล้วไม่มีการส่งสินค้าเกิดขึน้

จริงแต่อย่างใด โดยเงินสกปรกได้ถูกฟอกด้วยวิธีการโอนเงินเพ่ือช าระราคาสินค้าท่ีบริษัทตน

สัง่ซือ้กบับริษัทตา่งชาตอิยา่งปลอม ๆ  

(4) วิธีอ่ืน ๆ เช่นการซือ้กิจการท่ีขาดทนุโดยเป็นกิจการท่ีมีรายรับเป็นเงินสด 

และท าให้กิจการดังกล่าวค่อย ๆ ฟื้นตวัขึน้มา ต่อจากนัน้ก็น าเงินของบริษัทไปซือ้ตราสารท่ี

เปล่ียนมือได้และไมมี่การควบคมุจากสถาบนัการเงินผู้ออกตราสาร หรือซือ้อสงัหาริมทรัพย์ หรือ

ซือ้ทรัพย์สินท่ีม่ีคา่ เชน่ เพชรพลอย ซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ แลกเปล่ียนเงินตรา  สิ่งตา่ง ๆ 

ท่ีได้มาเหลา่นีจ้งึกลายเป็นทรัพย์สินท่ีดเูหมือนได้มาโดยวิธีการท่ีถูกกฎหมาย 

 

ข) แหลง่ท่ีมาของการฟอกเงิน6 

เงินจากการกระท าท่ีผิดกฎหมายนัน้คือแหล่งท่ีมาท่ีแท้จริงของการฟอกเงิน 

ส่วนวิธีการท่ีท าให้เงินดงักล่าวเป็นเงินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดนัน้ คือการกระท าผิด

กฎหมายนัน่เอง ซึง่ได้แก่ การค้ายาเสพตดิ การทจุริตในวงราชการ การทจุริตในภาคเอกชน การ

ฉ้อโกงประชาชน การเรียกค่าคุ้มครอง การพนนั เงินจากธุรกิจท่ีไม่เสียภาษี เงินจากการค้าสิ่ง

                                                           
5 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 81. 
6
 ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร: 

หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 39 และหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร. 
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ลามกอนาจาร เงินจากการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย การลกัลอบ

ค้าอาวธุสงคราม และอ่ืน ๆ  

 

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกำรฟอกเงนิ 

ก) แนวคดิทฤษฎีท่ีประเทศไทยใช้เก่ียวกบัการฟอกเงิน มีดงันี ้

(1) ทฤษฎีการสมคบกนั (Conspiracy) 7  ซึง่มีหลกัวา่การสมคบกนัคือ

การท่ีบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปร่วมในการสมคบกนัและมีการกระท าเพ่ือให้บรรลใุนสิ่งท่ีสมคบกนั 

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หรือร่วมมือกันกระท าในสิ่งท่ีชอบด้วยกฎหมายโดยวิธีการท่ีมิ

ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีความรับผิดเช่นเดียวกับตัวการ ซึ่งการกระท ามาจากการตกลง

น าไปสูก่ารสมคบกนั และน าไปสูก่ารแสดงออกและบรรลขุ้อตกลงท่ีสมคบกนั แม้จะกระท าไม่ถึง

ขัน้ส าเร็จก็ตาม จะก่อให้เกิดความรับผิดเช่นเดียวกบัตวัการ ซึ่งทฤษฎีนีส้ามารถน ามาอธิบาย

การฟอกเงินในความผิดเก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามได้ในกรณีท่ีมีการสมคบกันค้าอาวุธ

สงครามเป็นองค์กรหรือขบวนการ 

(2) ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ (Behavior Theory)8 คือ 

พฤติกรรมท่ีมีสาเหตุท่ีท าให้เกิดอาชญากรรม คือความต้องการท่ีจะได้รับการตอบสนอง หรือ

เรียกว่าแรงจูงใจโดยมีแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม และพฤติกรรมท่ีแสดงออกนัน้มีจดุมุ่งหมาย

คือมุ่งหวังผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีคาดหวังไว้เสมอ ซึ่งเป็นรูปแบบของพฤติกรรมท่ี

มนุษย์ทุกคนย่อมมีเหมือนกนั จึงสรุปว่าความต้องการและแรงจูงใจเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม

มนุษย์เสมอ ซึ่งทฤษฎีนีส้ามารถน ามาอธิบายการฟอกเงินในความผิดเก่ียวกับการค้าอาวุธ

                                                           
7 นันทชัย ค าก่ิง ,”มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 13 ของ

พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 : ศกึษาเฉพาะกรณีการควบคมุการฟอกเงินในการท าธุรกรรมกับ

ธนาคารพาณิชย์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, 2551). 
8 เร่ืองเดียวกนั 
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สงครามได้ เพราะการค้าอาวธุสงครามน ามาซึง่เงินจ านวนมหาศาล ซึง่กิเลสของมนษุย์ย่อมพ่าย

แพ้ต่อความอยากมี อยากได้ทดัเทียมผู้ อ่ืน หากเห็นว่าผู้ อ่ืนลกัลอบค้าอาวุธสงครามแล้วท าให้

ร ่ารวยมีฐานะ จะน ามาซึง่การจดุประกายความคดิท่ีจะท าผิดแบบผู้ อ่ืนบ้าง 

(3) ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน (Aiding and Abetting     

Theory)9 การฟอกเงินเป็นการชว่ยเหลือองค์กรอาชญากรรมอยา่งหนึง่ คือการน าเงินท่ีได้มาจาก

การกระท าความผิดไปฟอก เม่ือฟอกแล้วก็น าเงินท่ีได้นัน้มาต่อยอดการกระท าความผิด และ

ช่วยเหลือองค์กรอาชญากรรมของตนให้แผ่ขยายอิทธิพลกว้างออกไป เปรียบเสมือนผู้ สืบทอด

อาชญากรรมให้เกิดขึน้ตอ่ไป ซึ่งทฤษฎีนีส้ามารถน ามาอธิบายการฟอกเงินในความผิดเก่ียวกบั

การค้าอาวุธสงครามได้ในกรณีท่ีการน าเงินท่ีได้จากการค้าอาวุธสงครามไปฟอกแล้วน ามา

เยียวยาใช้จา่ยภายในขบวนการและพวกพ้องของอาชญากรด้วยกนัเอง 

(4) ทฤษฎีผลของต้นไม้พิษ (Fruit of The Poisonous Tree)10 คือ

กรณีท่ีต้นไม้ท่ีมีพิษออกผลมา ท าให้ผลไม้นัน้มีพิษด้วย จึงไม่สามารถบริโภคได้ทัง้ต้นทัง้ผล

เพราะล้วนแตมี่พิษทัง้สิน้ เฉกเช่นคดีฟอกเงิน ซึ่งเงินท่ีได้มากจากการฟอกแล้วแม้จะกลายเป็น

เงินสะอาด แต่หากเงินนีมี้ท่ีมาจากการกระท าความผิด เงินนีก็้ย่อมเป็นเงินท่ีสกปรกเช่นเดิม 

เปรียบเงินท่ีได้จากการกระท าความผิดเป็นต้นไม้พิษ เม่ือออกผลออกมาโดยการน าเงินไปฟอก

ให้ดูเหมือนเป็นเงินท่ีถูกกฎหมาย หากแต่มีท่ีมาจากต้นไม้พิษแล้วไซร้ เงินดงักล่าวก็มีพิษอยู่

เช่นเดิม ซึ่งกฎหมายไม่สามารถยอมให้เงินเหล่านีเ้ข้ามาในระบบเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอัน

ขาด จงึเห็นควรท าลายทรัพย์สินท่ีได้มาหรือเก่ียวกบัการกระท าความผิดไปทิง้เสียให้หมดเช่นกนั 

ซึง่ทฤษฎีนีส้ามารถน ามาอธิบายการฟอกเงินในความผิดเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามได้ เพราะ

                                                           
9 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, (กรุงเทพมหานคร: กองนิติ

การส านกังาน ป.ป.ส. ส านกันายกรัฐมนตรี. 2542). หน้า 4. 
10 นนัทชยั ค าก่ิง,”มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 13 ของ

พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 : ศกึษาเฉพาะกรณีการควบคมุการฟอกเงินในการท าธุรกรรมกบั

ธนาคารพาณิชย์. 
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เงินท่ีได้จากการลกัลอบค้าอาวธุสงครามนัน้ เป็นเงินท่ีได้มาจากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ดงันัน้

ไม่ว่าเงินจะถูกเปล่ียนแปรสภาพหรือฟอกไม่ว่าจะหลายขัน้ตอนเพียงใด ก็ไม่ท าให้เงินดงักล่าว

เป็นเงินท่ีถกูกฎหมายขึน้มาได้ กฎหมายจงึต้องเข้ามาด าเนินการริบให้ทรัพย์สินเหล่านีใ้ห้ตกเป็น

ของแผน่ดนิ 

(5) ทฤษฎีเก่ียวกับการฟอกเงิน (Money Laundering)11 ทฤษฎีนี ้

สร้างนิมิตรหมายท่ีดีให้แก่ประเทศไทยในการปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือสร้างผลดีแก่

เศรษฐกิจ สงัคมและประชากรในประเทศ โดยการสร้างความอ่อนแอให้กบัอาชญากร เพิ่มความ

ยากล าบากของอาชญากรในการฟอกเงิน ซึ่งประโยชน์ต่อประเทศไทยจากการมีกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคือ ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศในความ

จริงใจในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน และสามารถเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบค้ายาเสพติดและวตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท 

ค.ศ. 1988 ได้ ท าให้สามารถสกดักัน้การฟอกเงินและการน าไปใช้ตอ่ในกิจการท่ีผิดกฎหมายอ่ืน 

น ามาซึ่งเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

ปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วย 

 

ข) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการฟอกเงินของต่างประเทศ ได้ก าหนดให้การ

ฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นกักฎหมายของ

สหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวความคดิวา่ด้วยการสมคบกนักระท าการฟอกเงิน โดยให้น าทฤษฎีการ

สมคบกนั (Conspiracy Theory) และทฤษฎีการช่วยเหลือและสนบัสนนุ (Aiding and Abetting 

Theory) มาใช้เป็นมาตรการในการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฟอกเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการ

กระท าความผิดซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุน  ช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็น

                                                           
11 สีหนาท ประยรูรัตน์, ค าอธิบายพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพ์นิติสนเทศ, 2542). หน้า 36-39. 

http://virtua.hcu.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon?host=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=0034163209111&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&itemu1=4&u1=4&t1=%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%20%e0%b8%9e.%e0%b8%a8.%202542%20%2f%20%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%20%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c&lng=th&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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ความผิดมูลฐาน ซึ่งความผิดดงักล่าวต้องแสดงให้เห็นว่ามีบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปสมคบกัน  

หรือตกลงจะกระท าความผิดหรือฉ้อฉลและมีการกระท าอนัแสดงออกเพ่ือจะบรรลวุตัถปุระสงค์

ของการสมคบกัน ด้วยเหตนีุ  ้ การสมคบกันต้องมีการตกลงกันท่ีจะกระท าความผิด โดยการ

กระท านัน้ต้องมีการแสดงออก อนัไปสูก่ารบรรลขุ้อตกลง ถ้าหากไม่สามารถฟ้องร้องในความผิด

ฐานฟอกเงินได้ ก็อาจฟ้องในข้อหาสมคบกนักระท าความผิด ตลอดจนการสมคบกนัไม่ต้องการ

การกระท าถึงขัน้ส าเร็จแตต้่องการการกระท าการอนัเป็นความผิด การท่ีจะวินิจฉัยว่าได้มี  “การ

ตกลงกัน” เกิดขึน้แล้วหรือไม่นัน้ เป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าหลกักฎหมายสมคบมาใช้

เพราะเป็นการปรับแนวความคดิในทางทฤษฎีให้เข้ากบัโลกของความเป็นจริง  

ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนนุนัน้ ถกูน ามาใช้ในคดีฟอกเงิน เน่ืองจากการ

ฟอกเงินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด ถือว่าเป็นการช่วยเหลือและสนบัสนนุอาชญากร ไม่ว่า

จะเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือไม่ก็ตามในการใช้เงินท่ีได้มาเพ่ือขยายอิทธิพล และคงเป็นท่ี

ยอมรับกันแล้วในปัจจบุนัว่า โลกปัจจุบนัเป็นโลกเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารหรือ

การคมนาคม และส่ือต่าง ๆ ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผลสะท้อนของ

ความเจริญดังกล่าว ก่อให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ  เช่นอาชญากรรมท่ีเคยท า

ภายในประเทศก็พฒันาไปสูอ่าชญากรรมข้ามชาติ เช่นขบวนการค้ายาเสพติด ขบวนการการก่อ

การร้าย  หรืออาชญากรรมท่ีเคยกระท าโดยคนกลุ่มน้อยก็กลายเป็นองค์กรอาชญากรรม เม่ือ

สภาพของอาชญากรรมในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายมากมายเช่นนี ้เป้าหมายในการ

ด าเนินการปราบปรามจึงต้องกระท าต่อทุกองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง คือต้องมีการด าเนินการ

พร้อมกันต่อบุคคล ขบวนการและเงิน ซึ่งเงินท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรมในปัจจุบนัมี

ความแตกตา่งจากเงินได้จากการประกอบอาชญากรรมทัว่ไป หรือ Street Crimes ในอดีตอย่าง

เห็นได้ชดั คือจ านวนเงินท่ีได้จะมีมูลค่ามหาศาลจนท าให้ผู้ ใดก็ตามท่ีเข้ามาในขบวนการนีแ้ล้ว
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ยากท่ีจะถอนตวัออกไปได้ และเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกด าเนินการตามกฎหมาย จึงต้องมีการน า

เงินเหลา่นัน้ไปแปรรูปหรือเปล่ียนสภาพโดยใช้วิธีการตา่งๆ ท่ีเรียกวา่ฟอกเงิน12  

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

สหรัฐอเมริกานัน้ เกิดจากการท่ีปัญหาการฟอกเงินเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมากในสหรัฐอเมริกา จึง

ได้พฒันาแผนการ มาตรการ และยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือมิให้

สถาบนัการเงินตกเป็นเคร่ืองมือของอาชญากรนกัฟอกเงิน จึงได้ก าหนดกฎหมายเก่ียวกับการ

รายงานธุรกรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 

(1) กฎหมายว่าด้วยความลบัทางธนาคาร (Bank Secrecy Act 1970 หรือ 

BSA) กฎหมายฉบบันีต้ราขึน้โดยก าหนดให้สถาบนัการเงินมีหน้าท่ีเก็บข้อมลูและรายงานตอ่รัฐ

เพ่ือสร้างร่องรอยทางเอกสาร หรือร่องรอยทางการเงิน เพ่ือให้สามารถติดตามเงินท่ีมิชอบด้วย

กฎหมายไปจนเจอต้นตอของผู้กระท าความผิดได้13  

(2) กฎหมายควบคมุการฟอกเงิน (Money Laundering Control Act 1986 

หรือ MCAL) เป็นกฎหมายท่ีก าหนดลกัษณะของการฟอกเงิน โดยก าหนดว่าการฟอกเงินเป็น

การกระท าโดยเจตนาเพ่ือฟอกเงินท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรม เจตนาท าธุรกรรมและ

ละเลยท่ีจะไมท่ าธุรกรรมท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึง่มีความเก่ียวพนักบัทรัพย์สิน

ท่ีได้มาจากการประกอบอาชญากรรม เจตนาหลบเล่ียงไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีการรายงานธุรกรรม 

ซึง่ผู้ เขียนจะน าเสนอแนวคดิทฤษฎีการฟอกเงินของตา่งประเทศท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการฟอกเงิน

ว่าการฟอกเงินคือกระบวนการท่ีท าให้เงินจ านวนมหาศาลท่ีได้มาจากการกระท าความผิด

                                                           
12 วีระพงษ์ บญุโญภาส, “จ าเป็นเพียงใดที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน,” เอกสาร

ประกอบการสมัมนาเร่ืองประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  1 กรกฎาคม 2541. (เอกสารไม่

ตีพิมพ์เผยแพร่) 

13นิกร เภรีกลุ, การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางการปฏบิตัิ (กรุงเทพมหานคร: 

Translators-at-Law.com, 2543). หน้า 59-60. 
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กฎหมายร้ายแรง กลายเป็นเงินท่ีดเูหมือนว่าได้มาจากธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการ

ฟอกเงิน 3 ขัน้ตอนตามภาพดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1: กระบวนกำรกำรฟอกเงนิ14 

                                                           
14 Pankaj, Concept of money laundering [online], 18 January 2011, source: http://stockhouse-

pankaj.blogspot.com/2011/01/concept-of-money-laundering.html 
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ภำพท่ี 2: วิธีและเทคนิคกำรฟอกเงนิ15 

ค าอธิบายวิธีและเทคนิคในการฟอกเงิน มี 3 ขัน้ตอน16 ได้แก่ 

(1) การวางต าแหนง่ คือ ท่ีมาของเงินท่ีได้มาจากการประกอบอาชญากรรม 

(2) การสร้างความซับซ้อน คือ การสร้างเครือข่ายท่ีซับซ้อนของการท า

ธุรกรรมซึง่เป็นความพยายามท่ีจะปิดบงัการเช่ือมโยงระหวา่งท่ีมาของเงินท่ีได้มาจากการกระท า

ความผิดออกจากวงจรการฟอกเงิน ซึง่จากภาพจะเห็นได้ว่าจะมีการโอนเงินไปตา่งประเทศ การ

ปล่อยเงินกู้  และการช าระเงินจากใบแจ้งหนีป้ลอม รวมทัง้น าเงินไปลงทนุในบริษัทท่ีกระท าการ

ถกูกฎหมายเพ่ือปิดบงัซอ่นเร้นท่ีมาของเงิน 

(3) การรวบรวม คือ การได้เงินทนุกลบัมาในลกัษณะท่ีฟอกเสร็จแล้ว 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

สหรัฐอเมริกานัน้ เกิดจากปัญหาฟอกเงินเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมากในสหรัฐอเมริกา จึงได้พฒันา

                                                           
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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แผนการ มาตรการ และยทุธวิธีในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมาโดยตลอด เพ่ือมิให้

สถาบนัการเงินตกเป็นเคร่ืองมือของอาชญากรรมนกัฟอกเงิน  

 

2.1.3 กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิของไทย 

 

ก) หลักกำรส ำคัญของพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงนิ พ.ศ. 254217 

หลกัการส าคญัของพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา18 เน่ืองจากกฎหมาย

ท่ีมีอยู่ไม่สามารถเอาผิดกับทรัพย์สินทัง้หมดท่ีอาชญากรได้มาจากการกระท าความผิด จึงต้อง

ก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา เพ่ือท่ีจะน าอานภุาพของกฎหมายฟอกเงินมาบงัคบั

แก่ทรัพย์สินทัง้มวลท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดของอาชญากรโดยริบทรัพย์ทัง้หมดท่ี

อาชญากรได้มาจากการกระท าความผิด และเป็นการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ

อนสุญัญาสหประชาชาต ิ1988 ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วด้วย19 

(2) การก าหนดความผิดมลูฐานท่ีน าไปสูก่ารใช้มาตรการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งความผิดมูลฐานคือความผิดท่ีบญัญัติไว้ใน

พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในมาตรา 3 ว่าหากกระท าการ

ท่ีมีลักษณะตามท่ีบัญญัติไว้แล้วจะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งในปัจจุบันมี

ความผิดมลูฐานทัง้สิน้ 23 มลูฐาน ซึง่หนึง่ใน 23 ความผิดมลูฐานนีไ้ด้แก่ความผิดเก่ียวกบัอาวธุ
                                                           

17 สวุนีย์ แสวงผล, “การด าเนินการกบัทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน,” เอกสารในการประกอบการบรรยาย เสนอที่

ส านกัตรวจสอบและวิเคราะห์ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ม.ป.ป. (เอกสารไมต่ีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 95-103. 
18 สรุพล ไตรเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์วิญญชูน, 2542, หน้า 26-27. 
19 สวุนีย์ แสวงผล, “การด าเนินการกบัทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน”, หน้า 103. 
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ท่ีใช้ในการสงครามนัน่เอง ซึ่งแตเ่ดิมหากอาชญากรถูกจบัในความผิดเก่ียวกบัอาวธุสงคราม ก็

จะใช้กฎหมายอาญาท่ีมีอยู่เข้ามาบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายนัน้ครอบคลุมไปไม่ถึงตัว เงินหรือ

ทรัพย์สินทัง้หมดท่ีอาชญากรได้มาจากการกระท าความผิด แต่เม่ือน ากฎหมายฟอกเงินมา

บงัคบัใช้ให้การกระท าความผิดเก่ียวกับอาวุธสงครามเป็นความผิดมูลฐาน ท าให้รัฐสามารถ

ติดตามริบทรัพย์สินทัง้หมดได้จากอาชญากร ไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนัน้จะมีการโอนย้าย อ า

พรางไปแล้วก่ีทอดก็ตาม หากอาชญากรไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ทรัพย์นัน้มาได้อย่างไร 

ถกูต้องตามกฎหมายหรือไม่ เงินหรือทรัพย์สินนัน้ก็จะถกูยึดหรืออายดัด้วยอ านาจของกฎหมาย

ฟอกเงิน 

(3) ก าหนดให้น ามาตรการริบทรัพย์ในทางแพ่งมาใช้ควบคู่กับการ

ด าเนินการในกฎหมายอ่ืนได้20 กรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดใดเป็น

ทรัพย์สินท่ีสามารถถูกด าเนินคดีได้ตามกฎหมายอ่ืนได้อยู่ก่อนแล้ว แต่ยงัไม่มีการด าเนินการ 

หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินจะเป็นประโยชน์

มากกวา่ ก็ให้ด าเนินการทางทรัพย์สินด้วยกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็น

มาตรการท่ีมีลักษณะช่วยเสริมกฎหมายอ่ืน เช่นเสริมการริบทรัพย์ด้วยวิธีการของกฎหมาย

อาญาปกตท่ีิหากไมส่ามารถริบทรัพย์ได้ทัง้หมด ก็สามารถน ากฎหมายฟอกเงินไปริบทรัพย์สินท่ี

เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดท่ีเหลือได้ทัง้หมด แม้ความผิดนัน้จะไม่มีผู้ ถูกลงโทษตามค า

พิพากษาในคดีอาญานัน้ก็ตาม 

(4) ก าหนดให้มีมาตรการริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิด

ในทางแพง่ กฎหมายฟอกเงินเป็นกฎหมายท่ีท าการริบทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด 

จากการสนบัสนนุ ช่วยเหลือการกระท าดงักล่าวด้วย หากศาลเช่ือว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ี

เก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด ศาลจะมีค าสัง่ให้ทรัพย์นัน้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยท่ีศาลอาจ

ไม่พิจารณาถึงว่าผู้ กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษตามความผิดมูลฐานนัน้ ๆ หรือไม่ ซึ่ง

                                                           
20 เร่ืองเดียวกนั. 
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มาตรการดงักล่าวเป็นการมุ่งท าลายเศรษฐกิจของของอาชญากรและกีดกันมิให้อาชญากร

สามารถน าเงินไปฟอกจนกลายเป็นเงินท่ีถกูกฎหมายได้ อนัเป็นการท าลายแรงจงูใจของอาชญา

กรมิให้น าเงินไปประกอบอาชญากรรมอ่ืนตอ่ไป 

(5) ก าหนดมาตรการลงโทษผู้ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ21 ผู้ พยายาม

กระท าความผิด หรือผู้สมคบเพ่ือกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งการกระท าความผิดฐานฟอก

เงินย่อมมีผู้ ร่วมกระท าผิดมากกว่า 1 คน เน่ืองจากจะต้องมีการแบ่งหน้าท่ีกันท าเพราะวิธีการ

ฟอกเงินในปัจจบุนัมีความซบัซ้อนขึน้มาก เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้ถกูตรวจจบัได้ง่าย กฎหมายจึงต้อง

ก าหนดให้ลงโทษผู้ มีสว่นร่วมทกุคนท่ีเก่ียวข้องในการฟอกเงิน ซึ่งได้แก่ผู้ช่วยเหลือสนบัสนนุการ

กระท าการฟอกเงินนัน่เอง โดยก าหนดโทษแก่ผู้ ท่ีให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุทัง้ก่อน ขณะ หรือ

หลงัการฟอกเงิน รวมไปถึงการชว่ยเหลือเพ่ือให้หลบหนี จดัหา อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ให้แก่

อาชญากร และรวมถึงผู้สมคบด้วย 

ข) กำรบังคับใช้กฎหมำยฟอกเงนิ 

วิธีการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นการตรวจสอบและติดตามร่องรอยของ

ทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถทราบรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สิน และประเมินคา่ทรัพย์สินท่ีจะริบได้ 

เชน่การตรวจสอบข้อมลูและรายงานธุรกรรม การตรวจค้นอาคารสถานท่ี ยานพาหนะท่ีมีเหตอุนั

ควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนเงิน ทัง้ยังเป็นการตรวจสอบหาวิธีการหลีกเล่ียงการตรวจสอบ

ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าท่ี และหากตรวจสอบพบทรัพย์สินก็สามารถยึดหรืออายดัทรัพย์สินไว้เพ่ือ

เป็นพยานหลกัฐานของคดีตอ่ไปได้ 

 

                                                           
21 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 104. 
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(2) การใช้วิธีการชัว่คราว เป็นวิธีการเพ่ือป้องกนัมิให้อาชญากรโอนย้าย 

จ าหนา่ยทรัพย์สินเพื่อหลบเล่ียงการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ วิธีการชัว่คราวนีเ้ป็นการป้องกนั

มใิห้เกิดผลเสียหายตอ่ทรัพย์สินท่ีจะริบได้ ซึง่ได้แก่การยบัยัง้ธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั  

(3) การใช้วิธีสืบสวนพิเศษ เน่ืองจากอาชญากรมีวิธีท่ีสลบัซบัซ้อนมาก

ขึน้ในการปิดบังซ่อนเร้นท่ีมาของเงินผิดกฎหมายและการกระท าความผิดของตน รวมทัง้

เทคโนโลยีท่ีพฒันามากขึน้ ท าให้การสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยวิธีธรรมดานัน้เป็นไป

ด้วยความล าบาก หรือบางกรณีไม่สามารถสืบหาได้ ดงันัน้จึงต้องอาศยัวิธีการสืบสวนคดีพิเศษ

ท่ีแตกต่างออกไปจากคดีธรรมดา เพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลกัฐานท่ีมีประสิทธิภาพ อาธิเช่น การ

ดกัฟังโทรศพัท์ 

(4) มาตรการริบทรัพย์ทางแพง่ เป็นอีกมาตรการหนึ่งนอกเหนือจากโทษ

ทางอาญาท่ีอาชญากรจะได้รับ คือการริบทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด โดยมีความ

แตกตา่งจากการยดึทรัพย์ทางอาญา เพราะเป็นการบงัคบัเอากบัตวัทรัพย์ คือสามารถเร่ิมต้นคดี

จากตัวทรัพย์สินและด าเนินการริบทรัพย์ได้โดยไม่จ าต้องมีตัวผู้ ต้องหาหรือ ไม่ผูกพันค า

พิพากษาในคดีอาญา (ถ้ามี) เป็นการลดกระบวนการริบทรัพย์ให้มีขัน้ตอนน้อยลงและใช้เวลา

เร็วขึน้  

(5) มาตรการเติมเต็มการริบทรัพย์ กรณีของทรัพย์ท่ีจะริบนัน้เป็น

ทรัพย์สิน ท่ีสามารถถูก ริบไ ด้ตามอ านาจของกฎหมายอ่ืน เช่นตามมาตรา 58 แห่ง

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีก าหนดว่ากรณีท่ีทรัพย์สินนัน้สามารถถกู

ด าเนินการได้ตามกฎหมายอ่ืน แตย่งัไม่มีการด าเนินการกบัทรัพย์สินตามกฎหมายนัน้ หรือการ

ด าเนินการตามกฎหมายตามกฎหมายฟอกเงินจะเป็นผลดีมากกว่า หรือการด าเนินการกับ

ทรัพย์สินตามกฎหมายอ่ืนไม่เป็นผล ก็ให้สามารถด าเนินการกับทรัพย์สินตามท่ีกฎหมายฟอก

เงินก าหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากกฎหมายอาญาท่ีมีอยู่นัน้ไม่สามารถริบทรัพย์ทัง้หมดท่ี
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เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดได้ กฎหมายฟอกเงินจะเข้ามาช่วยเติมเต็มขีดความสามารถ

ของกฎหมายให้สามารถริบทรัพย์ท่ีเหลือทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดมาได้ 

(6) มาตรการอ่ืน ๆ ได้แก่ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมา

บงัคบัใช้โดยอนโุลม โดยย่ืนตอ่ศาลแพ่งในการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สิน และน ากฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง่มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 

มาตรการต่าง ๆ เหล่านีจ้ะสัมฤทธ์ิผลได้ เม่ือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีริบเงิน

หรือทรัพย์สินนัน้ สามารถใช้อ านาจหน้าท่ีของตนได้อย่างไม่มีอปุสรรค และได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการประสานงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการด าเนินการกบัทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการ

กระท าผิดฟอกเงิน 

ค) หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยฟอกเงนิของไทยและต่ำงประเทศ 

(1) ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นองค์กรท่ี

ก าหนดวางแผนนโยบายและวางหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

รวมทัง้ติดตามก ากับดูแลการปฏิบตัิงานและการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินของประเทศ ซึ่ง

กรรมการของ ปปง. มีฐานะเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมาย แต่ในทางกลบักันก็มีความรับผิดทางอาญามากกว่าบุคคลทัว่ไปหากได้กระท า

ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินนี ้โดยต้องได้รับโทษเป็น 3 เทา่ของโทษท่ีก าหนดไว้22 
 

(2) ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสนบัสนนุข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ท่ีเคยมีส่วนเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินมาก่อน เพ่ือ

                                                           
22 วีระพงษ์ บญุโญภาสและคณะ. 2546. โครงการศกึษาปัญหาและอปุสรรคการด าเนินงานของส านกังานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีการบงัคบัใช้ในปัจจบุนั (รายงานฉบบัสมบรูณ์). กรุงเทพมหานคร: คณะ

รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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เป็นเบาะแสให้แก่คดีท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ ปปง. ในการด าเนินการริบ

ทรัพย์สินทางแพง่ 

(3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ท าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

โดยทัว่ไป เป็นองค์กรท่ีมีส่วนส าคญัมากท่ีสดุในระยะเร่ิมต้นคดี และการติดตามหาตวัผู้กระท า

ความผิดมาลงโทษ โดยการสืบหาความสมัพนัธ์ย้อนกลบัไปยงัความผิดมลูฐานท่ีก่อให้เกิดการ

ฟอกเงิน ต่อมามีการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมสืบสวนคดีฟอกเงิน หรือ สสง. ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือกนัระหวา่ง ปปง. และส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

(4) ส านักงานอยัการสูงสุด มีหน้าท่ีพิจารณาว่าคดีใดสมควรขึน้สู่ศาล

หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีมีอยู่ โดยจะต้องด าเนินการโดยเร็วและด้วยความเข้าใจ เพ่ือ

การด าเนินการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนศาลเป็นก าลงัส าคญัในการท่ีจะตดัสินว่าให้รัฐ

สามารถยึดทรัพย์ในคดีฟอกเงินนัน้ได้หรือไม่ รวมทัง้มีอ านาจในการอนญุาตหรือไม่อนญุาตให้

เจ้าพนกังาน ปปง. ใช้วิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวน เชน่การดกัฟังโทรศพัท์ เป็นต้น 

(5) FinCEN หรือ The Financial Crimes Enforcement Network เป็น

องค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการเงินของสหรัฐอเมริกา เพ่ือการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่จะชีใ้ห้เห็นถึงความผิดปกติ

ของการเงินซึง่อาจได้มาจากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย23 และออกกฎเกณฑ์เพ่ือควบคมุดแูลและ

ต่อต้านการฟอกเงิน หน่วยงานนีย้ังมีหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน เพ่ือคงไว้ซึ่งร่องรอย

