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 Piracy is a serious and high yield crime. Presently, piracy has complicated and 
well organized natures. Especially, ransom piracy, which retains networks or agents for 
negotiating ransoms and collecting the ransoms, is difficult to secure evidence for 
convicting the accused, and difficult to prevent and apprehend the offenders for 
prosecution. Apart from this, piracy is also a universal crime under the international law. 
Each act of piracy is often linked with several countries and punishable under several 
state jurisdictions. 
 The study finds that a significant incentive for piracy is immense amounts of 
money, which are earned from the commission of the crime. In each year, the pirates 
earn incomes from the illegal activities in amounts of several hundred million US Dollars, 
which are considered a high value in comparison with other crimes. For this reason, 
piracy is obviously involved with money laundering. Hence, the anti-money laundering 
prescribes against piracy as a predicate offense, which is beneficial to prevention and 
suppression of piracy. As a result, the court of competent jurisdiction is enabled to 
confiscate assets involved in the offense and adjudge them forfeit to the State, which is 
different from an ordinary criminal case. 
 Piracy is a threat against Thailand and the international community. Even though 
some countries have enacted laws against piracy and enforced anti-money laundering 
laws, as piracy is a universal offense that involves several countries, domestic laws are 
still unable to be fully enforced. Therefore, it requires international cooperation in several 
respects, in order to achieve more effective enforcement of the laws. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงอย่างมาก เป็นภยัคกุคามตอ่

ความปลอดภัยในท้องทะเล กระทบตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินของประเทศ 

ความมัน่คงของชาต ิระบบการขนสง่ทางทะเล และอตุสาหกรรมการประมง 

โจรสลดัเป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศท่ีมีประวตัิศาสตร์มายาวนานกว่า 3,000 ปี เกิดขึน้

ครัง้แรกในยคุโบราณ โดยเร่ิมมีการบนัทกึเหตกุารณ์การกระท าอนัเป็นโจรสลดัครัง้แรกในศตวรรษท่ี 

16 จวบจนปัจจุบนัการกระท าอันเป็นโจรสลัดยังปรากฏอยู่  แต่เน่ืองด้วยเวลาท่ีผ่านไปหลาย

ศตวรรษท าให้การกระท าการอนัเป็นโจรสลดัมีวตัถปุระสงค์และรูปแบบท่ีแตกตา่งจากในอดีตอย่าง

มาก กระท าอนัเป็นโจรสลดัในปัจจบุนัมีการกระท าท่ีรุนแรงมากขึน้โดยการไม่ได้มุ่งเน้นปล้นสินค้า

ในเรือ (Cargo)เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงการยึดเรือ ยึดทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในเรือ ในตู้นิรภยั

หรือทรัพย์สินของลกูเรือ บงัคบักักขงัลูกเรือ ปล่อยลูกเรือลอยแพหรือฆ่าลกูเรือ มีการน าเรือไปจด

ทะเบียนใหมเ่พ่ือขาย หรือรวมทัง้มีการเรียกคา่ไถ่เป็นจ านวนมหาศาลเพ่ือแลกกบัการปล่อยเรือและ

ไว้ชีวิตลกูเรือ จึงเห็นได้ว่าการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีโลก รวมทัง้ประเทศไทยต้อง

เร่งป้องการและปราบปรามให้หมดสิน้ไป 

 การกระท าอันเ ป็นโจรสลัดเป็นความผิดสากล ซึ่ ง ไ ด้ถูกบัญญัติ ไ ว้ ในอนุสัญญา

สหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และตอ่มาประเทศไทยได้มีการตราพระราชบญัญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั พ.ศ. 2534 ให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาดงักล่าว 

โดยมาตรา 28 แหง่พระราชบญัญตัดิงักลา่ว ได้บญัญตัวิา่แม้ผู้กระท าความผิดตามพระราชบญัญัติ

นีจ้ะกระท านอกราชอาณาจกัรก็จะต้องรับโทษในราชอาณาจกัร และในประมวลกฎหมายอาญาก็

ได้บญัญัติถึงการกระท าอนัเป็นโจรสลดัว่าเป็นความผิดสากลหากกระท าในทะเลหลวงย่อมอยู่ใน

อ านาจของศาลไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7(3) ท่ีแม้ผู้กระท าความผิดจะเป็นคนชาติ
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ใด และแม้กระท าความผิดนอกราชอาณาจกัร ศาลไทยก็มีอ านาจลงโทษได้ จึงเห็นได้ว่าการกระท า

อันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดท่ีทุกประเทศทุกภูมิภาคให้ความส าคัญ มีความร่วมมือกันในการ

ป้องกันและปราบปราม รัฐทุกรัฐมีอ านาจและหน้าท่ีน าตัวผู้ กระท าความผิดมาลงโทษได้แม้

ความผิดจะเกิดขึน้นอกเขตอ านาจของรัฐตนก็ตาม 

สาเหตสุ าคญัของความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดัคือมูลคา่ทรัพย์สินท่ีได้จากการปล้น

ยดึเรือ และจ านวนเงินมหาศาลท่ีได้จากการเรียกคา่ไถ่ ซึ่งตอ่มาทรัพย์สินและเงินมากมายท่ีได้จาก

การกระท าความผิดเหล่านีจ้ะถูกโอน ย้าย แปรสภาพ ถูกปกปิดร่องรอยและถูกน าไปฟอกเงิน

เปล่ียนเป็นเงินท่ีชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้หมุนเวียนน าเงินดงักล่าวมาใช้เป็นต้นทุนในการกระท า

อนัเป็นโจรสลดัหรือก่ออาชญากรรมอย่างอ่ืน ซึ่งกระบวนการติดตามทรัพย์สินหรือริบทรัพย์สินตาม

ประมวลกฎหมายอาญายงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรไม่สามารถจดัการกับปัญหาเหล่านีไ้ด้ จึง

เป็นหน้าท่ีของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการหามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

แก้ปัญหาดงักล่าวรวมทัง้ลงโทษทางอาญาในความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วย แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ความผิด

ทกุความผิดจะถกูบงัคบัโดยกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินได้ แต่ต้องเป็นความผิด

อาญาท่ีถูกบญัญัติไว้ในกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเรียกว่าความผิดมูลฐาน 

(Predicate Offense) และมีการปกปิดอ าพรางการได้มา หรือโอน เปล่ียนสภาพทรัพย์สินท่ีได้มา

จากการกระท าความผิดนัน้ ท่ีเรียกวา่ “การฟอกเงิน” หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นความผิดมลู

ฐานนัน้ ต้องเป็นการกระท าความผิดในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม มีผลตอบแทนในวงเงินท่ี

สงู ยากแก่การปราบปรามและเป็นภยัตอ่ความมัน่คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ เม่ือความผิดเก่ียวการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดตามเง่ือนไขดงักล่าวและสอดคล้องกับคณะท างานเฉพาะกิจ

เพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money 

laundering หรือ FATF)ท่ีเป็นมาตรฐานสากล จึงมีการแก้ไขกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินโดยเพิ่มความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐาน เพ่ือน ามาตรการตามกฎหมายฟอกเงินมาใช้บงัคบั

กบัเงินจ านวนมหาศาลจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 
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ดงันีจ้ึงเห็นพ้องด้วยท่ีได้มีการบญัญัติเพิ่มให้การกระท าอันเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูล

ฐานตามกฎหมายฟอกเงิน การบงัคบัใช้กฎหมายฟอกเงินกบัความผิดมลูฐานการกระท าอนัเป็นโจร

สลดันีย้งัไมมี่แนวทางปฏิบตัิ จงึเห็นเป็นการสมควรท่ีจะศกึษาวิจยัวา่การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว

มีความเหมาะสมหรือไม่ มีผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมาหรือไม่  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาความหมาย ลักษณะและรูปแบบของการกระท าอันเป็นโจรสลัดตาม

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

2) เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัและปัญหาในการบงัคบั

ใช้กฎหมายกบัความผิดดงักลา่ว  

3) เพ่ือศกึษาถึงหลกัเกณฑ์ส าคญัของกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

4) เพ่ือศึกษาถึงการก าหนดให้ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิด

มลูฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

5) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกบัความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

6) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ

มาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพในความผิดมลูฐานการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

  

1.3 สมมตฐิานของการศึกษา 

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงสง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ 

กระทบตอ่ความมัน่คงของชาตแิละนานาชาต ิเป็นอาชญากรรมท่ีมีผลตอบแทนสงู โจรสลดัมีรายได้

จากการกระท าความผิดเป็นจ านวนเงินมหาศาล มีการน าเงินท่ีได้จากการกระท าอนัเป็นโจรสลดัไป
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ฟอกเงินเปล่ียนเป็นเงินท่ีชอบด้วยกฎหมาย โอนย้ายเงินข้ามประเทศเพ่ือให้ยากแก่การติดตาม 

รวมทัง้มีการน าไปหมุนเวียนใช้เป็นต้นทุนในการกระท าการอันเป็นโจรสลดัและก่ออาชญากรรม

อย่างอ่ืน การบญัญัติให้การกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐานจะท าให้การบงัคบัใช้

มาตรการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไข

ปัญหาได้มากยิ่งขึน้ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัย นี มุ้่ งศึกษาวิ เคราะห์ความผิดการกระท าอัน เ ป็นโจรสลัดตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด  พ.ศ. 2534 และศึกษา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกับกฎหมาย

ตา่งประเทศ โดยวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม เหตผุลและความจ าเป็น ผลท่ีได้รับและอปุสรรคท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการก าหนดความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐานตามเพ่ือเสนอแนะ

แนวทางและข้อแก้ไขให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.5 วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้า 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง และเอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง อาทิ เชน่ หนงัสือ บทความ รายงานการสมัมนา รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร ต ารา

กฎหมาย ความคิดเห็นของนกักฎหมาย และค าพิพากษาของศาล ตลอดจนการสืบค้นข้อมลูทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ท าให้ทราบถึงความหมาย ลกัษณะและรูปแบบของการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 
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2) ท าให้ทราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าอันเป็นโจรสลัดและปัญหาในการ

บงัคบัใช้กฎหมายกบัความผิดดงักลา่ว  

3) ท าให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ส าคญักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

4) ท าให้ทราบถึงการก าหนดให้การกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

5) ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินกบัความผิดมลูฐานการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

6) สามารถเสนอแนะแนวทางการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และมาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับความผิดมลูฐานการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 



บทที่ 2 

การกระท าอันเป็นโจรสลัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ความหมายการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

โจรสลดั (Pirate) ในความหมายเดิมหมายถึงบุคคลท่ีเข้าท าการจีห้รือปล้นทรัพย์สินในเรือท่ี

แล่นอยู่กลางทะเลซึ่งโดยปกติแล้วเป้าหมายของโจรสลดัคือเรือตา่ง ๆ อาทิเช่นเรือสินค้า อย่างไรก็

ตามเป้าหมายบนฝ่ังก็มีเชน่กนัซึง่การกระท าดงักลา่วเรียกว่า “การกระท าอนัเป็นโจรสลดั (Piracy)”1 

การกระท าอนัเป็นโจรสลัดเป็นการกระท าผิดกฎหมาย เป็นการกระท าท่ีร้ายแรงกระทบต่อ

ความปลอดภัยในทะเลและท้องทะเลหลวงซึ่งมิได้เป็นน่านน า้อยู่ในอาณาเขตของประเทศใด ๆ 

โดยเฉพาะ การกระท าอันโจรสลัดเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศถือเป็นความผิดสากล 

(International crime) รัฐทุกรัฐจึงมีหน้าท่ีต้องป้องกันและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

หากรัฐใดจับโจรสลัดได้ก็มีอ านาจท่ีจะพิจารณาและลงโทษบุคคลนัน้ได้ตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ2 โดยรัฐ เรือหรืออากาศยานโจรสลดัไม่อาจอ้างสิทธิเร่ืองสญัชาติมายกเว้นคุ้มครองไม่ให้

โดนลงโทษจากรัฐอ่ืนได้ 

 โจรสลดัตามความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ ในความหมายอย่างแคบหมายถึง

การกระท าด้วยความรุนแรงโดยเรือของเอกชนล าหนึ่งต่อเรืออีกล าหนึ่งในทะเลหลวงเพ่ือมุ่ง

หมายจะปล้นทรัพย์ ส่วนความหมายอย่างกว้างนัน้รวมถึงการกระต่อบุคคลหรือทรัพย์ในทะเล

หลวง โดยไม่จ าเป็นต้องมีเจตนาปล้นทรัพย์ ความหมายของค าว่าโจรสลดัมีนกักฎหมายได้ให้

นิยามแตกตา่งกนัไป นกักฎหมายชาวองักฤษท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า การกระท าอนัเป็นโจร

สลดัยอ่มหมายถึงการกระท าโดยใช้ความรุนแรงท่ีโดยฝ่าฝืนกฎหมายตอ่บคุคลหรือสิ่งของใดใน

ทะเลหลวง ไมว่า่จะกระท าโดยเรือเอกชนล าหนึ่งตอ่เรืออีกล าหนึ่งหรือโดยลกูเรือหรือผู้ โดยสารท่ี

                                                           
1 สรุศกัดิ์ ทองเพชร,  “ผู้ ร้ายในชอ่งแคบมะละกา : โจรสลดัหรือผู้ก่อการร้าย”, กระแสอาคเนย์ (Southeast Current) ปีที่ 2, 

16 (เมษายน 2548) : 33. 
2 สผุานิต มัน่สขุ.  กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีอาญา, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2523) หน้า 94 
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เป็นกบฏต่อเรือของตนเอง3 นกักฎหมายชาวอเมริกนัท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าโจรสลดัควรมี

ความหมายอยา่งกว้างคือเป็นการกระท าท่ีไมจ่ าเป็นต้องมีเจตนาปล้นทรัพย์  

 

2.1.1 ความหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศ    

 อนสุญัญาเจนีวาว่าด้วยเร่ืองทะเลหลวง ค.ศ. 1958 (The convention on the High seas 

1958) ข้อ 154 และอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982) ข้อ 101 ได้นิยามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัไว้

เหมือนกนัวา่ดงันี ้

Article 101 Definition of piracy 

Piracy consists of any of the following acts: 

(a)  Any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, 

committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private 

aircraft, and directed: 

(i) On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or 

property on board such ship or aircraft; 

                                                           
3 L. Oppenheim, International Law (Volume I-Peace), 8th ed., H. Lauterpacht (London : Longman, Green and 

Co., Ltd., 1955), p.608 
4 The convention on the High seas 1958, Article 15 (page 5) 
“Piracy consists of any of the following acts: 
(1) Any illegal acts of violence, detention or any act of depredation, committed for private ends by the crew 

or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: 
         (a) On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such 
ship or aircraft; 
         (b) Against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; 
(2) Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts 

making it a pirate ship or aircraft; 
(3) Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph 1 or subparagraph 2 of 

this article.” 
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(ii) Against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the 

jurisdiction of any State; 

(b)  Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft 

with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; 

(c)  Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in 

subparagraph (a) or (b). 

ข้อ 101 

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัประกอบด้วยการกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

 (เอ) การกระท าท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายท่ีใช้ความรุนแรงหรือหน่วงเหน่ียวกกัขงั หรือการ

กระท าปล้นสะดมซึ่งได้ท าลงเพ่ือวตัถุประสงค์ส่วนตวัโดยลูกเรือหรือผู้ โดยสารของเรือเอกชน

หรืออากาศยานและมุง่กระท าตามนี ้ 

 (1) ในทะเลหลวง กระท าตอ่เรือหรืออากาศยานล าอ่ืน ตอ่บคุคลหรือทรัพย์สินใน

เรือหรืออากาศยานนัน้ 

  (2) กระท าตอ่เรือ อากาศยาน บคุคลหรือทรัพย์สินท่ีอยูน่อกเขตอ านาจของรัฐ  

(บี) การกระท าท่ีมีสว่นร่วมโดยสมคัรใจในการด าเนินของเรือหรือของอากาศยานโดย

รู้ข้อเท็จจริงท่ีท าให้เรือหรืออากาศยานเป็นเรือหรืออากาศยานโจรสลดั 

(ซี) การกระท าท่ีเป็นการสง่เสริม หรือจงใจอ านวยความสะดวกในแก่การกระท าตาม

อนวุรรค (เอ) หรือ (บี) 

เม่ือพิจารณานิยามของการกระท าอนัเป็นโจรสลดัท่ีปรากฏอยู่ในอนสุญัญาสหประชาชาติว่า

ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จะเห็นได้ว่าการกระท าอนัเป็นโจรสลดัมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 

ประการ5 คือ 

                                                           
5 Derek Johnson,Erika Pladdet and Mark J. Valencia, “Introduction:Research on Southeast Asian Piracy,”  in 

Piracy in Southeast Asia : Status,Issues and Responses, ed. Graham Gerard OngWebb (Singapore : ISEAS 
Publishing), p.xi 
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1) เป็นการกระท าอาชญากรรมเก่ียวกับการใช้ก าลงัหรือการกักกันหรือกระท าการอนั

เป็นการปล้น 

2) ต้องกระท าในทะเลหลวงหรือในท่ีท่ีอยู่นอกเขตอ านาจของรัฐใด หลกัเกณฑ์นีเ้ป็นไป

ตามแนวคิดเร่ืองทะเลเปิด ซึ่งเสนอโดย Hugo de Groot ท่ีกล่าวว่าทะเลเป็นสมบตัิร่วมกนัของมวล

มนษุยชาติ เป็นการส่งเสริมรากฐานการค้าเสรีระหว่างประเทศ การกระท าอนัเป็นโจรสลดัอนัตราย

ตอ่ทะเลเปิดและเป็นภยัคกุคามตอ่มวลมนษุยชาต ิหรือเป็นศตัรูตอ่ผลประโยชน์ของมวลมนษุยชาติ 

3) มีองค์ประกอบด้านจ านวนเรือท่ีต้องมี 2 ล า โดยโจรสลดัจ าเป็นต้องใช้เรือโจมตีเรือ

อีกล าหนึง่ซึง่ไมร่วมถึงการก่อกบฏหรือการเปล่ียนเรือเอกชนเป็นเรือรบ 

4) วตัถปุระสงค์ของโจรสลดัคือการกระท าเพ่ือประโยชน์สว่นตวั ซึ่งไม่รวมถึงการก่อการ

ร้ายหรือเคล่ือนไหวทางสิ่งแวดล้อม6 

 

2.1.2  ความหมายตามกฎหมายไทย  

 โจรสลัด ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 25257  และ

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 25428 หมายถึง โจรท่ีปล้นเรือทางทะเล 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีออกมาเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทหารเรือมีอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการการกระท า

อนัเป็นโจรสลดัและมีสอดคล้องกบัหลกักฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบตัิของนานาชาติ 

ได้บญัญตัคิวามหมายของการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัไว้อยา่งชดัเจนในมาตรา 4 ดงันี ้  

“กระท าการอนัเป็นโจรสลดั” หมายความวา่  

                                                           
6 อนิรัตน์ จินดา,  “ปัญหากฎหมายและความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามโจรสลดัและการปล้นเรือโดยใช้อาวธุใน

ชอ่งแคบมะละกา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2551), หน้า 43. 

7 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครัง้ที่ 6  (กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์ อจท., 2529), หน้า 
329. 