ทางการเงิน หากในภายภาคหน้าเกิดคดีฟอกเงินขึน้ หน่วยงานนีส้ามารถหาข้อมลูเพ่ือบอกถึง

ร่องรอยทางการเงินท่ีบนัทกึไว้ได้ จงึเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนอยา่งมาก 

(6) AUSTRAC หรือ The Australian Transaction Reports and 

Analysis Center เป็นองค์กรของประเทศออสเตรเลีย ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน 

                                                           
23 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 3-33. 
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เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบงัคบัใช้กฎหมายฟอกเงินสามารถน าข้อมูลดงักล่าวไปใช้

เป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน โดยมีการก าหนดหน้าท่ีให้บคุคลต่าง ๆ เช่นหน้าท่ีในการ

รายงานธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งปัจจุบนัได้มีการท าบนัทึกความเข้าใจเร่ืองความ

ร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมลูธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 254724 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของไทยและ AUSTRAC ในการแลกเปล่ียนข้อมลูธุรกรรม

ทางการเงินเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในทางอาญาตามพระราชบญัญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 ท่ี

เป็นกฎหมายแม่บทใช้บังคับกับความช่วยเหลือท่ีเก่ียวกับการด าเนินการสืบสวน สอบสวน 

ฟ้องร้อง ริบทรัพย์สินและการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา รวมทัง้การฟอกเงิน 

(7) FATF หรือ Financial Action Task Force เป็นหน่วยงานท่ีเป็นผู้

ก าหนดมาตรฐานสากล เพ่ือตอ่ต้านการฟอกเงิน โดยใช้บงัคบักบัประเทศตา่ง ๆ มากกว่า 180 

ประเทศ ผ่านทางเครือข่ายทั่วโลกขององค์กรภูมิภาคท่ีเช่ือมโยงกับ  FATF25 ทัง้ยังเป็น

คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงินและเป็นหน่วยงาน

นานาชาติท่ีท าหน้าท่ีก าหนดโยบายท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศและ

การพฒันาและสง่เสริมนโยบายทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตเิพ่ือตอ่ต้านการฟอกเงินและ

การจดัหาเงินทนุการก่อการร้าย26  

                                                           
24 มติคณะรัฐมนตรี เลขที่ 10554 ลงวนัที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547. 
25 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, “ข้อก าหนดของ FATF รายงานส าหรับสื่อมวลชน,” วารสาร

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ม.ป.ป.): 2. 
26 สิงห์นอกระบบ, FATF เป็นใคร? ถึงจับประเทศไทยไปอยู่ในในรำยช่ือประเทศที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน

ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรสกัดกำรฟอกเงนิได้ [ออนไลน์], 17 กมุภาพนัธ์ 2555. แหลง่ที่มา 

http://www.oknation.net/blog/nfedlion/2012/02/17/entry-2 

http://www.oknation.net/blog/nfedlion/2012/02/17/entry-2
http://www.oknation.net/blog/nfedlion/2012/02/17/entry-2
http://www.oknation.net/blog/nfedlion/2012/02/17/entry-2
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(8) NCIS หรือ The National Criminal Intelligence Service ปัจจบุนั

เปล่ียนช่ือเป็น SOCA หรือ Serious Organise Crime Agency คือหน่วยงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินของสหราชอาณาจักร ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลทางอาชญากรรมท่ี

ร้ายแรงจากทัว่ประเทศและน ามาวิเคราะห์ เพ่ือเฟ้นหาบญัชีท่ีต้องสงสยั และส่งประเด็นดงักล่าว

ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการพร้อมติดตามผล27 ประเทศไทยได้ท าบนัทึกความเข้าใจ

เร่ืองความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ระหว่างส านกังาน ปปง. กบั NCIS ประเทศองักฤษ โดยได้ลงนามในบนัทึกความ

เข้าใจดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน พ.ศ. 254628 

 

ง) ประโยชน์และสิ่ งที่ ไ ด้ รับจำกพระรำชบัญญัติ ป้อง กันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 

(1) ประเทศไทยสามารถเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซึ่ง

อนุสัญญาดงักล่าวก าหนดมาตรการและแนวทางในการก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิด

อาญา การท่ีประเทศไทยตราพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนัน้เป็นการ

แสดงเจตนารมณ์ของไทยว่าต้องการเข้าเป็นภาคีในอนสุญัญาฉบบันี ้น ามาซึ่งความสมัพนัธ์อนั

ดีกบันานาประเทศ 

(2) ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน เม่ือประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนสุญัญาดงักล่าวแล้ว นัน่แสดง

ว่าประเทศไทยมีจุดยืนในการต่อต้านการฟอกเงิน และยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือกับนานา

ประเทศในการประสานงานด้านคดีฟอกเงิน 

                                                           
27 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 3-44. 
28 มติคณะรัฐมนตรี เลขที่ 12203 ลงวนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546. 
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(3) ท าให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากประเทศไทยเป็น

ประเทศการค้าเสรี ท าให้มีกระแสเงินจากตา่งชาติหลัง่ไหลเข้ามามากมาย แต่หากเงินเหล่านัน้

เป็นเงินผิดกฎหมาย จะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 

เพราะเม่ือเงินดงักลา่วเข้ามาในประเทศและถกูฟอกจนกลายเป็นเงินท่ีถกูกฎหมายแล้ว จะท าให้

เงินท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยมีความคลาดเคล่ือน เพราะมีเงินผิดกฎหมายเข้ามา

ปะปนด้วย น ามาซึ่งภาวะเงินเฟ้อในท่ีสุด ดังนัน้หากประเทศไทยน ากฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บงัคบั ก็จะสามารก าจดัเงินท่ีผิดกฎหมายนัน้ออกไปจากระบบ

เศรษฐกิจได้ น ามาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมีประสิทธิภาพของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศได้เพราะการประมาณการท่ีเกิดขึน้นัน้ค านวณจากเงินท่ีอยู่ในระบบ

เศรษฐกิจจริง ทัง้ยงัสร้างความเช่ือมัน่ต่อต่างประเทศอีกด้วยว่าท าการค้ากับประเทศไทยจะ

ปราศจากการฟอกเงินอยา่งแนน่อน 

(4) การตดัวงจรการประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากอาชญากรท่ีได้เงิน

มาจากการกระท าความผิดเม่ือน าเงินมาฟอกแล้ว จะน าไปเป็นทนุในการประกอบอาชญากรรม

อย่างอ่ืนอีก เพ่ือเป็นการตดัวงจรดงักล่าว จึงต้องท าลายสิ่งส าคญันัน่คือเงิน ให้อาชญากรไม่มี

เงินท่ีจะน าไปประกอบอาชญากรรมชนิดอ่ืนอีก 

(5) การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพ่ือปราบปรามการกระท า

ความผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะวิธีการฟอกเงินของอาชญากรมีความสลบัซบัซ้อน

มากขึน้ ยากท่ีกฎหมายท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจะควบคมุและติดตามป้องกนัการฟอกเงินได้ทกุวิถีทาง 

แตเ่ม่ือกฎหมายฟอกเงินมีอานุภาพในการริบเงินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดทัง้หมด แสดง

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีมีความเข้มข้นรุนแรง และสามารถต่อสู้กับอาชญากรได้

อยา่งแนน่อน29 

                                                           
29 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 51. 
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จากท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าการฟอกเงินคือการท าให้เงินท่ีได้มาจากการกระท า

ความผิดกลายเป็นเงินท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีการบญัญัติความผิดตามกฎหมาย

ฟอกเงินให้มีลกัษณะพิเศษ คือเป็นความผิดอาญาฐานใหม่ และเป็นความผิดสากล ท่ีลงโทษ

ผู้กระท าความผิดทัง้ผู้ ท่ีเป็นตวัการ ผู้สนบัสนุน ผู้ช่วยเหลือ ผู้พยายาม รวมถึงผู้สมคบกันเพ่ือ

ฟอกเงิน และก าหนดโทษท่ีรุนแรงต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีกระท าความผิดตามกฎหมายฉบับนี ้และ

ก าหนดมาตรการเพ่ือด าเนินการกบัผู้กระท าตามกฎหมาย ดงันี ้

(1) มาตรการทางอาญา คือ ลงโทษผู้ กระท าความผิดทัง้ผู้ ท่ีเป็นตัวการ 

ผู้สนบัสนนุ ผู้ชว่ยเหลือ ผู้พยายาม ผู้สมคบ โดยมีเจตนาพิเศษเพ่ือซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งท่ีมา

ของทรัพย์สินนัน้ หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะ หรือก าลงักระท าความผิดมิให้ต้องรับ

โทษหรือให้รับโทษน้อยลงในความผิดมลูฐาน หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิด อ าพราง

ลกัษณะท่ีแท้จริง การได้มา แหล่งท่ีตัง้จ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบั

การกระท าความผิด30 

(2) มาตรการทางแพ่ง คือ การด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท า

ความผิดนัน้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งก าหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นมาตรการท่ีมีความแตกต่างจากการริบทรัพย์ทาง

อาญา คือสามารถเร่ิมต้นคดีได้จากตวัทรัพย์สินโดยไม่ต้องมีตวัผู้ ต้องหา ไม่ผูกพันกับผลค า

ตัดสินของคดีอาญา (ถ้ามี) และสามารถใช้บังคับย้อนหลังได้โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวนีร้วมไปถึงดอกผลด้วย ผู้ ใดอ้างตนเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ดงักล่าวจะตกเป็นผู้ มีภาระการพิสูจน์ถึงความบริสุทธ์ิของทรัพย์สินนัน้ และอัยการไม่จ าต้อง

ด าเนินการพิสจูน์ถึงความผิดของผู้ถกูกล่าวหาจนสิน้สงสยัว่าเป็นผู้กระท าผิดจริงจึงจะสามารถ

ด าเนินการกบัทรัพย์สินได้ 

                                                           
30 สวุนีย์ แสวงผล, “การด าเนินการกบัทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน,” เอกสารในการประกอบการบรรยาย เสนอที่

ส านกัตรวจสอบและวิเคราะห์ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ม.ป.ป. (เอกสารไมต่ีพิมพ์เผยแพร่) 
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(3)  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนัน้ให้อ านาจสถาบัน

การเงินในการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีเข้ามาในระบบได้โดยไม่ต้องมีผู้ ใดกระท าความผิด และหาก

สถาบนัการเงินพบธุรกรรมใดท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั ก็มีอ านาจเข้าตรวจสอบธุรกรรมดงักล่าวได้ 

และรายงานมายงัส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินทนัที 

(4) ในกรณีท่ีเกิดการกระท าความผิดฐานฟอกเงินขึน้ เม่ือคดีถกูน าขึน้สู่ศาล 

และคดีมีมลู คือผู้ ท่ีอ้างตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีถกูฟ้องนัน้ไม่สามารถชีแ้จงท่ีมาของทรัพย์สิน

เหลา่นัน้ได้ ศาลมีอ านาจยดึและอายดัทรัพย์สินท่ีถกูกลา่วอ้างวา่เป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัการ

กระท าความผิดไว้ได้เป็นการชัว่คราว โดยมิต้องพิสจูน์จนสิน้สงสยัว่าจ าเลยกระท าความผิดจริง

หรือไม ่เพ่ือเป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัใินการป้องกนัมิให้จ าเลยโอนย้ายทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่

บคุคลภายนอกเพ่ือเป็นการอ าพรางปกปิดความผิด 

(5) กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ซ า้ซ้อนกบักฎหมายอ่ืน

ท่ีมีอยู่แล้ว เพราะกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนัน้ มุ่งเน้นไปท่ีทรัพย์สินท่ี

เก่ียวกับการฟอกเงิน ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฎว่าทรัพย์สินดังกล่าว ได้มาจากการกระท า

ความผิดอ่ืน ก็ต้องด าเนินการตามกฎหมายนัน้ไป และจดุประสงค์ท่ีส าคญัของกฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินนัน้คือการท าลายระบบเศรษฐกิจของอาชญากร เพ่ือตดัวงจรเงิน

สนบัสนนุองค์กรอาชญากรรม เม่ือองค์กรอาชญากรรมขาดเงินทนุ ก็ไม่สามารถด าเนินการท่ีผิด

กฎหมายอ่ืน ๆ ได้อีก 

 

2.2 กำรค้ำอำวุธสงครำม 

การค้าขายอาวุธสงครามเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อ

ปี  ซึ่งแต่เดิมการค้าอาวุธนัน้เป็นไปเพ่ือเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลต่าง ๆ สนบัสนุนให้มี
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การผลิตอาวุธเพ่ือใช้ป้องกันประเทศของตนและส่งออกเพ่ือเพิ่มอ านาจในเวทีโลก 31 ในขณะท่ี

การค้าโลกขยายตัวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ การค้าอาวุธสงครามก็เข้ากระแสโลกาภิวัฒน์ตามไป

ด้วย ประเทศต่าง ๆ จ าเป็นต้องสะสมอาวุธสงคราม  หรือบางประเทศมีสงครามกลางเมืองท่ี

ตอ่สู้กนัด้วยอาวธุสงคราม  ผู้น าเผด็จการเน้นการเพิ่มก าลงัทหารให้แข็งแกร่งเพ่ือรักษาสถานะ

ของตนเอง  นอกจากนัน้ ยังเกิดสงครามการก่อการร้ายทั่วโลก  ดงันัน้  ทัง้ผู้ ก่อการร้ายและ

รัฐบาลจึงต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึน้  ด้วยเหตุนีท้ าให้อาวุธขนาดเล็กยังขายได้ดีและ

น าไปสูค่วามขดัแย้งกนัเพิ่มขึน้  ในความขดัแย้งเหล่านี ้ ร้อยละ 80 ของการสญูเสียเป็นพลเรือน 

และร้อยละ 90 ของผู้สญูเสียเหล่านีเ้กิดจากอาวธุสงครามขนาดเล็ก การจบักมุกลุ่มอาชญากร

ในเม็กซิโก ยึดอาวุธได้จ านวนมาก ด้วยเหตุนี ้  สหภาพยุโรปจึงมีความพยายามท่ีจะออกกฎ

เกณท์การค้าอาวธุสงครามเพ่ือไม่ให้แพร่หลายจนตกไปอยู่ในมือของกลุ่มกบฎ  กลุ่มอาชญากร 

ฯลฯ  แต่ก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จ แต่ละประเทศใช้งบประมาณทางการทหารร้อยละ 20-30 

จดัซือ้อาวธุยทุโธปกรณ์ให้กองทพั แตล่ะปีประเทศตา่ง ๆ ได้ท าสญัญาซือ้ขายอาวธุสงครามรวม

มลูคา่ 30,000-35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ทัง้นีไ้ม่นบัรวมการลักลอบซือ้ขายอาวธุสงครามซึ่งมี

มลูคา่มหาศาล โดยประเทศท่ีขายอาวธุสงครามรายใหญ่ท่ีสดุโดยใช้สถิติระหว่างปี 2541-2548 

คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ ขายรายใหญ่ท่ีสุดในโลก (ตามท่ีมีการตกลงซือ้ขายอย่างเป็น

ทางการ) โดยมีสว่นแบง่ตลาดโลกร้อยละ 36 

 ภายหลังช่วงสงครามเย็นมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของจ านวนผู้ผลิตและค้าอาวุธมี

มากขึน้ และท่ีส าคญัประเทศก าลงัพัฒนาอย่างแอฟริกาใต้ได้เข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาด

การค้าอาวุธ32  ส่วนความเปล่ียนแปลงในด้านของผู้ ซือ้นัน้จากเดิมผู้ ซือ้อาวุธจะเป็นประเทศท่ี

                                                           
31  ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน. 2556, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่ง

ประเทศที่เก่ียวข้องกบัประเดน็การแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุ

เบาและอาวธุชนิดอื่น ๆ. กรุงเทพมหานคร, หน้า 1. 
32 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 2. 
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พฒันาแล้ว กลับกลายเป็นประเทศท่ีก าลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง

อยา่งเชน่แอฟริกาใต้33  

การค้าอาวุธแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนัน้ยงัมีเส้นแบ่งท่ีไม่ชดัเจน อาวุธท่ีผิด

กฎหมายจ านวนมากเคยมีการขายอย่างถูกกฎหมายมาก่อน สิ่งท่ีท าให้มีปัญหาเพิ่มขึน้ในการ

ควบคุมการค้าอาวุธปืนเล็กและอาวุธเบาคืออาวุธเหล่านีผ้ลิตได้ค่อนข้างง่าย ขณะท่ีการผลิต

อาวธุท่ีซบัซ้อนกว่าอย่างรถถงั เคร่ืองบิน และเรือรบ จ ากดัอยู่แคป่ระมานสิบสองประเทศ แตมี่

ผู้ผลิตอาวุธเบาในเวลานีม้ากกว่า 300 รายใน 50 ประเทศ การท่ีมีผู้ผลิตอาวุธยิงจ านวนมาก

และเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ การผลิตนีไ้ม่เพียงแต่ท าให้คลังแสงของประเทศใหญ่ขึน้ แต่ยังช่วยเพิ่ม

โอกาสในการจดัหาอาวุธให้กับกองก าลงัอาสาสมคัร กลุ่มกบฏ และองค์การอาชญากรรมได้

อยา่งง่ายขึน้อีกด้วย 

รัฐบาลทัว่โลกได้พิจารณาถึงวิธีท่ีจะต่อสู้กับการค้าอาวุธปืนเล็กแบบผิดกฎหมายซึ่งมี

การพิจารณาเร่ืองนีใ้นสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีการเขียนรายงานให้ข้อเสนอแนะและ

รับรองมติ อย่างไรก็ตามการเพ่งเล็งเฉพาะการค้าอาวุธในตลาดมืดเพียงอย่างเดียวนัน้

หมายความว่าผู้ ค้าอาวุธรายใหญ่ท่ีสุด คือรัฐบาลตา่ง ๆ เองนัน้ไม่ถกูตรวจสอบ ท าให้มีการ

ค้าขายอาวธุกนัอยา่งปราศจากลไกควบคมุ ซึ่งประเทศไทยเองได้ตระหนกัในปัญหานีเ้ช่นกนั จึง

เห็นควรในการก าหนดมาตรการในการป้องกันมิให้อาวุธท่ีซือ้ขายกันนีต้กอยู่ในมือของกลุ่ม

อาชญากรรม34 ซึง่มาตรการในการควบคมุอาวธุท่ีประเทศไทยได้เข้าป็นภาคีสมาชิก ได้แก่ 

 

                                                           
33  Ron Smith and Bernard Udis, “New Challenges to Arms Export Control,” in Paul Levine and Ron 

Smith, eds. (2003). Arm Trade, Security Conflict, page 94-110. 
34 ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

เก่ียวข้องกบัประเด็นการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุเบาและ

อาวธุชนิดอื่น ๆ, หน้า 4. 
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1) แผนกำรปฏิบัติกำรสหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน ปรำบปรำมและ

ขจัดกำรค้ำอำวุธขนำดเล็กและเบำอย่ำงผิดกฎหมำยในทุกรูปแบบ หรือ United Nations 

Program of Action on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its As-

pects: PoA) แผนการฉบบันีเ้ป็นข้อตกลงระหวา่งประเทศหลกัในการควบคมุการขนส่งอาวธุเล็ก 

ควบคมุนายหน้าค้าอาวธุปืนขนาดเล็ก ตดัการคลงัอาวธุยทุธภณัฑ์ และประทบัรอยและติดตาม

รอยอาวธุเล็ก35 ประเทศท่ีเข้าเป็นภาคีจะต้องส่งเสริมให้ประเทศมีนโยบายในการควบคมุอาวธุ

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ออกข้อบงัคบัห้ามผลิตและลกัลอบขนอาวุธ ลงโทษผู้ผลิตและค้า

อาวธุเถ่ือน และอ่ืน ๆ แตแ่ผนการฉบบันีไ้มไ่ด้ตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นท่ีว่า ตลาดการค้าอาวธุท่ี

ถกูกฎหมายคือต้นก าเนิดของการค้าอาวธุเถ่ือน ซึง่การมิได้กล่าวถึงข้อเหล่านี ้ท าให้บางประเทศ

ไม่ได้จ ากัดการใช้อาวุธอย่างจริงจังดงัเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา 36 โดยประเทศท่ีประสบ

ความส าเร็จมากท่ีสดุในแผนการนี ้คือประเทศบราซิล โดยสามารถท าลายอาวธุปืนได้มากกว่า 

450,000 ชิน้ ซึ่งเป็นอตัราท่ีลดลงครัง้แรกในรอบ 12 ปีของบราซิล37 ส่วนประเทศไทยได้

ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาวธุภายในประเทศเข้มงวดขึน้เช่นกนั แตย่งัไม่สามารถ

ควบคมุพ่อค้าคนกลางในการค้าอาวุธได้ เพราะลกัษณะของการค้าอาวุธเถ่ือนนัน้ ตวัอาวุธไม่

จ าเป็นท่ีจะต้องถูกขนย้ายเข้ามาในประเทศท่ีพ่อค้าคนกลางอาศัยอยู่ ท าให้ปัจจุบนัยังไม่มี

วิธีการในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว38 

 

                                                           
35 Saferworld, UN Program of Action [online], 2012.  Available from: www.saferworld.org.uk/what/un-

programme-of-action- 
36 Peters, Small Arms and Light Weapons: Making the UN Programme of Action Work [online] 2006, 

Available from: www.acronym.org.uk/dd/dd82/82rp.htm 
37 Ibid. 
38 ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

เก่ียวข้องกบัประเด็นการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุเบาและ

อาวธุชนิดอื่น ๆ, หน้า 47. 

http://www.saferworld.org.uk/what/un-programme-of-action-
http://www.saferworld.org.uk/what/un-programme-of-action-
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2) พิธีสำรต่อต้ำนกำรผลิตและลักลอบค้ำอำวุธปืน ชิน้ส่วน  และอุปกรณ์ 

และเคร่ืองกระสุนโดยผิดกฎหมำย เป็นบทบญัญัติท่ีเก่ียวกบัการลกัลอบค้าอาวธุโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย (Illicit Trafficking) ซึง่ในพิธีสารฯ ข้อ 3 (e) บญัญตัวิา่  

“การลกัลอบค้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงการน าเข้า การส่งออก การ

ไดม้า การขาย การส่ง การเคลือ่นยา้ยหรือการเปลีย่นมือของอาวธุปืน ช้ินส่วนและอปุกรณ์ และ

เคร่ืองกระสนุปืน จากหรือข้ามพรมแดนของรัฐภาคีหน่ึงไปยงัอีกรัฐภาคีหน่ึง ซ่ึงรัฐใดรัฐหน่ึงนัน้

มิได้มีการอนญุาตตามที่ได้ระบุไว้ในพิธีสารนี้ หรืออาวธุเหล่านัน้มิได้ท าเคร่ืองหมายให้ถูกต้อง

ตามทีร่ะบไุวใ้นข้อ 8 แห่งพิธีสารนี”้  

บทบญัญัติดงักล่าวเป็นการก าหนดเง่ือนไขทางกฎหมายของการลักลอบค้า

อาวธุปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การกระท าโดยมิได้รับอนญุาตและ มิได้ท าเคร่ืองหมาย

ให้ถกูต้องตามท่ีระบใุนพิธีสาร39 โดยเนือ้หาสาระท่ีส าคญัของพิธีสารฯ ฉบบันี ้ก าหนดว่าการค้า

อาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมายนัน้ หมายถึง “การน าเข้า ส่งออก ได้มา ขาย ส่ง เคล่ือนย้าย 

หรือเปล่ียนมือของอาวธุปืนฯ จากหรือข้ามพรมแดนของรัฐหนึ่งไปยงัอีกรัฐหนึ่ง”  ซึ่งนิยามค าว่า

การค้าแห่งพิธีสารฯ ฉบบันีเ้น้นในส่วนของการส่งผ่านอาวุธปืนข้ามพรมแดนประเทศ ซึ่งคือ

การค้าอาวุธระหว่างประเทศนั่นเอง40 ซึ่งการกระท าในลักษณะ “ลักลอบค้า” ในพิธีสารได้

บญัญัติว่าคือกิจการใด ๆ ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายอาวุธจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง 

รวมถึงการน าเข้า ส่งออก และขนย้ายผ่าน เป็นการท่ีพิธีสารฯ ให้ความส าคญักับการควบคุม

อาวธุท่ีพ้นจากเขตอ านาจของรัฐหนึง่เข้าสูเ่ขตอ านาจของอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการควบคมุดแูล

อาวธุเหล่านัน้ให้ดี อาวธุดงักล่าวก็จะหลดุออกจากระบบควบคมุของรัฐนัน้ ท าให้อาวธุดงักล่าว

                                                           
39 เรณู สหุทัยกุล, “ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีของพิธีสารต่อต้านการผลิตและลกัลอบค้าอาวธุปืน ชิน้ส่วน

อปุกรณ์ และเคร่ืองกระสนุโดยผิดกฎหมาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขากฎหมายระหวา่งประเทศ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553). 

40 วันชยั รุจนวงศ์, รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ(ระยะที่ 2), หน้า 14. 
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กลายเป็นอาวุธท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งอาจถกูน าไปใช้ในกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่ความมัน่คงของรัฐ

ได้41 

พิธีสารฯ นีใ้ห้ความส าคญักับรูปแบบของการค้าอาวุธสงครามท่ีกระท าโดย

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้รัฐภาคีสมาชิกบัญญัติกฎหมาย

ก าหนดให้การค้าอาวธุสงครามท่ีผิดกฎหมายนัน้เป็นความผิดอาญา เพราะการลกัลอบค้าอาวธุ

สงครามนัน้ได้ทวีความรุนแรงมากขึน้ และขยายวงกว้างมากขึน้จนยากแก่การป้องกันและ

ปราบปราม กล่าวโดยสรุปคือ พิธีสารฯ ฉบบันีเ้ป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์

ร่วมกนัในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีสมาชิก ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน

ในด้านต่าง ๆ เช่นความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีกับขบวนการลกัลอบค้า

อาวธุ การยดึและอายดัทรัพย์สินท่ีได้มาเน่ืองจากการกระท าความผิด การให้ความช่วยเหลือใน

เร่ืองเทคนิคการสืบสวนสอบสวน และแลกเปล่ียนขา่วสารข้อมลูระหวา่งกนัอีกด้วย42 

 
3) สนธิสัญญำกำรค้ำอำวุธ หรือ Arms Trade Treaty (ATT) เป็นสนธิสญัญา

ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัและก าจดัการค้าอาวธุสงครามท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย43 และสร้าง

กฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศเพ่ือควบคมุการค้าอาวธุให้มีมาตรฐานสากล และป้องกนัมิให้อาวธุตก

ไปอยูใ่นการครอบครองของขบวนการก่อการร้าย44 โดยมีการก าหนดหน้าท่ีส าคญัท่ีประเทศไทย

ซึ่งเป็นรัฐภาคีนัน้จะต้องประเมินความเส่ียงในทุกครัง้ท่ีมีการส่งออกอาวุธว่าเป็นการส่งออก

อาวธุท่ีสง่เสริมสนัตภิาพหรือบอ่นท าลายสนัตภิาพระหวา่งประเทศ45 ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกนัมิ

                                                           
41 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 15. 
42 ประธาน วฒันวาณิชย์ “รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)”, หน้า 20-22. 
43 หนงัสือที่ กห.0404/13277 ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2550. 
44 ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

เก่ียวข้องกบัประเด็นการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุเบาและ

อาวธุชนิดอื่น ๆ, หน้า 64. 

45 ข้อบทที่ 7 แหง่สนธิสญัญาการค้าอาวธุ (Arms Trade Treaty: ATT). 
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ให้อาวุธตกอยู่ในความครอบครองของอาชญากร46 มาตรการท่ีส าคญัอีกข้อคือ มาตรการ

ควบคมุนายหน้าค้าอาวธุ (brokering)47 ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคมุการค้าของนายหน้าค้า

อาวธุ ซึ่งอาจรวมถึงการก าหนดให้มีการขึน้ทะเบียนนายหน้าค้าอาวธุ หรือการขอรับใบอนญุาต

ก่อนท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนายหน้าค้าอาวธุ 

 

2.3 มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรค้ำอำวุธของไทย 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุการค้าอาวธุในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยราชการ

และกองทพั โดยเฉพาะราชการทหาร จะกระท าโดยผ่านขัน้ตอนท่ีเป็นพิธีการ เช่น การซือ้อาวุธ

จากตา่งประเทศ สว่นหนว่ยราชการจะท าการซือ้ขายอาวธุสงครามโดยการด าเนินการ FMS หรือ 

Foreign Military Sale คือการซือ้ขายอาวธุท่ีกระท าระหวา่งรัฐบาลด้วยกนั โดยหน่วยงานของรัฐ

จะด าเนินการในการซือ้ขายอาวุธระหว่างประเทศทัง้หมดท่ีเก่ียวกับกองทัพ ซึ่งการซือ้ขาย

ดงักล่าวกระท าโดยอาศยัอ านาจตามค าสั่งของคณะปฏิรูปฉบบัท่ี 37 ประกอบกับพระราช

กฤษฎีกาควบคมุการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรซึ่งอาวธุยทุธภณัฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม 

พ.ศ. 2535 ซึง่การซือ้ขายจะต้องลงทะเบียนอาวธุ มีการตรวจภาษีผา่นดา่นโดยการเก็บภาษีจาก

ผู้ขายซึง่จะต้องมีใบอนญุาตในการน าออกในการอนญุาตผ่านแดนกรณีท่ีจะต้องมีการผ่านแดน

ไปประเทศอ่ืน และใบสัง่สินค้า โดยหน่วยงานท่ีดแูลการน าเข้าและส่งออกอาวุธนีคื้อ กรมการ

อุตสาหกรรมทหาร48 ส่วนการควบคมุการส่งอาวุธผ่านแดนของส่วนราชการนัน้จะต้องปฏิบตัิ

ตามพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว โดยจะต้องได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

                                                           
46 ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

เก่ียวข้องกบัประเด็นการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุเบาและ

อาวธุชนิดอื่น ๆ, หน้า 64. 
47 ข้อบบที่ 10 แหง่สนธิสญัญาการค้าอาวธุ (Arms Trade Treaty: ATT). 
48 ดามร ค าไตรย์, “ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัมาตรการในการควบคมุอาวธุขนาดเล็ก

และอาวธุเบา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546).  
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การควบคมุการโอนอาวุธของหน่วยราชการนัน้ เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 ซึ่ง

ก าหนดว่าเจ้าหน้าท่ีในกองทัพหรือส่วนราชการสามารถซือ้อาวุธได้ในราคาถูกโดยได้ลดส่วน

ภาษี และมีก าหนดห้ามโอนอาวธุใน 5 ปีแรก โดยจะต้องสัง่ซือ้ผ่านหน่วยงานโดยเสนอช่ือของผู้

สัง่ไปด้วย49 ซึ่งการโอนนัน้จะท าได้เฉพาะบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีสามารถมีและใช้อาวุธได้ตาม

กฎหมายเท่านัน้ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเก่ียวกับความผิดท่ีเก่ียวกับอาวุธปืนนัน้ มี

ขอบเขตท่ีมุง่เน้นควบคมุการมีและใช้อาวธุปืนภายในประเทศเทา่นัน้50 

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธสงคราม ในท่ีนีผู้้ เ ขียนจะอธิบาย

รายละเอียดส าคญัของกฎหมายก่อน เพ่ือให้เข้าใจว่ากฎหมายแตล่ะฉบบัมีสาระค าคญัอย่างไร 

และจะโยงเข้าเร่ืองของการฟอกเงินในล าดับต่อไป ซึ่งกฎหมายดังกล่าวแบ่งเป็นกฎหมายท่ี

ควบคมุอาวธุสงครามของพลเรือน และของทางราชการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ก) พระรำชบัญญัตอิำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทยีมอำวุธปืน พ.ศ. 2490 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี ้คือ เน่ืองจากปัจจุบนัมีการน า

อาวธุท่ีใช้เฉพาะในการสงครามหรืออาวธุท่ีกฎหมายไมอ่นญุาตให้มีและใช้ มาใช้ในการประกอบ

อาชญากรรมเพิ่มขึน้เป็นล าดบั ซึ่งอาวุธดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการท าลายล้างสงู ก่อให้เกิด

ความหวาดกลัวแก่ประชาชน ประกอบกับกฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัก าหนดโทษผู้ มีและใช้

อาวุธดังกล่าวไว้ต ่า ดังนัน้ เ พ่ือปราบปรามผู้ ครอบครองอาวุธเหล่านี ใ้ห้สิ น้ไป สมควร

                                                           
49 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 233 
50 วนัชยั รุจนวงศ์, “รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ (ระยะที่ 2)” (สถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสงูสดุ, 2548), หน้า 22. 