8  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542, พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2546), หน้า 
329. 
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(ก)  ยึด หรือเข้าควบคมุเรือล าใด โดยใช้ก าลงัหรือโดยขู่เข็ญว่าจะกระท าอนัตรายตอ่เรือ 

หรือโดยใช้ก าลงัประทษุร้ายหรือโดยขูเ่ข็ญวา่จะใช้ก าลงัประทษุร้ายตอ่บคุคลในเรือนัน้ 

(ข)  ท าลายเรือ ท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัน่าจะเป็น

เหตใุห้เกิดความเสียหายแก่เรือ 

(ค)  หน่วงเหน่ียว กกัขงั หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้ อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

หรือ  

(ง)  ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะไม่ว่า

จะเป็นของประเทศใดโดยบุคคลในเรือเอกชนหรืออากาศยานเอกชนล าหนึ่งต่อเรือบุคคล  หรือ

ทรัพย์สินในเรืออีกล าหนึง่ และได้กระท าไปเพ่ือประโยชน์สว่นตวัของผู้กระท านัน้ 

จากความหมายการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัตามมาตรา 4 แล้วยงัมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 

3 ประการคือ9 

(1) เป็นการกระท าท่ีมุง่ในทางสว่นตวั 

(2) เป็นการกระท าโดยผู้ ท่ีอยูใ่นเรือหรืออากาศยานตา่งล ากนั  

(3) ต้องเป็นการกระท าในทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ  

เม่ือพิจารณานิยามของการกระท าอันเป็นโจรสลัดตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราม

ปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 เทียบกับนิยามของการกระท าอันเป็นโจรสลัดตาม

อนุสญัญาทะเลหลวง ค.ศ. 1958 ข้อ 15 และอนุสญัญาอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย

ทะเล ค.ศ. 1982 ข้อ 101 แล้วจะเห็นได้ว่าการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัทัง้กฎหมายไทยและ

กฎหมายระหว่างประเทศมีนิยามท่ีคล้ายคลึงกนัคือเป็นการกระท าในทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจ

จ าเพาะ เป็นการกระท าท่ีมุ่งในทางส่วนตวัและลักษณะการกระท าเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย แตต่ามกฎหมายไทยจะบญัญัติถึงลกัษณะการกระท าท่ีกว้างและครอบคลมุกว่าไม่เพียง

                                                           

9 สมเจตน์ มงคลหตัถี,  “ปัญหากฎหมายวา่ด้วยการปราบปรามโจรสลดั,” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต 

ภาควิชานิตศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2536), หน้า 54. 
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แคก่ารปล้นสะดมหรือหนว่งเหน่ียวกกัขงัเทา่นัน้ แตร่วมถึงการยึด เข้าควบคมุเรือ การท าลายเรือท า

ให้เกิดความเสียหายแก่เรือด้วย อีกทัง้ตามกฎหมายไทยต้องเป็นการกระท าต่อเรือ บุคคลหรือ

ทรัพย์สินในเรือเทา่นัน้ ไมร่วมถึงการกระท าตอ่อากาศยาน ซึง่เปรียบเทียบได้ดงันี ้

กระท าการอัน

เป็นโจรสลัด 

อนุสัญญาอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

ข้อ 101 

พระราชบัญญัตป้ิองกันและ

ปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด

พ.ศ. 2534 มาตรา 4 

องค์ประกอบการ
กระท าอนัเป็นโจร

สลดั 

เป็นการกระท าท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายท่ี

ใช้ความรุนแรงหรือหน่วงเหน่ียวกักขัง 

หรือการกระท าปล้นสะดม  

(ก) ยึด หรือเข้าควบคุมเรือล าใด โดยใช้

ก าลังหรือโดยขู่เข็ญว่าจะกระท าอันตราย

ต่อเรือ หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือ

โดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายต่อ

บคุคลในเรือนัน้ 

(ข) ท าลายเรือ ท าให้เกิดความเสียหายแก่

เรือ หรือกระท าด้วยประการใดๆ อนัน่าจะ

เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่เรือ 

(ค) หน่วงเหน่ียว กักขัง หรือกระท าด้วย

ประการใดๆ ให้ผู้ อ่ืนปราศจากเสรีภาพใน

ร่างกาย หรือ 

(ง) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์  

วตัถปุระสงค์ ท าลงเพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดย

ลกูเรือหรือผู้ โดยสารของเรือเอกชนหรือ

อากาศยาน 

กระท า ไปเ พ่ื อประโยช น์ส่ วนตัวของ

ผู้กระท า 

ลกัษณะการ
กระท า 

เป็นกระท าต่อเรือหรืออากาศยานล า

อ่ืน ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในเรือหรือ

เป็นการกระท าโดยบคุคลในเรือเอกชนหรือ

อากาศยานเอกชนล าหนึ่งต่อเรือบุคคล



12 
 

อากาศยานนัน้ 

 

หรือทรัพย์สินในเรืออีกล าหนึ่ง (เป็นการ

กระท าต่อเรือเท่านัน้ไม่รวมถึงการกระท า

ตอ่อากาศยาน) 

สถานท่ีเกิด
ความผิด 

กระท าในทะเลหลวงหรือนอกเขต

อ านาจของรัฐ 

กระท าในราชอาณาจักร กระท าในทะเล

หลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะไม่ว่าจะ

เป็นของประเทศใด 

 

 

 

 

2.2 ประวัตศิาสตร์และความเป็นมาของการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

โจรสลดัเกิดขึน้ครัง้แรกมานานพร้อม ๆ กับเรือสินค้าล าแรก โจรสลดัได้กระท าการโจมตีเรือ

สินค้าแล้วปล้นทรัพย์ในเรือ บางกรณีได้ท าการโจมตีและปล้นทรัพย์เมืองท่ีอยู่ตามริมฝ่ังทะเล โจร

สลัดได้ใช้วิธีการโจมตีด้วยความรุนแรงเป็นอาชญากรรมท่ีปรากฏอยู่ในกฎหมายจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศมาตัง้แต่ยุคโบราณ โจรสลัดเกิดขึน้อย่างชัดเจนและเฟ่ืองฟูในยุคสมัยท่ีมนุษย์

ประสบความส าเร็จในการเดินเรือทะเลเพ่ือค้นหาดินแดนใหม่และค้นหาทรัพยากรธรรมชาติใหม ่

โดยโจรสลดัเกิดขึน้มาแล้วไม่น้อยว่า 3,000 ปี มีอยู่ในทุกยุคสมยัตัง้แต่สมยัประวตัิศาสตร์ สมัย

กลางประวตัศิาสตร์ (ยคุมืดของยโุรป) ยคุลา่อาณานิคม จนมาถึงศตวรรษในสมยัปัจจบุนั  

 

โจรสลัดในโลกตะวันตก 

ตาราง1 : เปรียบเทียบความหมายของการกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามอนสุญัญาอนสุญัญาสหประชาชาตวิ่า

ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั พ.ศ. 

2534 
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โจรสลดัในยคุแรกเกิดขึน้ครัง้แรกในศตวรรษท่ี 15 ซึ่งเป็นศตวรรษท่ีเป็นจดุเปล่ียนส าคญัของ

ประวตัิศาสตร์โลกเน่ืองจากเป็นยคุท่ีคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัส ารวจ ได้เปิดประตสูู่โลกสมยัใหม่10 

และเข้าสู่ยุคการขยายและยึดครองดินแดนทัว่โลก และยงัเป็นยคุท่ีมีการต่อสู่เกิดสงความระหว่าง

ชาติมหาอ านาจตะวนัตกเพ่ือขยายดินแดนและยึดครองดินแดนใหม่ มีการเดินเรือเพ่ือค้นหาและ

ส ารวจดินแดนใหม่รวมทัง้บรรทุกสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติ จึงท าให้เกิดเหล่าโจรสลัดคอย

ติดตามเรือเดินทะเลของนกัส ารวจและพ่อค้าและอาศยัโอกาสปล้นและชิงทรัพย์เสีย เช่นในปี ค.ศ. 

1502 ระหวา่งการเดนิทางไปยงัโลกใหมข่องขณะส ารวจโคลมับสั ลกูเรือของเขาได้ปล้นเรือสินค้าล า

ใหญ่ของชาวพืน้เมืองนอกชายฝ่ังฮอนดรัูส และทนัทีท่ีชาวสเปนสถาปนาตนเองเป็นผู้ครอบครอง

ดนิแดนอเมริกา แคริบเบียนก็กลายเป็นสมรภูมิกลางทะเลของชาติตะวนัตกท่ีรบกนัด้วยยทุธวิธีการ

ปล้นเรือ แท้ท่ีจริงแล้วรัฐบาลของชาตติา่ง ๆ ในยโุรปได้ให้การหนนุหลงัการปล้นเรือมาเป็นเวลานาน

หลายร้อยปีเน่ืองจากเป็นวิธีการสร้างความเตบิใหญ่ให้แก่จกัรพรรดิและการค้าท่ีลงทนุต ่าและได้ผล 

นกัประวตัศิาสตร์เรียกนโยบายนีว้า่ “การสร้างจกัรวรรดด้ิวยโจรสลดั”11 

ศตวรรษท่ี 16-18 เป็นช่วงเวลาท่ีมีการแข่งขนักันอย่างดเุดือดและเกิดสงครามระหว่างชาติ

ยุโรปมากมาย หลงัเหตุการณ์สงครามก็จะเกิดการปล้นเรือตามมาติด ๆ ในภาวะสงครามรัฐบาล

ของชาติยโุรปจะอ้างว่าการปล้นเรืออยู่ภายใต้กติกาว่าด้วยการไพรเวเทียร์ 12 หรือการปล้นโดยสลดั

หลวง จากนัน้เรือและสินค้าท่ียึดได้ซึ่งเรียกว่า “รางวลั” หรือทรัพย์เชลยจะถูกปันส่วนกันระหว่าง

รัฐบาลท่ีหนนุหลงั  

โจรสลดัตะวนัตกเป็นปรากฏการณ์ท่ีซบัซ้อนผ่านหลายช่วงยุคสมยัระหว่างปลายศตวรรษท่ี 

15 ถึงต้นศตวรรษท่ี 18 การปล้นสะดมซึ่งตอนแรกจ ากัดอยู่แค่ชายฝ่ังได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลก  

ก่อนสิน้ศตวรรษท่ี 17 การปล้นเรือได้เปล่ียนจากนโยบายของรัฐเป็นมุ่งหมายท่ีจะก่ออาชญากรรม

ซึ่งเป็นอันตรายต่อทุกชาติ และก่อนขึน้ศตวรรษท่ี 18 โจรสลัดไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ ต่อสู้ เพ่ือ

ประเทศชาติอีกต่อไป แต่กลบักลายเป็นศตัรูของมนุษยชาติ และเป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญเติบโต

                                                           
10 โรเบิร์ต เจ. แอนโทนี,  คูมื่อศกึษาโจรสลดั : ข้อเท็จจริง เอกสารและการตีความประวตัิศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :

โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2555), หน้า 7 
11 Peter Earle, Pirate Wars (New York : St.Martin’s Press,2003),p. 11 
12 ไพรเวเทียร์หรือการปล้นโดยสลดัหลวง คือเรือบคุคลผู้ ได้รับหนงัสืออนญุาตจากทางการที่เรียกวา่ Letter of Marque หรือ 

“ตราสาร” ให้โจมตีและปล้นสะดมเรือขนสง่สินค้าได้ในระหวา่งสงคราม  
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ขยายตวัทางเศรษฐกิจการค้าและทุนนิยม13 ซึ่งล าดบัเหตกุารณ์ของโจรสลดัและสงครามในแต่ละ

ทศวรรษปรากฏดงันี ้ 

 

ทศวรรษ ปฏิบัตกิารของโจรสลัด สงครามและเหตุการณ์ส าคัญ 

1550 เลอแคลร์ในอินดีสตะวนัตก (1553-54)  

1560 
เดรกกบัสนุขัทะเลองักฤษในแครริบเบียน 

วณิพกทะเลดดัต์ (1566-1648) 
สงครามศาสนาในฝร่ังเศส (1562-98) 

1570 
เดรกโจมตีปานามา (1572) 

เดรกในแปซิฟิก (1579-80) 
ศกึเลปันโต (1571) 

1580 
วณิพกทะเลดดัช์ 

เดรกในแคริบเบียน (1586) 

สงครางองักฤษ-สเปน (1585-1603) 

สงครามกู้ เอกราชของดดัช์ (1581-1684) 

1590 เดรกในแคริบเบียน (1595-96)  

1600 แวน นตู ในแปซิฟิก 

พระราชินีเอลิซาเบ็ทสิน้พระชมน์ (1603) 

พระเจ้าเจมส์ท่ี 1กบัการสงบศกึกบัสเปน 

(1604) 

สนธิสญัญา 12 ปี (1609-21) 

1610  สงครามสามสิบปี (1618-48) 

1620 ไพเอต เฮย์น ในอินดีสตะวนัตก (1624-28)  

1630 บกัคาเนียร์ในแครริบเบียน (1630-80)  

1640  สงครามกลางเมืององักฤษ (1642-49) 

                                                           
13 โรเบิร์ต เจ. แอนโทนี,  คูมื่อศกึษาโจรสลดั : ข้อเท็จจริง เอกสารและการตีความประวตัิศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :

โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2555), หน้า10. 
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สนธิสญัยาสนัตภิาพเวสต์ฟาเลีย (1648) 

1650  องักฤษยดึเกาะจากจาเมกา(1655) 

1660 
ฟรองซวัส์ โลโญนายส์ ในแคริบเบียน 

เฮนรี มอร์แกน ในแคริบเบียน 
สงครามองักฤษ-ดดัช์ (1664-68) 

1670 มอร์แกนปล้นสะดมในปานามา(1671) 
สงครามองักฤษ-ดดัช์ (1672-74) 

สงครามของพระเจ้าฟิลิป (1675-76) 

1680 โจรสลดัทะเลใต้ อาทิ ชาร์ป,ริงโรส,เดวิส 

การปฏิวตัอินัรุ่งโรจน์ในองักฤษ (1688) 

สงครามจาโคไบต์ (1689-97) 

สงครามพระเจ้าวิลเล่ียม (1689-97) 

1690 โจรสลดัทะเลแดง อาทิ เอฟเวอร่ี และคดิด์ 

แผน่ดนิไหวถลม่พอร์ตรอยลัพินาศ

(1692) 

สนธิสญัญาสนัตภิาพรีสวิค (1697) 

1700 

กปัตนัคิดด์ถกูประหารชีวิต (1701) 

แบล็กเบียร์ดและค็อคลีนในแอฟริกา

ตะวนัตก(1718) 

สงครามพระราชินิแอนน์ (1702-13) 

1710  
กบฏจาโคไบต์(1715,1719) 

สนธิสญัญาอเูทร็คต์ (1713) 

1720 โรเบร์ิตส์,แร็คคมั,บอนนีและรีด สงครางองักฤษ-สเปน (1727-29) 

ตาราง 2 : โจรสลดักบัเหตกุารณ์สงครามในตะวนัตก ค.ศ. 1550-173014 

 

                                                           
14 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 8  
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รูปภาพ 1 : เส้นทางปฏิบตักิารของโจรสลดัตะวนัตก ค.ศ. 1500-1700 

 

โจรสลัดในโลกตะวันออก  

ในโลกตะวนัออกเป็นภูมิภาคท่ีมีประวตัิศาสตร์การกระท าอันโจรสลดัมากมายไม่แพ้ในซีก

โลกตะวนัตก มีการเกิดขึน้ของ “โจรสลดัจีน” ยุคแรกเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 15 เรียกว่าสลดัวาณิช 

(ค.ศ. 1520-1574) และรุ่งเรืองหรืออยู่ในยคุทองในช่วงศตวรรษท่ี 16-19 มีคณะกบฏและโจรสลดั    

(ค.ศ. 1620-1684)  และโจรสลดัสามญัชนจากโพ้นทะเล (ค.ศ. 1780-1810) ต่างครองความเป็น

ใหญ่ในนา่นน า้เหนือรัฐจกัรวรรดจีิน ชว่งศตวรรษดงักลา่วโจรสลดัจีนได้ขยายขนาดและขยายอาณา

เขตอยา่งมาก หรืออาจเรียกได้วา่โจรสลดัจีนเตบิโตไปพร้อมกบัการขยายตวัทางพาณิชย์ โดยเฉพาะ

ในปี 1890 เป็นยุคท่ีโจรสลดัจีนมีความเฟ่ืองฟูและเรืองอ านาจมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ทัง้ยัง

เฟ่ืองฟมูากกวา่โจรสลดัตะวนัตกเสียอีก 

 

โจรสลัดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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 แม้วา่เหตกุารณ์โจรสลดัครัง้แรกสดุท่ีมีการบนัทึกไว้ในเอเชียอาคเนย์จะเร่ิมมาตัง้แตศ่ตวรรษ

ท่ี 5 แตว่่าการการท าอนัเป็นโจรสลดัในภูมิภาคนีเ้ติบโตถึงขีดสดุในช่วงปี ค.ศ. 1750-1860  ซึ่งเป็น

ช่วงท่ีโจรสลดัในภูมิภาคอ่ืนทัว่โลกได้ถูกปราบปรามไปแล้ว ภูมิภาคนีคื้อดินแดนในฝันของโจรสลดั

เน่ืองจากเป็นเส้นทางการค้าท่ีมีความมัง่คัง่และคกึคกั แตท่วา่ไมมี่รัฐและกองทพัเรือท่ีแข็งแกร่งดแูล

อยา่งเพียงพอ ทัง้ยงัมีเกาะน้อยใหญ่มีชอ่งแคบมากมายท่ีเกิดเป็นจดุอบัทางการค้า และชายฝ่ังแน่น

ทบึไปด้วยป่าชายเลน จึงเป็นจดุอ่อนและเป็นแหล่งกบดานของพวกกระท าผิดกฎหมาย โจรสลดัใน

ภูมิภาคนีเ้ติบโตไปพร้อมกับความเจริญทางการค้าและการล่าอาณานิคม โดยมีทัง้คนท้องถ่ินและ

ตา่งถ่ินออกท าการปล้น ไม่ว่าจะเป็นมสุลิมชาวมาเลย์ กะลาสีชาวบกิูส นกัค้าทาสชาวอิรานนุ และ

บาลงักิงกิแห่งเกาะซูล ูรวมทัง้ขบถสงัคมและพวกมิจฉาชีพชาวจีน ญ่ีปุ่ นและยโุรป โจรสลดัจะออก

ปฏิบัติการอย่างเป็นกิจวัตรในรอบปีตามฤดูมรสุมและการค้าคือส่วนส าคัญท่ี ช่วยหล่อเลีย้ง

องคาพยพทางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจของเอเชียอาคเนย์15 

 พลวตัการเปล่ียนแปลงของการปล้นเรือหรือการปล้นสะดมทางทะเลของชนพืน้ถ่ินในช่วงคร่ึง

หลงัของศตวรรษท่ี 18 เกิดขึน้อย่างรวดเร็วและรุนแรง การปล้นเรือมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ในช่วงท่ี

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เฟ่ืองฟูเพราะได้รับอิทธิพลความเจริญทางเศรษฐกิจของโลก ใน

ปลายศตวรรษท่ี 18 ศนูย์กลางแห่งการปล้นทางทะเลในเอเชียอาคเนย์อยู่ท่ีเกาะซูลู โดยโจรเผ่าอิ

รานนุและบาลงักิงกิ กบัชาวประมงสงูสดุชาวเตาซุก (เตาซุกหรือซูลกุ กลุ่มชาติพนัธ์แห่งหมู่เกาะซูลู

และมาเลเซีย) ได้กระท าการอนัเป็นโจรสลัดอย่างเป็นระบบ และก่อนเข้าสู่ต้นศตวรรษท่ี 19 ก็ได้

ขยายไปทัว่เอเชียอาคเนย์และชายฝ่ังของไทยและเวียดนามใต้  

 ถ่ินฐานการปล้นท่ีส าคญัอีกแห่งคือหมู่เกาะโดยรอบสิงคโปร์ ได้แก่หมู่เกาะรีเยา กาลงั และ

ลิงกะ ซึ่งเดิมเคยเป็นใจกลางของอาณาจกัรยะโฮร์ การปล้นในย่านนีมี้มานานพอกบับริเวณอ่ืนใน

ภูมิภาคนีแ้ละลงมือกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเน่ืองจากเหตุผลท่ีเหมือนกันคือสงครามทาสและ

การค้า  

                                                           
15 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 54-55 



18 
 

 

รูปภาพ 2 : เส้นทางการปล้นในทะเลจีนใต้และเกาะกลุม่มลาย ูค.ศ. 1750-185016 

 

ปี (ค.ศ.) โจรสลัดตะวันตก คอร์แชร์แห่ง 

เมดเิตอร์เรเนียน 

โจรสลัดแห่ง

ชายทะเลจีนใต้ 

โจรทะเลแห่ง

เอเชียอาคเนย์ 

1500  อรุช บาร์บารอสซา 

(1516-18) 