36 

 

เปล่ียนแปลงบทก าหนดโทษเสียใหม่และยกเว้นโทษให้แก่ผู้ มีอาวุธดงักล่าวท่ีน าอาวธุนัน้  ๆ มา

มอบให้แก่นายทะเบียนท้องท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันีิ ้51 

พระราชบญัญัตินีไ้ด้บญัญัติความผิดเก่ียวกับอาวุธปืนไว้เก่ียวกับการ ท า โดย

มิได้รับอนญุาต, ซือ้ โดยมิได้รับอนญุาต, มี โดยมิได้รับอนญุาต, ใช้ โดยมิได้รับอนญุาต, สัง่ เข้า

มาจากนอกราชอาณาจกัรโดยมิได้รับอนญุาต และน าเข้ามาจากนอกราชอาณาจกัรโดยมิได้รับ

อนุญาต ความผิดทัง้ 6 ประการดงักล่าว แม้เพียงเก่ียวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนหรือ

เคร่ืองกระสนุก็เป็นความผิดแล้ว  

กฎหมายฉบับนีเ้ป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมอาวุธของพลเรือน มีการ
บญัญัติความผิดในส่วนของการน าเข้า หรือสัง่ซือ้อาวุธตามความหมายของพระราชบญัญัตินี ้
เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนญุาต โดยหากจะท า ประกอบ ซ่อมแซม เปล่ียนลกัษณะ 
สัง่ น าเข้า มีหรือจ าหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้าก็ต้องขอใบอนุญาต
จากนายทะเบียนด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าบคุคลใดก็ตามท่ีประสงค์จะสัง่ หรือน าเข้าอาวุธ
เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน 
วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบบันีคื้อการควบคุมอาวุธสงคราม เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตามความหมายของพระราชบญัญัตินี ้ให้อยู่ในความดแูล
ของกฎหมายและรัฐบาล โดยในการน าเข้าซึ่งอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสนุปืน ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็น
หนงัสือและสง่มอบอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสนุปืนไว้แก่พนกังานศลุกากร ณ ดา่นแรกท่ีมาถึงจาก
นอกราชอาณาจักร เม่ือพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนไว้แล้ว ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงันายทะเบียนท้องท่ี  เพ่ือตรวจสอบว่าอาวุธดงักล่าว
ได้รับอนญุาตให้น าเข้ามาหรือไม่ หากนายทะเบียนตรวจพบว่ายงัไม่เคยมีการขออนญุาตน าเข้า
อย่างถกูต้อง อาวธุดงักล่าวก็จะถกูส่งกลบัไปยงัประเทศต้นทาง แต่หากตรวจพบว่าได้มีการขอ
อนญุาตน าเข้าอาวธุอยา่งถกูต้องแล้ว ก็จะด าเนินการให้ผู้น าเข้ามารับอาวธุดงักล่าวได้ และต้อง

                                                           
51 หมายเหต ุแหง่พระราชบญัญัติอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบบัที่ 

9) พ.ศ. 2543. 
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น าอาวธุท่ีน าเข้าดงักล่าว ไปจดทะเบียนกบันายทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับอาวุธ
ไปจากนายทะเบียน 

การค้าอาวุธนัน้ อาจถูกก าหนดช่วงเวลาท่ีสามารถจ าหน่ายอาวุธได้ โดยนาย
ทะเบียนอาจก าหนดไว้ในใบอนุญาตก็ได้ และผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดท าบัญชีอาวุธตามท่ี
กฎกระทรวงก าหนด และต้องรับผิดชอบรักษาอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีมีอยู่ให้ตรงกับ
บญัชีดงักล่าวด้วย และห้ามจ าหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลผู้ ไม่มีใบอนญุาตเก่ียวกับอาวธุและต้อง
ท าการต่ออายุใบอนุญาตทุก ๆ 1 ปี ซึ่งหากบุคคลใดท่ีไม่ต่ออายุใบอนุญาต จะต้องจ าหน่าย
อาวธุออกจากความครอบครองของตนหรือส่งออกเสียให้หมดภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่
วนัท่ีใบอนญุาตหมดอาย ุ

พระราชบญัญตัอิาวธุปืนฯ มิได้ให้ค าจ ากดัความของการจ าหน่ายอาวธุไว้ จึงต้อง

ศกึษาเทียบเคียงจากกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้ได้ค านิยามศพัท์และความชดัเจนครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 

โดยค าว่า “จ าหน่าย” อาจหมายถึงการจ่าย แจก แลกเปล่ียน ให้ ซึ่งบญัญัติอยู่ในมาตรา 4 แห่ง

พระราชบญัญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 สรุปได้ว่า การจ าหน่ายอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสนุ

ปืนเพ่ือการค้านัน้ เป็นการด าเนินการกระบวนการขาย แจก จ่าย แลกเปล่ียน ให้ ซึ่งอาวุธปืน

หรือเคร่ืองกระสนุปืน เพ่ือเป็นการแสวงหาผลก าไร ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะตา่ง ๆ  ดงันัน้กิจการดงักล่าวจึงต้องถกูควบคมุมิให้บคุคลทัว่ไปด าเนินการได้โดยเสรี 

จงึก าหนดมาตรการควบคมุบคุคลท่ีจะจ าหนา่ย และบคุคลท่ีจะซือ้อาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสนุปืน 

ท่ีจะต้องได้รับอนญุาตจากนายทะเบียนและไมเ่ป็นบคุคลต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้52 

พระราชบญัญัติฉบบันีเ้ป็นมาตรการท่ีมีประโยชน์มากส าหรับการควบคุมมิให้

อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ตกอยู่ในความครอบครองของขบวนการก่อการร้าย เพราะผู้

จ าหนา่ยต้องขายอาวธุให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีมีใบอนญุาตให้ซือ้ได้เท่านัน้53 
                                                           

52 วนัชยั รุจนวงศ์, รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ (ระยะที่ 2), หน้า 41-42. 

53 ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

เก่ียวข้องกบัประเด็นการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุเบาและ

อาวธุชนิดอื่น ๆ, หน้า 72. 
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ข) พระรำชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 

เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี ้คือ ยุทธภัณฑ์ (ตามท่ีนิยามใน

กฎหมาย) เป็นสิ่งท่ีอาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ซึ่งอาจส่งผลตอ่ความมัน่คงของรัฐ 

หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน จงึต้องมีการควบคมุยทุธภณัฑ์เพ่ือป้องกนัเหตดุงักล่าว  

พระราชบัญญัตินีไ้ด้บัญญัติความผิดเก่ียวกับอาวุธปืนไว้ว่าการจะสั่งเข้ามา 
น าเข้า ผลิต หรือมีไว้ซึ่งยทุธภณัฑ์ จะต้องได้รับอนญุาตจากปลดักระทรวงกลาโหม และก าหนด
หลักเกณฑ์ในการท่ีไม่อนุญาตให้บุคคลบางประเภทมีสิทธิสั่งเข้ามา น าเข้า ผลิต หรือมีไว้ซึ่ง
ยทุธภณัฑ์ ซึง่ประเภทของใบอนญุาต54ได้แก่ 

1. ใบอนญุาตสัง่เข้ามา โดยคุ้มกนัถึงผู้น าเข้ามาซึ่งยทุธภณัฑ์ตามใบอนญุาตสัง่

เข้ามาด้วย 

2. ใบอนญุาตน าเข้ามา 

3. ใบอนญุาตผลิต 

4. ใบอนญุาตมี 

ใบอนุญาตดงักล่าวมีอายุตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกิน 1 ปีนบัจาก

วนัท่ีออกใบอนญุาต และจะต้องท าการต่ออายใุบอนญุาตก่อนครบก าหนดอายใุบอนุญาตเดิม

โดยผู้ ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งสถานท่ีเก็บรักษายุทธภัณฑ์นัน้ให้ปลดักระทรวงกลาโหมทราบ 

และปลดักระทรวงกลาโหมมีอ านาจสัง่ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บยทุธภณัฑ์

ได้หากเห็นว่าสถานท่ีดงักล่าวมีความไม่เหมาะสม การท่ีกระทรวงกลาโหมจะต้องพิจารณาว่า

สถานท่ีเก็บยุทธภัณฑ์นัน้มีความเหมาะสมหรือไม่นัน้เพ่ือป้องกันกรณีท่ีหากสถานท่ีเก็บ

ยทุธภณัฑ์มีความเส่ียงตอ่การถกูลกัลอบน าอาวธุออกไปจ าหน่าย หรือขนออกนอกประเทศแล้ว

ยทุธภณัฑ์นัน้อาจจะตกอยูใ่นความครอบครองของผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรข้ามชาตไิด้55 

                                                           
54 มาตรา 17 แหง่พระราชบญัญัติควบคมุยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530. 
55 มาตรา 19 แหง่พระราชบญัญัติควบคมุยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530. 
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พระราชบญัญตันีิย้งัก าหนดให้ผู้น าเข้ายทุธภณัฑ์ต้องแจ้งเป็นหนงัสือและส่งมอบ

ยุทธภัณฑ์ไว้แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านท่ีแรกมาถึงจากนอกราชอาณาจักร เม่ือพนักงาน

ศลุกากรได้รับหนงัสือแจ้งและรับมอบยุทธภณัฑ์ไว้แล้ว ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัปลดักระทรวง

กลาโหม เพ่ือตรวจสอบว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาหรือไม่ หาก

ปลดักระทรวงกลาโหมตรวจพบว่ายงัไม่เคยมีการขออนุญาตน าเข้ายทุธภัณฑ์ดงักล่าวก็จะถูก

ส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง แต่หากตรวจพบว่าได้มีการขออนุญาตน าเข้าอาวุธอย่างถูกต้อง

แล้ว ก็จะด าเนินการให้ผู้น าเข้ามารับยุทธภัณฑ์ดงักล่าวได้  และต้องน ายุทธภัณฑ์ท่ีน าเข้า

ดังกล่าว ไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนภายใน 90 วันนับจากวันท่ีได้รับอาวุธไปจาก

ปลดักระทรวงกลาโหม 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินีมี้อ านาจหน้าท่ีกระท าการดงัต่อไปนี ้

เพ่ือเป็นการควบคมุยทุธภณัฑ์ 

(1) เข้าไปในสถานท่ีผลิตยุทธภัณฑ์ระหว่างเวลาท าการ เข้าไปในสถานท่ีเก็บ

ยทุธภณัฑ์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตก หรือเข้าไปในยานพาหนะท่ีบรรทกุ

ยทุธภณัฑ์ ทัง้นี ้เพ่ือตรวจสอบสถานท่ี ยทุธภณัฑ์ ภาชนะบรรจ ุสมดุบญัชี เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวกบัยทุธภณัฑ์  

(2) น ายทุธภณัฑ์หรือสิ่งอ่ืนท่ีผลิตจากยทุธภณัฑ์ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็นไปเป็น

ตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตสุงสยั 

(3) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดยุทธภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบญัชี เอกสาร 

หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับยุทธภัณฑ์นัน้ ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ

ตามพระราชบญัญตันีิ ้

(4) สัง่เป็นหนงัสือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวตัถใุด ๆ 

มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
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เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของกฎหมายฉบบันีคื้อการควบคมุกิจกรรมของเอกชนหรือ

บคุคลทัว่ไปในสว่นท่ีเก่ียวกบัอาวธุยทุธภณัฑ์ (อาวธุหรือเคร่ืองมือท่ีอาจน าไปในการสงครามได้) 

โดยควบคมุการน าเข้า สัง่เข้ามา ผลิตและมีไว้ในครอบครอง มีข้อสงัเกตว่าพระราชบญัญัติฉบบั

นีไ้ม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับการส่งออกยุทธภัณฑ์ มีเพียงมาตรการเก่ียวกับการน าเข้ายุทธภัณฑ์

เทา่นัน้ ซึง่มีบทบญัญตัท่ีิส าคญัในเร่ืองของการควบคมุยานพาหนะท่ีมีการบรรทกุยทุธภณัฑ์เข้า

มาในประเทศไทยเพ่ือท่ีจะใช้ประเทศไทยเพ่ือเป็นทางผ่านในการขนส่งยทุธภณัฑ์ไปยงัประเทศ

อ่ืน มีข้อก าหนดว่าผู้ครอบครองยทุธภณัฑ์จะต้องแจ้งการนัน้ตอ่ศลุกากรเพ่ือท่ีจะได้ด าเนินการ

ควบคมุเก็บรักษาอาวธุนัน้ไปจนกว่ายานพาหนะนัน้จะเดินทางออกไปนอกประเทศไทย ซึ่งเป็น

มาตรการท่ีประเทศไทยไม่ต้องการให้ถกูมองว่าเป็น “รัฐทางผ่าน” (Transit State) ของอาวุธ56 

แต่ไม่มีบทบัญญัติท่ีรวมถึงยานพานะท่ีอยู่ในไทยแล้วจะขนส่งออกวุธออกนอกประเทศ ซึ่ง

ประเดน็นีถื้อเป็นชอ่งโหวข่องกฎหมายฉบบันี ้57 

 

ค) พระรำชกฤษฎีกำควบคุมกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งอำวุธ

ยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในกำรสงครำม  

เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี ้คือ เน่ืองจากอาวุธยุทธภัณฑ์

และสิ่งท่ีใช้ในการสงครามบางอย่าง มีความจ าเป็นต้องส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เพ่ือการ

สร้าง ดัดแปลง และแลกเปล่ียน แต่ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัรซึง่อาวธุยทุธภณัฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2496 มิได้มีบทบญัญัติในการ

นีไ้ว้ ทัง้ในปัจจุบนัได้มีอาวุธประเภทนิวเคลียร์และอาวุธปรมาณูเพิ่มขึน้ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ

                                                           
56 มาตรา 25 แหง่พระราชบญัญัติควบคมุยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530. 
57 ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

เก่ียวข้องกบัประเด็นการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุเบาและ

อาวธุชนิดอื่น ๆ, หน้า 79. 
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ควบคุมอาวุธเหล่านีด้้วย จึงเห็นควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสียใหม่ให้เป็นการ

เหมาะสมยิ่งขึน้ และให้มีบทก าหนดเง่ือนไขในการควบคมุไว้ด้วย58 

 พระราชกฤษฎีกาฉบบันีมี้สาระส าคญัท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธสงคราม โดยการ

ควบคมุการส่งออกยทุธภัณฑ์ท่ีมีรายการตามบญัชีท้ายพระราชกฤษฎีกาควบคมุการส่งออกไป

นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม โดยสามารถส่งออกได้หาก

เป็นไปตามกรณีตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือรัฐบาลต่างประเทศร้องขอให้มีการส่งออกไปหรือส่งผ่านไปนอก

ราชอาณาจกัรตามข้อตกลงท่ีได้ท าไว้กบัรัฐบาล  

(2) อาวธุยทุธภณัฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงครามของทางราชการ ซึ่งได้รับอนมุตัิ

จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  

(3) เป็นการกระท าโดยเปิดเผยในธุรกิจเพ่ือการค้าตามปกติ ซึ่งได้รับอนุมตัิ
จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  

พระราชกฤษฎีกาฉบบันีอ้อกตามความตามพระราชบญัญัติควบคมุการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจกัรซึ่งอาวธุยทุธภณัฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 ซึ่งวตัถปุระสงค์
หลักของพระราชบญัญัตินีคื้อการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 59 ซึ่ง
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของ Arms Trade Treaty ด้วย สาระส าคญัคือการควบคมุการส่งออก
ไป และการส่งผ่านอาวธุยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในการสงครามออกนอกราชอาณาจกัรไทย แตไ่ม่มีการ
นิยามความหมายของค าว่ายุทธภัณฑ์ไว้ มีเพียงแต่ค านิยามของ “สิ่งท่ีใช้ในกาสงคราม” ว่า

                                                           
58 หมายเหต ุแหง่พระราชกฤษฎีกาควบคมุการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรซึ่งอาวธุยทุธภณัฑ์และสิ่งที่ใช้ในการ

สงคราม. 
59 โปรดดขู้อความตอนต้นของพระราชบญัญัติควบคมุการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรซึง่อาวธุยทุธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้

ในการสงคราม พ.ศ. 2495. 
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หมายความรวมถึงสมัภาระ พลงัสงคราม อุปกรณ์การล าเลียงท่ีมีคณุค่าในการยทุธภณัฑ์ และ
วตัถท่ีุมีประโยชน์ในการผลิตอาวธุ กระสนุและสิ่งท่ีใช้ในการสงครามด้วย60 

 

ง) พระรำชบัญญัตโิรงงำนผลิตอำวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 

เป็นกฎหมายท่ีบังคับใช้กับการผลิตอาวุธโดยภาคเอกชนเท่านัน้ โดยก าหนด

ข้อบงัคบัเก่ียวกับการผลิตอาวุธ เช่นชนิดของอาวุธท่ีจะผลิต รวมถึงจ านวนและปริมาณ เพ่ือ

ควบคมุคุณภาพของอาวุธท่ีผลิตได้ และควบคมุให้ผลิตอาวุธได้เฉพาะประเภทท่ีได้รับอนุญาต

เท่านัน้ ห้ามผลิตอาวธุนอกเหนือจากนี ้และห้ามผลิตอาวุธนอกเวลาท าการท่ีได้รับอนุญาต เพ่ือ

ป้องกันการลักลอบใช้โรงงานผลิตอาวุธท่ีถูกกฎหมาย แต่แอบผลิตอาวุธนอกเหนือจากท่ีได้รับ

อนญุาตแล้วน าไปขายอย่างผิดกฎหมาย61 ห้ามขนย้ายอาวธุโดยมิได้รับอนญุาต เพ่ือป้องกนัการ

ลกัลอบขนอาวธุไปขายอย่างผิดกฎหมาย62 ซึ่งมีข้อก าหนดอีกว่าเม่ือผลิตอาวธุได้แล้วจะต้องขาย

อาวุธให้แก่หน่วยราชการ63 หรือขายให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการส่งออก

หรือขายภายในราชอาณาจกัรไทย แตจ่ะต้องได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โดยได้รับความเห็นชอบมาจากคณะรัฐมนตรีอีกทีหนึ่ง64 นอกจากนัน้ยงัก าหนดมาตราการรักษา

ความลบัและความปลอดภยัในการผลิตอาวธุ ซึง่ใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ได้แก่ 

(1) ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานท าอาวธุ 

(2) ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวธุ 

(3) ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานซอ่มแซมอาวธุ 

(4) ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานเปล่ียนลกัษณะอาวธุ 

                                                           
60 มาตรา 3 วรรค 2 แหง่พระราชบญัญัตคิวบคมุการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรซึง่อาวธุยทุธภณัฑ์และสิ่งที่ใช้ใน

การสงคราม พ.ศ. 2495. 
61 มาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัติโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550. 
62 มาตรา 31 แหง่แหง่พระราชบญัญัติโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550. 
63 มาตรา 7 แหง่แหง่พระราชบญัญัติโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550. 
64 มาตรา 32 แหง่แหง่พระราชบญัญัติโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550. 



43 

 

 
เม่ือมีการเปล่ียนช่ือโรงงานหรือช่ือผู้ รับใบอนุญาต ให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้งเป็น

หนงัสือให้รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียน ซึ่ง

เป็นมาตรการในการควบคมุคณุสมบตัิของผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ผลิตอาวธุ ยากแก่การท่ีอาชญากร

จะสวมรอยเข้าผลิตอาวธุเพื่อลกัลอบส่งออกได้ ซึ่งโทษสงูสดุของพระราชบญัญัติฉบบันีคื้อจ าคกุ

ตลอดชีวิตเลยทีเดียว 

ปัจจบุนัหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีควบคมุการน าเจ้าและส่งออกอาวธุมี 2 หน่วยงาน 

ได้แก่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงพาณิชย์65 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการค้าอาวุธสงครามอย่างผิดกฎหมาย น ามาซึ่ง

ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทัง้ปัญหาทางด้านสงัคมท่ีท าให้เกิดอาชญากรรม ปัญหาด้านกฎหมาย 

ท่ียงัไมรั่ดกมุเพียงพอท่ีจะควบคมุการลกัลอบค้าอาวธุสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อความเช่ือมั่นของต่างชาติ ซึ่งต่อไปนีผู้้ เขียนจะขอ

น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองการค้าอาวธุสงครามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้อา่น 

 

 

                                                           
65 ภิญญ์ ศิรประภาศิริและคณะท างาน, รายงานการศกึษากรอบเจรจาข้อตกลงและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

เก่ียวข้องกบัประเด็นการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูและการควบคมุการลดอาวธุแบบ อาวธุเล็ก อาวธุเบาและ

อาวธุชนิดอื่น ๆ, หน้า 88. 
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2.3.1 ลักษณะของกำรค้ำอำวุธสงครำมอันเป็นควำมผิด66 

พฤติกรรมท่ีเป็นการ “การลักลอบค้าอาวุธโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” 

นัน้จากการศกึษากฎหมายท่ีควบคมุการค้าอาวธุสงครามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พอสรุปได้ว่า

หมายถึง การน าเข้า ส่งออก ขาย ขนถ่าย เคล่ือนย้ายหรือเปล่ียนมืออาวุธปืน ชิน้ส่วนและ

อปุกรณ์ และเคร่ืองกระสนุปืน จากหรือข้ามพรมแดนของรัฐหนึ่งไปยงัอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งรัฐหนึ่งรัฐใด

นัน้มิได้อนุญาต หรือถ้าอาวุธเหล่านัน้มิได้ถูกท าเคร่ืองหมายตามท่ีระบุไว้เพ่ือประโยชน์ในการ

ยืนยันและติดตามอาวุธปืนนัน้ถือว่าเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธ ซึ่งจาก

สถิติการกระท าความผิดเก่ียวกับอาวุธสงครามของไทยในปี 255367 ข้อมูลเฉพาะท่ีสามารถจบั

ตวัผู้กระท าความผิดได้มีทัง้สิน้ 33,716 คดี และพบว่าในปี 2554 พบว่ามีผู้ ท่ีกระท าความผิดซ า้ 

219 คน จากข้อมลูดงักล่าวจะเห็นได้ว่าผู้กระท าความผิดยงัสามารถกลบัมากระท าความผิดซ า้

ได้อีก นัน่เป็นเพราะกฎหมาย ยงัไมส่ามารถริบทรัพย์สินทัง้หมดของอาชญากรได้ จึงท าให้ยงัคง

มีเงินทุนมาสนบัสนุนการกระท าความผิดครัง้ต่อไปได้อีก รวมทัง้กฎหมายยงัไม่สามารถท าให้

อาชญากรเกรงกลวัตอ่การถกูจบัตวัได้อีกครัง้ 

การลกัลอบค้าอาวุธสงครามนัน้ มีทัง้กระท าโดยบุคคลเพียงคนเดียว

หรือด้วยกลุ่มบุคคล โดยมีการแบ่งหน้าท่ีกันท า และมีหวัหน้าคอยสัง่การ ซึ่งเป็นลักษณะของ

องค์กรอาชญากรรม ท่ีมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย มีตัวบุคคลท่ีมี

อ านาจอิทธิพลในวงการค้าอาวุธสงครามเป็นหัวหน้า เม่ือองค์กรอาชญากรรมได้เงินหรือ

ผลประโยชน์มาแล้วจะน าไปเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินเพ่ือให้กลายเป็นเงินท่ีถูกกฎหมายและ

น าไปใช้เป็นทุนหล่อเลีย้งองค์กรและขยายเครือข่ายของตนให้กว้างขวางยิ่งขึน้ นอกจากนีเ้งิน

                                                           
66

 จินดาวรรณ สิ่งคงสิน, ตีแผ่เส้นทำง‘อำวุธสงครำม’ในยุคที่ ‘ใคร ๆ ก็มีได้’ [ออนไลน์]. 8 พฤษภาคม 2552. 

แหลง่ที่มา http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000051669&CommentReferID= 

12456012&Comment ReferNo=6&#Comment 
67 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ, ข้อมูลสถิติคดีอำญำ [ออนไลน์], 2553. แหลง่ทีม่า 

http://www.royalthaipolice.go.th/index01.php 

http://www.royalthaipolice.go.th/index01.php
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บางส่วนยังมีการใช้ในการติดสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและอุดหนุนนักการเมืองทัง้ในระดับ

ท้องถ่ินและระดบัชาตเิพ่ือชว่ยให้เกิดความสะดวกในการค้าอาวธุสงครามให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 

แตถ้่าหากมีการจบักมุสมาชิกในองค์กรอาชญากรรมไปด าเนินคดี ทางองค์กรจะมีมาตรการให้

ความชว่ยเหลือในการตอ่สู้คดี เช่นมีการก าจดัพยานให้ เพ่ือท่ีจะได้ไม่มีพยานไปยืนยนัความผิด

ของพรรคพวกตน จ้างพยานเท็จ เพ่ือให้การไปในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อพรรคพวกตน 

จดัหาทนายสู้คดีให้ เป็นเหตใุห้สามารถหลุดพ้นจากคดีและไม่สามารถท่ีจะสืบสาวตอ่ไปถึงตวั

บุคคลผู้ เป็นหัวหน้าตวัจริงท่ีอยู่เบือ้งหลังได้ ท าให้องค์กรอาชญากรรมสามารถสร้างอิทธิพล

ขยายเครือข่าย และก่อปัญหาให้แก่ประเทศมากมาย68 เดิมทีประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเข้ามา

เก่ียวข้องในการควบคมุการค้าอาวธุสงครามซึง่ได้แก่ พระราชบญัญัติอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน 

วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 พระราชบญัญัติควบคมุยุทธภัณฑ์ 

พ.ศ. 2530 รวมทัง้ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธ

ยทุธภณัฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม ซึ่งกฎหมายท่ีกล่าวมานีเ้ป็นกฎหมายท่ีบญัญัติขึน้เพ่ือใช้

บงัคบักับการกระท าผิดโดยปัจเจกชน มิได้มุ่งใช้บงัคบักับการกระท าความผิดท่ีกระท ากันเป็น

ขบวนการ หรือองค์กร กฎหมายดงักลา่วจงึไมส่ามารถใช้บงัคบัได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

จึงต้องมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้ามารองรับ เพ่ือสนัสบสนุนความ

สมบรูณ์ของกฎหมาย ให้สามารถเอาผิดกบัเงินหรือทรัพย์สินของอาชญากรได้ทัง้หมดอีกขัน้หนึง่ 

แหลง่ใหญ่ในการค้าอาวธุสงคราม69 อาวธุสงครามส่วนใหญ่ท่ีกระจาย

อยูใ่นประเทศไทยถกูลกัลอบน าเข้ามาจากชายแดนไทย-กมัพชูา ซึง่หลงัจากท่ีได้มีการลงนามใน

สนธิสญัญายุติสงครามของเขมร 3 ฝ่าย ในช่วงปลายปี พ.ศ.2534 และยุติการรบกันอย่าง

เบด็เสร็จเดด็ขาดในปี พ.ศ.2537 ขบวนการค้าอาวธุสงครามบริเวณแนวชายแดนไทย-กมัพชูา ก็

ขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็ว อาวธุสงครามเข้ามาตามแนวชายแดน จดุท่ีเข้ามามากท่ีสดุคือบริเวณ

                                                           
68 คมกริช  ดลุยพิทกัษ์, ปัญหำกำรด ำเนินคดีองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติในประเทศไทย [ออนไลน์], ม.ป.ป. 

แหลง่ที่มา http://www.chaibadancrime.com/images/sub_1353041547/11080811829.doc 
69 เร่ืองดียวกนั. 
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ชายแดนไทย-กมัพชูา โดยเฉพาะในช่วงหลงัจากสงคราม 3 ฝ่ายในประเทศกมัพชูายตุิลงใหม่ ๆ 

ทหารกมัพชูาก็ลกัลอบน าอาวธุสงครามท่ีใช้ในกองทพัมาขายตามแนวชายแดน นอกจากนัน้ก็มี

การซือ้ขายตามชายแดนไทย-พมา่ โดยชนกลุม่น้อยท่ีอยูบ่ริเวณชายขอบ 

วิธีการขนถ่ายอาวธุสงคราม70นัน้ เน่ืองจากประเทศไทยมีหลายจงัหวดั

ซึ่งมีพืน้ท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกัมพูชา เช่น สระแก้ว จันทบุรี 

ตราด สามารถเดินข้ามไปมาหากันได้เพราะไม่มีรัว้กัน้ พ่อค้าจะลักลอบน าอาวุธสงครามจาก

กมัพชูาข้ามมาส่งโดยวิธีการเช่น น ามาซุกไว้ตามพุ่มไม้ตามแนวชายแดน แล้วนดัแนะลกูค้าคน

ไทยให้ไปเอา บางครัง้ซ่อนไว้ในห้องเคร่ืองในรถยนต์ ท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือซุกซ่อนมากับสินค้า

เกษตรตา่ง ๆ เช่นซุกไว้ใต้เข่งแล้วเอาผกัวางทบัลงไป ซึ่งการขนถ่ายลกัษณะนีบ้างครัง้แม้จะเข้า

ออกตามดา่นชายแดนเจ้าหน้าท่ีก็ไมส่ามารถจบัได้ เพราะแตล่ะวนัมีคนผ่านเข้าออกเป็นจ านวน

มาก จึงไม่สามารถตรวจค้นได้หมดทุกคน เว้นแต่จะได้รับการรายงานจากสายสืบ ซึ่งวิธีการ

ท างานของต ารวจคือส่งสายสืบเข้าไปแทรกซึมในกลุ่มของผู้ ค้าอาวธุเพ่ือติดตามการเคล่ือนไหว  

ส่วนคดีตวัอย่างท่ีเคยจบัได้นัน้เป็นพ่อค้าอาวุธชาวจีน จากแผ่นดินใหญ่ เป็นพ่อค้าคนกลางท่ี

จดัหาอาวธุสงครามสง่ให้มาเฟียในฮอ่งกง โดยเข้ามารับของจากคนไทยและให้ราคาซือ้ท่ีสงูมาก 

ขณะท่ีราคาในตลาดมืดท่ีขายในราคาต ่ากวา่หลายสิบเทา่  

เส้นทางท่ีเป็นท่ีนิยมในการขนถ่ายอาวุธสงครามอีกแหล่งหนึ่งคือ 

เส้นทางท่ีใช้หาของป่า โดยคนขนของเป็นผู้ ท่ีช านาญในเส้นทางป่าอย่างมาก เพราะตามแนว

ชายแดนยังมีระเบิดท่ีทหารกัมพูชาฝังไว้หลงเหลืออยู่ แต่ทัง้นีปั้จจุบนัอาวุธสงครามท่ีเข้ามา

ทางด้านชายแดนไทย-กัมพูชานัน้ลดน้อยลงมาก ในปีหนึ่ง ๆ จบัได้เพียงไม่ก่ีราย รายหนึ่งก็มี

ไม่ก่ีกระบอก นอกนัน้เป็นพวกเคร่ืองกระสนุ และวตัถุระเบิด ซึ่งผิดกับเม่ือก่อนท่ีมีการขนอาวุธ

สงครามกนัเป็นคนัรถ แตท่ี่ยงัเห็นวา่มีการใช้อาวธุสงครามกนัอย่างมาก น่าจะเป็นอาวธุเก่าท่ีซือ้

ขายเปล่ียนมือและหมนุเวียนกนัอยูใ่นตลาด 

                                                           
70 เร่ืองเดียวกนั. 
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 การซือ้ขายอาวธุสงครามตามแนวชายแดนไทย-กัมพชูาซึ่งจดัว่าเป็น

แหล่งใหญ่ในการแพร่กระจายอาวุธสงครามนัน้ ซึ่งอาวุธสงครามอานุภาพร้ายแรงนัน้ได้ถูก

น าเข้ามาโดยพ่อค้าคนกลางท่ีมีสายสมัพนัธ์กับนายทหารระดบัสูงของกัมพูชา แล้วจึงกระจาย

มาสูผู่้ ค้าชาวไทย และกลุม่ท่ีเป็นผู้ ค้ารายใหญ่ท่ีสดุคือผู้ มีอิทธิพลของไทย ท่ีมีอิทธิพลพอท่ีจะท า

ให้การขนถ่ายและกระจายสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืน จึงไม่แปลกท่ีในช่วงท่ีผ่านมาจะมีการก่อ

เหตุร้ายโดยใช้อาวุธท่ีมีอานุภาพร้ายแรงเป็นเคร่ืองทุ่นแรง ซึ่งอาวุธสงครามท่ีอยู่ในคลังของ

ต ารวจและทหารนัน้จะมีการบนัทึกรายการไว้โดยละเอียด มีหลกัฐานในการเบิกจ่ายว่าน าอาวธุ

ออกมาวนัใด จ านวนเท่าไร ดงันัน้การน าอาวุธท่ีมีอานุภาพร้ายแรงออกมาใช้ หรือเอาออกมา

จ าหน่ายจึงเป็นเร่ืองยาก ทางหนึ่งท่ีเป็นไปได้ก็คือผู้ ท่ีจดัซือ้อาศยัสายสมัพนัธ์ท่ีมีกับนายหน้า 

หรือบริษัทท่ีขายอาวุธสงคราม สัง่ซือ้อาวุธสงครามต่าง ๆ เป็นการส่วนตวั ซึ่งอาวุธเหล่านีจ้ะ

เปล่ียนมือกนัไปเร่ือย ๆ บางคนใช้สงัหารเหย่ือเสร็จก็ขายทิง้เพราะไมอ่ยากเก็บไว้เป็นหลกัฐาน71 

ราคาของอาวุธสงครามท่ีขายกันอย่างผิดกฎหมาย72 ในปัจจุบนันัน้

สงูขึน้กว่าแตก่่อนมาก เน่ืองจากปริมาณอาวธุเร่ิมขาดแคลน โดยเม่ือก่อนนัน้ ปืนอาก้า และปืน 

M16 ท่ีขายตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา ราคาเพียงกระบอกละ 5,000 -6,000 บาทเท่านัน้ แต่

ปัจจุบนั ปืนอาก้า ราคาขึน้ไปถึง กระบอกละ 10,000 -12,000 บาท ส่วน M16 ราคาอยู่ท่ี 

10,000 -15,000 แตห่ากอาวธุถกูขนส่งเข้ามาขายในตลาดมืดของไทย ปืนอาก้าราคาจะขึน้ไปท่ี 

15,000-17,000 บาท ส่วน M16 ขยบัไปถึง 20,000 บาท ส่วน M79 ท่ีซือ้ขายกนัปัจจบุนัมีอยู่ 2 

รุ่น คือ M 203 ซึ่งเป็นการน าปืน M16 A1 มาประกอบกบัเคร่ืองยิง M 79 โดยรุ่นนีใ้ช้ยิงได้ทัง้ลกู

กระสนุของ M16 และลกูระเบิดของ M79 ซึ่งมีราคาอยู่ท่ี 25,000 บาท และ M79 ซึ่งเป็นเคร่ือง

ยิงระเบดิ M79 ราคาท่ีขายตามแนวชายแดนอยู่ท่ี 10,000 บาท แตห่ากน าเข้ามาขายในประเทศ

จะอยูท่ี่กระบอกละ 15,000 บาท 

                                                           
12 เร่ืองเดียวกนั 
72 เร่ืองเดียวกนั 
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กรณีตวัอยา่งการค้าอาวธุสงครามท่ีเคยเกิดขึน้ในประเทศไทยเป็นกรณี

ท่ีจ าเลยกบัพวกถกูฟ้องวา่จ าเลยกบัพวก มีอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน ส าหรับใช้เฉพาะแตใ่นการ

สงครามไว้โดยเจตนาเพ่ือการค้าหรือเพ่ือการจ าหน่าย โดยจ าเลยกับพวกร่วมกันน าอาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าวจากประเทศลาวเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเอาไปขาย  ซึ่งเป็น

ความผิดตามพระราชบญัญัติอาวุธปืน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2518 ตามค าพิพากษาศาลฎีกา

ท่ี 1720/2520 อีกกรณีหนึ่งคือจ าเลยเป็นคนค้าอาวุธปืนเถ่ือนโดยเคยรับจ้างเหมาขบัเรือยนต์

รับส่งผู้ ซือ้ไปเอาอาวุธปืนท่ีรวบรวมได้จากชาวบ้านมาไว้เพ่ือการค้า จึงมีความผิดตาม

พระราชบญัญัติอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 

2490 ตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2173/2514 และตวัอย่างสุดท้าย ผู้ ต้องหามีอาวุธปืนเถ่ือน

หลายชนิดพร้อมจ าหน่ายให้กับผู้ ท่ีสนใจผ่านทางเฟสบุ๊คและยังพบว่ามีอาวุธบางส่วนท่ีก าลัง

ผลิตขึน้เองเพ่ือจ าหนา่ย73 มีความผิดตามพระราชบญัญัติอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จากกรณีตวัอย่างการค้าอาวุธสงครามท่ียกมา

นัน้จะเห็นได้ว่าค าตัดสินของศาลฎีกานัน้ลงเพียงความผิดท่ีเก่ียวกับการลักลอบค้าอาวุธ

สงคราม ซึง่โทษท่ีจะลงถือวา่เป็นโทษท่ีเบามาก ซึ่งค าตดัสินดงักล่าวนีมี้ขึน้ก่อนท่ีการลกัลอบค้า

อาวธุสงครามจะถกูบญัญตัิเป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ดงันัน้หากกรณีตวัอย่าง

ทัง้สามกรณีเกิดขึน้นบัจากนีเ้ป็นต้นไป จะสามารถน ากฎหมายฟอกเงินเข้ามาบงัคบัใช้กบัการ

กระท าความผิดของจ าเลยได้ ซึ่งผลดีท่ีแตกต่างคือนอกจากจ าเลยจะได้รับโทษตามกฎหมาย

อาญาท่ีมีอยู่แล้ว จ าเลยยงัจะถกูริบทรัพย์ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าอาวธุสงคราม  ไม่ว่าเงิน

หรือทรัพย์สินนัน้จะถกูโอนไปก่ีทอด หรือถกูแปรสภาพไปเป็นอะไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าอานุภาพ

ของกฎหมายฟอกเงินนัน้มีความยิ่งใหญ่และรุนแรง และเด็ดขาด ซึ่งจะน าไปสู่ปริมาณคดีท่ี

เก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามท่ีลดลงได้ในอนาคต 

 

                                                           
73 แนวหน้า, จับผู้ ต้องหำผลิตค้ำอำวุธปืนเถื่อน [ออนไลน์], 26 กมุภาพนัธ์ 2556. แหลง่ที่มา 

http://www.naewna.com/local/42900 
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2.3.2 ลักษณะขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกำรค้ำอำวุธสงครำม 

การลกัลอบค้าอาวธุสงครามนีมี้ลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม และ

กระท าในสิ่งท่ีกฎหมายบญัญัติว่าเป็นความผิด ซึ่งผลของการกระท าก่อให้เกิดผลกระทบท่ี

รุนแรงจนสงัคมเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั โดยมีลกัษณะเดน่ชดัดงัตอ่ไปนี ้74 

(1) มีผู้ กระท าความผิดหลายคนโดยมีการสมคบคิดกัน และ

แบ่งแยกหน้าท่ีกันรับผิดชอบ มีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บงการใหญ่อยู่เบือ้งหลงั ท า

หน้าท่ีคิดวางแผน ส่วนลูกน้องจะเป็นคนลงมือกระท าความผิด จึงท าให้ผู้กระท าความผิดจริง

และผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากการกระท าความผิดนัน้เป็นคนละคนกนั 

(2) มีพฤติกรรมการกระท าความผิดท่ีซับซ้อน มีการสั่งการหรือ

ส่ือสารในทางลับหรือใช้รหสัเพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกรับรู้ เม่ือถูกจบักมุจะไม่สารภาพจนซดั

ทอดไปถึงตัวบงการได้ และมีการใช้ความรุนแรงในการลงโทษหากสมาชิกในองค์กร

อาชญากรรมนัน้กระท าพลาด 

ลกัษณะขององค์กรอาชญากรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นนีจ้ะเห็นได้ว่าการ

ลักลอบค้าอาวุธโดยผิดกฎมายนัน้  มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมเช่นกัน เพราะการ

ด าเนินการลักลอบค้าอาวุธสงครามนัน้ไม่สามารถกระท าได้โดยบุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้อง

ท างานกันเป็นทีม โดยแบ่งแยกหน้าท่ีกันไป เช่นต้องมีผู้ติดต่อประสานงาน ผู้ขนส่ง ผู้อ าพราง

การติดต่อและขนส่ง ผู้ท าหน้าท่ีส่ือสารระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย เป็นต้น ซึ่งมีความสลบัซบัซ้อน

มาก รวมทัง้มีการน าข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างอาวธุสงครามของรัฐมาตัง้ข้อสงัเกตถึงความไม่ชอบ

มาพากลในกระบวนการจัดซือ้อาวุธสงคราม อาวุธและชิน้ส่วนยุทธภัณฑ์ของกองทัพ 

เฮลิคอปเตอร์ เคร่ืองบนิ รถถงั ท่ีกระจกุตวักบัผู้ประกอบการบางรายเทา่นัน้ จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า

                                                           
74 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด. 2536. รายงานสรุปสถานการณ์การด าเนินงานป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:  ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด. 
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การจัดซื อ้จัดจ้างในกองทัพมักตกอยู่ ในความรับผิดชอบผู้ ประกอบกา รรายใหญ่ท่ี มี

ความสมัพนัธ์กบับคุลากรในกองทพั 

 

2.3.3 สถติกิำรค้ำอำวุธสงครำม 

สถิติการค้าอาวุธสงครามท่ีมีจ านวนมากสามารถเห็นได้จากแผนภูมิ

น าเสนอสถิติเก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามของไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้  
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2.3.3.1   สถติกิำรน ำเข้ำอำวุธสงครำมเปรียบเทียบระหว่ำง

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกำ นิวซีแลนด์และ

แอฟริกำใต้75 

ภำพท่ี 4: สถติกิำรน ำเข้ำอำวุธสงครำมเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศไทย สหรัฐอเมริกำ 

นิวซีแลนด์และแอฟริกำใต้ 

แผนภูมิดงักล่าวแสดงถึงสถิติการน าเข้าอาวุธสงครามของ

ไทยนัน้มีมากเป็นล าดบัท่ีสอง เม่ือเปรียบเทียบกับทัง้สามประเทศ จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็น

ทัง้ทางผา่น ท่ีพกั ท่ีผอ่งถ่าย และเป็นผู้ ซือ้อาวธุสงครามในจ านวนมาก 

                                                           
75 Alpers, Philip and Marcus Wilson, 2012. Guns in Thailand: Facts, Figures and Firearm Law.Sydney 

School of Public Health, The University of Sydney. GunPolicy.org, 20 December [online], 18 February 2013. 

source http://www.gunpolicy.org/firearms/compare/183/small_arms_imports/194,166,128 

http://www.gunpolicy.org/firearms/compare/183/small_arms_imports/194,166,128
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2.3.3.2   สถติกิำรส่งออกอำวุธสงครำมเปรียบเทียบระหว่ำง

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกำ นิวซีแลนด์และ

แอฟริกำใต้76 

ภำพท่ี 5: สถติกิำรส่งออกอำวุธสงครำมเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศไทย สหรัฐอเมริกำ 

นิวซีแลนด์และแอฟริกำใต้ 

แผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอับดับ

สดุท้ายของการส่งออกอาวธุสงคราม แสดงให้เห็นในอีกทางหนึ่งว่า ประเทศไทยมิใช่ผู้ขาย แต่

เป็นผู้ ซือ้เสียมากกวา่  

เม่ือน าข้อมูลสถิติการน าเข้าและส่งออกอาวุธจากแผนภูมิ

ด้านบนของแตล่ะประเทศมาท าเป็นตารางเปรียบเทียบกนั จะเป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

 

                                                           
76 Ibid. 
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ประเทศ 
สถติกิำรน ำเข้ำ

อำวุธ 

สถติกิำรส่งออก
อำวุธ 

สถำนะกำรน ำเข้ำ
อำวุธ 

มำกกว่ำ   น้อยกว่ำ 
สหรัฐอเมริกา 1,585,242,738 689,170,603      

สาธารณรัฐอาฟริกาใต้ 11,212,967 30,062,086                 

นิวซีแลนด์ 18,024,798 1,731,057       

ไทย 73,845,002 486,060      

 

ภำพท่ี 6: ตำรำงแสดงสถิตกิำรน ำเข้ำและส่งออกอำวุธสงครำมเปรียบเทียบแต่ละ

ประเทศ 

 

จากข้อมลูในตารางข้างต้นนี ้จะเห็นได้วา่สดัสว่นการน าเข้าและส่งออก

อาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ มีการน าเข้าอาวุธมาจากภายนอกประเทศมากกว่าเกือบ

คร่ึงหนึ่งของจ านวนการผลิตและส่งออกอาวุธไปยังประเทศอ่ืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทย แต่ประเทศไทยมีสัดส่วนการน าเข้าอาวุธมากกว่าการ

ส่งออกอาวุธอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้อาวธุของประเทศไทยมีมาก และยงั

มากกว่าความต้องการของประเทศนิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้เสียด้วย ส่วนแอฟริกาใต้นัน้มี

สัดส่วนการส่งออกอาวุธไปยังต่างประเทศมากกว่าการน า เข้าอาวุธ นั่นก็แสดงให้เห็นว่า

แอฟริกาใต้เป็นแหล่งผลิตอาวุธใหญ่แห่งหนึ่งเลยทีเดียว สถิติการน าเข้าและส่งออกอาวุธนี ้

สามารถน าไปอธิบายเก่ียวโยงถึงอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ภายในประเทศนัน้ ๆ ได้ว่าประเทศท่ี

น าเข้าอาวุธสงครามไปเป็นจ านวนมากนัน้ วตัถุประสงค์ของการน าไปใช้เพ่ืออะไร และมีการ

ควบคมุของกฎหมายกับอาวุธดงักล่าวรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และถ้าไม่ อาวุธเหล่านัน้ตกอยู่ใน

ความครอบครองของใคร มีข้อมูลเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการค้าอาวุธสงคราม
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โดยผิดกฎหมายอยู่ในระดบัสูง ซึ่งประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นศนูย์หลกัของตลาดมืดแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ของการค้าอาวุธ โดยถูกใช้เป็นทางผ่านในการค้าและขนถ่ายอาวุธจาก

ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ไปประเทศกมัพชูาท่ีตอ่ต้านชาวเวียดนามในปี 1970 ซึ่งเม่ือสงคราม

กัมพูชานีไ้ ด้สงบลง ประเทศไทยก็กลายเป็นศูนย์อาวุธหลักให้กลุ่มกบฎแถบอินเดีย

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และศรีลงักา ซึ่งในปัจจบุนันี  ้ร้อยละ 80 ของอาวธุท่ี

ผิดกฎหมายนัน้ได้ถกูขนส่งจากประเทศกัมพูชาผ่านมาทางประเทศไทย ซึ่งมีหลายเหตผุลท่ีท า

ให้การแลกเปล่ียนหรือการค้าอาวธุสงครามนัน้เกิดขึน้ในไทย เพราะการก่อตัง้เครือข่ายในการ

ติดต่อค้าขายอาวุธอย่างมีประสิทธิภาพและการขนส่งท่ีดี รวมทัง้โครงสร้างทางการเมืองและ

ทางสงัคมของไทยท่ีเอือ้ให้เกิดความร่วมมือในการค้าและขนถ่ายอาวธุ อีกทัง้ความเงียบหรือการ

นิ่งเฉยก็ยงัมีสว่นชว่ยให้การค้าอาวธุสงครามอยา่งผิดกฎหมายนัน้ง่ายขึน้ด้วย77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Oxford University, “Small Arms Survey 2002 ‘Black Market Transfers, Small Arms Survey 2002: 

Counting the Human Cost,” Oxford University Press 14 (July 2002): 142-3.  
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บทที่ 3 

กำรฟอกเงนิกับกำรค้ำอำวุธสงครำม 

 

3.1 หลักเกณฑ์และแนวคิดในกำรก ำหนดให้กำรค้ำอำวุธสงครำมเป็นควำมผิดมูล

ฐำนในกฎหมำยฟอกเงิน 

เม่ือได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของความผิดเก่ียวกับการค้าอาวุธสงคราม

และกฎหมายท่ีเข้ามาควบคมุการค้าอาวธุสงครามแล้ว ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการอธิบายหลกัเกณฑ์ใน

การก าหนดให้การค้าอาวธุสงครามเป็นความผิดมลูฐาน เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่ามีเหตจุ าเป็นใดท่ีท า

ให้ต้องมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดเก่ียวกับ

การค้าอาวธุสงคราม 

สาเหตท่ีุน าความผิดฐานค้าอาวุธสงครามมาบญัญัติเป็นความผิดมลูฐานในกฎหมาย

ฟอกเงิน เพราะการกระท าความผิดฐานค้าอาวธุสงครามนัน้มีลกัษณะตามท่ีหลกัเกณฑ์ของการ

บญัญตัคิวามผิดมลูฐานก าหนดไว้ ซึง่มีหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญั 4 ประการดงัตอ่ไปนี ้78 

(1) ความผิดท่ีมีลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือเครือข่ายข้ามชาติ ซึ่งการค้า

อาวุธสงครามนัน้มีการท าเป็นองค์กร ขบวนการ ท างานเป็นทีม แบ่งหน้าท่ีกันท าอย่างชดัเจน 

และมีการค้าอาวธุข้ามแนวชายแดนไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งมีลกัษณะข้าม

ชาต ิการค้าอาวธุสงครามจงึมีลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมดงัท่ีได้กลา่วไว้ในข้างต้น 

(2) ความผิดนัน้มีผลตอบแทนสูงมาก จากท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าผลตอบแทนของ

การค้าอาวุธสงครามนัน้มากมายมหาศาลจนอาชญากรนัน้ยอมท่ีจะเส่ียงท่ีจะท าผิดกฎหมาย

เพ่ือแลกกบัผลตอบแทนจ านวนมหาศาลท่ีจะได้รับ 

                                                           
78 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบเก่ียวกบักฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพ์กองนิติการส านกังาน ป.ป.ส.ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542). หน้า 68. 
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(3) ความผิดนัน้มีลักษณะท่ีเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะน ากฎหมายทั่วไปมาด าเนินการ

ลงโทษได้ แม้ว่าการค้าอาวธุสงครามจะมีกฎหมายคอยควบคมุอยู่แล้ว แตก่ฎหมายดงักล่าวยัง

ไมส่ามารถติดตามริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามได้หมดทกุบาททกุสตางค์ จึงต้อง

น าแสนยานุภาพของกฎหมายฟอกเงินเข้ามาเพ่ือเพิ่มความรุงแรงของผลเสียท่ีอาชญากรจะ

ได้รับหากถูกจับได้ เป็นมาตรการเพิ่มความเส่ียงให้แก่อาชญากรมากขึน้ ซึ่งจะสร้างความไม่

คุ้มค่าในเงินท่ีจะได้มาหากอาชญากรคิดจะเส่ียงกระท าความผิด  นอกจากนีค้วามผิดฐานค้า

อาวุธสงครามนัน้มิใช่อาชญากรรมทัว่ไปท่ีมีความรุนแรงในระดบัธรรมดา หรือท่ีเรียกว่า Street 

Crime แตเ่ป็นอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงและซบัซ้อนมาก   

(4) ความผิดนัน้มีลกัษณะกระทบตอ่ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมของประเทศชาติ

โดยส่วนรวม การค้าอาวุธสงครามท่ีรัฐไม่สามารถปราบปรามได้ สาเหตุลึก ๆ แล้วมีความ

เก่ียวข้องกับบุคคลในกองทัพหรือทางการเมือง หรือจะเรียกว่ามีการคอร์รัปชั่นนั่นเอง เม่ือ

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการคอร์รัปชัน่แล้ว แน่นอนว่าต่างชาติท่ีจะเข้ามาท า

การค้ากับประเทศไทยคงเกิดความลงัเล เพราะคงไม่มีใครอยากท าการค้ากับคนท่ีไม่มีความ

ซ่ือสตัย์ ท าให้สง่ผลกระทบในด้านลบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย 

การค้าอาวธุสงครามมีลกัษณะของความผิดมลูฐานโดยมีคณุสมบตัิครบทัง้ 4 ประการ

ดงันัน้ การท่ีน าลกัษณะวิธีของกฎหมายฟอกเงินมาใช้กบัความผิดฐานค้าอาวธุสงคราม จะท า

ให้เป็นการยบัยัง้และตดัวงจรได้ในอีกทางหนึง่ ซึง่ผลกระทบของอาชญากรรมเหล่านี ้ไม่เพียงแต่

ส่งผลตอ่ภายในประเทศเท่านัน้ แตย่งักระทบไปยงัประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย ทัง้ด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม ดงันัน้เม่ือผลร้ายของอาชญากรรมมีมากมายเพียงนี ้ประเทศไทยจึงได้รับค าแนะน าจาก 

FATF ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญองค์กรหนึ่งในวงการปราบปรามการฟอกเงิน ให้เพิ่มความผิด

เก่ียวกับการค้าอาวุธ เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานแห่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินอีกทางหนึง่ 
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กฎหมายฟอกเงินของแตล่ะประเทศนัน้มีหลกัเกณฑ์ร่วมกนั79 พอสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

องค์กรที่ รับผิดชอบ หน้ำที่ 

ภาคประชาชน/ 

ผู้ประกอบธุรกิจ 

หน้าท่ีรายงานให้รัฐบาลทราบหากบคุคลหรือนิติบคุคลหรือตวัแทนน า

เอกสารการเงินเข้าหรืออกนอกประเทศเกินกว่าจ านวนท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

หน้าท่ีรายงานกระแสการเงิน หรือความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่สถาบนัการเงิน

ในตา่งประเทศ 

หน้าท่ีในการไม่ยักย้าย ซ่อนเร้น หรือท าลายทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรือ

อายัด รวมทัง้ทรัพย์สินของนิติบุคคลท่ีถูกรัฐสั่งให้หยุดประกอบ

กิจการ 

ธนาคาร/ สถาบนั

การเงิน 

รายงานตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลการฟอกเงินของรัฐถึงการรับจ่ายเงิน

เกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด หรือธุรกรรมท่ีมีเหตอนัควรสงสยั 

รัฐ 

ริบทรัพย์สินท่ีได้มาโดยการกระท าความผิดหรือท่ีไม่สามารถแสดง

แหลง่ท่ีมาได้ 

สัง่ให้นิติบคุคลหยุดประกอบกิจการชัว่คราวได้ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควร

สงสยั 

กฎหมาย 
ก าหนดโทษเก่ียวกับความผิดฟอกเงินไว้ในอัตราสูง รวมไปถึง

ความผิดฐานพยายาม และฐานสมคบด้วย 

 

                                                           
79 ศนูย์บริการข้อมลูและกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา, “การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน,” เอกสาร

เผยแพร่ 2537. 
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3.2 มำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกับกำรฟอกเงินและกำรควบคุมกำรซือ้ขำยอำวุธ

ของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

สถานการณ์เก่ียวกับการค้าอาวธุสงครามในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ มีการค้าอาวธุท่ี

ผิดกฎหมายในอเมริกา โดยมกัจะท าผ่านช่องทางการค้าท่ีถกูกฎหมายโดยการขนส่งอาวธุท่ีผิด

กฎหมายปะปนมากับอาวธุท่ีถกูกฎหมาย อาศยัช่องว่างทางกฎหมายและของระบบ อีกวิธีการ

หนึง่คือ การจดัตัง้บริษัทท่ีถกูกฎหมายขึน้บงัหน้า เพ่ือด าเนินการค้าอาวธุ หรือเพ่ืออ านวยความ

สะดวกแก่การค้าอาวุธ โดยอาจจะต้องมีการปลอมเอกสารราชการเพ่ือตบตาเจ้าหน้าท่ีใน

บางครัง้ด้วย80 โดยวิธีการฟอกเงินท่ีง่ายท่ีสุดในอเมริกาคือการเคล่ือนย้ายเงินสดจ านวนมาก

ข้ามชายแดน (Wire Transfer) รวมทัง้การท าธุรกรรมอยา่งลบั ๆ ประเภทตา่งๆ มากมาย81 

อาชญากรนิยมใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งฟอกเงินจ านวนมหาศาล ท าให้เป็น

ปัญหาต่อสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าว สหรัฐจึง

เห็นความส าคญัของการตรากฎหมายฟอกเงินขึน้เพ่ือก าจดัอาชญากรเหล่านี ้อนัได้แก่  Money 

Laundering Control Act of 1986 ซึ่งก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดของสหพนัธรัฐ        

(Federal Crime) ซึ่งเป็นกฎหมายกลางท่ีควบคมุทกุมลรัฐของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2006 

ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมายท่ีช่ือว่า U.S. Money Laundering Threat             

Assessment ขึน้เพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านคณุภาพของกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินภายในสหรัฐ โดยความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานของรัฐทัง้ 16 หน่วยงาน ซึ่งจะประเมิน

เพ่ือหาจดุบกพร่องของภาครัฐ ซึง่รวมไปถึงการประเมินสถาบนัการเงิน ธุรกิจท่ีให้บริการทางการ

เงิน บริษัทประกัน บ่อนกาสิโน บริษัทท่ีตัง้ขึน้เพ่ือหลีกเล่ียงภาษี และบริษัทหลกัทรัพย์ต่าง ๆ82 

การค้ายาเสพติดนัน้เป็นจุดก าเนิดแหล่งท่ีมาของเงินจ านวนมหาศาล ซึ่งถือว่าถือเป็นอนัดบั 1 

ของรายได้ท่ีผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยจะเห็นได้จากอตัราการจบักมุคดียาเสพติดท่ีเพิ่ม

                                                           
80 ดามร ค าไตรย์, ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัมาตรการในการควบคมุอาวธุขนาดเล็ก

และอาวธุเบา, หน้า 34. 
81มิศรา สามารถ, การฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์เสมาธรรม, 2540). หน้า 27. 
82 Third mutual evaluation report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism 

United States of America, 23 June 2006, page 6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Money_Laundering_Control_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Money_Laundering_Control_Act
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มากขึน้ ทัง้รัฐยงัสามารถติดตามยึดทรัพย์ท่ีได้จากการค้ายาเสพติดมากขึน้อีกด้วย โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในรัฐนิวยอร์ค ไมอาม่ี และลอสแองเจลลิส สว่นการค้าอาวธุสงครามก็ติด 1 ใน 4 อนัดบั

คดีท่ีถูกริบทรัพย์สงูสดุเช่นกัน83 ซึ่งในอดีตนัน้ วิธีท่ีท าให้สามารถติดตามการฟอกเงินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด คือวิธีการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั ทัง้การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ

เงินสด และการโอนเงินข้ามประเทศด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ แต่เม่ือสหรัฐได้มีการริเร่ิมน า

วิธีการท าความรู้จกัและตรวจสอบลกูค้ามาใช้ (Customer due diligence) ท าให้อตัราการฟอก

เงินโดยผ่านสถาบนัการเงินนัน้ลดน้อยลง84 ส่วนการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายนัน้  

ก่อนหน้าท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ผู้ก่อการร้าย 9/11 นัน้มีจ านวนธุรกรรมท่ีน่าสงสยัมากท่ีสดุ และมี

แนวโน้มลดลงหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากนัน้ก็มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้อีก โดย

รัฐบาลสหรัฐเช่ือว่าการโอนเงินด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์และผ่านกองทุนขององค์กรท่ีไม่

แสวงหาผลก าไรนัน้เป็นช่องทางท่ีขบวนการก่อการร้ายใช้กัน ซึ่งหลังจากท่ีมีการตรา

พระราชบญัญัติเพ่ือป้องกันการสนุบสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ขบวนการก่อการร้าย

คอ่นข้างสบัสนเก่ียวกบัชอ่งทางทางการเงินวา่สามารถฟอกเงินผ่านกองทนุใดได้บ้าง แตต่อ่มาผู้

จัดตัง้กองทุนต่าง ๆ ก็ให้ความกระจ่างแก่ผู้ ก่อการร้าย โดยการประกาศแก่ผู้ บริจาคเงินให้

กองทุนว่า กองทุนของตนนัน้มุ่งประสงค์เพ่ือสนบัสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย85  สหรัฐมี

ยทุธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งเน้นจุดมุ่งหมาย 3 ประการ อนัได้แก่ 

การตดัช่องทางการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศของนกัฟอกเงินและผู้ก่อการร้าย การ

เพิ่มความสามารของรัฐภายในต่าง ๆ เพ่ือต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

การเงินแก่การก่อการร้าย และการท าให้กฏเกณฑ์เก่ียวกับสถาบนัทางการเงินมีความแข็งแรง

และรัดกมุมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้86  

                                                           
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid, page 8. 
86 Ibid, page 14. 