  

1520 ฌอง ฟลอแรง 

(1523) 

เฮย์เรดดิน บาร์บา

รอสซา 

โจรสลดัวาโกะ 

(1520-76) 

 

1540 โรเบร์ิต เรเนเกอร์ 

(1545) 

โทมสั ไวด์แฮม 

 สือต้ง(1540-48) 

หวางจี(้1545-58) 

หงตีเ้จิน้  

สือต้ง 

(ทศวรรษ 1540) 

หวางจี ้

                                                           
16 เร่ืองเดียวกนั, หน้า61  
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(ทศวรรษ1550) 

ฟรองซวัส์ เลอ 

แคลร์ (1553-54) 

(1555-59) 

นกัปล้นสะดมชาว

โปรตเุกส 

(ทศวรรษ1550) 

(ทศวรรษ 1550) 

1560 จอห์น ฮอว์กินส์

(1562-67) 

วณิพกทะเลดดัช์

(1566-1648) 

ฟรานซิส เดรก

(1570-95) 

ยลูดจ์ อาลี 

(1570-71) 

หลินต้าวเช่ียน

(1561-73) 

มิเกล เอ โลกาซปี

(1565) 

หลินเฟ่ิง(1570) 

ฟราสซิส เดรก

(1579) 

1580     

1600  จอห์น วอร์ด 

(1603-23) 

ไซมอน เด ดนัเชอร์

(1604-09) 

 โอลิเวอร์ แวน นตู

(1600) 

เจค๊อบ แวน ฮีมส

เบร์ิค(1603) 

1620 ไพเอต เฮย์น

(1624-28) 

บกัคาเนียร์ 

(1630-80) 

โมรัต ราอิส 

(ทศวรรษ1620) 

คอร์แซร์โจมตีบลั

ตมิอร์(1631) 

นกัปล้นสะดมดดัช์

(ทศวรรษ1620-

60) 

เจิง้จีล้ง่(1620-46) 

เจิง้จีล้ง่(1620-46) 

1640  คอร์แซร์ในชอ่งแคบ

องักฤษ(1646) 

เจิง้เฉิงกง 

(1640-61) 

ซูเ่ฉิงกบัซุล่ี่ 

(1640-64) 

เจิง้เฉินกง 

(1640-61) 

1660 ฟรองซงัส์ โลโญ

นายส์(ทศวรรษ

เอล-ฮดัจ์ ฮสัเซน

(1674-75) 

โจวยูก่บัล่ีร่ง

(1663-64) 
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1660) 

เฮนรี มอร์แกน

(1663-71) 

1680 บาร์โทโลมิว ชาร์ป

(1681) 

เฮนรี เอฟเวอร่ี 

(1694-95) 

วิลเลียม คิดด์

(1696-99) 

ราอิส เวเนเทีย

(1683) 

ไซดี อบัดลัเลาะห์ 

เบน ไอชา(1687-99) 

 วิลเลียม แดมไพร์

(ทศวรรษ1680) 

ซามเูอล ไวท์(1683) 

โรเบร์ิต คลัลิฟอร์ด

(1696) 

1700 แบล็กเบียร์ด

(1716-17) 

บาร์โทโลมิว โร

เบร์ิต(1718-21) 

แอนน์ บอนนี

(1718-21) 

แมรี รีด(1718-21) 

ราอิส ฮาเม็ต ตอิูล

(1706) 

 วดูส์ โรเจอร์ส

(1708) 

1720     

1740  ราอิส เอล-ฮดัจ์ เอม

บาเร็ค(1741-63) 

 จอร์จ แอนสนั

(1743) 

รายา อิสมาอิล

(ทศวรรษ1750) 

1760     

1780  ราอิส ฮดัจา มาโฮ

เม็ต(ทศวรรษ1790) 

โจรสลดัไต้เซิน

(1780-1802) 

โจรสลดัไต้เฉิน

(1780-1802) 
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ราอิส ฮามิด ู

(1792-1815) 

ไชเ่ฉียน 

(1790-1809) 

เจิง้อี(้1790-1807) 

โจรทะเลซูล ู

(1780-1850) 

โจรทะเลมลายู

(1780-1850) 

1800   ไชเ่ฉียนม้า 

(1800-04) 

เจิง้อีซ้้าว 

(1802-10) 

จ๊างเป๋า(1804-10) 

 

1820  ราอิส ฮสัซนั 

(1824-26) 

 โจรสลดัจีน

(ทศวรรษ1830-50) 

1840   ฉือวไูถ่(1840-49)  

ตาราง 3 : ล าดบัเหตกุารณ์โจรสลดัทัว่โลก ค.ศ. 1500-185017 

 

โจรสลัดในประเทศไทยและท้องทะเลไทย18 

โจรสลดัในดินแดนประเทศไทยเกิดขึน้ครัง้แรกในสมยัอยธุยา ในศตวรรษท่ี 16 จากหลกัฐาน

ทางประวตัศิาสตร์ของเมืองปัตตานีได้บนัทกึวา่ในสมยันัน้มีพอ่ค้าชาวจีนได้เดินทางมาตัง้ถ่ินฐานใน

ประเทศไทยเป็นจ านวนมากและเม่ือมีพอ่ค้าจงึก่อให้เกิดโจรสลดัตามมา บนัทึกของชาวจีนได้กล่าว

ว่าโจรสลดัมีกองบญัชาการอยู่ในสยามภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2083 (ค.ศ. 1540) พ่ีน้องตระกลูสว่ีท่ีขึน้

ช่ือในปัตตานีได้ชักชวนชาวโปตุเกสท่ีนัน้ให้ปล้นสะดมตามชายฝ่ังฝูเกีย้น ใน พ.ศ. 2097 (ค.ศ.

                                                           
17 เร่ืองเดียวกนั, หน้า4  
18 พรรณี บวัเล็ก,  “โจรสลดัจีนในท้องทะเลไทยในชว่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18-19,” วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 27, 

3  (2550) : 15-67. 
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1554) โจรสลดัท่ีโหดร้ายอีกสองคนคือ เหอ หย่า เป่า และเจิน้จู-ชิง ก็อยู่ปัตตานีด้วย จากเมืองปัต

ตานานีนีเ้องท่ีทัง้สองได้ไปท าการปล้นสะดมชายฝ่ังทะเลจีน19 

ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีโจรสลัดกลายเป็นปัญหาใหญ่และส าคัญของทะเลไทย ปัญหานี ้

สืบเน่ืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในปี พ.ศ. 2327 (ค.ศ. 1784) ปีท่ี 3 ของการขึน้

ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ได้โปรดให้ลดฐานะของเมือง

สงขลาจากเมืองตรี มาเป็นเมืองขึน้ของเมืองนครศรีธรรมราช สาเหตหุนึ่งเกิดจากพระยาสงขลา (เห

ย่ียง แซเ่ฮา) มีข้อบกพร่องไมส่ามารถให้ความคุ้มครองแก่พอ่ค้าส าเภาให้ปลอดภยัจากพวกโจรสลดั

ได้20 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 โจรสลดัได้อาละวาดหนกัขึน้ ตามหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี 3 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี โจรสลดัจีนท่ีออกปล้นเรือ

สินค้าตา่ง ๆ บริเวณชายฝ่ังทะเลของไทยและในด้านทะเลใต้นีส้่วนใหญ่จะเป็นจีนไหหล าและจีนมา

เก๊า ทัง้นีเ้น่ืองจากชาวจีนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเกาะทัง้ 2 นีมี้ความช านาญในการเดินเรือและนิยมท่ีจะหากิน

ในแถบชายฝ่ังทะเล เป็นนกัเดินเรือหรือชาวประมงมากกว่าจะเข้ามาตัง้ถ่ินฐานเป็นชาวไร่ชาวนา

หรือกรรมกรในพืน้ราบ ในบนัทึกได้กล่าวถึงชาวจีนท่ีเกาะไหหล าว่าเป็นพวกท่องเท่ียวทางทะเลมา

ตัง้แต่เร่ิมแรก ชาวจีนได้อพยพมาเกาะไหหล าทางทะเลและเผชิญกับชาวเขาตอนในท่ีไม่ต้อนรับ

และชาวพืน้เมืองท่ีไมเ่ป็นมิตร ชาวจีนพวกนีย้งัคงเป็นชาวทะเล เม่ือหนาน-ยาง (ดินแดนในทะเลใต้) 

มีเสถียรภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจดีแล้วในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 จึงมีการอพยพลงใต้กัน

เร่ือยๆ เป็นจ านวนมาก มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่ีพวกอพยพมุ่งหน้ามาทางสยามก็

เน่ืองจากความคล้ายคลงึทางอากาศและวฒันธรรม21  การอพยพลงใต้ในลกัษณะท่ีเป็นคล่ืนมนษุย์

ท าให้ชาวจีนจ านวนมากไม่มีอาชีพเป็นหลกัแหล่ง และการประสบความส าเร็จจากการปล้นหลาย

ครัง้ท าให้ชาวจีนเร่ร่อนเห็นชอ่งทางท ามาหากินได้สะดวก จึงหนัมาเป็นโจรสลดักนัมากขึน้และปล้น

เรือทัว่อา่วไทย 

                                                           
19 วี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์,  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวตัิศาสตร์เชิงวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร :มลูนิธิโครงการต ารา

สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 2529), หน้า 6-7. 
20 เพียงแข พงษ์ศิริบญัญัติ,  “นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมยัรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2439)”, วิทยานิพนธ์

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2522), หน้า 49-50. 
21 วี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์,  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวตัิศาสตร์เชิงวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร :มลูนิธิโครงการต ารา

สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 2529), หน้า 31. 
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โจรสลัดจีนท่ีเข้ามามีอิทธิพลในท้องทะเลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี ้มาจากสาเหตุ

ส าคญั 3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง ในสมยันีเ้ป็นสมยัท่ีชาวจีนอพยพออกจากบ้านเกิดของตนเอง

จ านวนมาก เน่ืองจากความอดอยาก ยากแค้น ท่ีทัง้มาจากภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทาง

การเมือง สาเหตนีุท้ าให้ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ติดกบัทะเล จ าเป็นต้องอพยพออกจากแผ่นดินและเร่ร่อน

ไปในท้องทะเล ส่วนหนึ่งได้ใช้ชีวิตเป็นโจรสลดั ประการท่ีสอง การลกัลอบค้าฝ่ินในพืน้ท่ีติดอยู่กับ

ชายฝ่ังทะเลของไทยก็เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้โจรสลดัขยายตวั ในสมยัรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ.2394  

(ค.ศ.1851) ฝ่ินได้เป็นสินค้าต้องห้าม ดงันัน้จึงเกิดการลกัลอบค้ากนัมาก เพราะฝ่ินเป็นสินค้าท่ีเป็น

ท่ีต้องการของชาวจีนอพยพโดยเฉพาะอยู่ในแรงงาน ดงันัน้ จึงมีการลกัลอบค้ากันมากในบริเวณ

ชายฝ่ังทะเลพวกโจรสลดัจ านวนมากท่ีเขามาประกอบกิจกรรมด้านนี ้ประการท่ีสาม การท่ีโจรสลดั

จีนมีมากในท้องทะเลในสมยันี ้มาจากความมีประสิทธิภาพทัง้ในการจดัตัง้องค์กร ความสามารถใน

การเดินเรือ และประสิทธิภาพของอาวุธและการใช้ของพวกโจรสลดัจีน สลัดจีนขยายตวัไปท้อง

ทะเลไทยในสมยัรัชกาลท่ี 3 กองทพัไทยในสมยันัน้มีประสิทธิภาพในการรบทางบกอย่างมาก ขยาย

ดนิแดนถึงกมัพชูาและสดุแหลมมาลาย ูแตย่งัไมส่ามารถจดัการกบักองโจรสลดัในทะเลได้ส าเร็จ 

เม่ือโจรสลดัจีนอาละวาดหนกัเข้าในปี พ.ศ.2409 (ปี ค.ศ.1866) องักฤษได้ส่งเรือก าป่ันรบ

ของตนช่ือ โอปะซ า ออกกวาดล้างโจรสลดัตัง้แตฮ่่องกงลงมาทางทะเลจีนใต้ จบัเรือสลดัได้ 16 ล า 

จบัจีนสลดัได้ 240 คน ปืนใหญ่ 53 กระบอก จากนัน้ก็เผาท่ีชมุนมุของจีนสลดัท่ีตัง้อยู่แหลมปักซุย

แล้วปลอ่ยนกัโทษท่ีจีนสลดัจบัไว้ 27 คน ท่ีแหลมปักซุยนีเ้ององักฤษได้ออกตามจบัสลดัอีกครัง้หนึ่ง

ได้ เรือสลดัทัง้หมด 15 ล า ปืนใหญ่ 43 กระบอก โจรสลดั 200 คน เรือส าเภาของโจรสลดับางล าท่ี

เรือโอปะซ าจับได้นัน้มีขนาดยาวกว่าเรือก าป่ันโอปะซ ามาก เม่ือซักถามได้ความว่าเช่ามาจาก

เจ้าของโดยอ้างว่าจะมาค้าขายแต่ในความเป็นจริงแล้วเช่ามาเพ่ือจะเท่ียวออกปล้นเรือสินค้าล า

อ่ืนๆ บรรดาโจรสลัดจีนท่ีจับได้เหล่านี ้ทางอังกฤษได้ส่งให้รัฐบาลจีนลงโทษถึงประหารชีวิต  

ถึงแม้วา่องักฤษจะปราบปรามเรือโจรสลดัอย่างหนกัแตก่ารโจมตีเรือสินค้าของโจรสลดัก็ยงัคงมีอยู ่

เรือท่ีเดินทางจากฮ่องกงมายงักรุงเทพฯ ยงัถูกโจมตีอยู่ตลอด ในการป้องกันตวัเองจากการโจมตี

ของพวกเรือสลัดจีน เรือของพวกพ่อค้ามักจะต้องนัดกันออกเดินทางครัง้ละ 3-4 ล า เพ่ือจะได้

ชว่ยเหลือกนัหากเกิดเหตภุยัในระหว่างเดินทาง ขณะเดียวกนัพวกโจรสลดัก็จะใช้เรือโจมตีมากกว่า 

1 ล า เชน่กนัเป็นลกัษณะของการชว่ยกนัโจมตี  
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ในท้องทะเลไทยโจรสลดัยังคงโจมตีเรือสินค้าทัง้ทางอ่าวไทยด้านตะวันออกและตะวนัตก 

หนังสือพิมพ์บอกกอกรีคอร์เดอร์ ฉบับวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2409 (ปี ค.ศ.1866) ได้กล่าวถึง

เหตกุารณ์โจรสลดัปล้นเรือท่ีบางย่ีสาน เรือล าดงักล่าวหลงัจากจ าหน่ายน า้ตาลท่ีกรุงเทพฯ เสร็จ

เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลบัไปยังเพชรบุรี และแวะพกัท่ีปากอ่าวเมืองสมุทรสาครกับเพ่ือนเรือ

หลายล า ต่อจากนัน้ก็พากันเดินทางไปยงัเพชรบุรีพร้อมกันกับเรือหลายล า เม่ือเรือมาถึงบางโจร

สลดัจีนในท้องทะเลไทยในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18-19-20 ย่ีสานก็พบกบัเรือโจรสลดัจีนเข้า 

โจรสลดัจีนได้เข้าปล้นเรือน า้ตาลท่ีอยูล่ าท้ายสดุของขบวน โจรสลดัมีทัง้หมด 20 คนเศษได้ปล้นเอา

สิ่งของไปหมด แล้วหนีออกไปยังทะเลลึกต่อมาวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2409 (1866)  

หนงัสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ได้รายงานโจรสลดัโจมตีเรือสินค้าทางด้านตะวนัออกของอ่าวไทย

ว่า โจรสลดัมีอย่างชกุชมุคอยลอบโจมตีเรือสินค้าระหว่างช่องแสมสานถึงเกาะสีชงั ถ้าเรือล าใดมา

จอดบงัลมอยูท่ี่ชอ่งแสมสานตัง้แตล่ าหนึง่และสองล าแล้ว พวกโจรสลดัจะลงเรือล าเล็กล าละ 15-20 

คน แตล่งอยู่ในท้องเรือให้เห็นแคส่องคนแจวหวั แจวท้ายเม่ือมาใกล้เรือลกูค้า ก็ท าทีเป็นบอกขาย

หรือซือ้สินค้า พอเห็นได้ทีแล้วก็โดดขึน้บนเรือ ไล่ฟันเจ้าของเรือเก็บเอาสิ่งของไป และถ้าหากเรือมี

สินค้ามากก็ปล้นเอาเรือไปทัง้ล า เอาสินค้าเข้าไปขายท่ีจนัทบรีุ เจ้าเมืองกรมการเมืองก็รู้ว่าเป็นพวก

โจรสลัดแต่ไม่สามารถท าประการใดได้ เพราะโจรเหล่านีมี้ธงช้างเผือกและหนังสือทะเบียนเรือ 

ทางด้านหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์เสนอให้รัฐบาลจัดเรือก าป่ันไฟไว้ท่ีหัวเมืองชายทะเล

ส าหรับปราบโจรสลดัเหลา่นี ้จงึจะสามารถปราบโจรสลดัได้อยา่งได้ผล22 

การเกิดโจรสลดัจีนในท้องทะเลไทยเพิ่มมากขึน้ภายหลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  มาจาก

การท่ีชาวจีนยงัคงอพยพออกจากประเทศตนจ านวนมากอย่างต่อเน่ือง เพราะดินแดนทางใต้ของ

ประเทศจีนยังคงมีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง อันเน่ืองมาจากภัยคุกคามจากประเทศ

มหาอ านาจ และปัญหาความอดอยากในแผ่นดินเกิด ประกอบกับในช่วงระยะนีก้ารเดินเรือใน

ภูมิภาคนีมี้มากขึน้เพราะองักฤษและประเทศมหาอ านาจทัง้หลายตา่งเข้าไปท าสนธิสญัญาการค้า

กบัประเทศตา่ง ๆ ในภูมิภาคนี ้ท าให้มีการติดตอ่ค้าขายในภูมิภาคกบัประเทศตะวนัตกต่าง ๆ มาก

ขึน้ แต่อุปสรรคทางการค้าท่ีส าคัญก็คือพวกโจรสลัดโดยเฉพาะชาวจีนท่ีก าลังแผ่อิทธิพลเป็น

                                                           
22   พรรณี บวัเล็ก,  “โจรสลดัจีนในท้องทะเลไทยในชว่งปลายคริสต์ศตวรรษที ่18-19,” วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 27 ฉบบัที่ 
3  (2550) : 15-67. 
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กองโจรขนาดใหญ่ทัง้บริเวณตะวนัออกและตะวันตกของท้องทะเลไทย โจรสลัดท่ีออกอาละวาด

เหล่านีมี้การจัดตัง้เป็นกองทัพเรือขนาดใหญ่และมีการจัดความสัมพนัธ์แบบกงสีอัง้ย่ีท่ีพร้อมจะ

ปล้นสะดมเม่ือมีโอกาส 

การก่อเหตกุารณ์ปล้นเรือสินค้าของโจรสลดัในท้องทะเลไทยยงัคงมีอยู่ตลอดเวลาทัง้ทะเล

ด้านตะวนัออก และภาคใต้ของประเทศ สถานท่ีก่อเหตกุารณ์ก็ยงัคงเป็นบริเวณเกาะเดิมๆ ท่ีเป็นท่ี

หลบซอ่นของโจรสลดัตัง้แตต้่นรัตนโกสินทร์ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 

5 ทะเลด้านตะวนัตกของภาคใต้ดจูะเป็นแหลง่ท่ีมีโจรสลดัชกุชมุมากกวา่บริเวณอ่ืน ๆ เน่ืองจากกงสี

เหมืองแร่ดีบุกท่ีอยู่ในบริเวณเหล่านี ้เกิดการรบพุ่งกันหนกั พวกกงสีบางกลุ่มได้หันเหมาเป็นโจร

คอยปล้นเรือสินค้าท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายในบริเวณนี  ้โจรสลัดได้หมดไปเม่ือเผชิญกับการ