60 

 

สหรัฐเช่ือว่าหากสามารถควบคมุให้ระบบทางการเงินของรัฐมีความมัน่คงปลอดภยัจน

ไม่มีผู้ ใดสามารถลกัลอบเข้ามาในระบบได้ ก็จะสามารถป้องกันการฟอกเงินได้เป็นอย่างดี  ใน

ปัจจบุนัสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการสืบสวนสอบสวนท่ีมีขัน้ตอนท่ีดี โดยมีการด าเนินการริบทรัพย์สิน

ท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินและการสนบุสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย 

 

3.2.1 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรค้ำอำวุธสงครำมของสหรัฐอเมริกำ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงคราม ดงัตอ่ไปนี ้

ก) Gun Control Act of 1968 

พระราชบญัญัติควบคมุอาวุธปืน ค.ศ. 1968 ฉบบันี ้เป็นกฎหมายท่ี

ควบคมุอตุสาหกรรมการผลิตอาวธุและผู้ เป็นเจ้าของอาวธุนัน้ ๆ โดยเน้นถึงการค้าอาวธุระหว่าง

รัฐท่ีต้องกระท าโดยมีใบอนุญาตเท่านัน้ ได้แก่ใบอนุญาตให้ผลิต ค้าขาย และส่งออก เพ่ือเป็น

การป้องกนัความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ภายในรัฐตน  แตมี่ข้อยกเว้นส าหรับผู้ ท่ีซ่อมอาวธุนัน้ คือเม่ือ

ซ่อมเสร็จแล้วสามารถส่งคืนโดยตรงให้กบัเจ้าของอาวุธนัน้ได้เลย โดยไม่ต้องมีใบอนญุาตสาม

แบบดงักลา่วข้างต้น สว่นการค้าอาวธุระหวา่งผู้ ท่ีไม่มีใบอนญุาต โดยบคุคลทัง้สองเป็นผู้ ท่ีอยู่ใน

รัฐเดียวกันนัน้สามารถท าได้เท่าท่ีไม่ขัดกับกฎหมายของรัฐนัน้ 87 ส าหรับผู้ ท่ีไม่มี “ใบอนุญาต

เก่ียวกบัอาวธุของรัฐบาลกลาง” (Federal Firearms License) นัน้จะไม่สามารถท าธุรกิจซือ้ขาย

อาวธุได้เลย นอกจากนีย้งัมีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตอาวธุขึน้มาใหม่นัน้จะต้องก าหนดหมายเลขหรือ

เคร่ืองหมายลงบนอาวุธดงักล่าวด้วย หากผู้ ใดกระท าการเพ่ือลบ ท าลาย หรือท าให้หายไปซึ่ง

หมายเลขดงักลา่วจะมีความผิดร้ายแรง ส่วนการน าเข้าอาวธุนัน้กฎหมายก าหนดว่าสามารถท า

ได้เพ่ือความมุ่งหมายทางการกีฬาเท่านัน้ ซึ่งหมายถึงอาวุธดงักล่าวนัน้จะน าเข้าเพ่ือมาใช้ใน

กีฬาการล่า หรือ Hunting และการแข่งขนัยิงปืนเท่านัน้ โดยไม่รวมถึงการน าเข้าเพ่ือให้ผู้ ซือ้

น าไปฝึกซ้อมยิง 

                                                           
87 Section 992 in Gun Control Act 1968. 
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ข) National Firearms Act 

พระราชบญัญัติควบคมุอาวุธปืนท่ีใช้ในการสงครามแห่งชาติฉบบันีมี้

จุดประสงค์ในการตราขึน้88 เ พ่ือควบคุมปืนกลและปืนลูกซองล ากล้องสัน้ 89 (Gangster                

Weapon) รวมไปถึงปืนพกและท่ีเก็บเสียงปืนด้วย โดยใช้วิธีการเก็บภาษีอย่างเคร่งครัด และ

ก าหนดประเภทของอาวุธท่ีควบคมุ เป็นกฎหมายท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการเก็บภาษีสรรพสามิต

ส าหรับการผลิตและค้าขายแลกเปล่ียนอาวธุสงคราม รวมไปถึงคา่ธรรมเนียมในการลงทะเบียน

อาวุธดังกล่าวด้วย การโอนกรรมสิทธ์ิในอาวุธดงักล่าวนัน้จะต้องท าการจดทะเบียนกับนาย

ทะเบียนของรัฐบาลกลางเท่านัน้ (Federal NFA Registry) รวมทัง้การขนย้ายอาวธุข้ามระหว่าง

รัฐโดยเจ้าของอาวุธนัน้จะต้องรายงานส านักงานแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธและเคร่ือง

ระเบดิ  (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) ทราบด้วย 

ประเภทของอาวธุท่ีกฎหมายฉบบันีค้วบคมุอยูใ่นปัจจบุนั90 ได้แก่ 

(1) ปืนกล ท่ีรวมไปถึงอาวธุปืนท่ีสามารถยิงได้มากกว่า 1 นดัตอ่การ

ขึน้ล า 1 ครัง้ และปืนออโตเมตกิท่ีสามารถยิงตดิตอ่กนัได้หลายนดั 

(2) ปืนไรเฟิลล ากล้องสัน้ ท่ีรวมไปถึงปืนท่ีมีท่ีบรรจกุระสุนท้ายปืน 

และมีล ากล้องไรเฟิลยาวน้อยกวา่ 16 นิว้ หรือความยาวโดยรวมของอาวธุปืนนัน้ไมเ่กิน 26 นิว้  

                                                           
88 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Federal Firearms Regulations Reference Guide 

(U.S. Department of Justice, 2005). Page 74-77.  
89 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, History of the National Firearms Act [online], 

source http://www.atf.gov/firearms/nfa/ 
90 National Firearms Act (NFA) , TITLE 2 WEAPONS - MACHINEGUNS, SHORT BARRELED RIFLES 

(SBR), SHORT BARRELED SHOTGUNS (SBS), SILENCERS (SUPPRESSORS), AOW (ANY OTHER WEAPONS) 
AND DESTRUCTIVE DEVICES. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Alcohol,_Tobacco,_Firearms_and_Explosives
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(3) ปืนสัน้ล ากล้องสัน้ รวมไปถึงสิ่งท่ีคล้ายคลึงกนัด้วย แตล่ ากล้อง

ต้องมีความยาวอย่างน้อย 18 นิว้ โดยล ากล้องจะต้องมีร่องเกลียว ความยาวโดยรวมทัง้หมด

อยา่งน้อยคือ 26 นิว้ 

(4) เคร่ืองเก็บเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์อ่ืนท่ีมีลักษณะปิดบังซ่อน

เสียงการยิง โดยจะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถพกพาได้เท่านัน้ ไม่รวมถึงท่ีเก็บเสียงท่ีช่างซ่อม

อาวธุปืนมีเพ่ือใช้ในกิจการ ซึง่จะมีขนาดใหญ่และตดิตรึงอยูก่บัพืน้ 

(5) อปุกรณ์ท าลายล้าง มี 2 ลกัษณะ ได้แก่ อาวธุท่ีเป็นระเบิด จรวด

ระเบดิแก๊สพิษ และอาวธุท่ีมีเกลียวมากกว่า 0.50 ยกเว้นปืนสัน้ หรือเปลือกปืนลกูซองท่ีมีไว้เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ทางการกีฬา (ปืนท่ีมีขนาดมากกว่า 0.50 นัน้จะได้รับการยกเว้นภาษีจากกฎหมาย

ฉบบันีเ้พราะมีไว้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการกีฬา) 

 

ค) Brady Handgun Violence Prevention Act 

พระราชบญัญัติควบคมุผลร้ายท่ีเกิดจากปืนพกฉบบันี ้เป็นกฎหมายท่ี

ก าหนดให้มีการตรวจสอบท่ีมาของบคุคลท่ีม่ีใบอนญุาตให้ค้า ผลิต และน าเข้าอาวธุจากรัฐบาล

กลางก่อนท่ีจะมีการขายอาวธุให้ แตห่ากไมมี่ข้อก าหนดอ่ืนใดของรัฐเก่ียวกบัเร่ืองนี ้การท่ีจะโอน

อาวธุให้กบับคุลใดนัน้จะต้องได้รับอนญุาตจากระบบการตรวจสอบอาชญากรรมแห่งชาติ หรือ

National Instant Criminal Background Check System (NICS) ท่ี FBI เป็นผู้ดแูลอยู่เสียก่อน

และมีข้อก าหนดห้ามบคุคลใดขนส่งอาวธุระหว่างรัฐ หรือเพ่ือค้าขายให้กบัชาวตา่งชาติ หรือรับ

อาวุธท่ีขนส่งมาจากรัฐอ่ืนหรือจากชาวต่างชาติ หรือครอบครองอาวุธเพ่ือการพาณิชย์ โดย

กฎหมายฉบบันีจ้ะน ามาบงัคบัใช้กบับคุคลดงัตอ่ไปนี ้91 

(1) บคุคลท่ีศาลมีค าพิพากษาและได้รับการลงโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 

ปี 

                                                           
91 Section 922(g) of Brady Handgun Violence Prevention Act. 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Instant_Criminal_Background_Check_System
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(2) ผู้หลบหนีค าพิพากษาของศาล 

(3) ผู้ตดิยาเสพติด 

(4) ผู้ มีอาการทางจิต หรือผู้ ท่ีได้รับการบ าบดัรักษาอาการทางจิตกบั

สถาบนัของรัฐ 

(5) ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา 

(6) ผู้ ท่ีเคยถกูจบัในความผิดเกียวกบัอาวธุ 

(7) ผู้ ท่ีเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาแตข่อสละความเป็นพลเมือง 

(8) ผู้ ท่ีถกูฟ้องตอ่ศาลในข้อหาล่วงละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืน สะกด

รอยตาม ขม่ขูบ่คุคลใกล้ชิด หรือบตุรของบคุคลใกล้ชิดดงักลา่ว 

(9) ผู้ ท่ีถกูศาลตดัสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรม ความผิดทาง

อาญาจากความรุนแรงในครอบครัว 

(10) มีประวตัเิก่ียวกบัความรุนแรง 

 

3.2.2 กฎหมำยฟอกเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกำ92 

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐยังมีข้อบกพร่องอยู่

บ้าง เช่นในด้านของการตรวจสอบลูกค้าหรือ Customer due diligence นัน้ไม่มีการก าหนด

หน้าท่ีตามกฎหมายในการระบตุวัเจ้าของผลประโยชน์ คือผู้ รับเงินปลายทาง เว้นแตก่รณีพิเศษ 

เชน่ ธนาคารผู้ รับซือ้ตัว๋ และธนาคารพาณิชย์ส าหรับผู้ ท่ีมิได้มีสญัชาติอเมริกนั93 นอกจากนัน้ยงั

ไมมี่การก าหนดหน้าท่ีท่ีชดัเจนในการจดัการเพ่ือให้รู้จกัตวัตนของลกูค้า ดงันัน้หากอาชญากรจะ

                                                           
92 ฉัตรชยั ตรีพิพฒัน์กลุ, “ผลกระทบจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2551: ศกึษากรณีการรายงานการด าเนินการตามหมวดสี่ของคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรมการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินตอ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554). 

93 Ibid. 
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โอนเงินเพ่ือช าระคา่อาวธุท่ีซือ้มาอยา่งผิดกฎหมาย ธนาคารจะไมท่ราบเพราะธนาคารตรวจสอบ

ลกูค้าเฉพาะต้นทาง โดยไมส่นใปลายทาง ท าให้เกิดชอ่งวา่งในการตรวจสอบได้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เดิมนัน้ มีองค์กรอาชญากรรม คือ “แก๊งมาเฟีย” ท่ี

ด าเนินกิจการท่ีผิดกฎหมายต่าง ๆ มากมายและน าเงินท่ีได้นัน้มาฟอกให้กลายเป็นเงินถูก

กฎหมาย ต่อมาก็ได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีการฟอกเงินให้มีความสลับซับซ้อนมากขึน้จน

ทางการสหรัฐไม่สามารถติดตามแกะรอยเงินเหล่านัน้ และไม่สามารถเอาผิดมาเฟียแก๊งนัน้ได้ 

แก๊งมาเฟียก็น าเงินท่ีได้มาไปขยายกิจการและต่อยอดเป็นอาชญากรรมอ่ืนขึน้เร่ือย  ๆ จน

ทางการสหรัฐตระหนกัได้ว่าการฟอกเงินเป็นการสนบัสนุนให้เกิดอาชญากรรมอ่ืนขึน้ต่อมาอีก

มากมาย จึงหาวิธีตดัวงจรการฟอกเงินการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่ออาชญากรรมต่าง ๆ 

จงึได้ออกมาตรการดงัตอ่ไปนีข้ึน้มา94 

ก) Federal Crime and Criminal Procedure 

กฎมายอาญาและวิธิจารณาความอาญาฉบับนี ้เป็นกฎหมายฉบับ

แรกท่ีก าหนดมาตรการทางอาญาเพ่ือเอาผิดกบัการฟอกเงิน โดยก าหนดรวมไปถึงการพยายาม

หรือให้ความชว่ยในการฟอกเงินนัน้เป็นความผิด ซึ่งก าหนดให้เป็นความผิดทัง้ทางแพ่งและทาง

อาญา95 

ข) The Bank Secrecy Act of 1970 (the BSA) 

พระราชบญัญตัคิวามลบัทางธนาคาร ค.ศ. 1970 ฉบบันี ้เป็นกฎหมาย

ท่ีใช้ในการตดิตามแหลง่ท่ีมาของเงิน รวมถึงปริมาณและความเคล่ือนไหวของเงินท่ีเข้าและออก

นอกประเทศ เน่ืองจากคนอเมริกันบางส่วนมีการเปิดบัญชีลับเพ่ือใช้ท าธุรกิจผิดกฎหมาย 

กฎหมายฉบบันีจ้ึงถูกออกแบบมาเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีสถาบนัการเงินต้องปฏิบตัิตาม ซึ่งจะ

                                                           
94 วีระพงษ์ บญุโญภาส, กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน: ศกึษากรณี “ความผิดมลูฐาน” ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย, วารสารกฎหมาย ปีที่ 20 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม, 2544), หน้า 68-77. 
95 เร่ืองเดียวกนั. 
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สามารถใช้ตดิตามหาตวัผู้กระท าความผิดได้ โดยให้ธนาคารเปิดเผยความลบัของลกูค้าโดยการ

รายงานธุรกรรมตอ่รัฐบาล ผู้ ท่ีฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทัง้ทางแพง่และทางอาญาเชน่กนั96 

ค) Money Laundering Control Act 1986 (MLCA) 

พระราชบัญญัติการควบคุมการฟอกเงิน ค.ศ. 1986 ฉบับนีเ้ป็น

กฎหมายควบคมุการฟอกเงิน โดยก าหนดความผิดมลูฐานว่าการกระท าในลกัษณะใดท่ีเข้าข่าย

เป็นการฟอกเงิน เช่นการกระท าเพ่ือปกปิดแหล่งท่ีมาของเงิน โดยใช้บงัคบักับคนทั่วไปและ

สถาบันการเงินส าหรับการโอนรายได้ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย และก าหนดให้การฟอกเงินเป็น

ความผิดอาญา โดยมีจุดเด่นในด้านของความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายฉบบันีไ้ด้ก าหนดความผิดมลูฐานเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมาย

ควบคมุการส่งออกอาวธุ โดยก าหนดไว้ใน 18 U.S.C. มาตรา 1956 (1996) ซึ่งก าหนดว่าการ

โอนเงินทัง้หมดหรือบางส่วนภายในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเงินท่ีได้มาจากการฝ่าฝืนกฎหมาย

ควบคมุการสง่ออกอาวธุ ในมาตรา 38 แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุการส่งออกอาวธุ (22 U.S.C. 

2778 มาตรา)97 เป็นความผิดตามกฎหมาย98 

ง) USA Patriot Act 2001 

พระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 

2001 ฉบบันีเ้ป็นกฎหมายปราบปรามแหล่งเงินทนุของการก่อการร้ายข้ามชาติ โดยเพิ่มอ านาจ

หน้าท่ีของรัฐในการติดตามการกระท าผิดผ่านเคร่ืองมือส่ือสารทัง้ในและนอกประเทศ และให้

                                                           
96 เร่ืองเดียวกนั. 
97 กมลศกัดิ์ หม่ืนภกัดี, “การก าหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรงตามอนสุญัญาสหประชาชาติ เพื่อตอ่ต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จดัตัง้ในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 เป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552). 
98 วีระพงษ์ บญุโญภาส, กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน: ศกึษากรณี “ความผิดมลูฐาน” ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย, หน้า 68-77. 
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อ านาจเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการคลงัในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินว่ามีความเก่ียวข้องกับ

การก่อการร้ายหรือไม่99 

 

เม่ือได้ศกึษากฎหมายควบคมุการค้าอาวธุสงครามและกฎหมายฟอกเงินของ

สหรัฐอเมริกาแล้ว ตอ่ไปนีจ้ะได้น าเสนอกรณีตวัอย่างของการฟอกเงินท่ีได้มาจากความผิดฐาน

ค้าอาวุธสงครามซึ่งเป็นคดีเก่ียวกบันายวิคเตอร์ บทู (Viktor Bout)100 ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

มากทางด้านฟอกเงินท่ีได้มาจากการค้าอาวธุสงคราม โดยนายบทุเป็นอดีตทหารของกองทพัโซ

เวียตซึ่งได้รับฉายานามว่าพ่อค้าแห่งความตาย ถกูจบัตวัได้ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่ง

ตกเป็นผู้ ต้องโทษในข้อหาลกัลอบค้าอาวุธสงครามให้กับกลุ่มกบฏใบโคลมัเบีย (Farc) เพ่ือใช้

สงัหารชาวอเมริกันในโคลมัเบีย โดยใช้เคร่ืองบินในการขนย้ายอาวุธสงครามรวมทัง้ยทุธภัณฑ์

ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของโลก เช่นแอฟริกา อเมริกาใต้ และตะวนัออกกลางนอกจากนัน้นายบูทยงั

ฟอกเงินโดยใช้บริษัทท่ีท าธุรกิจการบินของตนอีกด้วยโดยนายบูทได้ร่วมมือกับนายชิชาคลิ 

(Chichakli) ขนย้ายเงินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด ซึ่งเม่ือปี พ.ศ. 2543 United Nations        

Security Council  (UNSC)ได้ท าการยึดและอายดัเงินในเครือข่ายบริษัทของนายบทูและนายชิ

ชาคลิ เพ่ือป้องกนัมิให้เงินจ านวนดงักลา่วถกูน าไปใช้หรือแสวงหาก าไรหรือสนบัสนนุการก่อการ

ร้ายได้อีก ต่อมานายบูทและนายชิชาคลิ ได้พยายามก่อตัง้บริษัทขึน้มาใหม่ และจดทะเบียน 

เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นวา่บริษัทดงักลา่วไมมี่ความเก่ียวข้องกบัเครือขา่ยบริษัทเดิมของพวกเขา ซึ่ง

ได้แก่บริษัท ซามาร์ แอร์ไลน์ ถูกตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2547 ได้ท าการสัง่ซือ้เคร่ืองบินโบอิง้จ านวน 2 

ล าจากบริษัทหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และโอนเงินจ านวน 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบญัชี

ธนาคารในนิวยอร์คซึ่งเป็นบญัชีท่ีนายบทูมีอ านาจบริหารจดัการ ไปยงับญัชีธนาคารของบริษัท

                                                           
99 Title V of USA Patriot Act 2001. 
100 United State Attorney Southern District of New York, U.S. announces new indictment against 

international arms dealer Viktor Bout and American co-conspirator for money laundering, wire fraud, and 

conspiracy [online], 17 February 2010, source 

http://www.fas.org/programs/ssp/asmp/externalresources/2010/Boutindictment_Feb10.pdf 
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ในสหรัฐ เพ่ือท่ีจะหลบเล่ียงการตรวจสอบจากทางการ และหนึ่งในเก้าข้อหาท่ีนายบูทและนาย         

ชิชาคลิถูกด าเนินคดีนัน้คือ สมคบกันฟอกเงิน ทัง้นี ้บูทถูกจับกุมตัวท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือ

ปี  พ.ศ. 2551 จากความร่วมมือระหว่างต ารวจไทยกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยปราบปรามยาเสพติด

สหรัฐอเมริกา (U.S. Drug Enforcement Administration: DEA) ก่อนถกูส่งตวัเป็นผู้ ร้ายข้าม

แดนไปยงัมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเม่ือปลายปี 2553 จากกรณีศกึษาของนายบทูนัน้

จะเห็นได้วา่หากลงโทษนายบทูโดยไมน่ ากฎหมายฟอกเงินเข้ามาใช้บงัคบั อาจท าให้ไม่สามารถ

ริบเงินท่ีนายบทูได้มาจากการค้าอาวธุสงครามนีไ้ด้หมด คือริบได้เพียงบางส่วนซึ่งเป็นจ านวนท่ี

น้อยมากเม่ือเทียบกบัจ านวนเงินทัง้หมดท่ีนายบทูได้รับมา แตเ่ม่ือน ากฎหมายฟอกเงินเข้ามาใช้

บงัคบักับกรณีนี ้ไม่ว่านายบูทจะน าเงินไปซุกซ่อนไว้ท่ีใด หรือได้น าเงินเปล่ียนแปรสภาพเป็น

ทรัพย์สินชนิดอ่ืนไม่ว่าอีกก่ีทอด กฎหมายฟอกเงินก็สามารถติดตามไปริบมาได้ทัง้หมด ท าให้

เม่ือนายบูทและนายชิชาคลิถูกทางการจบัตวัได้ ทางการจึงสามารถริบเงินทัง้หมดท่ีได้มาจาก

การค้าอาวธุสงครามให้ตกเป็นของแผ่นดินได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านัน้ยงัเป็นการตดัวงจรทางการ

เงินของนายบทูและนายชิชาคลิในอีกทางหนึง่ 

กรณีตวัอย่างต่อมาเป็นคดีท่ีเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1985 เม่ือท่ีปรึกษาคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติคือนายโรเบิร์ต แมคฟาร์เลน ได้ท าการขายขีปนาวุธต่อสู้ รถถังและ

เคร่ืองบินให้แก่อิหร่านตามค ายินยอมของประธานาธิบดีโรนลัด์ เรแกน เพ่ือหวงัว่าจะเป็นการ

ฟืน้ฟูสมัพนัธภาพอนัดีกับอิหร่านท่ียอมปล่อยตวัประกันชาวอเมริกันท่ีถูกจบัโดยพวกสนบัสนุน

อิหร่านในเลบานอน ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดนโยบายการตอ่รองเร่ืองดินแดนและ

ความชว่ยเหลืออิหร่านในสงครามกบัอิรัค เงินท่ีได้มาจากการค้าอาวธุให้อิหร่านส่วนหนึ่งจ านวน 

48 ล้านเหรียญสหรัฐถูกพนัโทโอลิเวอร์ นอร์ท นายทหารคนดงัของสหรัฐน าไปช่วยเหลือฝ่าย

กบฏคอนทราในนิคารากัวทัง้ท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ว่าห้ามให้ความช่วยเหลือแก่กบฏกลุ่ม

ดงักล่าวเพราะเป็นกลุ่มกองโจรต่อต้านคอมมิวนิสต์ พนัทโอลิเวอร์ใช้วิธีการน าเงิน 48 ล้าน

เหรียญสหรัฐไปเป็นทนุในการก่อตัง้บริษัทบงัหน้าในเคย์แมน โดยใช้ธนาคาร BCCI เป็นสถานท่ี



68 

 

ฟอกเงินทนุในการซือ้อาวธุส่งไปช่วยกบฏคอนทราส์เพ่ือโค่นรัฐบาลนิการากวัอีกทอดหนึ่ง101 ซึ่ง

ผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1992 ปรากฏว่าประธานาธิบดีเรแกนก็มีส่วน

เก่ียวข้องในคดีนีด้้วยเช่นกนั102 จากกรณีดงักล่าวนีห้ากไม่มีกฎหมายฟอกเงินเข้ามาใช้บงัคบัก็

จะสามารถเอาผิดพันโทโอลิเวอร์และประธานาธิบดีเรแกนได้ในความผิดลักลอบค้าอาวุธ

สงครามเทา่นัน้ ซึง่มีโทษจ าคกุและยดึทรัพย์ได้เพียงบางสว่นเทา่นัน้ แตเ่ม่ือน ากฎหมายฟอกเงิน

เข้ามาร่วมใช้บงัคบักบัคดีนีด้้วย ท าให้สามารถริบทรัพย์ทัง้หมดท่ีอยู่ในธนาคาร BCCI พร้อมทัง้

เงินทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดได้ ส่วนประเด็นท่ีพนัโทโอลิเวอร์เลือกท่ีจะไปตัง้

บริษัทบงัหน้าในหมูเ่กาะเคย์แมนเพราะ หมู่เกาะนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีสนบัสนนุการฟอกเงินเป็นอย่าง

มาก เพราะไมมี่กฎในการตรวจสอบผู้ เข้ามาตัง้บริษัท หรือแม้แตธ่นาคารตา่ง ๆ ในหมู่เกาะแห่งนี ้

ก็รับฝากเงินจากลูกค้าทุกประเภทโดยไม่สนใจว่าเงินท่ีน ามาฝากนัน้เป็นท่ีผิดกฎหมายหรือไม ่ 

จงึท าให้เกิดความสะดวกแก่นกัฟอกเงินเป็นอย่างมาก แตห่ลงัจากนัน้มีการท าข้อตกลงระหว่าง

ประเทศโดยบีบให้หมูเ่กาะตา่ง ๆ รวมทัง้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเปิดเสรีทางการเงินให้แก่ทกุคน รวมทัง้

ธนาคารท่ีมีนโยบายรักษาความลบัของลูกค้าให้ต้องเปิดเผยความลบัของลูกค้าหากได้รับการ

ร้องขอ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามร่องรอยทางการเงินของนกัฟอกเงินนัน่เอง  ยงัมีกรณี            

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินผ่านธนาคาร BCCI เช่น ชาติอาหรับบางชาติสามารถจดัหา

อาวธุได้ เน่ืองจากได้รับการช่วยเหลือจากธนาคาร BCCI ซึ่งเป็นตวักลางในการโอนเงินเพ่ือซือ้

จรวดสกัด๊-บี จากเกาหลีเหนือไปให้กบัรัสเซีย103 นอกจากนีธ้นาคาร BCCI ยงัเป็นนายหน้าและ

จดัหาเงินให้ซาอดุอิาราเบียในการซือ้จรวดซิลค์เวิร์มจากจีน และซือ้ขีปนาวธุจากอิสราเอล104 ซึ่ง

กรณีนีเ้ข้าขา่ยเป็นการให้ความสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกด้วย 

 

                                                           
101 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 47 และ 106. 
102 พจนานกุรมประวตัิศาสตร์, Iran-Contra Scandal [online], ม.ป.ป. แหลง่ทีม่า 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=25701 

103 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 107. 
104 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 107. 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=25701
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3.3 มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรฟอกเงนิและกำรควบคุมกำรซือ้ขำยอำวุธ

ของสำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 

การหาซือ้าวุธในแอฟริกาใต้นัน้สามารถท าได้ง่ายและมีราคาถูกมาก ท าให้ประชาชน

สามารถครอบครองอาวุธได้โดยไม่ยาก ซึ่งผลการประเมินการปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล

ของ FATF ในปี ค.ศ. 2009 ภาพรวมของแอฟริกาใต้ได้พฒันาระบบการตอ่สู้กบัการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ดีขึน้จากปี ค.ศ. 2003 และได้มีการก าหนด

ความผิดอันเก่ียวกับการฟอกเงินให้เป็นไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนาแล้ว แต่ในส่วนของ

มาตรการการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนัน้ยังไม่เคยทดลองใช้จริง

ในทางปฏิบตัิ ซึ่งในปี ค.ศ. 2003 แอฟริกาใต้มีกลวิธีท่ีจะริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการก่อการร้าย

ทัง้หมด นอกจากนัน้ยงัมีการประกาศใช้ FIC Act (Financial Intelligence Centre Act No. 38 

of 2001)เพ่ือใช้ในการตรวจสอบลูกค้าสถาบนัการเงินท่ีมาใช้บริการ และเป็นแรงผลกัดนัให้

แอฟริกาใต้หนัมาตรวจสอบลกูค้าของตนเองใหม่ทัง้หมดรวมถึงลกูค้าเก่าของตนเองด้วย แตย่งั

ไม่มีการตรวจสอบบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนักการเมือง (Politically Expose Persons; 

PEPs) และธนาคารตวัแทนต่าง ๆ ซึ่งควรจะมีการปรับปรุงตอ่ไปในส่วนนี ้นอกจากนี ้FATF ยงั

แนะน าให้แอฟริกาใต้ตรากฎหมายฟอกเงินให้ครอบคลุมธุรกิจการค้าเหล็กและหิน เพ่ือให้

ครอบคลุมมากขึน้อีกด้วย และจากการส ารวจการปฏิบตัิงานจริงของแอฟริกาใต้นัน้ พบว่ายัง

ขาดอ านาจท่ีเพียงพอในการบังคับควบคุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติของการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน105 

แอฟริกาใต้นัน้มีปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง และการขโมยอาวธุของพลเมืองเพ่ือน าไป

ขายต่อ โดยผู้อพยพเหล่านีจ้ะใช้วิธีการขนเงินสดโดยใช้การขนส่งสาธารณะเช่นแท๊กซ่ีในการ

ขนสง่เงินข้ามเขตแดนมากกวา่ท่ีจะท าธุรกรรมผา่นสถาบนัการเงิน106  

 
                                                           

105 Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in South 

Africa, 26 February 2009. 
106 Ibid, page 16. 
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3.3.1 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรค้ำอำวุธสงครำมของสำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 

สถานการณ์ของปัญหาการค้าอาวธุของประเทศแอฟริกาใต้เห็นได้จากความ

ง่ายในการหาซือ้อาวธุ และราคาซือ้ขายอาวธุท่ีมีราคาต ่ามาก เชน่ หากจะซือ้อาวธุสามารถน าไก่ 

1 ตัวมาแลกก็ได้107 ซึ่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธสงคราม 

ดงัตอ่ไปนี ้

ก) พระรำชบัญญัตคิวบคุมอำวุธปืน ฉบับที่ 2000 (Firearms 

Control Act No. 2000) 

พระราชบญัญัติควบคมุอาวุธปืนฉบบัท่ี 2000 ฉบบันีเ้ป็นกฎหมายท่ี

ควบคุมและจัดการอาวุธ โดยช่วยเหลือรัฐในการก าจัดการครอบครองอาวุธ ท่ีผิดกฎหมาย

ออกไปจากสงัคม และลงโทษผู้ ท่ีใช้อาวธุอยา่งไมมี่ความรับผิดชอบและใช้อาวธุในการกระท าผิด

กฎหมายอาญา โดยกฎหมายฉบบันีมี้สาระส าคญัว่าห้ามบุคคลใดครอบครองหรือมีอาวุธปืน 

เว้นแต่จะมีใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ครอบครองหรือมีไว้ซึ่งอาวุธปืนนัน้ได้ แต่อาวุธปืน

บางประเภทนัน้ไม่มีบุคคลใดสามารถครอบครองได้โดยถกูกฎหมายและมีใบอนญุาตได้เลย  ซึ่ง

หมายรวมถึงปืนออโตเมติก หรือปืนชนิดอ่ืน ๆ เช่น ปืนใหญ่ ปืนครกท่ีออกแบบมาเพ่ือยิงจรวด 

หรือวถัรุะเบดิ แตปื่นบางประเภท เชน่ ปืนลม หรือปืนโบราณท่ีไมไ่ด้มีไว้เพ่ือจดุประสงค์ในการใช้

ดังเช่นท่ีปืนสามารถท าได้นัน้ กฎหมายไม่ก าหนดให้การครอบครองปืนประเภทนีจ้ะต้องมี

ใบอนญุาต 

กฎหมายฉบบันีไ้ด้บญัญตัเิก่ียวกบัการครอบครองกระสนุปืนไว้วา่ 

ห้ามบคุคลใดครอบครองกระสนุปืนเว้นแตบ่คุคลดงัตอ่ไปนี ้

(1) บคุคลท่ีมีใบอนญุาตส าหรับอาวธุปืนท่ีมีเคร่ืองกระสนุปืน 

(2) บคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ครอบครองหรือมีไว้ซึง่กระสนุปืน 

                                                           
107 ดามร ค าไตรย์, ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัมาตรการในการควบคมุอาวธุขนาดเล็ก

และอาวธุเบา, หน้า 41. 
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(3) บคุคลท่ีมีใบอนญุาตค้า ผลิต ซอ่ม น าเข้าหรือสง่ออกซึง่อาวธุปืน 

กฎหมายฉบับนีใ้ห้อ านาจต ารวจในการเป็นผู้ ก ากับกับดูแลให้การ

เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีอ านาจการในการสืบสวนสอบสวน รวมทัง้ยึดอาวุธปืนท่ีเช่ือว่าเป็น

อาวุธท่ีผิดกฎหมายได้อีกด้วย และยังสามารถเก็บลายนิว้มือหรือตรวจค้นร่างกายได้โดยไม่

จ าเป็นต้องมีหมายค้น หากการกระท าดงักล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดี 

แต่หากในภายหลงัพบว่าอาวุธดงักล่าวท่ียึดมานัน้ไม่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดก็จะคืน

ให้กบัเจ้าของ108 

            พระราชบัญญัติ    ว      ว   (Firearms Control  

Act 2004)                                  เพราะพ ะราชบญัญัตินีก้ าหนดให้เจ้าของ

อาวธุท่ีมีใบอนญุาตภายในประเทศต้องตอ่อายใุบอนญุาตใหมท่กุ ๆ 5 ปี เน่ืองจากรัฐบาลเห็นว่า

อาชญากรรมและความรุนแรงในประเทศยงัไม่ลดลง และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ น้ อย่างไรก็

ตามการบงัคบัใช้กฎหมายนีมี้ความยากล าบากในการท่ีจะบงัคบัไปในทิศทางท่ีมุ่งประสงค์ได้ 

และยงัเป็นการสร้างภาระให้แก่รัฐอย่างมาก เน่ืองจากในปัจจบุนัมีสถิติของบคุคลผู้ครอบครอง

และเป็นเจ้าของปืนอยู่เป็นจ านวน 3,000,000 คน และจ านวนอาวธุในสารระบบมีถึง 4.5 ล้าน

กระบอก นอกจากนีพ้ระราชบญัญัตินีย้ังถูกร่างเนือ้หาขึน้โดยอิงจากความน่าจะเป็นมากกว่า

เหตุผลตามความเป็นจริง โดยมองว่าบุคคลหรือประชาชนทั่วไปนัน้เป็นสาเหตุท่ี “ก่อให้เกิด” 

อาชญากรรม หรือการก่อการร้ายและควรจะต้องถูกปลดอาวุธ  ซึ่งความจริงแล้วในหลาย ๆ 

ประเทศมีอตัราการเกิดอาชญากรรมท่ีต ่ามากในขณะท่ีอาวธุจ านวนมากอยู่ในความครอบครอง

ของประชาชนเชน่กนั 

นอกจากนี ้                                             (Gun 

Owners of South Africa: GOSA)     วว                    ว        ซึ่งจะต้องใช้เวลาและ

                                                           
108 Kylerhoover, Summary of the Firearms Control Act, no. 60 of 2000 (With Amendments) [online], 11 

July 2011. source http://ossafrica.com/esst/index.php?title=Summary_of_the_Firearms_Control_Act%2C_no._60_of 

_2000_(With_Amendments) 
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เงินจ านวนมากในการท่ีจะได้มาซึ่งใบอนญุาต แตถ่ึงอย่างไรก็ตามประชาชนก็สามารถซือ้อาวุธ

ปืนหรืออาวุธอ่ืนได้ตามท้องถนนอย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นปัญหาท่ีแท้จริงของการควบคุมอาวุ ธ 

เพราะเป็นการควบคุมเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนัน้สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือการหา

ค าตอบวา่ปืนท่ีผิดกฎหมายนัน้ได้มาจากท่ีใด” การควบคมุอาวธุเป็นสิ่งท่ียาก ท าให้การบงัคบัใช้

กฎหมายจงึยากตามไปด้วย เพราะกฎหมายยงัไม่สามารถควบคมุการค้าอาวธุท่ีผิดกฎหมายได้

อยา่งเตม็รูปแบบ ซึง่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและการก่อการร้ายได้109 

 

3.3.2 กฎหมำยฟอกเงนิของสำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 

ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีปัญหาหลาย ๆ ด้าน ทัง้ปัญหาการค้ายาเสพติด 

ปัญหากบฏภายในประเทศ และปัญหาการคอร์รัปชัน่ตา่ง ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านีล้้วนเป็นแหล่งท่ีมา

ของเงินจ านวนมาก ท่ีอาชญากรใช้เป็นชอ่งทางในการแสวงหารายได้ท่ีผิดกฎหมาย การฟอกเงิน

จึงเป็นหนทางยอดนิยมท่ีอาชญากรน ามาใช้เพ่ือตบตากฎหมายว่าตนได้เงินจ านวนมหาศาลนี ้

มาอย่างถกูต้อง ซึ่งในปัจจบุนักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของแอฟริกาใต้ยงัมี

จดุบกพร่องอยู่ในเร่ืองของบทลงโทษท่ีเก่ียวกบัอาวธุสงครามท่ีมีอานภุาพร้ายแรง ในข้อแนะน า

ของ FATF ข้อท่ี 21 จงึก าหนดไว้เพ่ือแนะน าสถาบนัการเงินให้ตระหนกัเก่ียวกบัข้อด้อยดงักล่าว 

โดยออกหนงัสือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของสถาบนัการเงินให้ต่ืนตวักับการควบคมุ

ธุรกรรมท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมท่ีเก่ียวกับอาวุธสงครามท่ีมีอานุภาพ

ร้ายแรง โดยก าหนดให้สถาบันการเงินไม่ละเลยท่ีจะตรวจสอบลูกค้าประเภทนี  ้โดยเฉพาะ

ธุรกรรมท่ีท ากบัไซปรัส อสุเบกิสถาน และอิหร่าน110 โดยลกัษณะของกฎหมายท่ีควบคมุการฟอก

เงินของแอฟริกาใต้เป็นดงัตอ่ไปนี ้

                                                           
109 สมัภาษณ์ พทัธนนัท์ ธัญญสิริ, ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชว่ยราชการกองกฎหมาย สว่นนิติการ ส านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, 10 กนัยายน 2556. 
110 Ibid, page 122. 
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ก) Prevention and Combating of Corrupt Activities Act No. 12 of 

2004 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคอร์รัปชัน่ฉบบัท่ี 12 ค.ศ. 

2004 ฉบบันี ้เป็นกฎหมายท่ีบญัญัติขึน้เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน่ และก าหนดอ านาจในการ

สืบสวนสอบสวนหากมีกรณีสงสยัเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ก าหนดหน้าท่ีของสถาบนัตา่ง ๆ 

ในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั โดยก าหนดให้อยัการสูงสดุมีอ านาจในการสืบสวน

สอบสวนเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีมีเหตอนัควรสงสยัว่ามีความเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่111 ก าหนด

หน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานธุรกรรมท่ีมีจ านวนเงินเกินกว่า 100,000 แรนด์112 ซึ่งโดยรวมแล้ว

พระราชบญัญัติฉบบันีมี้ส่วนคล้ายบททัว่ไปของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ของไทย 

ข) Bank Act No.94 of 1990  

พระราชบญัญัติเก่ียวกับการธนาคารฉบบัท่ี 94 ค.ศ. 1990 ฉบบันี ้

เป็นกฎหมายท่ีก าหนดกฎเกณฑ์และควบคมุดแูลเก่ียวกบัธุรกิจของสถาบนัการเงิน ซึ่งโดยหลัก

ของกฎหมายฉบับนีไ้ด้ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจในการสั่งให้ธนาคารหรือบริษัทท่ีอยู่

ภายใต้การควบคมุ ให้มีหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่นายทะเบียนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและก ากบัดแูล

สถาบนัการเงินต่าง ๆ ให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติฉบบันี ้113 พร้อมทัง้ก าหนด

หน้าท่ีความรับผิดชอบของธนาคารและสถาบนัการเงิน หรือบริษัทท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมใน

การเปิดเผยข้อมลูของดอกเบีย้ของบริษัทลกู บริษัทซือ้ขายหลักทรัพย์และจดัการทรัพย์สิน และ

บริษัทท่ีถกูซือ้มา114 และมีอ านาจในการเรียกเงินผิดกฎหมาย จากบคุคลท่ีประกอบธุรกิจสถาบนั

การเงินโดยมิได้จดทะเบียนคืน115 

                                                           
111 Section 22 of Prevention and Combating of Corrupt Activities Act No. 12 of 2004. 
112 Ibid, Section 34. 
113 Section 7 of Bank Act No.94 of 1990. 
114 Ibid, Section 23. 
115 Ibid, Section 83. 
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ค) Financial Intelligence Centre Act No. 38 of 2001 

พระราชบญัญัติจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินฉบบัท่ี 38 

ค.ศ. 2001 ฉบบันี ้เป็นกฎหมายท่ีก่อตัง้องค์ท่ีช่ือว่า Financial Intelligence Centre หรือ FIC 

ภายใต้สภาท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือท่ีจะตอ่สู้กบัการฟอก

เงินทุกรูปแบบ โดย FIC จะเป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการสืบสวน

สอบสวนคดีฟอกเงิน116  มีการก าหนดหน้าท่ีในการเก็บรักษาข้อมลูในการท าธุรกรรมทัง้หมดไว้ 

เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามเส้นทางการเงิน117 โดยเก็บรักษาข้อมลูไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี118 

และจะต้องรายงานมายงั FIC หากมีการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินสดเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด

ไว้119 รวมทัง้ธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัด้วย120 โดย FIC มีอ านาจในการแทรกแทรงสถาบนั

การเงินตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะสืบสวนเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะเก่ียวข้องกบัการฟอก

เงินได้อีกด้วย121 และห้ามหน่วยงานใดอ้างว่าจะต้องเก็บรักษาข้อมลูบางอย่างเป็นความลบักบั 

FIC และมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมลูหาก FIC ร้องขอ122 และก าหนดบทลงโทษส าหรับองค์กร

ท่ีไมป่ฏิบตัติามหน้าท่ีในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายฉบบันี ้

ง) International Co-Operation In Crime Matters Act No. 75 of 

1996 

พระราชบญัญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของคดีอาญา

ฉบบัท่ี 25 ค.ศ. 1996 ฉบบันี ้เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบังคบัคดีในค าพิพากษาคดีอาญา             

การริบทรัพย์สิน และการโอนทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดจากสาธารณรัฐ

                                                           
116 Section 3 of Financial Intelligence Centre Act No. 38 of 2001. 
117 Ibid, Section 22. 
118 Ibid, Section 23. 
119 Ibid, Section 28. 
120 Ibid, Section 29. 
121 Ibid, Section 34. 
122 Ibid, Section 37. 
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แอฟริกาใต้ไปยงัประเทศอ่ืน โดยมีบทบญัญติท่ีส าคญัได้แก่ การท่ีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีสิทธิ

เรียกร้องให้รัฐอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการริบทรัพย์สินตามค าพิพากษาของศาล123 

จ) Prevention of Organized Crime Act No.121 of 1998 

พระราชบญัญัติป้องกันการกระท าท่ีเกิดจากองค์การอาชญากรรม

ฉบบัท่ี 121 ค.ศ. 1998 ฉบบันี ้เป็นกฎหมายท่ีแนะน าโครงสร้างของบทบญัญัติเพ่ือต่อต้าน

องค์กรอาชญากรรมการฟอกเงินและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีผิดกฎหมาย โดยก าหนดโทษคือปรับสงูสดุ

หนึง่พนัล้านบาทหรือจ าคกุตลอดชีวิต124 ก าหนดหน้าท่ีในการรายงานธุรกรรมท่ีสงสยัว่ามีความ

เก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิด125 รวมทัง้ก าหนดโทษส าหรับผู้ ท่ีให้ความ

ช่วยเหลือในการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติฉบับนีเ้พ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใน

ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด126 ยิ่งไปกวา่นัน้ การได้มาหรือมีไว้ในครอบครองหรือ

ใช้ซึ่งทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดก็ถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติฉบบันี ้

เชน่กนั127 สว่นการริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดนัน้ให้ตกเป็นของแผน่ดนิ128 

 

3.4 มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรฟอกเงนิและกำรควบคุมกำรซือ้ขำยอำวุธ

ของประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศนิวซีแลนด์มีกฎหมายท่ีควบคุมการฟอกเงิน ได้แก่ The Anti-Money                

Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (AML/CFT) ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีป้องกนัการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือให้แก่ประเทศและท าให้เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทดัเทียมสากลตามค าแนะน าของ 

                                                           
123 Chapter 4 of International Co-Operation In Crime Matters Act No. 75 of 1996. 
124 Section 3 of Prevention of Organised Crime Act 121 of 1998. 
125 Ibid, Section 4. 
126 Ibid, Section 5. 
127 Ibid, Section 6. 
128 Ibid, Section 48. 
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FATF โดยองค์กรผู้ มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมายนี ้ได้แก่ ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ี

กฎหมายก าหนด ตลาดเงิน และกรมกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งมีหน้าท่ีรายงานธุรกรรมตามท่ี

ก าหนดและธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ

นิวซีแลนด์ ตราขึน้เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะมีการตราพระราชบญัญัติ

ฉบบันีอ้าชญากรรมท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการฟอกเงินอันดบั 1 ได้แก่การท าธุรกรรมการเงินทาง

อินเตอร์เน็ต อนัดบัท่ีสองคือการค้ายาเสพติด นอกนัน้เป็นการลกัทรัพย์และการแบล็คเมล์ โดย

ช่องทางท่ีใช้ในการฟอกเงินอันดบั 1 คือการท าธุรกรรมผ่านสถาบนัการเงิน ซึ่งต่อมาความ

ซบัซ้อนของวิธีการฟอกเงินมีมากขึน้ เช่นการฟอกเงินโดยการซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ การใช้

บริการผา่นผู้ มีวิชาชีพตา่ง ๆ และการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ส่วนการสนบุสนนุการเงิน

แก่การก่อการร้ายนัน้ รัฐบาลนิวซีแลนด์เห็นว่ามีความเส่ียงต ่า ท าให้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการ

ฟ้องร้องด าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายในนิวซีแลนด์ แตใ่นส่วน

ของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของนิวซีแลนด์นัน้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ

หลาย ๆ ประเทศ ซึ่งวิธีการริบทรัพย์ทางแพ่งโดยมิต้องมีค าตดัสินของศาลว่าผู้ ต้องหาได้กระท า

ความผิดจริงหรือไม่นัน้ก็ถูกน ามาใช้ในนิวซีแลนด์แล้ว แต่จ ากัดอยู่ในความผิดท่ีระบุไว้ใน           

Criminal Proceeds  (Recovery) Act  ท่ีตราขึน้เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 2009 เท่านัน้ ซึ่ง

กลไกการประสานงานภายในประเทศของนิวซีแลนด์มีประสิทธิภาพมาก แต่เม่ือประเมินการ

ปฏิบตัิการตามมาตรฐานของ FATF พบว่านิวซีแลนด์ยงัมีข้อด้อยในส่วนของมาตรการป้องกัน

การฟอกเงินทัง้ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงินและไม่เป็นสถาบนัการเงินซึ่งควรจะถูก

ปรับปรุงให้เร็วท่ีสดุ129 

 

3.4.1 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรค้ำอำวุธสงครำมของประเทศนิวซีแลนด์ 

              ว          ศนิวซีแลนด์                        และ

การใช้อาวธุปืนนัน้ รัฐจะควบคมุด้านการค้าระหว่างอาณาเขต ซึ่งการบงัคบัใช้กฎหมายการค้า
                                                           

129 Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism of New 

Zealand, 16 October 2009. 
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อาวุธของนิวซีแลนด์จะเป็นการบงัคบัใช้ใน 2 ลกัษณะคือ การบงัคบัใช้กฎหมายด้านอาวุธกับ

ประชาชน และการบงัคบัใช้กฎหมายการค้าอาวธุเพ่ือน าไปสนบัสนนุการก่อการร้าย การบงัคบั

ใช้กฎหมายใน 2 ลกัษณะนีไ้ม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะอาชญากรรมในประเทศจาก

การใช้อาวธุปืนและการก่อการร้ายยงัเกิดขึน้อยู่เป็นประจ า 

                              พ                           ว  ง

 ระ ทศ                   Arms Trade Treaty                          ว     ว        ศ 

ท่ีป้องกนัมิให้อาวธุไปอยูใ่นมือของผู้ก่อการร้าย แตย่งัมีปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายในบางเร่ือง 

เช่น ปัญหาด้านการลักลอบค้าอาวุธ การผลิต การใช้ และการกักเก็บอาวุธ เป็นต้น และยังมี

ผลกระทบเร่ืองอ่ืน ๆ อีกด้วย130 ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์มีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงคราม 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

ก) พระรำชบัญญัตอิำวุธปืน ค.ศ. 1983 (Arms Act 1983) และ

กฎหมำยที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

พระราชบญัญัติอาวุธปืน ค.ศ. 1983 เป็นกฎหมายท่ีควบคุมการ

ครอบครองและการใช้อาวธุในประเทศนิวซีแลนด์ โดยให้ความส าคญักบัใบอนญุาตของบคุคลท่ี

มีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะครอบครองอาวุธ โดยกฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องน าอาวุธมาจด

ทะเบียนแตใ่ห้ความส าคญักบัคณุสมบตัิของผู้ครอบครองอาวธุนัน้มากกว่า เว้นแตปื่นพก อาวธุ

ท่ีกฎหมายควบคมุ และอาวุธปืนแบบทหารกึ่งอตัโนมตัิ ความมุ่งหมายของกฎหมายฉบบันี ้131 

ถกูประกาศโดยสมชัชาของผู้ ได้รับอนญุาตให้ครอบครองอาวธุปืนแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (The 

New Zealand Council of Licensed Firearms Owners) ว่าเป็นการก าหนดพืน้ฐานหรือ

หลักการเบือ้งต้นส าหรับการครอบครองอาวุธปืนของบุคคลในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะ

                                                           
130 เร่ืองเดียวกนั. 
131  วนัชยั รุจนวงศ์, รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ (ระยะที่ 2), หน้า58-59. 
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บุคคลท่ีผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าท่ีว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ( fit and 

proper) เท่านัน้ท่ีจะสามารถครอบครองอาวุธปืนได้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุให้เกิดความ

ปลอดภัยในการใช้ ครอบครอง เก็บรักษาอาวุธปืนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ต ารวจเป็น

หน่วยงานหลักในการก ากับดูแลตามกฎหมายฉบับนี ้กฎหมายฉบับนีไ้ม่ครอบคลุมไปถึง

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี หรือพนักงานของหน่วยราชการท่ีอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีในกองทัพ 

ต ารวจ และรถเกราะของต ารวจ, บคุคลท่ีได้รับมอบหมายโดยผู้ มีอ านาจให้สามารถพกพาหรือ

ครอบครองอาวุธปืนหรือวตัถุระเบิดท่ีเป็นของรัฐ และไม่ครอบคลุมถึงการน าเข้าอาวุธปืนหรือ

วตัถรุะเบดิโดยรัฐ  

 

3.4.2 กฎหมำยฟอกเงนิของประเทศนิวซีแลนด์ 

อาชญากรในปัจจุบนัของประเทศนิวซีแลนด์ได้ใช้เทคนิควิธีในการหลีกเล่ียง

การตรวจจบัการฟอกเงินของเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยการปกปิดตวัผู้ส่งและผู้ รับเงินท่ีจะท าการฟอก ซึ่ง

ประเทศนิวซีแลนด์ได้ใช้บังคบักฎหมายท่ีช่ือว่า Anti-Money Laundering and Countering 

Financial of Terrorism Act 2009 (AML/CFT Act) ซึ่งกฎหมายของนิวซีแลนด์ยงัมีข้อบกพร่อง

เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ท่ีกฎหมายก าหนดให้รวมไปถึงแค่การริบทรัพย์สินใน

ความผิดท่ีเก่ียวข้องกับการค้าอาวุธชีวภาพ อาวุธเคมีและอาวุธนิวเคลียร์เท่านัน้ ไม่รวมไปถึง

ความผิดในส่วนของการค้าอาวธุนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้นโดยผิดกฎหมาย ด้วยเหตผุล

ท่ีวา่โทษของการค้าอาวธุอ่ืนนอกเหนือจากอาวธุ 3 ชนิดนัน้มีโทษทางอาญาท่ีต ่า132 ซึ่งไม่ควรจะ

มองว่าความผิดมีโทษต ่าแล้วจะไม่น ามารวมเป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงิน เพราะ

อาจจะน ามาซึง่ความเป็น “ชอ่งโหว”่ ของกฎหมายให้อาชญากรสามารถหลีกเล่ียงการตรวจสอบ

ได้ โดยลกัษณะของกฎหมายท่ีควบคมุการฟอกเงินของนิวซีแลนด์มีดงัตอ่ไปนี ้

 

                                                           
132 Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism of New 

Zealand, 16 October 2009, page 53. 
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ก) Anti-Money Laundering and Countering Financial of Terrorism 

Act 2009 (AML/CFT Act) 

พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายฉบบันี  ้ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

สถาบนัการเงินและบอ่นกาสิโน เพ่ือปราบปรามและป้องกันการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าหน่วยธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่ง ๆ จะสร้าง

หลกัเกณฑ์ขึน้มาเพ่ือตอ่ต้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงิน เพ่ือเป็นการสร้างความ

เช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์ว่าเป็นประเทศท่ีปลอดภยัส าหรับ

การประกอบธุรกิจ ซึ่งกฎหมายฉบบันีใ้ช้บงัคบัอย่างเต็มรูปแบบเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556133 

ซึ่งเนือ้หาของกฎหมายส่วนใหญ่จะพูดถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าท่ีมาท าธุรกรรมกับ

สถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินจะต้องทราบว่าลูกค้ามาท าธุรกรรมอะไร โอนเงินไปท่ีไหน 

รวมทัง้จะต้องรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับนีม้ิได้ก าหนดว่า

ความผิดใดเป็นความผิดมูลฐานไว้ เพียงแต่ก าหนดเก่ียวกับความผิดของผู้ ท่ีไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การไม่รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั134, การให้ข้อมลู

เก่ียวกับธุรกรรมอนัเป็นเท็จ135, ไม่จดัเก็บข้อมูลการท าธุรกรรมของลูกค้า136, การจดัโครงสร้าง

ของธุรกรรมเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงหลกัเกณฑ์การตรวจจบัของกฎหมายนอกเหนือจากการขน

เงินสดข้ามประเทศ137 เป็นต้น นอกจากนีย้ังก าหนดหน้าท่ีของหน่วยธุรกิจและอุตสาหกรรม

                                                           
133 The Department of Internal Affairs, Anti-MoneyLaundering and Countering Financing of Terrorism 

[online], 2013. Source http://www.dia.govt.nz/Services-Anti-Money-Laundering-Index#one 

134 Section 92 of Anti-Money Laundering and Countering Financial of Terrorism Act 2009 (AML/CFT Act). 
135 Section 93 of Anti-Money Laundering and Countering Financial of Terrorism Act 2009 (AML/CFT Act). 
136 Section 95 of Anti-Money Laundering and Countering Financial of Terrorism Act 2009 (AML/CFT Act). 
137 Section 101 of Anti-Money Laundering and Countering Financial of Terrorism Act 2009 (AML/CFT 

Act). 
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ต่างๆ ท่ีจะต้องรายงานข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้แก่ สถาบนัการเงิน กาสิโน บริษัทท่ีท าธุรกิจ

เก่ียวกบัสินเช่ือ บริษัทท่ีให้บริการให้ค าปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น โดยจะต้องรายงานธุรกรรม

ตอ่ 3 องค์กรของรัฐ ได้แก่ หนว่ยตลาดการเงิน ธนาคารกลาง และฝ่ายการจดัการภายใน138 และ

ในส่วนของกฎหมายฟอกเงินฉบบันีจ้ะไปบงัคบัใช้กับวิชาชีพธุรกิจ ได้แก่ นกักฎหมาย นกับญัชี 

นายหน้าค้าท่ีดิน และธุรกิจท่ีมีการติดต่อกับสินค้าท่ีมีราคาสูงมาก เช่น ผู้ขายทอดตลาด และ

ผู้ ค้าทอง เป็นต้น139 

 

3.5 สำเหตุที่ท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยฟอกเงนิไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

สาเหตุท่ีท าให้การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินไม่ประสบความส าเร็จได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพของกฎหมายนัน้ เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งเปล่ียนผันไปตามกลไก เทคนิคหรือ

วิธีการท่ีเหล่าอาชญากรจะสรรหามาใช้ เพ่ือให้ตนรอดพ้นจากการจับกุม หรือการด าเนินการ

ด้านทรัพย์สิน ซึง่สาเหตตุา่ง ๆ มีดงันี ้

(1) เหล่าอาชญากรใช้เงินในการติดสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนและอุดหนุน

นกัการเมืองทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติเพ่ือซือ้ความสะดวกในการประกอบธุรกิจนอก

กฎหมายให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

(2) มีอปุสรรคทางด้านการด าเนินคดี เพราะหากสมาชิกในองค์กรอาชญากรรมถกู

จบักมุไปด าเนินคดี ทางองค์กรจะมีการให้ความช่วยเหลือในการตอ่สู้คดี เช่นมีการก าจดัพยาน 

จ้างพยานเท็จ จดัหาทนายสู้คดีให้ เป็นเหตใุห้สามารถหลดุพ้นจากคดีและไม่สามารถท่ีจะสืบหา

ไปถึงตวับคุคลผู้ เป็นหวัหน้าท่ีอยูเ่บือ้งหลงัได้ 

(3) ผู้ มีอิทธิพลในสังคมก็เป็นอุปสรรคหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน 

เพราะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีความเกรงกลัวกฎหมาย หากผู้ มีอิทธิพลถูกจับ ก็จะมีพรรคพวก

                                                           
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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มากมายคอยให้ความช่วยเหลือให้หลุดพ้นคดี โดยผู้ ช่วยเหลือท่ีมีอิทธิพลมากคือบุคคลใน

องค์กรของรัฐนัน่เอง 

กล่าวโดยสรุปเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการบังคบัใช้กฎหมายมีสาเหตุมาจาก 

“เงิน” ทัง้สิน้ กล่าวคือ เม่ืออาชญากรได้เงินมาแล้ว ก็จะน าไปใช้ในการปทูางสู่อ านาจทางธุรกิจ

หรืออ านาจทางการเมือง ท่ีสามารถบงการหรือครอบง าเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติตามท่ีตน

ต้องการได้ น าไปสู่การไม่สมัฤทธ์ิผลทางกฎหมายในทางปฏิบติ เงินจ านวนดงักล่าวยงัสามารถ

น าไปสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กรอาชญากรรมของตนได้อีกด้วย ท าให้สามารถปราบปราม

ได้ยากยิ่งขึน้ และสุดท้ายเงินท่ีได้มาสามารน าไปเป็นต้นทุน เพ่ือต่อยอดการประกอบ

อาชญากรรมอ่ืน ๆ ต่อไปได้อีก ซึ่งวงจรจะเป็นไปเช่นนีไ้ม่มีท่ีสิน้สุด หากภาครัฐไม่สามารถริบ

“เงิน” เพ่ือตดัวงจรนีไ้ด้ การปราบปรามการฟอกเงินก็จะมีอปุสรรคเชน่นีต้อ่ไป140 

 

3.6 ปัญหำกำรบังคับใช้กฎหมำยฟอกเงนิในควำมผิดเก่ียวกับกำรค้ำอำวุธสงครำม

ของไทย 

การบงัคบัใช้กฎหมายในส่วนของการควบคุมการใช้อาวุธนัน้ จากข้อมูลของกองทุน

การเงินระหว่างประเทศประเมินว่าประเทศไทยมีการปฏิบตัิตามแผนในการออกกฎหมายและ

การปฏิบตัิมีผลค่อนข้างดี แต่มาตรการทางกฎหมายบางส่วนยงัไม่สามารถจดัการกับต้นเหตุ

ของปัญหาได้ เน่ืองจากไม่สามารถระบุสาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาได้141 โดยประเทศไทยเป็น

ประเทศอันดบัต้น ๆ ท่ีรัฐบาลสหรัฐมีความกังวลใจ142 เน่ืองจากมีข้อมูลปรากฎว่ารัฐบาลไทย

                                                           
140 Ibid, page 24. 
141 International Monetary Fund, 2007. IMF Country Report No. 07/376 Thailand: Detailed Assessment 

Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Washington, D.C.: International 

Monetary Fund. 
142 The Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, 2006. 

International Narcotics Control Strategy Report (INCSR). United State of America: The Bureau for International Nar-

cotics and Law Enforcement Affairs. 
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สามารถจบัผู้ก่อการร้ายชาวตา่งชาติท่ีใช้ประเทศไทยเป็นสถานท่ีขนถ่ายอาวธุ โดยผู้ก่อการร้าย

เหลา่นีม้องวา่ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบภยัชัน้ดี143  และมีการลกัลอบค้าอาวธุสงครามท่ีมีส่วน

ไปสนบัสนนุการเงินแก่การก่อการร้ายอีกด้วย144 ซึง่ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายฟอกเงินในกรณี

นีไ้ด้แก่ 

(1) ปัญหาเก่ียวกบัขอบขา่ยของการริบทรัพย์สิน 

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของทุกประเทศมีหลกัการเดียวกัน

ว่าให้สามารถริบทรัพย์สินทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชญากรรมไม่ว่าเงินหรือ

ทรัพย์สินนัน้จะถกูแปรสภาพไปเป็นสิ่งใด และไมว่า่เงินหรือทรัพย์สินนัน้จะถกูโอนไปให้บคุคลใด

ก็ตาม แตมี่บางประเทศท่ีใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้มีอานภุาพรุนแรงไป

กว่านัน้คือให้สามารถริบรายได้ของอาชญากร ในกรณีท่ีทราบจ านวนท่ีแน่นอนของเงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีอาชญากรได้มาจากการค้าอาวธุสงคราม145 

(2) ปัญหาของถ้อยค าในกฎหมาย146 

พระราชบญัญตัอิาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มิได้ให้ค าจ ากัดความของการจ าหน่ายอาวุธไว้ จึงต้องศึกษาเทียบเคียง

จากกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้ได้ค านิยามศัพท์และความชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ น้ โดยค าว่า 

“จ าหน่าย” อาจหมายถึงการจ่าย แจก แลกเปล่ียน ให้ ซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา 4 แห่ง

พระราชบญัญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จึงพอสรุปได้ว่า การจ าหน่ายอาวธุปืนหรือเคร่ือง

กระสนุปืนเพ่ือการค้านัน้ เป็นการด าเนินกระบวนการขาย แจก จ่าย แลกเปล่ียน ให้ ซึ่งอาวธุปืน
                                                           

143 International Monetary Fund, IMF Country Report No. 07/376 Thailand: Detailed Assessment Report 

on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, page 22. 
144 Ibid, page 23. 
145 วนัชยั รุจนวงศ์, รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ (ระยะที่ 2), หน้า 99. 
146 ประธาน วฒันวาณิชย์, รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2), หน้า 99. 
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หรือเคร่ืองกระสนุปืน เพ่ือเป็นการแสวงหาผลก าไร ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะตา่ง ๆ นัน่เอง 147 

(3) ปัญหาเร่ืองความชดัเจนของกฎหมาย148 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงินของไทยนัน้ ก าหนดความผิด

มลูฐานท่ีเก่ียวกบัอาวธุสงครามวา่ คือ “ความผิดเก่ียวกบัอาวธุหรือเคร่ืองมืออปุกรณ์ของอาวธุท่ี

ใช้หรืออาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุยทุธภัณฑ์” ซึ่ง

กฎหมายว่าด้วยการควบคมุยทุธภณัฑ์มีขอบเขตเพียงใดนัน้ยงัไม่ชดัเจน คือความหมายของค า

ว่า “ยุทธภัณฑ์” ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนัน้ครอบคลุมนิยาม

ทัง้หมดของค าว่ายุทธภัณฑ์ในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 หรือไม่ ซึ่งใน

มาตรา 4 ของพระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ์ ให้ความหมายของยทุธภณัฑ์ไว้วา่  

มาตรา 4 “ยทุธภณัฑ์” หมายความว่า อาวธุ เคร่ืองอปุกรณ์ของอาวธุ สารเคมี 

สารชีวะ สารรังสี หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่อาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ทัง้นี้ ตามที่

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา ตามมาตรา 7 

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษาก าหนดว่า อาวธุ เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวธุ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทีอ่าจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามไดช้นิดใดเป็นยทุธภณัฑ์ 

เม่ือพิจารณานิยามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติควบคมุยุทธภัณฑ์ จะเห็นได้ว่า

ยุทธภัณฑ์ในท่ีนีร้วมไปถึงสารเคมี รังสี ชีวะอ่ืน ๆ ด้วย แต่ในพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินเจตนาท่ีจะนิยามถึงสิ่งเหล่านีห้รือไม่ ค าถามนีอ้าจท าให้เกิดความ

                                                           
147

 วนัชยั รุจนวงศ์, รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ (ระยะที่ 2), หน้า 41. 
148 ดามร ค าไตรย์, ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัมาตรการในการควบคมุอาวธุขนาดเล็ก

และอาวธุเบา, หน้า 62. 
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สับสนขึน้ในการใช้กฎหมายว่าความผิดมูลฐานเก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามอยู่ในขอบข่าย

เพียงใดท่ีจะถือวา่เป็นความผิดมลูฐานอนัท าให้มีความผิดฐานฟอกเงิน หรือควรก าหนดให้ชดัใน

กฎหมายวา่การท่ีจะเป็นความผิดมลูฐานเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามจะต้องเป็นการกระท าผิด

ตามกฎหมายดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเพิ่มความชดัเจนว่ากฎหมายใดบ้างท่ีอยู่ในขอบข่ายความหมายนี ้

เช่น พระราชบญัญัติอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490, พระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 รวมทัง้ พระราชกฤษฎีกาควบคมุการ

สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรซึง่อาวธุยทุธภณัฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม เป็นต้น 

(4) ปัญหาเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ปัญหานีเ้กิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ มีหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ

การค้าอาวธุสงครามนี ้ยอมให้ผู้กระท าผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือลกัลอบค้าอาวุธ หรือตวั

เจ้าหน้าท่ีเองนัน้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดหรืออ านวยความสะดวกให้แก่อาชญา

กรเพ่ือให้ลกัลอบค้าอาวธุได้เป็นผลส าเร็จ โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดงักล่าว149 

การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกล้าท่ีจะกระท าการผิดกฎหมายนัน้ สืบเน่ืองมาจากกฎหมายท่ีบงัคบัใช้

อยูมี่ชอ่งวา่งให้สามารถกระท าผิดได้ ตามท่ีเคยมีผู้กล่าวไว้ว่า “ไม่ได้ท าผิดกฎหมาย แตท่ าในสิ่ง

ท่ีกฎหมายห้าม” ซึ่งเป็นค ากล่าวท่ีไม่มีทฤษฎีใดทางกฎหมายมารองรับ เพ่ือก าจดัแนวความคิด

นีอ้อกไป การบญัญัติกฎหมายท่ีมีความรัดกมุ ชดัเจน และลงโทษอย่างสาสมก็เป็นอีกแนวทาง

หนึง่ในการแก้ปัญหานี ้อีกทางหนึง่คือการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าพนกังานของรัฐให้ไม่ไขว้เขว

ไปกับผลประโยชน์ท่ีได้มาโดยผิดกฎหมาย ยิ่งไปกว่านัน้การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐยอมตกเป็น

เคร่ืองมือของขบวนการฟอกเงิน ยิ่งท าให้การแพร่ขยายของขบวนการฟอกเงินนัน้เป็นไปได้อย่าง

ง่ายดายและรวดเร็ว เพราะผู้ ท่ีคอยรักษาผลประโยชน์ของรัฐกลายเป็นพวกเดียวกบัอาชญากร

ไปแล้ว น ามาซึง่ผลร้ายท่ีมากขึน้กวา่เดมิอยา่งไมรู้่จบ  

                                                           
149 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 63-65. 