ปราบปรามทัง้จากกองทพัเรือท่ีทรงแสนยานภุาพขององักฤษท่ีปราบปรามอัง้ย่ีตัง้แตแ่ถบทะเลทาง

ใต้ของจีน จนถึงชอ่งแคบมะละกาในบริเวณนา่นน า้ไทย รัฐบาลไทยก็ได้พฒันากองทพัเรือและใช้ใน

การปราบปรามกลุ่มโจรสลดัเหล่านีจ้นหมดยคุของโจรสลดัท่ีครองน่านน า้ไทยไปได้ส าเร็จ เร่ืองการ

อาละวาดของโจรสลดัเป็นเร่ืองราวระดบัภูมิภาค ดงันัน้ การปราบโจรสลดัลงได้ก็ต้องอาศยัความ

ร่วมมือกนั ความส าเร็จในการสร้างกองทพัเรือของไทยส่วนหนึ่งมาจากการสนบัสนุนของประเทศ

มหาอ านาจในขณะนัน้ด้วยทัง้องักฤษและฝร่ังเศสตา่งเรียกร้องให้รัฐบาลไทยท าการปราบปรามโจร

สลดัท่ีมีอยู่อย่างชุกชุมในบริเวณน่านน า้ของไทยลงให้ได้ และถ้าหากยงัปล่อยให้โจรสลดัปล้นชิง

สินค้าและฆา่ผู้ เดนิทางก็จะเป็นอปุสรรคตอ่การขยายตวัทางการค้าท่ีก าลงัเกิดขึน้อยูใ่นขณะนัน้23 

 

2.3 สถานการณ์โจรสลัดในปัจจุบัน 

 ช่วงเข้าสู่ทศวรรษ 1860 การกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้หายไปจากพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของโลก แต่

หลงัจากเงียบหายไปนาน โจรสลดัได้ฟืน้คืนกลบัมาอีกครัง้ในช่วงไม่ก่ีสิบปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

ตามแนวชายฝ่ังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ บริเวณเขตรอยตอ่น่านน า้จีน-เวียดนาม 

ชายฝ่ังตะวันตกของอเมริกาใต้และบางส่วนของแคริบเบียน บริเวณปากทะเลแดง หรือตามแนว

ชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัออกและตะวนัตก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณชายฝ่ังโซมาเลียและอา่วเอเดน  

                                                           
23 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 27 
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 ในปัจจุบนัพืน้ท่ีของโลกท่ีมีปัญหาโจรสลดัมากท่ีสดุคือ โจรสลดับริเวณชายฝ่ังโซมาเลียและ

อา่วเอเดน ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเกิดขึน้มากท่ีสดุในทศวรรษนีแ้ละเป็นปัญหาท่ี

นบัวนัยิ่งรุนแรงมากขึน้ ชายฝ่ังโซมาเลียไมเ่ป็นเพียงพืน้ท่ีท่ีถกูกระทบจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดั

เทา่นัน้ ยงัมีอา่วกิเนียทางแอฟริกตะวนัตกท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเสียงสงู ซึ่งในปี 2009 เป็นต้นมา เหจุ

การณ์โจรสลดัเกือบทัว่ทัง้โลกถกูปล้นโดย “โจรสลดัโซมาเลีย”  

 การกระท าอนัเป็นโจรสลดัในปัจจุบนันีจ้ะมีลกัษะเป็นการปล้นเรือหรือโจรสลดัอากาศปล้น

อากาศยานโดยมุง่หมายไปท่ีสินค้า ปล้นและยึดสินค้าในคลงัสินค้า หรือลกัพาตวั ยึดเรือและจบัตวั

ลกูเรือไว้เพ่ือเรียกคา่ไถ่ มีการขูเ่ข็ญและท าร้ายร่างกายจนกวา่จะได้รับคา่ไถ่ ซึ่งสถานการณ์โจรสลดั

ในปัจจบุนันีเ้กือบทัง้หมดของการกระท าอนัเป็นโจรสลดัมกัจะเก่ียวข้องกบัการเรียกคา่ไถ่ 

 ในศตวรรษท่ี 21 โจรสลดัได้กลบัฟื้นคืนมาใหม่อย่างเต็มตวั เหตุการณ์โจรสลัดเกิดขึน้ครัง้

แรกบริเวณทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละกา จากรายงานในปี ค.ศ. 2002-2004 มีเหตกุารณ์โจร

สลดัเกิดขึน้ 350-400 ครัง้ท าให้นานาชาตเิกิดการต่ืนตวัขึน้อีกครัง้หนึ่งท่ีจะร่วมมือการแก้ปัญหาโจร

สลดัให้หมดไป แต่แล้วในปี ค.ศ. 2008-2009 โจรสลดัได้เพิ่มเพิ่มขึน้อย่างฉับพลนับริเวณชายฝ่ัง

โซมาเลีย  กลายเป็นเหตุการณ์อันดับต้นของโลก ๆ ท่ีได้รับความสนใจของประชาคมระหว่าง

ประเทศ เน่ืองจากเส้นทางการเดนิเรือการค้าท่ีส าคญัหลายแหง่ของโลกได้ถกูคกุคามและมีการเรียก

คา่ไถ่เพิ่มขึน้ถึงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยโจรสลดัโซมาเลีย24 

 จากรายงานตามรูปภาพท่ี 3 ได้รายการจ านวนสถิติการเกิดเหตกุารณ์การกระท าอนัเป็นโจร

สลดัในปี ค.ศ. 2000-2009 เห็นได้วา่การกระท าโจรสลดัในบริเวณชายฝ่ังโซมาเลียและอ่าวเอเดนได้

เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว จากในปี 2000 มีเพียง 20 รายงาน แตใ่นปี 2009 มีถึง 217 รายงาน ในรูปภาพ

ท่ี 4 เห็นถึงการเพิ่มขึน้ของโจรสลดัโซมาเลียในบริเวณชายฝ่ังประเทศโซมาเลียและอา่วเอเดนเปรีบย

เทียบตัง้แตปี่ ค.ศ.2006-2009 และในรูปภาพท่ี 5 จะเห็นถึงบริเวณท่ีมีการกระจกุตวัของการกระท า

อนัเป็นโจรสลดั ซึ่งจะหนาแน่นอยู่บริเวณ ทะเลอินเดีย ทะเลแดง ชายฝ่ังโซมาเลียและอ่าวเอเดน 

                                                           
24 United Nations Office on Drugs and Crime “MARITIME PIRACY” p.193  [ออนไลน์] แหลง่ที่มา 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/9.Maritime_piracy.pdf  
 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/9.Maritime_piracy.pdf
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รองลงมาจะหนาแน่นบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝ่ังของประเทศเวียดนาม ไทย 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

 

รูปภาพ 3 : รายงานพืน้ท่ีการเกิดโจรสลดัในปี ค.ศ. 2000-200925 
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รูปภาพ 4 : บริเวณการเกิดโจรสลดัโซมาเลีย ในปี ค.ศ. 2006-200926 

 

รูปภาพ 5 : พืน้ท่ีการเกิดโจรสลดัทัว่โลกในปี ค.ศ. 200927 
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โจรสลดับริเวณชายฝ่ังโซมาเลียและอ่าวเอเดนมีสถิติการเพิ่มขึน้สงูเป็นทวีคณู จากประมาณ 

50 เหตกุารณ์ ในปี ค.ศ. 2005 เป็นประมาณ 350 เหตกุารณ์ในปี ค.ศ. 2009 ในขณะท่ีประเทศทาง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ช่องแคบมะละกาและประเทศอินโดนีเชียมีสถิติท่ีลดลง ช่องแคบ

สิงคโปร์และประเทศมาเลเซียมีสถิติคงท่ี รวมทัง้ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ก็เร่ิมมีสถิติท่ี

ลดลงเชน่กนั 

จากการรายงานข่าวของส านกัข่าวตา่งประเทศ28  ในปี 2011 สถิติท่ีเก่ียวกบัการกระท าอนั

เป็นโจรสลัดทั่วโลกมีการโจมตีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ในไตรมาสแรกของปี 2011 เป็นช่วงเวลาท่ี

เลวร้ายท่ีสุดเน่ืองจากเกิดการโจมตีและการจบัตวัประกนัถึง 77 ครัง้ ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้แม้ในพืน้ท่ีท่ี

กองก าลังนานาชาติก าลังลาดตระเวนในพืน้ท่ีท่ีมีการจราจรทางน า้หนาแน่น โดยพืน้ท่ีท่ีเกิดการ

โจมตีมากท่ีสุดคืออ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดีย เม่ือประเมินจากพืน้ ท่ีท่ีกว้างใหญ่ไพศาลใน

บริเวณนีแ้ล้ว เป็นการยากท่ีจะท าการลาดตระเวนให้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้ความรับผิดชอบในการ

ป้องกันตนเองของเรือสินค้าตกอยู่กับบริษัทเจ้าของเรือ ในเวลาท่ีผู้บงัคบัการเรือส่งสญัญาณเตือน

ว่าเกิดการโจมตีจากโจรสลดัมีความเป็นไปได้มากท่ีโจรสลดัจะสามารถขึน้เรือได้ก่อนท่ีก าลงัทหาร

จะเข้ามาช่วยเหลือ โดยปกติแล้วโจรสลดัจะใช้เวลาราว 15-20 นาทีในการพยายามขึน้เรือหลงัจาก

ผู้บังคบัการเรือส่งสัญญาณเตือนและก่อนท่ีก าลังทหารจะเข้ามาช่วยเหลือ ถ้าโจรสลัดประสบ

ความส าเร็จในการขึน้มาบนเรือก าลงัทหารก็จะไม่สามารถท าการยิงด้วยอาวธุได้เน่ืองจากอาจท า

ให้ลกูเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการยิงตอบโต้กนั ซึ่งเม่ือมาถึงจดุนีรั้ฐบาลของประเทศท่ีเรือ

จดทะเบียนอยูเ่ทา่นัน้ท่ีจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

 จากการรายปี พ.ศ. 2554 โจรสลัดโซมาเลียได้จับยึดเรือไปมากกว่า 30 ล าและตัว

ประกันกว่า 700 คน ข้อมูลต่อไปนีคื้อตวัอย่างหนึ่งของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในหนึ่งสปัดาห์ของ

เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 29 
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     1 เมษายน 2554 : อ่าวเอเดน: เรือบรรทุกสารเคมีถูกโจมตีด้วยเรือท่ีถูกปล่อยจาก

เรือประมงต้องสงสยั โจรสลดัยิงปืนและ RPG เข้าใส่เรือสินค้าแตย่กเลิกการโจมตีหลงัจากทีม

รักษาความปลอดภยัท าการยิงตอบโต้ 

     1 เมษายน 2554: ชายฝ่ังโซมาเลีย: เรือล าหนึ่งถกูโจมตีและโจรสลดัสามารถขึน้ไปบน

เรือได้ ลกูเรือหลบเข้าไปยงัห้องนิรภยั  

     2 เมษายน 2554: เยเมน: โจรสลดั 3 คนขบัเรือเข้าใกล้เรือล าหนึ่งแตไ่ม่ได้เข้าโจมตีและ

ถอยหา่งออกไปหลงัจากทีมรักษาความปลอดภยัท าการยิงเตือน 

 3 เมษายน 2554: แทนซาเนีย: เรือสองล าโจมตีเรือล าหนึ่งด้วยปืนและ RPG แตย่กเลิก

การโจมตีหลงัจากกปัตนัสง่สญัญาณเตือนภยัและเพิ่มความเร็วของเรือ 

 3 เมษายน 2554: อินโดนีเซีย: โจรขึน้ไปบนเรือสินค้าและขโมยของบนเรือในระหว่างท่ี

เรือก าลงัจอดทอดสมออยู่ 

     5 เมษายน 2554: อินโดนีเซีย: โจร 5 คนพยายามขึน้มาบนเรือบรรทกุสารเคมี แตย่กเลิก

ความพยายามหลงัจากลกูเรือรู้ตวั 

     5 เมษายน 2554: เกาะโซโคเทีย: เรือสองล าโจมตีเรือบรรทุกน า้มัน ทีมรักษาความ

ปลอดภัยยิงพลุเตือนแต่เรือทัง้สองล าก็ยงัพยายามเข้ามาใกล้ แต่ก็ล่าถอยออกไปหลงัจากมี

การยิงเตือน30 

 การจ้างทีมรักษาความปลอดภัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัยมาประจ าการบนเรือ

กลายเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีบริษัทเดินเรือเลือกท่ีจะใช้ แต่การใช้ทีมรักษาความปลอดภัยก็

ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ท่ีการตอบโต้ด้วยอาวธุอาจท าให้สถานการณ์บานปลายขึน้ได้ ซึ่งอาจท า

ให้เกิดการยิงตอบโต้กนัท่ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรงกบัลกูเรือและสมาชิกของทีมรักษา

ความปลอดภยับนเรือได้ ปัญหาโจรสลดันัน้มีความรุนแรงขึน้ทกุวนั เน่ืองจากปัญหานีไ้ม่ได้ถกู

จ ากัดแค่ในพืน้ท่ีชายฝ่ังโซมาเลียและไนจีเรียอีกต่อไป การโจมตีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองใน

มหาสมทุรอินเดีย อ่าวเอเดน ทะเลแดง และทะเลอาหรับ ปัจจยัท่ีน่ากงัวลก็คือการเพิ่มขึน้ของ
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การท่ีโจรสลดัใช้ความรุนแรงอย่างทนัทีทนัใดตอ่เรือเป้าหมาย และมูลคา่ของค่าไถ่ท่ีโจรสลดั

เรียกร้องก็เพิ่มขึน้ เม่ือเร็ว ๆ นีโ้จรสลดัได้รับคา่ไถ่จ านวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้ปล่อย

เรือ Samho Dream สญัชาติซีเรียและ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการปล่อยเรือสญัชาติ

โตโกท่ีถกูจบัไปเม่ือต้นปี มีรายงานเชน่กนัวา่รัฐบาลโซมาเลียได้จบักมุเคร่ืองบินสองล าซึ่งมีเงิน

มลูคา่ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอยู่บนเคร่ือง โดยเช่ือว่าเป็นคา่ไถ่ท่ีจะจ่ายให้โจรสลดัท่ีจบัเรือสินค้า 

Yuan Xiang สญัชาติจีนท่ีถูกจบัไปพร้อมกับลูกเรือ 29 คนเม่ือเดือนพฤศจิกายนปีท่ีแล้ว 

รางวลัส าหรับโจรสลดัโซมาเลียจากการจบัเรือบรรทุกน า้มนั เรือ และเรือสินค้าในมหาสมุทร

อินเดียและอ่าวเอเดนคือ 10 ล้านเหรียญสหรัฐทัง้ท่ีกองเรือนานาชาติยงัคงลาดตระเวนอยู่ใน

พืน้ท่ีเส่ียงสงู พืน้ท่ีลาดตระเวนของกองเรือเฉพาะกิจก าลงัถกูขยายให้กว้างขึน้ โดยรวมถึงพืน้ท่ี

ท่ีเกิดการโจมตีบ่อยครัง้  สืบเน่ืองจากข้อตกลงของกลุ่มเจรจาต่อรองนานาชาติห รือ IBF 

(International Bargaining Forum) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกองเรือเฉพาะกิจและกลุ่มเจรจา

ร่วมหรือ JNG (Joint Negotiating Group) นัน้เป็นผลให้มีการเพิ่มพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงูใน

มหาสมทุรอินเดียและอ่าวเอเดนหลงัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2554 โดย IBF แนะน าให้เรือท่ีจะ

ผ่านท่ีเหล่านัน้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งรวมถึงการใช้ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือ

ตดิตัง้อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือลดความเส่ียงของเรือ31 

 ความเสียหายท่ีเกิดจากโจรสลดัตอ่อตุสาหกรรมเดินเรือทัว่โลกนัน้คิดเป็นมลูคา่ถึง 7 – 

12 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และยังท าให้มีบริษัทเจ้าของเรือหาลูกเรือท่ีพร้อมจะน าเรือ

เดินทางผ่านพืน้ท่ีเส่ียงได้ยากขึน้ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีบริษัทเจ้าของเรือต้องแก้ไข โดยอาจจะเป็น

การจา่ยโบนสัเพิ่มขึน้ส าหรับลกูเรือท่ีพร้อมน าเรือเดนิทางผา่นพืน้ท่ีเส่ียง ความซบัซ้อนของสิ่งท่ี

เผชิญ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของการโจมตีจากโจรสลดัอาจท าให้สถานการณ์ท่ีจะต้องท าการปิด

กัน้น่านน า้ในเขตอนัตรายซึ่งจะท าให้พืน้ท่ีบางพืน้ท่ีของอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดียเป็น

พืน้ท่ีห้ามเดนิเรือนัน้อาจเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ถ้าสิ่งนีเ้กิดขึน้อาจหมายถึงการท่ีเรือทกุล าซึ่ง

โดยปกติจะใช้เส้นทางเหล่านัน้ต้องอ้อมพืน้ท่ีตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา (Horn of 

Africa) ซึ่งจะเพิ่มระยะทางและเวลาท่ีต้องใช้ในการเดินทาง เป็นผลให้คา่ใช้จ่ายในการขนส่ง
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ทัง้หมดเพิ่มขึน้ และท าให้ค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิงส าหรับเติมให้เรือสินค้าถีบตวัขึน้ไปสูงกว่า

ระดบัปัจจุบนั ผลลัพธ์จะกระทบไปถึงเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบางเน่ืองจากบริษัทเดินเรือจะ

สง่ผา่นต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ไปยงัผู้บริโภค ทัง้นี ้การขนสง่สินค้า 7.5 % ของทัง้โลกต้องผ่านท่ีคลองซุ

เอส และมีผลกระทบโดยตรงตอ่การขนส่งน า้มนัทางทะเลของโลกมากกว่า 40 % ซึ่งการขนส่ง

น า้มนัทางทะเลมีสดัส่วน 20 % ของการขนส่งน า้มนัของโลกทัง้หมด โดยภูมิศาสตร์แล้ว ช่อง

แคบเฮอร์มุทท่ีน าไปสู่ทะเลอาหรับนัน้เป็นเส้นทางล าเลียงน า้มนักว่า 17 ล้านบาเรลล์ค่อวัน 

การรบกวนเส้นทางการขนสง่ท่ีส าคญัตอ่เศรษฐกิจโลกเส้นทางนีอ้าจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงตอ่

เศรษฐกิจโลก32 

 หลักฐานแสดงให้เห็นว่าโจรสลัดโซมาเลียในทุกวันนีไ้ด้รับการฝึกท่ีดีขึน้ และมีการ

จดัการท่ีดีกวา่ในอดีต น่ีอาจเป็นตวัชีว้ดัอนัหนึ่งว่ากลุ่มก่อการร้ายอาจแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วน

หนึง่ของการกระท าอนัเป็นโจรสลดัซึ่งถือเป็นการท าธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี นัน่หมายถึงโจร

สลดัและผู้ก่อการร้ายไมเ่พียงแตม่องหารางวลัท่ีได้รับเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง แตย่งั

ช่วยสนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรก่อการร้ายท่ีมีสายสัมพันธ์กัน ซึ่งจะสร้างปัญหาท่ี

ยุง่ยากและซบัซ้อนมากขึน้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการจดัการ 

 หลายคนเช่ือกนัว่าอลักออิดะฮ์ให้การฝึกโจรสลดัให้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายในคา่ยฝึกใน

พืน้ท่ีห่างไกลในซูดานและโซมาเลีย ซึ่งจะเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มอลักออิดะฮ์ในพืน้ท่ีนัน้

จากการเปล่ียนสมาชิกวยัรุ่นเหล่านัน้ให้เป็นผู้ก่อการร้ายเพ่ือเพิ่มจ านวนผู้ก่อการร้ายในพืน้ท่ี 

นัน่ท าให้ชอ่งวา่งระหวา่งการก่อการร้ายและการกระท าอนัเป็นโจรสลดัแคบลง และเม่ือรวมกบั

ผู้ก่อการร้ายท่ีมีความช านาญพืน้ท่ี ท าให้คอ่นข้างชดัเจนว่าประชาคมนานาชาติต้องให้ความ

ชว่ยเหลือประเทศซูดานและโซมาเลียในระดบัเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัประสบปัญหาการ

ก่อการร้ายในฐานะส่วนหนึ่งของสงครามต่อต้านการก่อการร้าย และเพ่ือให้การแก้ปัญหานี ้

ประสบความส าเร็จ การสนับสนุนต่อประเทศเหล่านัน้ต้องมีมากกว่าแค่การสนับสนุนทาง

ทหาร เน่ืองจากการศกึษา ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ และโรงพยาบาลก็ส าคญัไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่าการใช้ก าลังทางทหาร ตราบใดท่ีประเทศเหล่านัน้ยังไม่มีรัฐบาลท่ีได้รับการ

                                                           
32 เร่ืองเดียวกนั 
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เลือกตัง้อยา่งถกูต้องและได้รับความเช่ือมัน่จากประชาชนในประเทศ ความช่วยเหลือท่ีส่งไปก็

ยังคงได้ผลแค่ในระยะสัน้ ๆ นั่นหมายถึงการช่วยให้ผู้ ก่อการร้ายยิ่งเข้มแข็งมากขึน้ในทวีป

แอฟริกา33 

 ในปัจจุบันจึงถือได้ว่าชายฝ่ังโซมาเลียถือว่าเป็นน่านน า้ท่ีอันตรายท่ีสุดส าหรับการ

เดนิเรือทัง้เรือทอ่งเท่ียว เรือประมง เรือสง่น า้มนั หรือแม้แตเ่รือบรรทกุอาวธุ คาดกนัว่า โจรสลดั 

มีอยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 คน กระจายไปทัว่ชายฝ่ังโซมาเลีย ท าให้พืน้ท่ีอนัตรายจากโจรสลดั

ขยายออกไปเป็นพืน้ท่ีกว่า 1,100,000  ตารางไมล์ โดยโจรสลดัจะพุ่งเป้าไปท่ีเรือขนาดใหญ่ท่ี

แล่นผ่านเส้นทางน า้ส าคญัซึ่งเช่ือมต่อระหว่างเอเชีย แอฟริกา และยโุรปสิ่งท่ีจงูใจให้กลุ่มคน

เหล่านีห้นัมาเป็นโจรสลดัเน่ืองจากประเทศยากจน ขาดแคลนอาหาร อาชีพโจรสลดัท าให้มี

รายได้มหาศาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 6 :  สถิติการเพิ่มขึน้ของโจรสลดัในแตแ่ละประเทศ34 

                                                           
33 เร่ืองเดียวกนั 
34 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 194 
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 ส าหรับเหตกุารณ์โจรสลดัโซมาเลียท่ีเก่ียวกบัประเทศไทยนัน้ ปรากฏเหตกุารณ์ดงันีคื้อ35 

  1.เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2551 เรือของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) ช่ือ 

เรือเอ็มวี ธอร์ สตาร์ ของไทยท่ีถกูจบับริเวณนอกฝ่ังเยเมน และถกูปล่อยมาเม่ือเดือนตลุาคม 2551  

หลงัถกูจบัไว้นาน 64 วนั โดยเจ้าของบริษัทฯได้จา่ยเงินคา่ไถ่เรือให้กบัโจรสลดัจ านวนหนึง่ 

 2.เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 เรือประมงท่ีมีเจ้าของเป็นคนไทย (ชกัธงชาติ คีรีบาติ) ช่ือ 

เอกวตัรนาวา 5 ถกูโจรสลดัยึดไปพร้อมกบัลกูเรือจ านวนหนึ่ง และ19 พฤศจิกายน 2551 มีรายงาน

ข่าวว่า เรือ INS Tabar ของอินเดียได้ยิงท าลายเรือท่ีคาดว่าเป็นเรือแม่ (Mother Vessel) ของโจร

สลดัจม เน่ืองจากเรือดงักล่าวได้ใช้อาวุธจรวด และปืน ยิงใส่เรือรบของอินเดีย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2551 เจ้าของเรือได้แถลงข่าวว่าเรือท่ีถกูอินเดียยิงจมคือเรือเอกวตัรนาวา 5 ท่ีถูกโจร

สลดัจบัยดึไปโดยมีลกูเรือ 16 คน ประกอบด้วย คนไทย 15คน และ เขมร 1 คน 

 นอกจากโจรสลัดโซมาเลียดงักล่าวแล้ว ปัจจุบนัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็ยงัคง

ต้องเผชิญกับปัญหาโจรสลัดอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดขึน้บริเวณน่านน า้ของประเทศ

อินโดนีเซียและบริเวณช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ อนัเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการค้า

ขายทางทะเลของภูมิภาค ไม่เพียงแต่น ามาซึ่งความไม่ปลอดภยัทางทะเลแล้วยงัน าความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมหาศาลอีกด้วย36 

 จากการรายงานประจ าปีของ  The ICC International Maritime Bureau (IMB) : 2004 

Annual Report on Piracy and Armes Robbery against Ships กล่าวว่าบริเวณช่องแคบมะละ

กาและสิงคโปร์และบริเวณใกล้เคียง เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปล้น ฆ่า ลกัพาตวั เรียกคา่ไถ่ และปฏิบตัิการ

ทางทะเลมากแห่งหนึ่งของโลก โดยสถิติในปี พ.ศ. 2546 เหตเุกิดในบริเวณนีค้ิดเป็นร้อยละสิบสอง

ของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก แม้ปีต่อมาสถิติการเกิดโจรสลดัทั่วโลกจะน้อยลงในบริเวณนีไ้ม่ได้

ลดลงไปด้วย อีกทัง้ความรุนแรงและจ านวนผู้ เสียชีวิตดจูะเพิ่มมากขึน้เสียด้วยซ า้ 37 ท่ียิ่งไปกว่านัน้

                                                           
35 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 9.  
36 วิชยั ชเูชิด,  “การก่อการร้ายทางทะเลกบัโจรสลดัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สถานการณ์และผลกระทบตอ่เส้นทางการ

ขนสง่ทางทะเล,” วารสารอินโดจีน เลม่ที่ 5,1 (2548) : 144-157 
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คือในบรรดาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เหล่านัน้ มีความเป็นไปได้ว่าเป็นการกระท าของกลุ่มก่อการร้ายใน

ภมูิภาค 

 

2.4 ลักษณะของการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

ลกัษณะของการกระท าอนัเป็นโจรสลดัอาจแยกศกึษาออกเป็นผู้ท าความผิด พาหนะท่ีใช้ใน

การท าความผิด วิธีการท าความผิด และสถานท่ีท าความผิด ดงันี ้38 

 

2.4.1 ผู้ท าความผิดโจรสลัด 

ผู้ ท่ีท าการอนัเป็นโจรสลดัจะเป็นลูกเรือหรือผู้ โดยสารของเรือหรืออากาศยาน ลูกเรือของเรือ

โจรสลดัยอ่มถือได้ว่าเป็นโจรสลดั ในกรณีท่ีเป็นลกูเรือของเรือรบหรือเรือท่ีใช้ในราชการ หากลกูเรือ

ได้ก่อกบฏและยดึเรือไว้ท าการปล้นทรัพย์ ลกูเรือเหลา่นีก็้เป็นโจรสลดั 

 

2.4.2 เรือโจรสลัด 

เรือหรืออากาศยานท่ีใช้ในการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัจะต้องเป็นเรือเอกชนหรืออากาศ

ยานเอกชน เรือรบหรือเรือท่ีใช้ในราชการไม่ถือว่าเป็นเรือโจรสลดัเพราะรัฐย่อมไม่มีเจตนาท่ีจะ

กระท าการอนัเป็นโจรสลดั ฝ่ายท่ีเสียหายจากการกระท าของเรือรบยอ่มเรียกร้องให้รัฐเจ้าของเรือรบ

ชดใช้ความเสียหายได้ ทัง้นีเ้พราะเรือรบมีความคุ้มกนั เจ้าหน้าท่ีหรือเรือรบของชาติอ่ืนจะท าการขึน้

เรือรบหรือตรวจจบัเรือรบท่ีถกูสงสยัวา่กระท าการโจรสลดัไมไ่ด้ 

การท่ีเรือรบท าการใช้ก าลงัในการโจมตีเรือชาติอ่ืน หรือยึดสินค้าในเรือของชาติอ่ืน อาจเป็น

การใช้อ านาจตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามนโยบายของรัฐเจ้าของเรือรบ ดงันัน้ หากการ

กระท าของเรือรบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาตอ่ืินยอ่มเกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศของรัฐ 

และจะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ เสียหายตา่งชาติตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

                                                           
38 สมบรูณ์ เสงี่ยมบตุร และ พรชยั ดา่นวิวฒัน์,  กฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์วิญํชูน, 

พ.ศ. 2555), หน้า 39-40. 
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2.4.3 การกระท าอันเป็นโจรสลัด 

การกระท าอนัเป็นโจรสลดั คือการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ก าลงัหรือกกักนั หรือ

การกระท าอนัเป็นการปล้นเพ่ือวตัถปุระสงค์ส่วนตวัของผู้กระท า ฉะนัน้การใช้ก าลงัในทะเลหลวง

โดยเรือเอกชนตอ่เรือเอกชนหรือการปล้นในทะเลหลวงย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าอนัเป็นโจรสลดั

หากท าเพ่ือวตัถปุระสงค์สว่นตวัของผู้กระท า 

วตัถปุระสงค์สว่นตวัอนัเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้การปล้นในทะเลหลวงเป็นการกระท า

อนัเป็นโจรสลดั เพราะถ้าเป็นการกระท ามิใช่วตัถปุระสงค์ส่วนตวั ก็ขาดองค์ประกอบในเจตนาเร่ือง

ท่ีจะกระท าความผิดโจรสลดั เพราะในบางเหตกุารณ์ท่ีมีการใช้ก าลงัและมีการยึดทรัพย์ทางเรือใน

ทะเลหลวงคล้ายกับกรณีโจรสลดั แต่เป็นการกระท าตามอ านาจท่ีได้รับมอบหมายก็ไม่ถือว่าเป็น

การกระท าอนัเป็นโจรสลัด เพราะขาดเจตนาในการกระท าเพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตวั เช่นในกรณี

สงคราม เรือเอกชนได้รับมอบหมายจากรัฐให้ตรวจทะเลหลวง เป็นต้น 

 

2.4.4 บริเวณที่ท าความผิดโจรสลัด 

 เขตอ านาจของรัฐแบง่ได้เป็นเขตอ านาจในดนิแดนของรัฐและเขตอ านาจนอกดนิแดนของรัฐ  

(1) เขตอ านาจในดนิแดนของรัฐ 

รัฐจะใช้อ านาจภายในดินแดนทางบกของตนเป็นหลกั รวมทัง้ใช้อ านาจเหนือน่านน า้

ทางทะเลท่ีรัฐมีอธิปไตยคือนา่นน า้ภายในและทะเลอาณาเขต(ไมเ่กิน12ไมล์ทะเล) และน่านฟ้าท่ีอยู่

เหนือพืน้ท่ีท่ีรัฐมีอ านาจอธิปไตย  

(2) เขตอ านาจนอกดนิแดนของรัฐ 

รัฐอาจมีอ านาจในการบงัคบัใช้กฎหมายนอกดนิแดนของตนในน่านน า้ทางทะเลท่ีรัฐมี

สิทธิอธิปไตย ตามพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์พิเศษ ตามยานพาหนะท่ีอยู่นอกดินแดนและตามตวับคุคลท่ี

อยู่นอกดินแดน แบ่งออกเป็น 1. เขตอ านาจในน่านน า้ทางทะเลท่ีรัฐมีสิทธิอธิปไตย คือ เขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ ไหลท่วีป 2. เขตอ านาจนอกดินแดนในพืน้ท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์พิเศษ 3.เขตอ านาจ

จามยานพาหนะท่ีอยูน่อกดนิแดน ก็คือในทะเลหลวงหรือพืน้ท่ีของรัฐอ่ืน 
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ทะเลหลวงเป็นทะเลท่ีอยู่นอกพืน้ท่ีดินแดนของรัฐใด ในทะเลหลวงรัฐทุกรัฐมีเสรีภาพ ทะเล

หลวงไม่อยู่ในเขตอ านาจของรัฐใด รัฐเจ้าของเรือหรืออากาศยานจะมีเขตอ านาจเหนือเรือและ

อากาศยานของตนระหวา่งท่ีเรือหรืออากาศยานอยูเ่หนือทะเลหลวง 

การกระท าความผิดโจรสลดั จะต้องเป็นการกระท าในท่ีซึ่งอยู่นอกเขตอ านาจของรัฐใด ๆ คือ

ทะเลหลวง หากการกระท าความผิดในลกัษณะเดียวกนักบัโจรสลดัแตก่ระท าในบริเวณท่ีอยู่ภายใต้

อ านาจของรัฐใดรัฐหนึ่ง รัฐเจ้าของทะเลหรือรัฐท่ีมีอ านาจเหนือทะเลบริเวณนัน้คงจะใช้อ านาจใน

การปราบปรามการใช้ก าลงัท่ีผิดกฎหมายเอง และไม่อาจยอมให้รัฐอ่ืนส่งเรือรบเข้ามาใช้ก าลงัใน

ทะเลท่ีตนมีเขตอ านาจได้ 

 

2.5 ผลกระทบจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

การกระท าอันเป็นโจรสลัดเกิดขึน้ในทะเลหลวงซึ่งอยู่นอกเขตอ านาจของรัฐใด ๆ เป็นภัย

คกุคามท่ีส่งผลกระทบตอ่ความมัน่คงของชาตินานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ การขนส่ง และก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก ดงันี ้

2.5.1 กระทบต่อการขนส่งทางทะเล 

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัถือเป็นภยัคกุคามร้ายแรงต่อการขนส่งทางทะเลส่งผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ทางทะเลของหลายประเทศ  เช่น เหตกุารณ์โจรสลดับริเวณนอกชายฝ่ังโซมาเลียและ

อา่วเอเดนถือเป็นภยัคกุคามท่ีรุนแรงตอ่การขนส่งทางทะเลท่ีส่งผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ทางทะเล

ของหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย ถึงแม้ว่าพืน้ท่ีดงักล่าวจะอยู่ไกลประเทศไทยก็ตาม แต่จาก

การท่ีมีเรือไทยแล่นผ่านเฉล่ีย 18 เท่ียวต่อเดือน คิดเป็นมูลค่าสินค้าปีละ 70,000 ล้านบาทและมี

คา่ใช้จ่ายทางเชือ้เพลิงเป็นมูลค่ามหาศาล และจากเหตกุารณ์โจรสลดัปล้นเรือสินค้าไทย  1 ครัง้ 

และเรือประมงท่ีเจ้าของและลกูเรือเป็นชาวไทยอีก 1 ครัง้ จึงถือได้ว่ามีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์

แหง่ชาตทิางทะเลของไทยเชน่กนั39 

 เหตกุารณ์โจรสลดัท าให้เรือไม่สามารถเดินเรือเพ่ือการขนส่งตามเส้นทางปกติได้ ต้องอ้อม

หรือหลีกเล่ียงเส้นทางเดนิเรือท่ีเส่ียงตอ่การถกูคมุคามจากโจรสลดั ท าให้ต้องเพิ่มระยะทางและต้อง
                                                           

39 โจรสลดัโซมาเลีย (Piracy of the Somalia )โดยศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ทหารเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชัน้สงู (ศยร.ส
รส.), หน้า 11 [ออนไลน์] แหลง่ที่มา: http://www.navy.mi.th/ians/stg/News/slutso.pdf 

http://www.navy.mi.th/ians/stg/News/slutso.pdf
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ใช้ระยะเวลาการเดินทางท่ีเพิ่มมากขึน้ ส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึน้ เช่น

ค่าใช้จ่ายทางเชือ้เพลิง ค่าระวางสินค้า ค่าประกันภัย ต้นทุนด้านระยะเวลา  จนส่งผลกระทบต่อ

การขนสง่ทางทะเลท าให้มีต้นทนุเพิ่มขึน้รวมถึงการขนส่งทางทะเลอาจหยดุชะงักหรือต้องปิดท่าเรือ 

อนัก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจตามมา 

 

2.5.2 กระทบระบบเศรษฐกิจ 

 โจรสลัดก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ผลการศึกษาจากประเทศ

องักฤษ ระบวุ่า แตล่ะปีโจรสลดัสร้างความเสียหายให้กบัเศรษฐกิจโลกราว 7,000 – 12,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ เน่ืองจากเม่ือเกิดเหตกุารณ์ปล้นเรือสินค้า ก็ต้องมีการจ่ายคา่ปรับ  ผลกระทบต่อ

การสง่สินค้า และการเพิ่มมาตรการป้องกนัเหตโุจรสลดั ซึง่สว่นใหญ่มาจากโจรสลดัโซมาเลีย  

 

2.5.3 กระทบต่ออุตสาหกรรมการประมง 

 ปัญหาโจรสลัดส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมง กลุ่มโจรสลัดไม่เพียงแต่ปล้นเรือ

ขนส่งสินค้าแตย่งัปล้นเรือท่ีท าการประมงท่ีท าการประมงอยู่นอกเขตน่าน า้ประเทศของตนและจบั

เป็นตวัประกนัเพ่ือเรียกคา่ไถ่อีกด้วย เช่น ปัญหาโจรสลดั ก าลงัส่งผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมปลาทู

นา่ในอินเดีย40 ประธานคณะกรรมการปลาทนู่ามหาสมทุรอินเดียเปิดเผยว่า เรือประมงจบัปลาทนู่า

ได้น้อยลงในบริเวณเดียวกับท่ีเคยจบัได้เม่ือก่อน ปลาทูน่าเป็นท่ีต้องการอย่างมากในโลก  ท าให้

ส่งผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมปลาทนู่าซึ่งมีมลูคา่ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ กลุ่มโจรสลดัโซมาเลีย

พร้อมอาวธุหนกัได้ออกปล้นเรือในน่านน า้ ท่ีมีเรือจ านวนมากเข้ามาท าประมงทกุปี โจรสลดัเหล่านี ้

โจมตีเรือประมงปลาทูน่าอย่างน้อย 3 ครัง้เม่ือปีก่อน ซึ่งเรือเหล่านัน้ หาปลาอยู่ห่างจากน่านน า้

โซมาเลีย 650-800 กิโลเมตร เรือประมง 1 ล าถกูยดึและต้องเสียคา่ไถ่ให้โจรสลดัเป็นเงินกว่า 1 ล้าน

ดอลลาร์  

                                                           

40 ปัญหาโจรสลดัก าลงัสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมปลาทนู่าในอินเดีย, [ออนไลน์],29 มกราคม 2552.  แหลง่ที่มา : 
http://www.voathai.com/content/a-47-2009-01-29-voa4-90654814/923378.html 

http://www.voathai.com/content/a-47-2009-01-29-voa4-90654814/923378.html
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 การเติบโตของการกระท าอนัเป็นโจรสลดันัน้เก่ียวข้องและส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจหลาย

ประเทศ ท าให้เกิดการต่ืนตวัของบริษัทรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือ บริษัทรับประกันภัย 

โดยเฉพาะบริษัทท่ีจะเป็นตวัแทนในการชว่ยเจ้าของเรือช าระคา่ไถ่หากเรือถกูกระท าอนัเป็นโจรสลดั

และถกูเรียกคา่ไถ่ ซึ่งกรุงลองดอน ประเทศองักฤษกลายเป็นศนูย์กลางในการช่วยเหลือเจ้าของเรือ

จดัการปัญหาทางกฎหมายและการช าระคา่ไถ่41 

 จากการศกึษาเห็นได้วา่ โจรสลดัเป็นภยัท่ีคกุคามทกุส่วนของโลก องค์กรสหประชาชาติเองก็

ได้ให้ความส าคญักบัเหตกุารณ์โจรสลดัท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ทัว่โลก ได้กล่าวว่าโจรสลดัเป็นภยัคกุคาม

ท่ีมีวิวฒันาการอย่างมากสมควรได้รับความร่วมมือจากประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนีโ้จร

สลดันบัวนัยิ่งอนัตรายมากขึน้ทัง้ยงัพยายามจะเพิ่มค่าไถ่ให้สูงขึน้ด้วย ด้วยจ านวนเงินมหาศาลนี ้