85 

 

(5) ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการขึน้ทะเบียนของผู้ ท่ีถูกกีดกันมิให้เข้าถึงแหล่ง

เงินทุนเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ท าการฟอกเงิน หรือท่ีเรียกว่า Blacklist ซึ่งเป็นมาตรการตาม

ค าแนะน าของ FATF 7 ท่ีไทยควรปฏิบตัติาม 

(6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมและระยะเวลาในการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด

หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการยบัยัง้ธุรกรรมไว้ว่าหากมีเหตุอนัควรสงสยัพร้อมหลกัฐานอนัสมควรว่า

ธุรกรรมใดต้องสงสยัวา่เก่ียวข้องกบัการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมสามารถสัง่ระงับธุรกรรม

นัน้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 3 วนั แต่หากมีหลักฐานพอเช่ือได้ว่าธุรกรรมนัน้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ฟอกเงินจริงก็สามารถยบัยัง้ธุรกรรมนัน้ไว้ได้ไม่เกิน 10 วนั แตห่ากด าเนินการยบัยัง้ธุรกรรมท่ีมี

เหตอุนัควรสงสยัเพ่ือตรวจสอบแล้ว หากพบว่ากรณี มีมลู สามารถสัง่อายดัทรัพย์สินดงักล่าวไว้

ได้ไมเ่กิน 90 วนั ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่ระยะเวลาดงักลา่วนัน้สัน้เกินไป 

(7) อ านาจของคณะกรรมการธุรกรรมในการวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายซึ่ง 

คณะกรรมการธุรกรรมนัน้มิได้เป็นนักกฎหมายทุกคน จึงเกิดค าถามขึน้ว่าการวินิจฉัยข้อ

กฎหมายของคณะกรรมการธุรกรรมควรมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายคอยให้ค าแนะน าอีกทางหนึ่ง

หรือไม่150 รวมทัง้คดีท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามนีเ้ป็นเร่ืองเฉพาะท่ีควรมีผู้ เช่ียวชาญด้าน

อาวุธยุโธปกรณ์และตวัแทนจากหน่วยทหารเข้าร่วมให้ความเห็นด้วยอีกทางหนึ่ง เพราะเป็นผู้

ใกล้ชิดกับอาวุธ ทราบวิธีการใช้และความจ าเป็นในการก าหนดคุณสมบัติของอาวุธว่าใน

สถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี ้การซือ้ขายอาวุธในลักษณะใดนึงถือว่าเหมาะสมและไม่ผิดปกติ

หรือมีความน่าสงสยั รวมทัง้อาจมีข้อมูลลบัท่ีคณะกรรมการธุรกรรมอาจไม่ทราบถึง เบือ้งหลัง

ของการค้าอาวุธสงครามแต่ละครัง้ การค้าอาวุธสงครามท่ีผิดกฎหมายอาจอยู่ในรูปแบบของ

การค้าอาวุธท่ีดูเหมือนถูกกฎหมายทุกประการ แต่ความจริงแล้วอาจจะมีความผิดปกติ

บางอยา่งท่ีคนนอกอาจไมส่ามารถสงัเกตหรือรับรู้ได้ ผู้ เขียนจงึเห็นวา่คณะกรรมการธุรกรรมท่ีจะ

                                                           
150 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 4-8. 
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พิจารณาการฟอกเงินในความผิดมลูฐานท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามนีค้วรเป็นคณะกรรมการ

ท่ีมีความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการเดิม ท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย ผู้ เช่ียวชาญด้าน

อาวธุยทุโธปกรณ์ รวมทัง้ตวัแทนจากหนว่ยงานด้านทหารด้วย  
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บทที่ 4 

วิเครำะห์กำรบังคับใช้กฎหมำยฟอกเงนิ: กรณีกำรค้ำอำวุธสงครำม 

จากบทท่ีแล้วท่ีได้ทราบว่าปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายฟอกเงินในส่วนของการค้า

อาวธุสงครามนัน้มีประเดน็พอท่ีจะสรุปได้ดงันี ้

ประเทศ ปัญหำ 

  ควำมบกพร่องของกฎหมำย 
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนและ

ค ำแนะน ำของ FATF 

ไทย 

ยงัไมมี่กฎหมายท่ีก าหนด
อ านาจในการ “ริบรายได้” อ่ืนท่ี
มีมลูคา่เทา่กบัทรัพย์ท่ีอาชญา
กรได้ไปจากการค้าอาวธุ

สงคราม ในกรณีท่ีทราบมลูคา่
ของเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้ไป
จากการค้าอาวธุสงคราม 

ตามท่ีอนสุญัญาสหประชาชาติ
วา่ด้วยการตอ่ต้านองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาตบิญัญัติ
ไว้ 

ไมมี่การขึน้ทะเบียนบญัชีผู้รายช่ือของ
บคุคลผู้มิให้เข้าถึงแหลง่เงินทนุท่ีจะ
น าไปใช้ในการฟอกเงินได้ ตามท่ี
ข้อแนะน าของ FATF ข้อท่ี 7 ก าหนดไว้ 

สหรัฐอเมริกา เหมือนประเทศไทย 

การตรวจสอบลกูค้าของสถาบนัการเงิน
ท าเฉพาะลกูค้าต้นทาง โดยไมต่รวจสอบ
วา่ลกูค้าปลายทางผู้ รับเงินหรือ
ผลประโยชน์นัน้เป็นใคร เป็นอาชญากร
หรือไม ่
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ประเทศ ปัญหำ 

  ควำมบกพร่องของกฎหมำย 
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนและ

ค ำแนะน ำของ FATF 

แอฟริกาใต้ 

ความผิดเก่ียวกบัการ
ครอบครอง ใช้ หรือเป็นเจ้าของ
ทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระท า
ความผิด ไมค่รอบคลมุไปถึง
บคุคลผู้ เตรียมการในการ

ประกอบอาชญากรรมอนัเป็น
ความผิดมลูฐาน 

สถาบนัการเงินไมต่ื่นตวัในการตรวจสอบ
ลกูค้า FATF จงึออกแนวทางการ
ปฏิบตังิานให้กบัสถาบนัการเงินในการ
ตรวจสอบธุรกรรมท่ีท ากบัไซปรัส, อสุ
เบกิสถาน และอิหร่าน 

กฎหมายการตรวจสอบลกูค้า
ของสถาบนัการเงิน ไม่
ครอบคลมุไปถึงการตรวจสอบ
บคุคลผู้ มีความเก่ียวข้องกบั
นกัการเมือง ซึง่สามารถเป็น
ชอ่งวา่งในการหลีกเล่ียงการ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ 

  

นิวซีแลนด์ 

กฎหมายครอบคลมุเฉพาะ
ความผิดท่ีเก่ียวกบัการค้าอาวธุ
ชีวภาพ อาวธุเคมี และอาวธุ
นิวเคลียร์ โดยไมส่นใจอาวธุ
และชิน้สว่นอปุกรณ์ของอาวธุ
อ่ืนนอกจาก 3 ประเภทดงักลา่ว 
 

สืบเน่ืองจากกฎหมายไมค่รอบคลมุไปถึง
การค้าอาวธุอ่ืนนอกจากอาวธุชีวภาพ 
อาวธุเคมีและอาวธุนิวเคลียร์ ท าให้ไม่
สามารถยึดหรืออายดัทรัพย์สินท่ีได้มา
จากการลกัลอบค้าอาวธุอ่ืน ๆ นัน้ 

 

 ต่อไปนีผู้้ เขียนจะน าปัญหาท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ

แก้ไขจดุบกพร่องนัน้ 
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4.1 วิเครำะห์ปัญหำด้ำนขอบข่ำยของกำรริบทรัพย์สิน  

พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การริบ

ทรัพย์สินท าได้นอกเหนือจากท่ีกฎหมายอาญาก าหนด คือ สามารถริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การกระท าความผิด รวมถึงทรัพย์สินท่ีเปล่ียนสภาพไป รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์และ

ดอกผลจากทรัพย์สินดงักล่าว หนีท่ี้บคุคลภายนอกถึงก าหนดช าระแก่ผู้ ต้องหาในคดีลกัลอบค้า

อาวุธ แต่สามารถริบทรัพย์ได้ในขอบข่ายท่ีแคบกว่าสิ่งท่ีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก าหนดไว้ คือให้สามารถริบทรัพย์ท่ีเป็น “รายได้” ของ

อาชญากรได้ ในกรณีท่ีทราบจ านวนทรัพย์สินท่ีอาชญากรได้ไปจากการกระท าความผิด แต่ไม่

สามารถด าเนินการตดิตามริบทรัพย์นัน้ได้ จึงให้ไปริบรายได้ของอาชญากรท่ีมีอยู่เดิมท่ีถึงแม้จะ

มิใช่ทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดในจ านวนท่ีมีมูลคา่เท่ากัน จุดนีเ้ป็นสิ่งท่ีแตกต่าง

จากกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีบทบญัญัติให้สามารถริบรายได้

แทนเงินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดท่ีมูลค่าเท่ากับเงินท่ีอาชญากรจะต้องถูกริบ  (เฉพาะ

กรณีท่ีทราบจ านวนเงินหรือทรัพย์สินท่ีอาชญากรได้ไปจากการค้าอาวธุสงคราม) 151 ในปัจจบุนั

จงึท าได้เพียงการริบทรัพย์อนัเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผิดได้เท่านัน้152 แตก่ารริบรายได้นัน้

ถือเป็นจดุแข็งท่ีประเทศไทยควรท่ีจะน ามาบงัคบัใช้กบักฎหมายไทยด้วยเพราะจะเกิดประโยชน์

ในทางปฏิบตัอิยา่งมาก ซึง่ผู้ เขียนเห็นว่าควรเพิ่มบทบญัญัติท่ีให้อ านาจรัฐในการริบทรัพย์สินใน

ส่วนท่ีเป็นเงินท่ีไม่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิด ในกรณีท่ีทราบมูลค่าของจ านวนเงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีจะท าการยึดอย่างแน่นอน โดยเพิ่มหลกัเกณฑ์นีใ้นมาตรา 49 วรรค 1 ซึ่งเดิมบญัญัติ

วา่ 

“ภายใตบ้งัคบั มาตรา 48 วรรคหน่ึง ในกรณีทีป่รากฏหลกัฐานเป็นที่ เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน

ใดเป็นทรัพย์สินทีเ่ก่ียวกบัการกระท าความผิด ใหเ้ลขาธิการส่งเร่ืองใหพ้นกังาน อยัการพิจารณา

                                                           
151 Ibid. 
152 วนัชยั รุจนวงศ์, รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ (ระยะที่ 2), หน้า 99-104. 
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เพื่อยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ทรัพย์สินนัน้ตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ในกรณีที่พนกังาน

อยัการเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวยงัไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค าร้องขอ ให้ศาลมีค าสัง่ให้ทรัพย์สินนัน้

ทัง้หมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนกังานอยัการ รีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อ

ด าเนินการต่อไป โดยใหร้ะบขุ้อทีไ่ม่สมบูรณ์นัน้ใหค้รบถว้นในคราว เดียวกนั” 

ผู้ เขียนเห็นควรแก้ไขบทบญัญตัเิป็นดงันี ้ 

“ภายใตบ้งัคบั มาตรา 48 วรรคหน่ึง ในกรณีทีป่รากฏหลกัฐานเป็นที่ เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน

ใดเป็นทรัพย์สินทีเ่ก่ียวกบัการกระท าความผิด ใหเ้ลขาธิการส่งเร่ืองใหพ้นกังาน อยัการพิจารณา

เพื่อยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ทรัพย์สินนัน้ตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ในกรณีท่ีทราบมูล

ค่าท่ีแน่นอนของทรัพย์สินท่ีจะริบ อาจพิจารณาให้ริบรายได้อ่ืนในมูลค่าเทียบเท่ากับ

ทรัพย์ท่ีจะริบเสียก็ได้ ในกรณีที่พนกังานอยัการเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวยงัไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่น

ค าร้องขอ ใหศ้าลมีค าสัง่ให้ทรัพย์สินนัน้ทัง้หมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนกังาน

อัยการ รีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้

ครบถว้นในคราวเดียวกนั” 

การเพิ่มข้อความดงักล่าวในบทบญัญัติมาตรา 49 นัน้จะเป็นมาตรการทางเลือกท่ีจะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องได้มากขึน้ เพราะจะสามารถติดตาม

ริบทรัพย์ได้ง่ายขึน้หากทราบมูลค่าทรัพย์ท่ีจะริบอย่างแน่นอน โดยมิต้องไปตามหาทรัพย์ท่ี

ผู้ ต้องหาได้โอนให้บคุคลอ่ืนเพ่ือน ามาขายทอดตลาดหรือไม่ต้องติดตามเงินท่ีได้น าไปแปรสภาพ

เป็นทรัพย์สินอ่ืน ท าให้ไม่เกิดการเสียเวลาแก่เจ้าหน้าท่ีและประหยดังบประมาณในการติดตาม

ริบทรัพย์ด้วย 

 

4.2 ประเดน็เร่ืองควำมชัดเจนของกฎหมำย  

ประเดน็ความชดัเจนของกฎหมายเน่ืองจากพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3(21) ได้บญัญตัคิวามผิดมลูฐานเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามวา่ 
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“ความผิดเก่ียวกบัอาวธุหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้หรืออาจน าไปใช้ในการรบ

หรือการสงครามตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุยทุธภณัฑ์” 

ขอบเขตของบทบญัญัติดงักล่าวนัน้เป็นการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาวุธสงครามตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคมุยทุธภณัฑ์เท่านัน้ ซึ่งผู้ เขียนมองว่ามีความหมายครอบคลมุอาวธุท่ี

แคบเกินไป เพราะกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคมุยุทธภัณฑ์นัน้ได้แก่ พระราชบญัญัติควบคมุ

ยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 ซึง่พระราชบญัญัติฉบบันีไ้ม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการส่งออกยทุธภณัฑ์ มี

เพียงมาตรการเก่ียวกับการน าเข้ายุทธภัณฑ์เท่านัน้ ไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการส่งออก

ยุทธภัณฑ์เลย ซึ่งหมายความว่าหากกฎหมายฟอกเงินอิงตามความผิดเก่ียวกับอาวุธว่าด้วย

พระราชบัญญัตินีเ้ท่านัน้ก็จะท าให้การขายอาวุธให้แก่ต่างประเทศจะไม่เป็นความผิดตาม

กฎหมายฟอกเงิน ซึ่งถือว่าเป็นจดุอ่อนส าคญัของมาตรการฟอกเงิน ณ ขณะนี ้ส าหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้นัน้มิได้บญัญัติว่าความผิดใดเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงินไว้โดยเฉพาะเจาะจงเพียงแตก่ าหนดว่าหากความผิดใดท่ีมีลกัษณะเป็นความผิดอาญา

ร้ายแรง จะน ากฎหมายฟอกเงินเข้ามาใช้บงัคบัด้วย ข้อดีของการบญัญัติเช่นนี คื้อสามารถน า

กฎหมายฟอกเงินมาใช้บงัคบัได้อย่างกว้างขวาง แตข้่อเสียคือกฎหมายมีความไม่ชดัเจนเช่นกนั 

แต่ของไทยจะเป็นความไม่ชัดเจนในเร่ืองขอบเขตของกฎหมายท่ีถือว่าเป็นความผิดตาม

พระราชบญัญัติตามท่ีก าหนดเท่านัน้ แต่ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเป็นความไม่ชดัเจนในเร่ือง

การของระบุความผิดมูลฐานในสถานการณ์จริง ใครจะเป็นผู้ตดัสินว่าความผิดท่ีเกิดขึน้นัน้ตก

อยู่ในของข่ายของความผิดมูลฐานหรือไม่อย่างแน่นอน ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคล่ือนได้ ส่วน

การบัญญัติกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ในส่วนของความผิดท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธใน

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของนิวซีแลนด์นัน้ยงัไม่เพียงพอ เพราะครอบคลุม

แตเ่ฉพาะความผิดเก่ียวกบัการค้าอาวธุชีวภาพ อาวธุเคมี และอาวธุนิวเคลียร์อย่างผิดกฎหมาย

เท่านัน้  แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงอาวธุอ่ืนท่ีผิดกฎหมาย แม้ว่าจะมีกฎหมายอาญาท่ีคอยควบคมุ

อาวธุดงักลา่วอยูแ่ล้ว แตโ่ทษสงูสดุท่ีจะลงได้แก่ความผิดเหล่านนีคื้อโทษจ าคกุ 1 ปีเท่านัน้153 ซึ่ง

                                                           
153 Section 16 of Arms Act 1988. 
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ควรจะน ากฎหมายฟอกเงินมาบงัคบัใช้ด้วยเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ

อาชญากร ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่ควรบญัญัติข้อความในมาตรา 3(21) เสียใหม่ โดยรวมความผิดฐาน

ค้าอาวุธสงครามตามพระราชบญัญัติอ่ืนเข้าไปด้วย เพ่ือท่ีจะสามารถน ากฎหมายฟอกเงินไป

บงัคบัใช้ในความผิดเก่ียวกบัการค้าอาวธุสงครามได้อย่างกว้าขวาง ซึ่งหากจะแก้ไขบทบญัญัติ

โดยระบกุฎหมายทกุฉบบัลงไปในบทนิยาม ผู้ เขียนเห็นวา่จะท าให้เนือ้ความมีความไม่สละสลวย

และยืดยาวมากเกินไป จึงเห็นว่าควรบญัญัติข้อความไว้สัน้ ๆ โดยตดัค าว่า “ตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคมุยุทธภัณฑ์” ออกเพราะเป็นค าท่ีท าให้มาตรานีมี้ความหมายแคบ เม่ือตดัออก

แล้วความหมายเก่ียวกับความผิดอาวุธสงครามจะกว้างขึน้ ไม่ถูกจ ากัดแค่ความผิดตาม

พระราชบญัญัติควบคมุยุทธภัณฑ์ และเพ่ือเพิ่มความชดัเจนให้กับกฎหมายผู้ เขียนเห็นว่าควร

ก าหนดรายช่ือกฎหมายท่ีเข้าข่ายเป็นความผิดในมาตรา 3(21) นีด้้วย โดยการตรากฎหมาย

ล าดบัรองเพ่ือก าหนดให้ชดัเจนว่าให้ความผิดตามกฎหมายฉบบัใดบ้างท่ีเป็นความผิดมลูฐาน

ตามกฎหมายฟอกเงิน ส่วนค าว่า “อาวธุหรือชิน้ส่วนของอาวธุ” ก็เป็นอีกค าหนึ่งท่ีจ ากดัขอบเขต

ของบทบญัญตันีิ ้ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่ควรเพิ่มสิ่งอ่ืนนอกจากสิ่งท่ีเป็นอาวธุหรือชิน้ส่วนของอาวธุนัน้

ให้รวมไปถึงสารเคมี สารชีวะ สารรังสี และสารอ่ืนท่ีอาจน าไปใช้เป็นอาวุธได้ เพ่ือเป็นการ

บญัญัติกฎหมายให้ครอบคลุมให้มากท่ีสุด ซึ่งตวัอย่างการแก้ไขบทบญัญัติมาตรา 3(21) ใน

ความเห็นของผู้ เขียนเป็นดงันี ้

“ความผิดเก่ียวกับอาวุธหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ของอาวุธ สารชีวะ สารเคมี สารรังสี

หรือสารอ่ืนที่ใช้หรืออาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

ยทุธภณัฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” เป็นต้น 

  

4.3 วิเครำะห์ประเดน็เร่ืองถ้อยค ำของกฎหมำย 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าพระราชบญัญัติอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นัน้มิได้บญัญัตินิยามของค าว่าค้าอาวุธไว้ ท าให้ต้อง

เทียบเคียงใช้ค านิยามของค าว่าจ าหน่าย (ยาเสพติด) ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญัติยาเสพ
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ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งถือเป็นข้อเสียของกฎหมายฉบับอย่างมาก ซึ่งในสหรัฐอเมริกามี

กฎหมายควบคมุการค้าอาวธุเช่นกนัคือ Gun Control Act of 1968 ถึงแม้จะมิได้ก าหนดค า

นิยามของค าว่าค้าอาวุธสงครามไว้แต่มีนิยามของค าว่าผู้ น าเข้า ผู้ ผลิตอาวุธสงครามและ

นายหน้าค้าอาวธุสงครามไว้ ซึง่จะสามารถตีความค าว่าค้าอาวธุสงครามได้จากความหมายของ

ค านิยามเหล่านี ้ส่วนกฎหมายควบคมุอาวธุปืนของแอฟริกาใต้คือ Fire Arm Control Act No. 

2000 ได้ก าหนดนินามของค าว่าค้าอาวุธไว้ในมาตรา 1(35) โดยก าหนดเป็นนิยามของค าว่า 

“Transfer” วา่คือการขาย ให้เชา่ บริจาคหรือให้ยืม หรือการกระท าอ่ืนในลกัษณะของการให้การ

ครอบครอง ถือว่ามีความชดัเจนมากกว่าของไทย ส่วนกฎหมายควบคมุอาวธุปืนของนิวซีแลนด์

คือ Arm Act 1983 ได้ก าหนดค านิยามของค าว่าค้าอาวธุไว้ในมาตรา 2 ในส่วนของค าว่า “ค้า” 

ว่าหมายถึงการเสนอหรือพยายามขายไม่ว่าจะด้วยวิ ธีใดซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายท่ีนิยามค าว่าค้า

อาวธุเอาไว้ได้ชดัเจนมากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัไทย สหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้  ซึ่งผู้ เขียน

เห็นวา่เพ่ือความชดัเจนจงึควรแก้ไขพระราชบญัญัติฉบบันี ้โดยเพิ่มค านิยามองค าว่า “ค้าอาวธุ” 

ในพระราชบญัญัติฉบบันีด้้วย ซึ่งถ้อยค าของค าว่าค้าอาวุธควรเป็นเช่นไรนัน้ ผู้ เขียนได้น าค า

นิยามในกฎหมายควบคมุอาวธุปืนของสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และนิวซีแลนด์มาศกึษา เห็น

วา่ควรก าหนดนิยามของค าวา่ “ค้าอาวธุ” เป็นดงันี ้

“ในพระราชบัญญัตินี้ ค้าอาวุธ หมายความว่า การกระท าใด ๆ เก่ียวกับอาวุธปืน 

เคร่ืองกระสนุปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน ในลกัษณะของการจ าหน่าย 

ไม่ว่าจะเป็นการขาย ให้เช่า บริจาค ให้ยืม หรือการกระท าอื่นใดในลกัษณะให้การครอบครอง 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมไปถึงการน าเข้า การส่งออก การผลิต 

รวมถึงการกระท าในลกัษณะนายหนา้ดว้ย” เป็นต้น 

 



94 

 

4.4 ประเดน็ของกำรบัญญัตคิวำมผิดมูลฐำน 

 กฎหมายฟอกเงินของไทยก าหนดให้มีความผิดมลูฐานทัง้สิน้ 23 ความผิดมูลฐาน แต่

ส าหรับสหรัฐอเมริกานัน้พบวา่ไมมี่การก าหนดวา่ความผิดบ้างท่ีเป็นความผิดมลูฐาน แตก่ าหนด

ไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าถ้าความผิดนัน้เป็นความผิดประเภทอาชญากรรมร้ายแรงแล้ว ก็ตกเป็น

ความผิดมูลฐานท่ีจะสามารถน ากฎหมายฟอกเงินเข้ามาใช้บงัคบัได้ด้วย ซึ่ง ปัจจุบนัประเทศ

สหรัฐอเมริกามีความผิดมลูฐานทัง้สิน้ 250 มลูฐานความผิด โดยเม่ือพิจารณามลูฐานความผิด

เก่ียวกับการลักลอบขายอาวุธตาม พระราชบญัญัติว่าด้วยการควบคุมการส่งออกออกอาวุธ 

(Arms Export Control Act) ซึ่งได้ก าหนดให้การลกัลอบน าเข้าและส่งออกสิ่งของท่ีถกูควบคมุ

ตามประเภทรายการอาวุธเป็นความผิดตามกฎหมาย และความผิดตามกฎหมายดงักล่าวเป็น

มูลฐานความผิดภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการฟอกเงิน 1986 (Money           

Laundering Control Act 1986) ด้วย ฉะนัน้ การลกัลอบการค้าอาวธุจึงถือเป็นความผิดมลูฐาน

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นข้อดีของการบัญญัติความผิดแบบนีเ้พราะท าให้

สามารถตีความได้อยา่งกว้างและสามารถน ากฎหมายฟอกเงินมาใช้กบัความผิดได้หลากหลาย 

ไม่จ ากดัเฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนด เพราะหากต้องบญัญัติความผิดใหม่ ๆ ให้เป็นความผิด

มูลฐาน อาจท าให้ล่าช้าและไม่ทนัการในการลงโทษอาชญากร เพราะอาชญากรในปัจจุบนัมี

ความเฉลียวฉลาดสามารถคดิหาวิธีแปลกใหมม่าใช้กระท าความผิดจนกฎหมายไม่สามารถตาม

ได้ทนั สว่นของประเทศนิวซีแลนด์มีลกัษณะการบญัญัติความผิดมลูฐานคล้ายของไทย เป็นการ

น ามาซึ่งความชัดเจนของการระบุว่าการกระท าใดเป็นความผิดมูลฐาน ซึ่งในความเห็นของ

ผู้ เขียนนัน้เห็นด้วยกับวิธีการบญัญัติความผิดมูลฐานของสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นการท าให้

กฎหมายฟอกเงินสามารถน าไปใช้ได้ครอบคลุมในทุกการกระท าความผิดท่ีเข้าข่ายเป็น

อาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งหากประเทศไทยสามารถปรับเปล่ียนกฎหมายฟอกเงินของไทยให้เป็น

อยา่งสหรัฐได้ จะท าให้กฎหมายฟอกเงินสามารถน าไปบงัคบัใช้ได้กว้างขวางมากกว่าท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน แต่ก่อนท่ีจะไปถึงจุดของการแก้ตัวบทกฎหมายนัน้ ผู้ เขียนเห็นว่าความพร้อมของ

บคุลากรผู้ มีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายฟอกเงินนัน้ยงัไม่เพียงพอ จึงต้องพฒันาความสามารถและ

ทกัษะของเจ้าหน้าท่ีให้มีความเช่ียวชาญในสาขาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้
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มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในขณะนี ้เม่ือมีศกัยภาพพร้อมแล้ว ก็สามารถปรับเปล่ียนความผิดมลูฐานให้

เป็นอยา่งสหรัฐอเมริกาได้ และจะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบตัอิยา่งแท้จริง  

 

4.5 วิเครำะห์ประเดน็กำรทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้ำหน้ำที่ รัฐ 

ประเดน็เก่ียวกบัการเจ้าหน้าท่ีผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตัติามกฎหมายท่ีให้ความช่วยเหลืออ านวย

ความสะดวกแก่อาชญากรในการน าเข้าหรือส่งออกอาวุธสงครามนัน้ ผู้ เขียนได้สัมภาษณ์

เจ้าหน้าท่ีผู้ ดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพโดยตรง ได้ความว่าประเทศไทยมีโรงงานวัตถุ

ระเบดิทหาร อยูท่ี่อ าเภอพยหุคีรี จงัหวดันครสวรรค์ โดยท าหน้าท่ีผลิตอาวธุตา่ง ๆ เท่าท่ีสามารถ

ผลิตได้ในประเทศไทย ให้กบัเหลา่ทพัและกระทรวงกลาโหม ซึ่งหากเหล่าทพัใดต้องการซือ้อาวธุ 

ก็จะต้องไปตัง้งบประมาณของเหล่าทพัตนเพ่ือน าเงินมาซือ้อาวธุกบักระทรวงกลาโหมนี ้ส าหรับ

อาวุธท่ีประเทศไทย ไม่สามารผลิตเองได้ แต่ละเหล่าทัพคือกองทัพบก กองทัพอากาศ 

กองทพัเรือจะมีหนว่ยงานจดัซือ้จดัจ้างเป็นของตวัเอง ซึ่งการจะจดัซือ้จดัจ้างนัน้จะต้องมีการน า

รายช่ือของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายมาเปรียบเทียบกนั โดยรายไหนให้ราคาถกูและเหมาะสมท่ีสดุ

ก็จะเลือกซือ้อาวุธจากผู้ขายรายนัน้ หรืออีกกรณีหนึ่งจะเป็นการซือ้ขายอาวุธระหว่างรัฐกับรัฐ 

หรือเรียกว่า G2G ซึ่งผู้ก าหนดว่าจะต้องใช้อาวุธท่ีมีคณุสมบตัิแบบใดนัน้ เป็นหน้าท่ีของเหล่า

ทพัท่ีต้องการจะใช้อาวธุนัน้ ยกตวัอย่างเช่นหากกองทพับกต้องการซือ้รถถงัเพ่ือมาใช้ในการรบ 

กองทัพบกก็จะมีหน่วยงานเช่ียวชาญด้านรถถัง เป็นผู้ ก าหนดคุณสมบตัิของรถถังว่าต้องการ

แบบใด ซึ่งในจดุนีผู้้ เขียนเห็นว่ายงัไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีมาก าหนดการก าหนดคณุสมบตัิในการซือ้

อาวธุ เสมือนหนึง่ท าได้อิสระดงัใจคิด ซึ่งถือเป็นจดุอ่อนและช่องว่างในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สจุริต 

จะอาศยัช่องว่างในจุดนีก้ าหนดคณุสมบตัิของอาวุธโดยเอนเอียงเพ่ือผลประโยชน์ของคนบาง

กลุม่ ยกตวัอยา่งเหตกุารณ์ท่ีผา่นมาคือการซือ้เคร่ือง CT200 เพ่ือตรวจหาวตัถรุะเบิด ท่ีซือ้มาใน

ราคาท่ีแพงกวา่ราคาตลาดอย่างมาก และเม่ือได้มีการพิสจูน์คณุสมบตัิของอาวธุอย่างจริงจงัยงั

พบวา่อปุกรณ์ดงักลา่วไมมี่คณุสมบตัติามท่ีกลา่วอ้างและไมส่มราคา ท าให้ประชาชนได้ทราบว่า