เองท าให้เป็นสิ่งจูงใจให้โจรสลดักระท าการอนัเป็นโจรสลดัมากยิ่งขึน้ จากปัญหาดงักล่าวจึงเป็น

หน้าท่ีของทกุประเทศจะต้องร่วมมือกนัการกระท าการปราบปราม โดยความผิดการกระท าอนัเป็น

โจรสลัดเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศประเทศทั่วโลกสามารถจับกุมโจรสลัด ยึดเรือและ

ทรัพย์สินท่ีโจรสลดัได้มาแล้วด าเนินคดีในศาลประเทศตนเพ่ือให้โจรสลดัลดจ านวนลงและไม่เป็น

ภยัคกุคามต่อระบบความมัง่คง เศรษฐกิจ การค้า การเดินเรือ ประโยชน์ทางทะเลและการประมง 

อีกตอ่ไป 

 

2.6 กฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการกระท าความผิดโจรสลัดในประเทศไทย   

ในประเทศไทยมีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงว่ามีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระท า

อนัเป็นโจรสลดัอยู่ในสมยัโบราณคือกฎหมายตราสามดวง (พระไอยการลกัขณโจร) พ.ศ. 1903 ซึ่ง

เป็นกฎหมายเก่าตัง้แตรั่ชสมยัพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอูท่องในสมยักรุงศรีอยธุยา) ซึ่งบญัญัติถึง

ประเภทแหง่โจรไว้ตอนหนึง่วา่42  

 

                                                           
41 Money Laundering for Somali Pirates is Good Business [ออนไลน์] , 13 พฤศจิกายน 2553. แหลง่ที่มา : 

http://publicintelligence.net/money-laundering-for-somali-pirates-is-good-business/ 
42 กฎหมายตรา 3 ดวง เลม่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์สขุภาพใจ, พ.ศ. 2548), หน้า 262-263. 

http://publicintelligence.net/money-laundering-for-somali-pirates-is-good-business/
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“อนัวา่โจรตีชิงนัน้ฤา คือวา่โจรคบเพ่ือนไปตี  หาบคอน ณหนทาง   บก      ” 
 โคเกวียน เรือ 
 ทบัไร่นา 
 ส าเภาภาวนา  
“อนัวา่โจรล้างลกันัน้ฤา คือวา่โจรล้วง  เรือ    
 เกวียน เอาทรัพย์สิ่งของทัง้ปวงไป” 
  ร้าน 
 
“อนัวา่โจรลกัเลียมนัน้ฤา คือวา่ เรือเกวียรสิ่งของทา่นไว้ ณ ทา่  
  บ้าน  แหง่ใด ๆ ก็ดี 
  เรือน  

 เอาสิ่งของทา่นไปไมบ่อกเจ้าของ เจ้าของภบเหนจึง่วา่หยอกยืม” 

 

“บณัฐทสูะกะโจร คือวา่โจรตีชิงเอาทรัพย์สิ่งของในทาง  น า้ 
  บก     ”    

 

“73 มาตราหนึง่ ถ้าโจรตดัพกลอกลกัตีชิงในทางเรือก็ดี ตดัพกลอบลกัตีชิงเอาทรัพย์สิ่งของววั

ต่างควายต่างในหนทางบกก็ดี ถ้าโจรฟันแทงเจ้าบ้าน /เรือน เจ้าสีนตาย ท่านว่าให้ฆ่าโจรนัน้เสีย 

ส่วนเพ่ือโจรหมีได้ลงมือ ให้ตดัตีนสีนมือมนันัน้เสียด้วย ถ้าแลโจรนัน้ฟันแทงเจ้าทรัพย์แต่บาศเจบ 

ให้ตดันิว้ตีน/มือโจรนัน้เสีย อยา่ให้กมุเคร่ืองสาตราวทุธ์ได้ แล้วให้ไหมโดยขนาด ถ้าโจรนัน้หมิได้ฟัน

แทงเข้าทรัพย์ให้บาสเจบ ให้ตดัแตน่ิว้มือนัน้เสีย แล้วให้ไหม ถ้าปล้นลกัหมีได้ทรัพย์ อย่าให้ไหมโจร

เล” 

 ข้างต้นในมาตรา 73 ได้บญัญัติโทษเอาไว้ว่า ถ้าโจรตีชิงในทางเรือ ทางบกก็ดี ฟันแทงเจ้า

ทรัพย์ตาย ให้ฆา่โจรนัน้เสีย ถ้าฟันแทงเจ้าทรัพย์บาดเจ็บให้ตดันิว้มือ ส่วนเพ่ือนโจรท่ีไปด้วยแม้มิได้

ลงมือฆา่ก็ให้ตดัมือให้สิน้ด้วย 

“102 มาตราหนึง่ โจรตีชีงเอาทรัพย์สิ่งของราษฎรผู้ ซือ้ขายและผู้มิได้ซือ้ขาย กลางหนทางบก

ทางเรือ กลางวนัค ่าคืนจบัได้พิจารณาเป็นสจั ข้าทรัพย์สิ่งของมากกว่า 50,000 เบีย้ลงมา ให้ทวน 

30/50 ที ไหมโดยขนาด ถ้าราคาทรัพย์นัน้มากขึน้ไปกวา่ห้าหม่ืนเบีย้ ให้ตดันิว้มือคงุข้อ ให้เอาทรัพย์

ตัง้ไหมโดยขนาด” ตามมาตรา 102 นีก้รณีโจรซึ่งตีทรัพย์ของราษฎรกลางหนทางบากทางเรือ ถ้า
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ราคาทรัพย์มากกว่า 50,000 เบีย้ ให้ตดันิว้มือโจรจนเหลือคร่ึงข้อและให้ปรับ ถ้าราคาทรัพย์ต ่ากว่า 

50,000 เบีย้ ให้เฆ่ียน 30 หรือ 50 ที เป็นดลุพินิจของศาล 

 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายตราสามดวง (กฎหมายลกัษณะโจร) เห็นได้ว่ามีการบญัญัติถึง

การกระท าชิงทรัพย์ในทะเลหรือน า้อนัถือได้ว่าเป็นการกระท าอนัเป็นโจรสลดั เช่น ตีส า เภาภาวนา 

ล้วงเรือเอาทรัพย์สิ่งของ ตีชิงเอาทรัพย์สิ่งของในทางน า้ จากหลักฐานข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการ

บญัญัติความผิดการกระท าอันเป็นโจรสลัดและบทลงโทษความผิดการกระท าอันเป็นโจรสลัดมี

ปรากฏมาในประวตัศิาสตร์ไทยตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยานัน่เอง  

ตอ่มาประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127  มีการบญัญัติว่าการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดอาญาและมีโทษ ปรากฏตามมาตรา 10(3) มาตรา 74 มาตรา 

302 และมาตรา 335(4) และมาตรา 302 บัญญัติว่า “ผู้ ใดเป็นโจรสลัด ท่านให้ลงโทษมันตา

มลกัษณะท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 298 มาตรา 299 มาตรา 300 และมาตรา 301 นัน้” ตอ่มาจนถึง

ประกาศประมวลกฎหมายอาญาแม้จะไม่ได้บญัญัติความผิดฐานการกระท าอันเป็นโจรสลัดไว้

โดยตรง แตบ่ทบญัญัติในมาตรา 7 (3) บญัญัติว่า  “มาตรา 7 ผู้ ใดกระท าความผิดดงัระบไุว้ตอ่ไปนี ้

นอกราชอาณาจกัร จะต้องรับโทษในราชอาณาจกัร คือ (3) ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามท่ีบญัญัติไว้

ใน มาตรา 339 และ ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามท่ีบญัญัติไว้ใน มาตรา 340 ซึ่งได้กระท า ในทะเล

หลวง” ทะเลหลวง คือน่านน า้ท่ีไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของประเทศใดโดยเฉพาะ  บทบญัญัติใน

มาตรา 7(3) นีเ้อง ท่ีนกันิตศิาสตร์ไทยลงความเห็นวา่หมายถึงความผิดฐานโจรสลดันัน่เอง43  

สรุปแล้วความผิดฐานการกระท าความผิดฐานโจรสลดัในประเทศไทยมีมาตัง้แตใ่นอดีตสมยั

กรุงศรีอยุธยาจนมาปัจจุบัน ซึ่งในกฎหมายฉบับปัจจุบันมีบัญญัติอย่างชัดเจนถึงความหมาย 

องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ อ านาจเจ้าหน้าท่ีและเขตอ านาจศาลอยู่ในพระราชบญัญัติ

ป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 รวมทัง้มีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาอีกด้วยเชน่กนั 

 

                                                           
43 จิตติ ติงศภทัิย์, กฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครัง้ที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตย

สภา, 2525), หน้า 108. 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-337-340.html#339
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-337-340.html#340
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2.6.1 พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกตามอนสุญัญาทะเลหลวง ค.ศ. 1958 เม่ือปีพ.ศ. 2501 

และลงนามให้สัตยาบันในปี พ.ศ.2511 และต่อมาประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา

อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ในปีพ.ศ. 2525 พระราชบญัญัติของไทย

ท่ีตราออกมาในภายหลงัจงึสอดคล้องกบัหลกักฎหมายระหวา่งประเทศท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น 

 

1) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

ตามหมายเหตทุ้ายพระราชบญัญัติได้บญัญัติเหตผุลในการประกาศพระราชบญัญัติ

ฉบบันีว้า่ “เน่ืองจากกองทพัเรือได้รับมอบหมายให้ด าเนินการปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั

หรือการปล้นทรัพย์ทางทะเลทัง้ในน่านน า้อาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวง แต่

ปัจจบุนัยงัไมมี่กฎหมายใดให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีทหารเรือในการตรวจค้นและจบักมุผู้กระท าความผิด

หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าได้กระท าความผิด ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนเบือ้งต้นเก่ียวกับการ

กระท าความผิดดงักล่าว ประกอบกับตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศและทางปฏิบตัิของนานา

ประเทศ ยอมให้ทุกรัฐขยายเขตอ านาจเก่ียวกับการป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจร

สลดัออกไปในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวงได้ ดงันัน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทหารเรือมีอ านาจใน

การป้องกันและปราบปรามกากระท าอันเป็นโจรสลัด  และสอดคล้องกับหลกักฎหมายระหว่าง

ประเทศและทางปฏิบตัขิองนานาประเทศจงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตนีิ”้ 

 

2) เขตอ านาจศาลและการสอบสวน 

อ านาจของศาลในความผิดการกระท าอันเป็นโจรสลดัตามพระราชบญัญัติฉบบันีอ้ยู่

ในเขตอ านาจของศาลอาญา แตถ้่าการสอบสวนได้กระท าในท้องท่ีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาลใด ให้

ช าระท่ีศาลนัน้ ถ้าอยูใ่นเขตอ านาจของศาลทหารให้ช าระท่ีศาลทหารกรุงเทพหรือท่ีศาลทหารท้องท่ี

ท่ีมีการสอบสวน (ตามมาตรา 14)  
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แม้ผู้กระท าความผิดตามพระราชบญัญตันีิจ้ะกระท านอกราชอาณาจกัรจะต้องรับโทษ

ในราชอาณาจกัร และให้น ามาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บงัคบั

แก่การสอบสวนคดีโดยอนโุลม ในกรณีจ าเป็น ให้พนกังานสอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารเรือ

น าผู้ ต้องหาไปส่งตามมาตรา 10 มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสัง่จากอยัการสูงสุด (ตาม

มาตรา 28) 

 

3) ลักษณะความผิดและบทก าหนดโทษ 

 ความผิดในการกระท าอนัเป็นโจรสลดับญัญัติอยู่ในมาตรา 15 ถึง มาตรา 20 ซึ่งมี

ลกัษณะการกระท าความผิดและมีโทษท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้

(1) ความผิดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยยึดหรือเข้าควบคุมเรือโดย

ใช้ก าลังหรือโดยขู่เข็ญว่าจะกระท าอันตรายต่อเรือ หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่

เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายต่อบุคคลในเรือ ตามมาตรา 15 

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าการอนัเป็นโจรสลดั (ตามมาตรา 4 ) 

ค) โดยเจตนา 

ง) โดยยดึหรือเข้าควบคมุเรือ  

 โดยใช้ก าลงัหรือโดยขูเ่ข็ญวา่จะกระท าอนัตรายตอ่เรือ หรือ 

 โดยใช้ก าลงัประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย

ตอ่บคุคลในเรือ 

โทษ จ าคกุตัง้แต ่5 ปีถึง 10 ปีและปรับตัง้แต ่50,000 บาทถึง 100,000 บาท 

 

(2) ความผิดกระท าการอันเป็นโจรสลัดโดยท าลายเรือ ตามมาตรา 16    

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 
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ข) กระท าการอนัเป็นโจรสลดั (ตามมาตรา 4 ) 

ค) โดยเจตนา 

ง) ท าลายเรือ 

โทษ  

ก) ประหารชีวิต  

ข) จ าคกุตลอดชีวิต หรือ 

ค) จ าคกุตัง้แต ่1 ปีถึง 20 ปี 

 

(3) ความผิดกระการอันเป็นโจรสลัดโดยท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ

จนเรือนัน้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ตามมาตรา 17   

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าการอนัเป็นโจรสลดั 

ค) โดยเจตนา 

ง) ท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ 

จ) จนเรือนัน้อยูใ่นลกัษณะอนันา่จะเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายแก่บคุคล  

โทษ จ าคกุตัง้แต ่6 เดือนถึง 7 ปีและปรับตัง้แต ่5,000 บาทถึง 70,000 บาท 

ความเสียหายแก่เรือนีเ้ป็นความเสียหายไม่ถึงขนาดเรือใช้การไม่ได้ตาม

มาตรา 16 แต่ความเสียหายนัน้เป็นพฤติการณ์ท่ีอยู่ในลักษณะน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่

บคุคลในเรือ แตอ่าจไมเ่กิดอนัตรายตอ่บคุคลอย่างแท้จริง 

 

(4) ความผิดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยท าให้เกิดความเสียหายแก่

เรือหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เรือ ตามมาตรา 

18 

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 
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ข) กระท าการอนัเป็นโจรสลดั 

ค) โดยเจตนา 

ง) โดย 

 ท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ หรือ 

 กระท าด้วยประการใดๆ อนัน่าจะเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่

เรือ 

โทษ 

ก) จ าคกุตัง้แต ่6 เดือนถึง 5 ปี หรือ 

ข) ปรับไมเ่กิน 50,000 บาท หรือ 

ค) ทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

(5) ความผิดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยหน่วงเหน่ียว กักขัง หรือ

กระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ตามมาตรา 19 

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าการอนัเป็นโจรสลดั 

ค) โดยเจตนา 

ง) โดย 

 หนว่งเหน่ียว 

 กกัขงั หรือ 

 กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

โทษ จ าคกุตัง้แต ่5 ปีถึง 10 ปีและปรับตัง้แต ่50,000 บาทถึง 100,000 บาท 

 

(6) ความผิดกระท าการอันเป็นโจรสลัดโดยชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 

ตามมาตรา 20  
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องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าการอนัเป็นโจรสลดั 

ค) โดยเจตนา 

ง) โดย 

 ชิงทรัพย์ หรือ 

 ปล้นทรัพย์ 

โทษ จ าคกุตัง้แต่ 10 ปีถึง 20 ปีและปรับตัง้แต่ 100,000 บาทถึง 200,000

บาท 

ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ตามมาตรานีมี้ความหมายเช่นเดียวกับการชิงทรัพย์ 

มาตรา 339 หรือปล้นทรัพย์ มาตรา 340 ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะกล่าวถึงความผิด

ดงักลา่วในล าดบัตอ่ไป 

4) เหตุเพิ่มโทษ 

(1)  ถ้าการกระท าความผิดอนัเป็นโจรสลดัตามมาตรา 15 ถึงมาตรา 20 ได้มี

ลกัษณะการกระบางอย่างตามต่อไปนี ้พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอนัเป็น

โจรสลดั พ.ศ. 2534 ก าหนดให้ลงโทษหนกัขึน้ด้วยกนั 4 ประการคือ 

(1.1) ได้กระท าโดยข่มขืนกระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน  โดยขู่

เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลงัประทษุร้ายโดยหญิงอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้  หรือโดย

ท าให้หญิงเข้าใจผิดวา่ตนเป็นบคุคลอ่ืน ตามมาตรา 21 

องค์ประกอบความผิด 

ก)  ผู้ใด 

ข) กระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึง 20 

ค) ได้กระท า 

 โดยขม่ขืนกระท าช าเราหญิงซึง่มิใชภ่รรยาของตน 

 โดยขูเ่ข็ญด้วยประการใด ๆ 
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 โดยใช้ก าลงัประทษุร้าย 

 โดยหญิงอยูใ่นภาวะท่ีไมส่ามารถขดัขืนได้ หรือ 

 โดยท าให้หญิงเข้าใจผิดวา่ตนเป็นบคุคลอ่ืน 

โทษ 

ก) ประหารชีวิต  

ข) จ าคกุตลอดชีวิต หรือ 

ค) จ าคกุตัง้แต่ 10 ปีถึง 20 ปีและปรับตัง้แต่ 100,000 ถึง 200,000 

บาท 

(1.2) ได้กระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตราย

แก่กายหรือจิตใจ ใช้อาวธุ ใช้ปืนยิง ใช้วตัถรุะเบดิ หรือกระท าทรมาน ตามมาตรา 22 

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึง 20 

ค) ได้กระท า 

 แสดงความทารุณจนเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตรายแก่

กายหรือจิตใจ 

 ใช้อาวธุ  

 ใช้ปืนยิง  

 ใช้วตัถ ุ

 ระเบดิ หรือ 

 กระท าทรมาน 

โทษ 

ก) ประหารชีวิต 

ข) จ าคกุตลอดชีวิต หรือ 
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ค) จ าคกุตัง้แต่ 15 ปีถึง 20 ปีและปรับตัง้แต่ 150,000 บาทถึง 

200,000 บาท 

 

(1.3) ได้กระท าจนเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตรายสาหสั ตามมาตรา 23 

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึง 20 

ค) จนเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตรายสาหสั 

โทษ 

ก) ประหารชีวิต 

ข) จ าคกุตลอดชีวิต หรือ 

ค) จ าคกุตัง้แต่ 15 ปีถึง 20 ปีและปรับตัง้แต่ 150,000 บาทถึง 

200,000 บาท 

 

 

(1.4) ได้กระท าจนเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 24 

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึง 20 

ค) จนเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตาย 

โทษ 

โทษประหารชีวิต 



49 
 

(2) ถ้ากระท าการอนัเป็นโจรสลดัโดยใช้เรือรบ เรือของรัฐบาลหรืออากาศยานของ

รัฐบาลซึ่งตนได้เข้ายึดหรือเข้าควบคมุ หรือโดยกระท าตอ่เรือของรัฐบาล  พระราชบญัญัติป้องกนั

และปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั พ.ศ. 2534 มาตรา 25 ก าหนดให้ลงโทษหนกัขึน้ดงันี ้

องค์ประกอบความผิด 

ก) ผู้ใด 

ข) กระท าการอนัเป็นโจรสลดั 

ค) โดยใช้ 

 เรือรบ 

 เรือรบของรัฐบาล หรือ 

 อากาศยานของรัฐบาลตน 

ซึง่ตนได้เข้ายดึหรือเข้าควบคมุ หรือ 

ง) โดยกระท าตอ่เรือของรัฐบาล 

โทษ 

ระวางโทษเป็นสองเทา่ของโทษท่ีบญัญตัไิว้ส าหรับความผิดนัน้ 

 

5) ผู้สนับสนุนการกระท าความผิด 

ผู้ ใดเป็นผู้ สนับสนุนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ้ ต้องระวางโทษ

เชน่เดียวกบัตวัการในความผิดนัน้ (มาตรา26) 

 

6) การพยายามกระท าความผิด 

ผู้ ใดพยายามกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี  ้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ

ผู้กระท าความผิดส าเร็จ (มาตรา 27) 
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2.6.2 ประมวลกฎหมายอาญา  

ความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดันัน้ เก่ียวข้องและอาจใช้กฎหมายอาญาได้ดงันี ้

มาตรา 339 บญัญตัวิา่  

“ผู้ใดลกัทรัพย์โดยใช้ก าลงัประทษุร้าย หรือขูเ่ข็ญวา่ ในทนัใดนัน้จะใช้ก าลงัประทษุร้ายเพ่ือ  

 (1)  ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพย์หรือการพาทรัพย์นัน้ไป 

 (2)  ให้ย่ืนให้ซึง่ทรัพย์นัน้ 

 (3)  ยดึถือเอาทรัพย์นัน้ไว้ 

 (4)  ปกปิดการกระท าความผิดนัน้ หรือ 

 (5)  ให้พ้นจากการจบักมุ 

           ผู้นัน้กระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปี ถึงสิบปีและปรับตัง้

แตห่นึง่หม่ืนบาทถึงสองหม่ืนบาท...” 

ความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องมีมลูเหตชุกัจูงใจ “ทจุริต” หรือเจตนาพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง 5 

ประการ คือ(1) ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพย์หรือการพาทรัพย์นัน้ไป (2) ให้ย่ืนให้ซึ่งทรัพย์นัน้ (3) 

ยึดถือเอาทรัพย์นัน้ไว้ (4)ปกปิดการกระท าความผิดนัน้ หรือ (5) ให้พ้นจากการจบักมุ และต้องเป็น

มลูเหตจุูงใจให้ผู้กระท าใช้ก าลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าทนัใดนัน้จะใช้ก าลงัประทษุร้าย ซึ่งการใช้

ก าลังประทุษร้ายเป็นไปตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (6) “การใช้ก าลัง

ประทุษร้าย หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่กาย หรือจิตใจของบุคคล  ไม่ว่าจะท าด้วยใช้

แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด และให้ หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตใุห้บคุคลหนึ่ง

บคุคลใดอยู่ใน ภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึนเมา การสะกดจิตหรือ  วิธีอ่ืน

ใดอนัคล้ายคลงึกนั” 

 

มาตรา 340 บญัญตัวิา่  

“ผู้ ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตัง้แต่ สามคนขึน้ไป  ผู้นัน้กระท า

ความผิดฐานปล้นทรัพย์ต้องระวางโทษจ าคกุ ตัง้แตส่ิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตัง้แตส่องหม่ืนบาทถึง

สามหม่ืนบาท...” 
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องค์ประกอบความผิดในส่วนนีก้ารกระท าและในส่วนของจิตใจเป็นเช่นเดียวกนักบัความผิด

ฐานชิงทรัพย์ ผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงท่ีท าให้รับโทษหนกัขึน้  ถ้าผู้กระท าไม่รู้ว่ามีผู้ ร่วมกระท าถึง

สามคน ความผิดของผู้ ท่ีไมรู้่ข้อเท็จจริงนัน้ก็ไมเ่ป็นปล้นทรัพย์44 

ความผิดฐานปล้นทรัพย์รองรับความผิดโจรสลดัได้45 เพราะการกระท าอนัเป็นโจรสลดัมกัจะ

มีผู้ ร่วมท าความผิดเป็นจ านวนมากอย่างเช่นลูกเรือทัง้ล า เป็นต้น และความผิดฐานปล้นทรัพย์ก็มี

การใช้ก าลงัเชน่เดียวกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัท่ีใช้ความรุนแรงเชน่กนั 

ประมวลกฎหมายอาญาได้บญัญัติถึงเร่ืองหลกัอ านาจลงโทษสากลไว้ในมาตรา 7 ท่ีเก่ียวกบั

การกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

มาตรา 7 บญัญตัวิา่ “ผู้ใดกระท าความผิดดงัระบไุว้ตอ่ไปนีน้อกราชอาณาจกัร จะต้องรับโทษ

ในราชอาณาจกัร คือ ... (3) ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามท่ีบญัญัติไว้ใน มาตรา 339 และ ความผิด

ฐานปล้นทรัพย์ตามท่ีบญัญตัไิว้ใน มาตรา 340 ซึง่ได้กระท าในทะเลหลวง” 

กรณีตามมาตรา 7 (3) นีเ้ป็นการกระท าความผิดท่ีเป็นภยัคกุคามตอ่ความปลอดภยัแห่งการ

สญัจรไปมาในทะเลหลวง เพราะเป็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการเป็นโจรสลดัจึงควรลงโทษผู้กระท าใน

ราชอาณาจักรได้ แม้ว่าผู้ กระท าและผู้ เสียหายจะเป็นคนต่างด้าวด้วยกันก็ตาม 46 มาตรานีไ้ด้

ก าหนดให้ถือวา่การปล้นทรัพย์ในทะเลหลวงต้องรับโทษในราชอาณาจกัรแม้การกระท าความผิดจะ

ไม่ได้เกิดในราชอาณาจกัร ซึ่งเป็นการใช้ศาลไทยมีอ านาจด าเนินคดีโจรสลดัได้ตามภาระหน้าท่ีท่ีมี

อยูต่ามกฎหมายระหวา่งประเทศ แตค่วามผิดชิงทรัพย์เป็นกรณีร่วมกนัท าผิดน้อยกว่าสามคนความ

ร้ายแรงจงึไมถ่ึงขัน้เป็นการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

ในกรณีท่ีความผิดโจรสลัดเกิดขึน้บนเรือไทย หรือเรือไทยเป็นเรือโจรสลัด ศาลไทยย่อมมี

อ านาจศาลตามหลกัรัฐเจ้าของธง แม้วา่ความผิดนัน้จะเกิดขึน้ในทะเลหลวงและความผิดนัน้อาจไม่

                                                           
44 จิตติ ติงศภทัิย์, กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค3, พิมพ์ครัง้ที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา, 2545), หน้า 794. 
45 สมบรูณ์ เสงี่ยมบตุร และ พรชยั ดา่นวิวฒัน์,  กฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ, หน้า 41. 
46  เกียรติขจร วจันสวสัดิ,์  ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1,พิมพ์ครัง้ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นสว่นจ ากดัจิรรัชการ

พิมพ์, 2549), หน้า 59. 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-337-340.html#339
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-337-340.html#340
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เข้าข่ายโจรสลดัตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ตามเพราะกฎหมายไทยสามารถใช้บงัคบักับเรือ

ไทยได้ทกุความผิด47 

จากการพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าอนัเป็นโจรสลัดตามประมวลกฎหมาย

อาญาและพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดันัน้เห็นได้ว่าความผิด

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามประมวลกฎหมายอาญาจ ากดัอยู่เพียงแคก่ารชิงทรัพย์และการปล้น

ทรัพย์ตามมาตรา 339 และ มาตรา 340 ซึ่งต้องเป็นการกระท าในทะเลจึงจะอยู่ในอ านาจศาลไทย

สามารถด าเนินคดีได้ อีกทัง้บทลงโทษตามมาตรา 339 และ มาตรา 340 นัน้สงูสดุคือจ าคกุ 15 ปี

และปรับ 30,000 บาท เว้นแต่จะเข้าเหตุฉกรรจ์เพิ่มโทษซึ่งจะมีโทษหนักขึน้ไป เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัดท่ีบัญญัติออกมา

ภายหลงัจะเห็นได้วา่กฎหมายดงักล่าวได้บญัญัติถึงลกัษณะการกระท าความผิดการกระท าอนัเป็น

โจรสลัดไว้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมไม่จ ากัดเฉพาะการชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์อย่างเช่น

ประมวลกฎหมายอาญา อีกทัง้ยงัมีบทลงโทษท่ีรุนแรงกว่าในประมวลกฎหมายอาญาและมีบทเพิ่ม

โทษผู้กระท าความผิดกรณีเข้าเหตฉุกรรจ์ตามท่ีกฎหมายดงักลา่วบญัญัติไว้ ดงันัน้การตรากฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดันีจ้งึเป็นการท าให้การป้องกนัและปราบปรามการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัมีประสิทธิภาพมากขึน้ไป 

 

ลักษณะการ
กระท าความผิด 

ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ

กระท าอันเป็นโจรสลัด 

ยดึหรือเข้า
ควบคุมเรือ 

- 
มาตรา 15 โทษจ าคกุตัง้แต ่5 ปีถึง 10 
ปีและปรับตัง้แต ่50,000 บาทถึง 

100,000 บาท 

ท าลายเรือ - 
มาตรา 16 โทษประหารชีวิต จ าคกุ
ตลอดชีวิต หรือจ าคกุตัง้แต่ 1 ปีถึง 20 

ปี 
ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่เรือ

- มาตรา 17 โทษจ าคกุตัง้แต่ 6 เดือนถึง 

                                                           
47 สมบรูณ์ เสงี่ยมบตุร และ พรชยั ดา่นวิวฒัน์,  กฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ,หน้า 41. 
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เป็นอันตรายแก่
บุคคลในเรือ 

7 ปีและปรับตัง้แต ่5,000 บาทถึง 
70,000 บาท 

ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่เรือ
เป็นอันตรายแก่

เรือ 

- 
มาตรา 18 โทษจ าคกุตัง้แต ่6 เดือนถึง 
5 ปี หรือปรับไมเ่กิน 50,000 บาท หรือ

ทัง้จ าทัง้ปรับ 

หน่วงเหน่ียว 
กักขัง หรือ

กระท าประการ
ใด 

- 
มาตรา 19 โทษจ าคกุตัง้แต่ 5 ปีถึง 10 
ปีและปรับตัง้แต ่50,000 บาทถึง 

100,000 บาท 

ชิงทรัพย์ 

(กระท าในทะเลหลวง)มาตรา 339 
ระวางโทษจ าคกุตัง้แต5่ปี ถึง10ปี
และปรับตัง้แต1่0,000บาทถึง

20,000บาท 

มาตรา 20 โทษจ าคกุตัง้แต่ 10 ปีถึง 20 
ปีและปรับตัง้แต ่100,000 บาทถึง 

200,000บาท 

ปล้นทรัพย์ 

(กระท าในทะเลหลวง) มาตรา 340
ระวางโทษจ าคกุตัง้แต1่0ปีถึง15ปี 
และปรับตัง้แต2่0,000บาทถึง

30,000 บาท 

มาตรา 20 โทษจ าคกุตัง้แต่ 10 ปีถึง 20 
ปีและปรับตัง้แต ่100,000 บาทถึง 

200,000บาท 

สนับสนุนการ
กระท าความผิด 

มาตรา 84 ระวางโทษ2ใน3สว่น 
มาตรา 26 ระวางโทษเชน่เดียวกบั

ตวัการ 

พยายามการ
กระท าความผิด 

มาตรา 80 และ 81 ระวางโทษ2ใน3
สว่น 

มาตรา 27 ระวางโทษเชน่เดียวกบั
ผู้กระท าความผิดส าเร็จ 

เขตอ านาจศาล
ไทย 

มาตรา 7 กระท าความผิดชิงทรัพย์
และปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง 
จะต้องรับโทษในราชอาณาจกัร 

มาตรา 28 กระท าความผิดตาม
กฎหมายนีน้อกราชอาณาจกัรจะต้อง

รับโทษในราชอาณาจกัร 

ตาราง 4 : เปรียบเทียบการกระท าอนัเป็นโจรสลดัและบทลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญาและพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 
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2.6.3 สภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานโจรสลัดประเทศไทย 

แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีการตราพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็น

โจรสลัด พ.ศ. 2534 ออกใช้บังคบัเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

ต่างประเทศแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบตัินัน้ยังคงมีปัญหาการใช้บงัคบักฎหมายอยู่รายประการ 

ดงัตอ่ไปนี ้48 

1) ปัญหาองค์ประกอบความผิดการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

จากความหมายของค าว่า “การกระท าอันเป็นโจรสลัด” ตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั พ.ศ. 2534 สามารถพิจารณาได้

ดงันี ้

ปัญหาองค์ประกอบเร่ืองเรือ ตามกฎหมายดงักล่าวได้ก าหนดว่าจะเป็นการกระอัน

เป็นโจรสลดัได้ต้องมีเรือ 2 ล า คือเรือท่ีเป็นโจรสลดักบัเรือท่ีเป็นเหย่ือ แตต่ามกฎหมายเก่ียวกบัโจร

สลดัของตา่งประเทศเชน่ฟิลิปปินส์ มีเรือเพียงล าเดียวคือเรือของโจรสลดัก็เป็นความผิดฐานกระท า

การอนัเป็นโจรสลดัได้ 

ปัญหาองค์ประกอบเร่ืองพืน้ท่ี ตามมาตรา 4 ได้ก าหนดเฉพาะการกระท าในทะเล

หลวง หรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เท่านัน้ แต่ในเหตผุลท้ายพระราชบญัญัติกลบับญัญัติว่าโจรสลดั

สามารถเกิดขึน้ได้ในนา่นน า้อาณาเขตได้ 

ปัญหาองค์ประกอบด้านการกระท าท่ีมุ่งส่วนตัว การกระท าอันเป็นโจรสลัดตาม

พระราชบญัญัตินีเ้ป็นการกระท าท่ีต้องมุ่งไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัของผู้กระท าอนัเป็นโจรสลดัโดย

แท้ ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการเมืองแตอ่ยา่งไร  

 

2) ปัญหาเจ้าหน้าที่และการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ 

ตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลัด  พ.ศ. 2534 

ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทหารเรือเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีทหารเรือเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิการ

                                                           
48 สมเจตน์ มงคลหตัถี,  “ปัญหากฎหมายวา่ด้วยการปราบปรามโจรสลดั,” หน้า 128 – 162. 
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ตามพระราชบญัญตั ิและได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีทหารเรืออย่างกว้างขวางและเป็นอ านาจในการ

ใช้ดลุพินิจเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในมาตรา 6 ให้มีอ านาจตรวจสอบเรือท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะมี

หรือได้มีการกระท าอนัเป็นโจรสลดั “เหตอุนัควรสงสยั” โดยความหมายแล้วไม่มีหลกัเกณฑ์และ

ขอบจ ากัด จึงอาจเกิดปัญหาในเร่ืองความไม่เป็นธรรมและอาจเกิดความเสียหายได้  เช่น ภาระ

คา่ใช้จา่ย คา่เสียหาย ช่ือเสียงของประเทศ เป็นต้น 

 

3) ปัญหาความผิดฐานการกระท าอันเป็นโจรสลัดและความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา 

ปัญหาความผิดการกระท าอันเป็นโจรสลัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั  พ.ศ. 2534 ในกรณีชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามมาตรา 20 

กบัความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7(3) นี ้

ความผิดทัง้สองบทบญัญตัใิห้ต้องรับโทษในราชอาณาจกัรเชน่เดียวกนั แตมี่วตัถปุระสงค์ตา่งกนัคือ

ตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด  พ.ศ. 2534 มุ่งถึงการ

กระท าอันเป็นโจรสลัดท่ีเกิดขึน้ในเรือหรืออากาศยานล าหนึ่ง ท่ีกระท าต่อเรืออีกล าหนึ่งในเขต

เศรษฐกิจจ าเพาะหรือในทะเลหลวง แต่ตามประมวลกฎหมายอาญามุ่งถึงการกระท าความผิดท่ี

เกิดขึน้ในเรือหรืออากาศยานล าเดียวกับในทะเลหลวง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจึง

แคบกวา่การกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามพระราชบญัญัตดิงักลา่ว49  

 

2.7 กฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

   ในปัจจบุนัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้มีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปและมีวิวฒันาการท่ีมากขึน้ มี

การใช้อากาศยานโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์และเคร่ืองบินท่ีจอดบนผิวน า้ กฎหมายระหว่างประเทศ

จงึได้เพิ่มอากาศยานให้เป็นอากาศยานโจรสลดัหรืออากาศยานท่ีถกูกระท าโดยโจรสลดัซึ่งแตเ่ดิมมี

เฉพาะเรือเทา่นัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมนี ้

                                                           
49 เร่ืองเดียวกนั 
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กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัโจรสลดัซึ่งมีมาแตโ่บราณได้ถกูประมวลไว้

ในอนุสัญญาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982) ท าให้ความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดักลายเป็น

กฎหมายระหว่างประเทศลายลักษณ์อักษรด้วย แม้ประเทศใดท่ีไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญา

อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ในเร่ืองความผิดการกระท าอนัเป็นโจร

สลัดก็ต้องปฏิบตัิตามอนุสัญญาดงักล่าวเช่นกัน50 ในฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง

ประเทศ การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเกิดขึน้ในทะเลหลวงไม่อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐใด ๆ เพราะรัฐ

ตา่ง ๆ มุง่ใช้อ านาจศาลของตนภายในดนิแดนของตน51 

 อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ท่ีเก่ียวกบัการกระท าอนัเป็นโจร

สลดัในข้อ 100-107 ได้น าต้นแบบมาจากอนสุญัญาเจนีวาว่าด้วยเร่ืองทะเลหลวง ค.ศ. 1958 ข้อ 

14 – 21 มาจึงมีเนือ้หาท่ีคล้ายคลึงกนั โดยอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 

1982 ได้บญัญตัเิร่ืองเก่ียวกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดักล่าวสรุปได้ดงันี ้

ข้อ 100 ได้บญัญตัใิห้เป็นหน้าท่ีร่วมกนัในการปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั ท่ีทกุรัฐ

จะร่วมมือกนัอยา่งสดุความสามารถในการปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัในทะเลหลวงหรือ

ท่ีอ่ืนๆ ภายนอกเขตอ านาจของแตล่ะรัฐ 

ข้อ 101 ได้บญัญัติถึงค านิยามของการกระท าอันเป็นโจรสลัดตามท่ีกล่าวถึงในข้างต้นว่า

หมายถึง (1) การกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีใช้ความรุนแรงหรือหน่วงเหน่ียวกักขงั หรือการ

กระท าปล้นสะดมซึ่งได้ท าลงเพ่ือวตัถุประสงค์ส่วนตวัโดยลูกเรือหรือผู้ โดยสารของเรือเอกชนหรือ

อากาศยานและมุ่งกระท าตามนี ้(ก) ในทะเลหลวง กระท าต่อเรือหรืออากาศยานล าอ่ืน ต่อบุคคล

หรือทรัพย์สินในเรือหรืออากาศยานนัน้ (ข) กระท าตอ่เรือ อากาศยาน บคุคลหรือทรัพย์สินท่ีอยู่นอก

เขตอ านาจของรัฐ (2) การกระท าท่ีมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจในการด าเนินของเรือหรือของอากาศยาน

โดยรู้ข้อเท็จจริงท่ีท าให้เรือหรืออากาศยานเป็นเป็นเรือหรืออากาศยานโจรสลดั  (3)การกระท าท่ีเป็น

การสง่เสริม หรือจงใจอ านวยความสะดวกในแก่การกระท าตามอนวุรรค (1) หรือ (2) 

                                                           
50 สมบรูณ์ เสงี่ยมบตุร และ พรชยั ดา่นวิวฒัน์,  กฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ, หน้า 38. 
51 เร่ืองเดียวกนั 



57 
 

ข้อ 102 ได้บญัญัติถึงการกระท าอนัเป็นโจรสลดัโดยเรือรบ เรือของรัฐบาล หรืออากาศยาน

ของรัฐบาลซึ่งลูกเรือได้ก่อกบฏและเข้าควบคุมเรือหรืออากาศยานนัน้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการ

กระท าโดยเรือหรืออากาศยานของเอกชน 

ข้อ 103 ได้บญัญัติให้ค านิยามเรือหรืออากาศยานโจรสลดั ว่าถ้าบคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุได้

จงใจใช้เรือหรืออากาศยานนัน้เพ่ือความมุ่งประสงค์ท่ีจะกระท าการในข้อ 101 ให้ใช้บงัคบัหากเรือ

หรืออากาศยานนัน้อยูใ่นความควบคมุของบคุคลซึง่มีความผิดในการกระท านัน้ 

ข้อ 104 ได้บัญญัติเร่ืองการคงหรือเสียสัญชาติของเรือหรืออากาศยานโจรสลัด แม้ว่า

กลายเป็นเรือหรืออากาศยานโจรสลัด การคงหรือเสียสัญชาติให้เป็นไปตามกฎหมายของ รัฐท่ีได้