เกิดการทจุริตในการก าหนดคณุสมบตัิของเคร่ือง CT200 นีเ้สียแล้ว ถึงแม้ว่าเคร่ือง CT200 นีจ้ะ
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ไม่อยู่ในนิยามของอาวุธท่ีถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติฟอกเงินฉบับใหม่ แต่ก็สามารถ

เทียบเคียงได้ เพ่ือแสดงให้เห็นช่องว่างของกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ียงัให้อิสระกับเจ้าหน้าท่ี

มากเกินไป จนน าไปสูก่ารทจุริต หรือเปิดชอ่งให้ผู้ ท่ีจะลกัลอบค้าอาวุธสงครามหรือแสวงหาก าไร

โดยมิชอบจากการค้าอาวธุสงครามกระท าการได้โดยง่าย ด้วยการรู้เห็นกนัระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ

และผู้กระท าความผิด ในส่วนของสหรัฐอเมริกานัน้พบการทุจริตคอร์รัปชัน่น้อยมาก เพราะ

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายนัน้มีความเช่ือว่าวิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนันัน้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอครอบคลุมเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึน้ ทัง้ยงัให้อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีในการใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนพิเศษอีกด้วย นอกจากนัน้

หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายยงัมีแนวปฏิบตัใินการควบคมุการลกัลอบค้าอาวธุสงคราม 

โดยก าหนดว่าจะไม่มีอาวุธชิน้ใดท่ีจะถกูส่งออกไปโดยปราศจากการควบคมุของหน่วยงานของ

รัฐ มิฉะนัน้ทรัพย์สินทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องจะถูกริบโดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ทัง้สิน้ นอกจากนี ้

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายนีย้งัสามารถใช้วิธีการดกัฟังได้อีกด้วย ตามแนวทางการ

สืบสวนสอบสวนคดีท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย154 ซึ่ง

แนวคดิและหลกัปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีสหรัฐนัน้เหนือกว่าประเทศไทยมากส่วนประเด็นการทจุริต

คอร์รัปชัน่ของแอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์นัน้ผู้ เขียนไม่มีข้อมลูในส่วนนีจ้ึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้

แตไ่มว่า่อยา่งไรก็ตามประเทศไทยควรปลกูจิตส านึกให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือมิให้ตกเป็นเคร่ืองมือ

ของขบวนการฟอกเงิน 

ประเดน็นีผู้้ เขียนเห็นวา่แม้กฎหมายฟอกเงินของไทยจะได้ก าหนดโทษส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ผู้ มีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกบักฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยก าหนดโทษท่ีหนกั

กว่าคนธรรมดาอยู่แล้ว แตบ่ทบญัญัติข้อนีจ้ะไม่ถูกน าออกมาใช้เพราะไม่มีผู้ ใดออกมาบอกว่า

เจ้าหน้าท่ีคนใดท าผิด สืบเน่ืองจากการท่ีผู้ เขียนได้กล่าวไว้ในบทท่ี 4 ว่าการทจุริตเหล่านีมี้การ

ท าเป็นขบวนการ ผู้ ท่ีรู้เห็นถึงการกระท าดงักล่าวคือผู้ ร่วมขบวนการทุจริตร่วมกัน กระท าการ

ช่วยกันปกปิดสิ่งท่ีเกิดขึน้เพราะได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกัน ไม่มีผู้ ใดเปิดเผยเร่ืองดงักล่าว 

                                                           
154 Ibid, page 71. 
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เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้วการจะตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นนีจ้ึงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ซึ่ง

ข้อเสนอแนะของผู้ เขียนเห็นวา่หนทางท่ีสามารถเป็นไปได้คือการปลกูจิตส านึกกบัเจ้าหน้าท่ีของ

ไทย รวมทัง้ข้าราชการผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความซ่ือตรง สร้างความ

ภาคภมูิใจในอาชีพของเขาเหลา่นัน้ ซึง่เป็นแนวทางท่ีสหรัฐอเมริกาน ามาใช้และได้ผล เจ้าหน้าท่ี

ของสหรัฐอเมริกามีความเช่ือมั่นว่ากฎหมายของเขามีประสิทธิภาพมาก และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องล้วนมัน่ใจว่าไม่มีการขนสงอาวธุออกแนวเขตแดนใดของสหรัฐอเมริกาท่ีสามารถผ่าน

สายตาพวกเขาไปได้ ซึ่งข้อมูลนีเ้ป็นข้อมูลท่ีเขียนอยู่ในรายงานประเมินผลการปฏิบัติตาม

ข้อแนะน าของ FATF อีกด้วย155 

 

4.6 วิเครำะห์ประเด็นควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรยับยัง้ธุรกรรมและ

ระยะเวลำในกำรยดึหรืออำยัดทรัพย์สินช่ัวครำว 

พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ

ยบัยัง้ธุรกรรมไว้ว่าหากมีเหตุอนัควรสงสยัพร้อมหลกัฐานอนัสมควรว่าธุรกรรมใดต้องสงสยัว่า

เก่ียวข้องกบัการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมสามารถสัง่ระงบธุรกรรมนัน้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 

3 วัน แต่หากมีหลักฐานพอเช่ือได้ว่าธุรกรรมนัน้มีส่วนเก่ียวข้องกับการฟอกเงินจริงก็สามารถ

ยบัยัง้ธุรกรรมนัน้ไว้ได้ไมเ่กิน 10 วนั ตามท่ีบญัญตัไิว้วา่ 

มาตรา 35 ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัและมีพยานหลกัฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใด

เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่เป็นหนงัสือยบัยัง้การท าธุรกรรมนัน้ไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่

ก าหนดแต่ไม่เกินสามวนัท าการ 

                                                           
155 Third mutual evaluation report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism 

United States of America, 23 June 2006. 
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ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ยบัยัง้การท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไปก่อนก็

ไดแ้ลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

มาตรา 36 ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรืออาจ

เก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมี

อ านาจสัง่เป็นหนงัสือยบัยัง้การท าธุรกรรมนั้นไว้ชัว่คราวภายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่เกินสิบวนั

ท าการ 

เม่ือด าเนินการยบัยัง้ธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัเพ่ือตรวจสอบแล้ว หากพบว่ากรณี  มี

มลู สามารถสัง่อายดัทรัพย์สินดงักลา่วไว้ได้ไมเ่กิน 90 วนั ดงัท่ีบญัญตัไิว้ดงันี  ้

มาตรา 48 ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมหากมีเหตอุนัควร

เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่

เก่ียวกบัการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินนัน้ไว้

ชัว่คราวมีก าหนดไม่เกินเก้าสิบวนั 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไปก่อน

แลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์วิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ท าธุรกรรมซ่ึงถูกสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดง

หลกัฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมนัน้มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกบัการกระท าความผิด

เพื่อให้มีค าสัง่เพิกถอนการยึดหรืออายดัก็ได้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลว้แต่กรณี สัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินหรือสัง่

เพิกถอนการยึดหรืออายดัทรัพย์สินนัน้แล้ว ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ 
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เม่ือวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า

อาวุธแล้วทกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าธุรกรรมนัน้มีเหตุอันควรสงสัย ก็ ให้มีอ านาจ

ยบัยัง้ธุรกรรมนัน้ไว้ได้ไมเ่กิน 3 วนั และหากมีหลกัฐานพอเช่ือได้ว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรม

ท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธ อนัเป็นความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม

สามารถยบัยัง้ธุรกรรมดงักลา่วได้ไมเ่กิน 10 วนั ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่ระยะเวลาดังกล่าวนัน้สัน้เกินไป 

เป็นการให้เวลาแก่เจ้าหน้าท่ีในการสืบเสาะหาข้อมูลได้น้อยมาก ซึ่งในความเป็นจริงการสืบ

เสาะหาข้อมูลเก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามเป็นไปได้โดยล าบาก ในเวลา 3 วนัหรือ 10 วนันัน้

แทบจะเป็นไปไม่ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีจะสามารถหาเบาะแสมาพิสูจน์ธุรกรรมได้ ซึ่ งมีนกัวิชาการบาง

ท่านเคยท าความเห็นเก่ียวกับประเด็นเร่ืองระยะเวลาการยับยัง้ธุรกรรมโดยทั่วไปว่ามีความ

เหมาะสมแล้ว โดยให้เหตผุลว่าหากยบัยัง้ธุรกรรมไว้นานกว่านีจ้ะส่งผลเสียต่อเจ้าของธุรกรรม

หากเป็นผู้สจุริต แตใ่นมมุมองของผู้ เขียนเห็นว่าหากเกรงว่าการยบัยัง้ธุรกรรมท่ีเนิ่นนานออกไป

จะส่งผลเสียแก่ผู้ สุจริต คณะกรรมการธุรกรรมสามารถก าหนดวันให้น้อยกว่าระยะเวลาท่ี

กฎหมายระบุได้อยู่แล้ว เพราะกฎหมายก าหนดว่าให้ยบัยัง้ได้ไม่เกิน 3 หรือ 10 วนัแล้วแตก่รณี 

คือหากสืบเสาะข้อมูลแล้วพบว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินได้เร็ วกว่า

ก าหนดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดก็สามารถยบัยัง้ธุรกรรมในระยะเวลาท่ีสัน้กว่านัน้ได้ แตใ่น

อีกทางหนึ่ง หากธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยันัน้มีมลูจริง เจ้าหน้าท่ีคงต้องการเวลาในการสืบ

เสาะหาข้อมูลมากกว่า 3 หรือ 10 วนัเป็นแน่แท้ ซึ่งหากกฎหมายก าหนดวนัไว้เพียงเท่านี ้แล้ว

เจ้าหน้าท่ียงัไม่สามารหาข้อมูลได้ครบ แล้วจ าต้องปล่อยให้ธุรกรรมดงักล่าวด าเนินต่อไป ก็จะ

สร้างความเสียหายอย่างมาก ความเสียหายท่ีว่านีอ้าจจะท าให้การลักลอบค้าอาวุธสงคราม

สามารถเล็ดรอดสายตาของเจ้าหน้าท่ีไปได้ น ามาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจ การปกครอง 

และความน่าเช่ือถือของกฎหมายไทย ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ีสืบเสาะข้อมูลมาแล้วพบว่าธุรกรรม

ดงักล่าวไม่ได้มีมูลตามท่ีสงสัย เจ้าหน้าท่ีจะต้องท าความเห็นและรายงานให้คณะกรรมการ

ธุรกรรมทราบเพ่ือด าเนินการยกเลิกค าสั่งยับยัง้ธุรกรรมนัน้ภายในเวลาอันเหมาะสมอยู่แล้ว 

ผู้ เขียนจงึมีความเห็นว่าระยะเวลาดงักลา่วนัน้สัน้เกินไปส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการสืบหาข้อมลูเพ่ือ

มาพิสูจน์ธุรกรรม ส่วนระยะเวลาในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีท่ีหลังจาก
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ตรวจสอบธุรกรรมแล้วพบว่ามีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินท่ีสงสัยว่า

ได้มาจากการค้าอาวุธสงคราม คณะกรรมการธุรกรรมสามารถสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้

ชัว่คราวได้ไมเ่กิน 90 วนั ซึ่งผู้ เขียนได้ศกึษาถึงแนวความเห็นของนกัวิชาการกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเห็นว่า

ระยะเวลาดงักล่าวไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป แต่ควรจะก าหนดทางออกเอาไว้ให้เจ้าหน้าท่ีหากว่า

จะต้องใช้เวลาในการสืบเสาะแหลง่ท่ีมาของทรัพย์สินมากกวา่นี ้คือก าหนดแนวทางในการย่ืนขอ

ต่อศาลเพ่ือขอขยายระยะเวลาในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว โดยต้องมีเหตุผลอัน

สมควรเพียงพอท่ีท าให้ศาลเห็นควรอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยึดหรืออายัดทรัพย์สิ น

ออกไปได้ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน156 ส่วนข้อก าหนดเก่ียวกับระยะเวลาในการยับยัง้ธุรกรรมของ

แอฟริกาใต้ก าหนดว่าหากพบธุรกรรมใดท่ีมีเหตอุนัควรสงสยันัน้สามารถยบัยัง้ธุรกรรมเพ่ือท า

การตรวจสอบว่ามีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือไม่ ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 5 วนัท าการ157 

ซึง่มีระยะเวลาสัน้กวา่ของไทย สว่นนิวซีแลนด์ไมไ่ด้กลา่วถึงในประเด็นนี ้ผู้ เขียนจึงเห็นควรแก้ไข

บทบญัญัติในเร่ืองของระยะเวลาการยบัยัง้ธุรกรรมและระยะเวลาในการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน

ชัว่คราวเป็นดงัตอ่ไปนี ้

มาตรา 35 ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัและมีพยานหลกัฐานอนัสมควรว่าธุรกรรมใด

เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่เป็นหนงัสือยบัยัง้การท าธุรกรรมนัน้ไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่

ก าหนดแต่ไม่เกินสามห้ำวนัท าการ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ยบัยัง้การท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไปก่อนก็

ไดแ้ลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

                                                           
156 วีรพงษ์ บญุโญภาสแลคณะ, โครงการศกึษาปัญหาและอปุสรรคการด าเนินงานของส านกังานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีการบงัคบัใช้ในปัจจบุนั (รายงานฉบบัสมบรูณ์), หน้า 4-6. 

 157 Section 34(1) of Financial Intelligence Centre Act No. 38 of 2001. 
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มาตรา 36 ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรืออาจ

เก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมี

อ านาจสัง่เป็นหนงัสือยบัยัง้การท าธุรกรรมนัน้ไว้ชัว่คราวภายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่เกินสิบสิบ

ห้าวนัท าการ 

การท่ีผู้ เขียนมีความเห็นว่าควรขยายระยะเวลายบัยัง้ธุรกรรมจาก 3 วนัเป็น 5 วนันัน้

เน่ืองจากระยะเวลา 3 วนันัน้สัน้เกินไปในกรณีท่ีธุรกรรมนัน้มีความซบัซ้อนและตามสืบเสาะได้

ยาก นอกจากนีห้ากคณะกรรมการธุรกรรมเห็นวา่ธุรกรรมบางรายการสามารถใช้เวลาตรวจสอบ

ได้ในระยะเวลาอนัสัน้ก็สามารถก าหนดระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมนัน้ได้สัน้กว่า 5 วนัได้ 

และเป็นการตดัประเดน็โต้แย้งวา่ระยะเวลาดงักลา่วยาวนานเกินไปหากเม่ือตรวจสอบแล้วพบว่า

ธุรกรรมดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องกับการฟอกเงินและจะส่งผลเสียให้แก่ผู้ ท าธุรกรรมอัน

บริสทุธ์ินัน่เอง ส่วนระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมไว้ชัว่คราวในกรณีท่ีมีหลกัฐานอนัควรเช่ือได้

ว่าธุรกรรมนัน้มีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินผู้ เขียนเห็นควรขยายระยะเวลาจากเดิน 10 วนั

เป็น 15 วนัท าการเพ่ือเพิ่มเวลาการท างานให้กบัเจ้าหน้าท่ีและด้วยเหตผุลเดียวกนัข้างต้น 

มาตรการตอ่ไปคือระยะเวลาในการยดึหรืออายดัทรัพย์สินตามมาตรา 48 ผู้ เขียนเห็นว่า

ควรแก้เป็นดงัตอไปนี ้

มาตรา 48 ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมหากมีเหตอุนัควร

เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่

เก่ียวกบัการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินนัน้ไว้

ชัว่คราวมีก าหนดไม่เกินเก้าสิบหน่ึงร้อยย่ีสิบวนั ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควร 

คณะกรรมการธุรกรรมอาจขออนุญาตศาลให้มีความเห็นอนุมัติการขอขยายระยะเวลา

การยดึหรืออายัดทรัพย์ส้ันไว้ช่ัวคราว ออกไปอีกได้ตามความเหมะสม 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไปก่อน

แลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 
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การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์วิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ท าธุรกรรมซ่ึงถูกสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดง

หลกัฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมนัน้มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกบัการกระท าความผิด

เพื่อให้มีค าสัง่เพิกถอนการยึดหรืออายดัก็ได้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลว้แต่กรณี สัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินหรือสัง่

เพิกถอนการยึดหรืออายดัทรัพย์สินนัน้แล้ว ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ 

ผู้ เขียนได้แก้ไขบทบญัญัติในมาตรา 48 นีโ้ดยขยายระยะเวลาการสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินไว้ชัว่คราวจากไม่เกิน 90 วนัเป็น 120 วนัและหากต้องการเวลาในการสืบหาข้อมูล

มากกว่านีใ้ห้คณะกรรมการธุรกรรมย่ืนขอศาลเพ่ืออนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปจาก 120 

วนันีไ้ด้อีกโดยจะต้องแสดงเหตจุ าเป็นและเหตผุลท่ีท าให้ไม่สามารถสืบหาข้อมูลได้ทนัภายใน

ระยะเวลา 120 วนั ซึง่เป็นดลุยพินิจของศาลในการท่ีจะอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลาหรือไมก็่ได้ 

 

4.7 วิเครำะห์ประเด็นเก่ียวกับมำตรกำรกำรขึน้ทะเบียนผู้ถูกกีดกันมิให้เข้ำถึงแหล่ง

เงนิทุนเพื่อกำรฟอกเงนิ 

FATF ได้ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการเผยแพร่อาวธุร้ายแรง

ไว้ในข้อแนะน าของ FATF ข้อท่ี 7 ท่ีก าหนดเก่ียวกับบทลงโทษทางการเงินท่ีมีการก าหนด

เป้าหมายเก่ียวกบัการแพร่ขยายอาวธุมีเนือ้หาวา่  

“แต่ละประเทศควรใช้บทลงโทษทางการเงินที่มีการก าหนดเป้าหมายเพือ่ปฏิบติัตามมติ

ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการป้องกนั ปราบปรามและสกดักัน้การ

แพร่ขยายอาวุธที่มีพลงัท าลายล้างสูง และให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ 

มติดงักล่าวก าหนดให้แต่ละประเทศด าเนินการโดยมิชกัช้าในการอายดัเงินหรือทรัพย์สินอย่าง
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อืน่ของบคุคลหน่ึงบคุคลใด และให้ด าเนินการให้มัน่ใจว่าไม่มีการจดัให้มีเงินหรือทรัพย์สินอย่าง

อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือ

หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดที่ถูกก าหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ

ภายใต้อ านาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามหมวด 7 ของกฎบตัรแห่ง

สหประชาชาติ”158 

ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นการก าหนดให้น ามาตรการลงโทษทางการเงิน (Financial  

sanction) มาใช้ด าเนินการกับบุคคลซึ่งถูกระบุรายช่ือโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ หรือภายใต้อ านาจคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ อนัเป็นมาตรการ

เชิงป้องกันไม่ให้ผู้ ท่ีถูกก าหนดรายช่ือสามารถเข้าถึงแหล่งเงินหรือทุนท่ีอาจน าไปใช้ในการ

กระท าความผิดเก่ียวกับการเผยแพร่อาวุธร้ายแรงได้ หลักการของข้อแนะน าท่ี 7 นีจ้ึงมีความ

แตกต่างไปจากการด าเนินการทางทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด (Proceeds of 

crime) ตามกฎหมายฟอกเงินของไทยอย่างสิน้เชิง ดงันัน้ หากประเทศไทยต้องการปฏิบตัิให้

เป็นไปตามข้อแนะน าท่ี 7 ของ FATF ดงักลา่ว จงึมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยต้องออกมาตรการ

ทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การเผยแพร่อาวธุ

ท่ีมีอ านาจท าลายล้างสงู แต่ส าหรับสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์มีการขึน้ทะเบียน

รายช่ือผู้ถูกกีดกันมิให้เข้าถึงแหล่งเงินทนุเพ่ือฟอกเงินแล้ว ซึ่งเป็นการสร้างอปุสรรคแก่อาชญา

กรให้สามารถด าเนินการฟอกเงินได้ล าบากมากขึน้ ถึงกระนัน้อาชญากรก็สามารถใช้ช่ืออ่ืนเพ่ือ

เข้าถึงแหล่งเงินทนุเพ่ือการฟอกเงินได้ โดยอาจใช้ช่ือของบคุคลใกล้ชิดหรือผู้ ร่วมขบวนการท่ียงั

ไม่ถูกขึน้บญัชีมาท าธุรกรรมแทนได้ แม้ว่าในปัจจุบนัประเทศไทยยังมีส่วนเก่ียวข้องกับอาวุธ

ดงักล่าวน้อย แต่ในอนาคตนัน้ประเทศอาจมีโอกาสได้ใช้หรือเก่ียวข้องกับอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ร้ายแรงนีม้ากขึน้ก็เป็นได้ ซึ่งการบญัญัติกฎหมายท่ีดีต้องบญัญัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตมุาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ซึ่ง ณ เวลานีห้ากสามารถตระหนกัได้ว่าในอนาคตหากประเทศไทยจะต้อง

เข้าไปข้องเก่ียวกบัอาวธุท่ีมีอานภุาพร้ายแรง ท่ีมิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุ

                                                           
158 The FATF Recommendations, February 2012. 
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ยทุธภณัฑ์ ก็ควรจะน ามาบญัญตัเิพิ่มเตมิเสียให้สมบรูณ์ตัง้แตเ่นิ่น ๆ เพ่ือท่ีเม่ือถึงเวลานัน้จริง ๆ 

จะได้สามารถใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ไปใช้บงัคบัได้เลยโดยมิต้องรอกระบวนการอนัยาวนานของการ

บญัญัติกฎหมาย ท าให้กฎหมายท่ีมีอยู่มีประสิทธิภาพเพราะมีใช้ได้อย่างทนัการนัน่เอง  ผู้ เขียน

เห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีข้อก าหนดในประเด็นนี ้จึงเห็นควรจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการค้าอาวุธ ให้ถูกกีดกันมิให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการฟอกเงิน หรือท่ีเรียกว่า 

Thailandlist โดยน าข้อมลูอาชญากรจากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ใน

การอ้างอิงรายช่ือว่าบุคคลใดสมควรถกูขึน้บญัชีนีบ้้าง ซึ่งหน่วยงานท่ีควรเป็นหลกัใหญ่ในการ

จดัท าบญัชีรายช่ือนีคื้อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินนัน่เอง หลงัจากท าบญัชี

รายช่ือจนครบถ้วนแล้วจึงส่งบญัชีรายช่ือนัน้ไปยังธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ พร้อม

ก าหนดหน้าท่ีให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ท ารายงานมาถึงส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินหากมผู้ ท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีนัน้มาขอท าธุรกรรมโดยด่วน เพ่ือท่ีส านกังาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านีเ้ป็นเบาะแสในการด าเนินการจบัตวั

ผู้กระท าผิดมาลงโทษตอ่ไป รวมทัง้ส่งข้อมลูบญัชีรายช่ือดงักลา่วไปให้คณะมนตรีความัน่คงแห่ง

สหประชาชาติเพ่ือน าไปเก็บเป็นฐานข้อมูลกลางให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้ามาตรวจสอบ

รายช่ือได้ และจะต้องสง่รายช่ือใหมท่กุครัง้ท่ีมีการเพิ่มรายช่ือของบคุคลใดเข้าไป 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

กฎหมายฟอกเงินฉบบัท่ีประกาศใช้อยู่ในปัจจบุนันัน้ยงัมีจดุบกพร่องอยู่ ทัง้ในส่วนของ

ขอบข่ายของการริบทรัพย์สินท่ียงัไม่สามารถริบทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นรายได้ ความไม่ชดัเจนของ

กฎหมาย ถ้อยค าท่ียังคลุมเครือของกฎหมาย การบญัญัติความผิดมูลฐานท่ียงัแคบอยู่ การท่ี

กฎหมายไม่สามารถควบคมุมิให้มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ความไม่เหมาะสมของ

ระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมและระยะเวลาในการยึดหรืออายดัทรัพย์สินชัว่คราว และยงัขาด

มาตรการการขึน้ทะเบียนผู้ถกูกีดกนัมิให้เข้าถึงแหล่งเงินทนุเพ่ือการฟอกเงิน  ปัญหาทัง้หมดท่ี

กลา่วมานีล้้วนแล้วแตต้่องได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กบักฎหมายฟอก

เงินของไทย ให้มีมาตรฐานทดัเทียมกบัตา่งประเทศได้ ด้วยการติดตามอดุช่องว่างของกฎหมาย

ท่ีพบ และเม่ือศกึษาปัญหาและตวัอย่างการแก้ไขปัญหาของตา่งประเทศแล้วเห็นว่าดี ก็ควรนะ

วิธีการของเขามาปรับใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์ของประเทศไทย ซึ่งผู้ เขียนขอสรุปปัญหาท่ีได้จาก

การศึกษากฎหมายฟอกเงินในความผิดท่ีเก่ียวกับการค้าอาวุธสงครามของ 3 ประเทศ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์ ในส่วนท่ีแต่ละประเทศยังไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีเพียงพอ สรุปได้วา่ดงันี ้
 

5.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรแก้ปัญหำกำรบังคับใช้กฎหมำยป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผิดที่เก่ียวกับกำรค้ำอำวุธสงครำม 

แนวทางท่ีจะท าให้การควบคมุการค้าอาวธุสงครามในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ มีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) แก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สามารถริบ “รายได้” ในมลูคา่ท่ีเท่ากบัเงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีได้มาจากการฟอกเงินหากทราบมูลค่าของจ านวนเงินหรือทรัพย์สินท่ีจะท าการยึด

อย่างแน่นอน โดยเพิ่มหลกัเกณฑ์นีเ้พิ่มในมาตรา 49 วรรค 1 ซึ่งการแก้ไขดงักล่าวจะท าให้

สามารถตดิตามริบทรัพย์ได้ง่ายขึน้หากทราบมลูคา่ทรัพย์ท่ีจะริบอย่างแน่นอน โดยมิต้องไปตาม

หาทรัพย์ท่ีผู้ ต้องหาได้โอนให้บคุคลอ่ืนเพ่ือน ามาขายทอดตลาดหรือไม่ต้องติดตามเงินท่ีได้น าไป

แปรสภาพเป็นทรัพย์สินอ่ืน ท าให้ไม่เกิดการเสียเวลาแก่เจ้าหน้าท่ีและประหยดังบประมาณใน

การตดิตามริบทรัพย์ด้วย 

(2) แก้ไขบทบญัญัติมาตรา 3(21) เป็นดงันี ้“ความผิดเก่ียวกบัอาวุธหรือเคร่ืองมือ

อปุกรณ์ของอาวธุ สารชีวะ สารเคมี สารรังสีหรือสารอื่นที่ใช้หรืออาจน าไปใช้ในการรบหรือการ

สงครามตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุยทุธภณัฑ์ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” เป็นต้น 

(3) แก้ไขบทบญัญัติในพระราชบญัญัติอาวุธปืนฯ โดยก าหนดนิยามของค าว่า “ค้า

อาวธุ” เป็นดงันี ้ “ในพระราชบญัญติันี้ ค้าอาวธุ หมายความว่า การกระท าใด ๆ เก่ียวกบัอาวธุ

ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน ในลักษณะของการ

จ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการขาย ให้เช่า บริจาค ให้ยืม หรือการกระท าอื่นใดในลกัษณะให้การ

ครอบครอง เพือ่ให้ได้มาซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมไปถึงการน าเข้า การส่งออก 

การผลิต รวมถึงการกระท าในลกัษณะนายหนา้ดว้ย”  

(4) แก้ไขลักษณะของการบัญญัติความผิดมูลฐานให้มีลักษณะกว้างอย่าง

สหรัฐอเมริกาแตต้่องพฒันาความสามารถและทกัษะของเจ้าหน้าท่ีให้มีความเช่ียวชาญในสาขา

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในขณะนี ้เม่ือมีศกัยภาพพร้อมแล้ว 

ก็สามารถปรับเปล่ียนความผิดมลูฐานให้เป็นอย่างสหรัฐอเมริกาได้ และจะเกิดประโยชน์ในทาง

ปฏิบตัอิยา่งแท้จริง 

(5) ผู้ เขียนเห็นว่าหนทางท่ีสามารถเป็นไปได้คือการปลูกจิตส านึกกับเจ้าหน้าท่ีของ

ไทย รวมทัง้ข้าราชการผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความซ่ือตรง สร้างความ

ภาคภมูิใจในอาชีพของเขาเหลา่นัน้ ซึง่เป็นแนวทางท่ีสหรัฐอเมริกาน ามาใช้และได้ผล เจ้าหน้าท่ี
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ของสหรัฐอเมริกามีความเช่ือมั่นว่ากฎหมายของเขามีประสิทธิภาพมาก และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องล้วนมัน่ใจว่าไม่มีการขนสงอาวธุออกแนวเขตแดนใดของสหรัฐอเมริกาท่ีสามารถผ่าน

สายตาพวกเขาไปได้ 

(6) แก้ไขบทบญัญัติในพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 ในเร่ืองของระยะเวลาในการยบัยัง้ธุรกรรมในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัในมาตรา 36 จาก 

3 วนัเป็น 5 วนั และกรณีท่ีมีพยานหลกัฐานเป็นท่ีเช่ือได้ว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้อง

กบัการกระท าความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินให้ขยายระยะเวลาจากเดิม 10 วนัเป็น 

15 วนั แต่หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัย้าย ปกปิด  หรือซ่อนเร้น

ทรัพย์สินใดท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิด ให้ขยายระยะเวลาจากเดิม 90 วนัเป็น 

120 วนัและในกรณีจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควร คณะกรรมการธุรกรรมอาจขออนญุาตศาลให้

มีความเห็นอนมุตักิารขอขยายระยะเวลาการยดึหรืออายดัทรัพย์สัน้ไว้ชัว่คราว ออกไปอีกได้ตาม

ความเหมะสมด้วย 

(7) จัดท าบญัชีรายช่ือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้าอาวุธ ให้ถูกกีดกันมิให้เข้าถึง

แหลง่เงินทนุเพ่ือการฟอกเงิน หรือท่ีเรียกว่า Thailandlist โดยน าข้อมลูอาชญากรจากส านกังาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการอ้างอิงรายช่ือว่าบคุคลใดสมควรถกูขึน้บญัชีนี ้

บ้าง ซึ่งหน่วยงานท่ีควรเป็นหลักใหญ่ในการจัดท าบัญชีรายช่ือนีคื้อส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินนัน่เอง หลงัจากท าบญัชีรายช่ือจนครบถ้วนแล้วจึงส่งบญัชีรายช่ือนัน้ไป

ยงัธนาคารและสถาบนัการเงินตา่ง ๆ พร้อมก าหนดหน้าท่ีให้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 

ท ารายงานมาถึงส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหากมผู้ ท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีนัน้มา

ขอท าธุรกรรมโดยดว่น เพ่ือท่ีส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจะได้ใช้ข้อมลูเหล่านี ้

เป็นเบาะแสในการด าเนินการจบัตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษต่อไป รวมทัง้ส่งข้อมูลบญัชีรายช่ือ

ดงักล่าวไปให้คณะมนตรีความั่นคงแห่งสหประชาชาติเพ่ือน าไปเก็บเป็นฐานข้อมูลกลางให้

ประเทศตา่ง ๆ สามารถเข้ามาตรวจสอบรายช่ือได้ และจะต้องส่งรายช่ือใหม่ทกุครัง้ท่ีมีการเพิ่ม

รายช่ือของบคุคลใดเข้าไป 
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จากท่ีได้กล่าวมาทัง้หมดนัน้ ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีได้น าเสนอนีเ้ป็นแนวทางท่ี

ผู้ เขียนเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาของกฎหมายอย่างจริงจงั และเพิ่มความมีประสิทธิภาพของ

กฎหมายฟอกเงินของไทยให้มีคณุภาพและได้มาตรฐานตามท่ี FATF ก าหนด น ามาซึ่งความ

สงบสขุของบ้านเมือง และท่ีส าคญัคือจะได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ ท่ีประเทศไทย

สามารถควบคุมความสงบราบร่ืนของสังคมไว้ได้ด้วยการบัญญัติกฎหมายท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐานและยงัสามารถน ามาบงัคบัใช้ได้จริงอยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย  
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