สญัชาตนิัน้มา 

ข้อ 105 ได้บญัญัติเร่ืองการยึดเรือหรืออากาศยานโจรสลดัว่ารัฐทกุรัฐอาจยึดเรือหรืออากาศ

ยานโจรสลัดหรือเรือหรืออากาศยานท่ีถูกยึดไปและอยู่ภายใต้การควบคุมของโจรสลัดและอาจ

จบักมุและยดึทรัพย์สินบนเรือนัน้ได้  

ข้อ 106 และข้อ 107 ได้บญัญัติว่ารัฐอาจมีความรับผิดส าหรับความเสียหายจากการยึดเรือ

หรืออากาศยานโดยไม่มีมีมลูเหตเุพียงพอและการยึดเรือหรืออากาศยานเพราะเหตอุนัเป็นโจรสลดั

อาจกระท าได้โดยเรือรบหรืออากาศยานทหาร หรืออากาศยานอ่ืนท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงว่าได้รับ

มอบอ านาจจากรัฐบาล และข้อ 111 ได้บญัญตัถิึงเร่ืองสิทธิการขึน้ตรวจวา่มีกรณีใดบ้าง 

 

2.8 กฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัดในต่างประเทศ 

 

2.8.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ตามรัฐธรรมนญูแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1789 มาตรา 1 ข้อ 8 บญัญัติให้รัฐสภามีอ านาจใน

การก าหนดความผิดและโทษแก่ความผิดฐานโจรสลดัและความผิดอาญาท่ีร้ายแรงท่ีกระท าในทะเล

หลวงและการท าผิดกฎหมายนานาชาต ิดงันัน้รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายอาญา

กลาง (Federal Crimes Act) ฉบบัแรกในปี 1790 ส่วนกฎหมายในปัจจบุนัการกระท าอนัเป็นโจร

สลดับญัญตัอิยูใ่นกฎหมายสหรัฐอเมริกา (United states code) หมวด 18 
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 มาตรา 165152 “ผู้ ใดก็ตามในทะเลหลวงกระท าความผิดฐานโจรสลัดตามท่ีก าหนดโดย

กฎหมายระหวา่งประเทศและหลงัจากนัน้ถกูน าตวัมาท่ีหรือถกูพบในสหรัฐจะถกูลงโทษจ าคกุตลอด

ชีวิต” 

มาตรา 1652 53“ผู้ ใดเป็นพลเมืองฆ่าคนหรือปล้นทรัพย์หรือท าการเป็นปฏิปักษ์ตอ่ประเทศ

หรือตอ่พลเมืองของประเทศในทะเลหลวงโดยได้รับค าสัง่จากรัฐหรือโดยได้รับมอบหมาย ให้ถือเป็น

โจรสลดัและต้องระวางโทษจ าคกุตลอดชีวิต”  

 ประเทศสหรัฐอเมริกาไมไ่ด้บญัญตัใิห้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นกฎหมายพิเศษแยกออก

จากประมวลกฎหมายอาญาอย่างในประเทศไทย แตต่ราไว้ในประมวลกฎหมายอาญานัน่เองโดย

ถือวา่การกระท าโจรสลดัเป็นความผิดสากลซึง่สอดคล้องตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  

 

2.8.2 ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีบทบัญญัติให้การกระท าอันเป็นโจรสลัดปรากฏอยู่ในประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบบัปรับปรุง) หมวดท่ี 3 “โจรสลดัและกบฏในทะเลหลวง” ดงันี ้

มาตรา 12254  โจรสลดัทัว่ไปและกบฏในทะเลหลวง  

                                                           

52 18 USC § 1651 - Piracy under law of nations  “Whoever, on the high seas, commits the crime of piracy as 
defined by the law of nations, and is afterwards brought into or found in the United States, shall be imprisoned for life” 

53 18 USC § 1652 -Whoever, being a citizen of the United States, commits any murder or robbery, or any act of 
hostility against the United States, or against any citizen thereof, on the high seas, under color of any commission from 
any foreign prince, or state, or on pretense of authority from any person, is a pirate, and shall be imprisoned for life. 

54 The Revised Penal Code of the Philippines, Art.122. “Piracy in general and mutiny on the high seas. — The 

penalty of reclusion temporal shall be inflicted upon any person who, on the high seas, shall attack or seize a vessel or, 

not being a member of its complement nor a passenger, shall seize the whole or part of the cargo of said vessel, its 

equipment, or personal belongings of its complement or passengers. The same penalty shall be inflicted in case of 

mutiny on the high seas.” 
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ก าหนดให้ลงโทษจ าคุกโดยมีก าหนดเวลาแก่บุคคลท่ีเม่ืออยู่ในทะเลหลวงได้โจมตี 

หรือยึดเรือไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของเรือหรือเป็นผู้ โดยสาร ยึดสินค้าทัง้หมดหรือบางส่วนในเรือ หรือ

อปุกรณ์เรือ หรือทรัพย์สินสว่นตวัของคนเรือหรือผู้ โดยสาร 

ต้องระวางโทษเชน่เดียวกบัการกระท ากบฏในทะเลหลวง 

 

มาตรา 12355 การกระท าการอนัเป็นโจรสลดับางประเภท 

ก าหนดให้ลงโทษจ าคุกโดยมีก าหนเวลาหรือจ าคุกตลอกชีวิตแก่ผู้ กระท าผิดตาม

มาตราก่อนนี ้ภายใต้การกระท าตอ่ไปนี ้ 

(1) เม่ือใดท่ีผู้นัน้ยดึเรือโดยเข้าไปเทียบเรือหรือยิงบนเรือนัน้ 

(2) เม่ือใดท่ีโจรสลดัได้ทิง้เหย่ือให้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมส่ามารถชว่ยตนเองได้ หรือ 

(3) เม่ือใดท่ีการกระท านัน้ได้ท าให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตายโดยเจตนา ท าร้ายร้างกาย

บาดเจ็บหรือขม่ขืนกระท าช าเรา 

 ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้ตรากฎหมายพิเศษเก่ียวกับการกระท าอนัเป็นโจรสลดัไว้โดยเฉพาะ

อย่างประเทศไทย แต่บญัญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีองค์ประกอบความผิดคล้ายกับ

พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย 

ยกเว้นในเร่ืองการกระท าอนัเป็นกบฏท่ีของไทยบญัญัตฐิานความผิดอยูใ่นประมวลกฎหมายอาญา 

    

2.8.3 ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ ติดทะเล อยู่บริเวณช่องแคบมะ

ละกาซึง่เป็นเส้นทางเดินเรือท่ีส าคญัของโลก ช่องแคบมะละกาเปรียบเสมือนเป็นประตใูหญ่ (Main 

                                                           

55 The Revised Penal Code of the Philippines Art. 123. “Qualified piracy. — The penalty of reclusion temporal to 

death shall be imposed upon those who commit any of the crimes referred to in the preceding article, under any of the 

following circumstances:      1. Whenever they have seized a vessel by boarding or firing upon the same;      2. 

Whenever the pirates have abandoned their victims without means of saving themselves; or     3. Whenever the crime is 

accompanied by murder, homicide, physical injuries or rape.” 
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Gate)56 ท่ีมีความส าคญัในการเช่ือมตอ่ระหวา่งมหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแปซิฟิกและยงัเป็น

เส้นทางในการเช่ือมเศรษฐกิจและการค้าระหวา่งประเทศท่ีส าคญัของโลก ปัญหาเร่ืองโจรสลดัท่ีเกิด

ในบริเวณดงักล่าวจึงกระทบต่อประเทศระบบเศรษฐกิจ ระบบขนส่งทางทะเล ระบบอุตสาหกรรม

อย่างมาก แม้ว่าประเทศมาเลเซียจะมีเหตุการณ์การกระท าอันเป็นโจรสลัดเกิดขึน้บ่อยครัง้ แต่

ประเทศมาเลเซียยงัไม่มีการตรากฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัขึน้มา

เฉพาะ เพียงแตอ่ยูใ่นระหวา่งการร่างกฎหมายป้องการและปราบปรามโจรสลดัฉบบัใหม่ขึน้มา โดย

ร่างกฎหมายฉบบัใหม่นีจ้ะบญัญัติให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

ค.ศ. 1982 และเพ่ืออุดช่องว่างทางกฎหมายท่ีมีอยู่57 ดังนัน้ในปัจจุบันการลงโทษความผิดการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัของประเทศมาเลเซียจึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ

มาเลเซีย58 เท่านัน้ โดยในมาตรา 390 และมาตรา 392 เป็นบทบญัญัติทัว่ไปของความผิดฐานปล้น

                                                           
56 สรุศกัดิ์ ทองเพชร,  “ผู้ ร้ายในชอ่งแคบมะละกา : โจรสลดัหรือผู้ก่อการร้าย,”  กระแสอาคเนย์ (Southeast Current) ปีที่ 2, 

16 (เมษายน 2548) : 31. 
57 Malaysia to make new law to fight piracy [ออนไลน์], 24 มีนาคม 2554. แหลง่ที่มา :  

http://www.sify.com/news/malaysia-to-make-new-law-to-fight-piracy-news-international-
ldymaffjbfe.html 

58 Penal Code (Act574) 
    Section 390. Robbery. 

(1) In all robbery there is either theft or extortion. 
(2) Theft is "robbery", if, in order to commit theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to 

carry away property obtained by the theft, the offender, for that end, voluntarily causes  
or attempts to cause to any person death, or hurt, or wrongful restraint, or fear of instant death, or of instant hurt, or 

of instant wrongful restraint. 
(3) Extortion is "robbery", if the offender, at the time of committing the extortion, is in the presence of the person put 

in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful 
restraint to that person or to some other person, and, by so putting in fear, induces the person so put in fear then and 
there to deliver up the thing extorted. 

Section 391. Gang robbery. 
When two or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of 

persons conjointly committing or attempting to commit a robbery, and of persons present  
and aiding such commission or attempt, amount to two or more, every person so committing, attempting, or aiding, 

is said to commit "gang-robbery". 
Section 392. Punishment for robbery. 
Whoever commits robbery shall be punished with imprisonment for a term which may extend to fourteen years, and 

he shall also be liable to fine or to whipping. 
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ว่าการปล้นนัน้หมายถึงการขโมยรวมถึงการบีบบังคับขู่เข็ญ มาตรา 391 และมาตรา 395 เป็น

ความผิดฐานร่วมกันสองคนหรือหลายคนร่วมกันปล้นทรัพย์ และมาตรา 396 เป็นความผิดฐาน

ร่วมกนัปล้นทรัพย์และกระท าการฆาตกรรม  

 นอกจากนีก้ฎหมายประเทศมาเลเซียยงับญัญัติให้การกระท าความผิดในทะเลหลวงอยู่ใน

อ านาจของศาลประเทศมาเลเซียได้ ปรากฏในมาตรา 22 แห่งกฎหมายว่าด้วยเขตอ านาจศาล 

196459 บญัญัติว่าการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัหากเกิดขึน้ในทะเลหลวงให้อยู่ในอ านาจของศาล

ประเทศมาเลเซีย 

 เม่ือพิจารณากฎหมายของประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบกบัประเทศไทยจะเห็นได้ว่าตา่งกัน

ตรงท่ีประเทศมาเลเซียยงัไม่มีการตรากฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระท าการอนัเป็นโจร

สลดัอย่างประเทศไทย มีเพียงกฎหมายอาญาและกฎหมายเร่ืองเขตอ านาจศาลท่ีให้อ านาจศาล

ประเทศมาเลเซียสามารถลงโทษการกระท าอนัเป็นโจรสลดัในท้องทะเลหลวงได้ ซึ่งมีความคล้าย

กบัประมวลกฎหมายอาญาของไทยเร่ืองการชิงทรัพย์ มาตรา 339 และปล้นทรัพย์ มาตรา 340 และ

มาตรา 7 ความผิดเกิดนอกราชอาณาจกัร 

 

                                                                                                                                                                        
Section 395. Punishment for gang-robbery. 
Whoever commits gang-robbery shall be punished with imprisonment for a term which may extend to twenty years, 

and shall also be liable to whipping. 
Section 396. Gang-robbery with murder. 
If any one of two or more persons, who are conjointly committing gang-robbery, commits murder in so committing 

gang-robbery, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for  
a term which may extend to thirty years, and, where the punishment is not death, shall also be liable to whipping 

 
59 The Courts of Judicature Act 1964 (Malaysia )  

      Section 22. Criminal jurisdiction 
     (1)The High Court shall have jurisdiction to try 

(a) all offences committed… 
             (iv) by any person on the high seas where the offence is piracy by the law of nations; 
.. 
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จากการศกึษาการกระท าอนัเป็นโจรสลดัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องดงัท่ีกล่าวไปข้างต้นนัน้จะ

เห็นได้ว่าการกระท าการอนัเป็นโจรสลัดเป็นอาชญากรรมท่ีเป็นภัยคมุคามอนัร้ายแรงต่อประเทศ

ไทยและนานาประเทศ เป็นอาชญากรรมท่ีทกุประเทศให้ความส าคญัเน่ืองจากเป็นอาชญากรรมท่ี

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเดินเรือทะเล อตุสาหกรรมการประมง นอกจากโจรสลดัจะได้

ทรัพย์สินจ านวนมหาศาลไปจากการปล้นการยดึเรือแล้วก็ตาม แตก่ารกระท าอนัเป็นโจรสลดัในช่วง

หลายไปท่ีผ่านมานีม้ักมีจุดประสงค์หลักคือการเรียกค่าไถ่เป็นจ านวนมหาศาลเพ่ือแลกกับการ

ปลอ่ยเรือและไว้ชีวิตลกูเรือ การเรียกคา่ไถ่นีก้่อให้เกิดรายได้จากการท าความผิดการกระท าอนัเป็น

โจรสลดัเป็นจ านวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากมีการน าเงินคา่ไถ่หรือทรัพย์สินท่ีได้จากการท า

ความผิดดงักล่าวไปโอนหรือแปรสภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ  ท่ีมีลักษณะเป็นการฟอกเงินเพ่ือให้

กลายเป็นเงินท่ีสะอาดชอบด้วยกฎหมายแล้วน าไปประกอบธุรกิจอย่างอ่ืนหรือน ากลบัมาใช้เป็น

ต้นทนุในการกระท าความผิดตอ่ไป ย่อมก่อให้อาชญากรรมท่ีตอ่เน่ืองและซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ ส่งผล

ให้เกิดความล าบากในตอ่การจบักมุและป้องกนัปราบปราม  ดงันัน้จึงควรพิจารณาหาวิธีการบงัคบั

ใช้กฎหมายเม่ือมีการแก้ไขพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยก าหนดให้การ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั พ.ศ. 

2534 เป็นความผิดมลูฐาน ในบทตอ่ไปจึงจะศกึษาถึงสาระส าคญัของกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินอยา่งละเอียด เพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช้บงัคบักฎหมาย

ดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

 



บทที่ 3 

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

 การฟอกเงินเป็นการดําเนินการด้วยวิธีการตา่ง ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทํา

ความผิดเปล่ียนเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีบคุคลทัว่ไปหลงเช่ือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย กระบวนการฟอกเงินกลายเป็นรูปแบบท่ีนิยมอย่างแพร่หลายของอาชญากรในการใช้

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือปกปิดและแสวงหาผลประโยชน์จากการกระทําความผิดของตน นอกจากนีก้าร

ฟอกเงินยงัก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง เน่ืองจากเงินท่ีนํามาฟอกนัน้เป็น

เงินนอกระบบท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย ไม่ได้เกิดจากผลผลิตทางเศรษฐกิจ นอกจากนีเ้งินดงักล่าวยงั

ถูกนําไปใช้ในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและนักการเมือง ตลอดจนนํามาใช้เพ่ือการขยาย

เครือขา่ยของการประกอบอาชญากรรมจนกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติท่ีมีอิทธิพลอย่างมากซึ่ง

ก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองความสงบเรียบร้อยของสังคมและปัญหาอันเก่ียวเน่ืองกับความสัมพันธ์

ระหวา่งประเทศด้วย1 

 

3.1  ความรู้ท่ัวไปของการฟอกเงนิ 

3.1.1  ความหมายของการฟอกเงนิ 

 การฟอกเงิน (Money Laundering) เร่ิมปรากฏให้เห็นครัง้แรกในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนาย Mayer Lansky ทนายความขององค์กรอาชญากรรม วิธีการคือนํา

เงินท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือท่ีมักเรียกกันว่า “เงินสกปรก” มาผ่านกระบวนการทาง

พาณิชยกรรมหรือธุรกรรม เพ่ือให้กลายมาเป็นเงินท่ีดเูสมือนหนึ่งว่าได้มาโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

หรือเรียกกนัวา่ “เงินสะอาด” หรืออีกนยัหนึ่งเป็นการขจดัร่องรอยทางการเงินท่ีได้มาจากการกระทํา

ความผิดกฎหมายโดยผ่านขัน้ตอนการโอนและการดําเนินธุรกิจตา่ง ๆ เพ่ือให้จํานวนผลประโยชน์

                                                           
1 ไชยยศ เหมะรัชตะ, “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” (เอกสารวิจยัสว่นบคุคลดีเดน่ตาม

หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 39 และหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9, 2539-2540),หน้า ข. 
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เดียวกนัดงักลา่วกลายเป็นรายได้ท่ีชอบด้วยกฎหมายในท่ีสดุ อาจกล่าวได้ว่า การฟอกเงิน เป็นเล่ห์

เหล่ียม เพ่ือการสร้างและปกปิดผลประโยชน์อนัมหาศาลซึง่มีท่ีมาจากการประกอบอาชญากรรม2  

 ความหมายของการฟอกเงินนัน้ มีผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ความหมายไว้หลากหลายดงันี ้

 ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บญุโญภาส ได้ให้ความหมายของการฟอกเงินไว้ว่า การฟอกเงิน คือ 

การเปล่ียนแปลงเงินท่ีได้มาโดยไม่ถกูกฎหมายหรือไม่สุจริตให้กลายเป็นเงินท่ีได้มาโดยสจุริตหรือ

พิสูจน์ไม่ได้ว่าทุจริต ง่าย ๆ คือกระบวนการท่ีทําให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินสะอาดหรือกลายเป็น

เงินท่ีสามารถอ้างอิงได้วา่ได้มาอยา่งไร สาเหตท่ีุต้องมีการฟอกเงินเพราะว่าเงินท่ีได้มาจากธุรกิจผิด

กฎหมายนัน้ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งท่ีมาได้หรือไม่ได้รับการยอมรับในทางสังคม ดังนัน้ โดย

ความหมายของการฟอกเงินจึงไม่ได้ผูกติดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยทั่ว ไป การฟอกเงินจึงให้

ความหมายถึงการนําเงินสกปรกจากกิจกรรมท่ีถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงตา่ง ๆ มาทําให้เป็นเงิน

สะอาด3 

พนัตํารวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ ได้ให้ความหมายของการฟอกเงินไว้ว่า การฟอกเงินคือ 

การเปล่ียน แปรสภาพเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้

เสมือนหนึ่งว่าเป็นเงินท่ีได้มาโดยชอบหรืออาจกล่าวอีกนยัหนึ่งว่า การฟอกเงินเป็นกระบวนการซึ่ง

กระทําโดยบุคคลตอ่ทรัพย์สิน เพ่ือปกปิดแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีผิดกฎหมายและทําให้รายได้นัน้มี

ท่ีมาโดยชอบด้วยกฎหมายและยงัหมายความรวมไปถึง การเปล่ียนเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายหรือไมส่จุริตให้กลายเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย4 

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้ให้ความหมายของการฟอกเงินไว้วา่ การฟอกเงินคือ การ

กระทําใด ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจะทําให้เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ซึง่มีท่ีมาจากการกระทําความผิดใด 

                                                           
2 Robinson, Jeffrey, The Laundryman (New York : Arcade Publishing, 1996),pp.4-5 
3 วีระพงษ์ บญุโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร, สํานกัพิมนิติธรรม 2544), หน้า 318 
4 สีหนาท ประยรูรัตน์, คําอธิบายพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร, ส.

เอเชีย เพลส, 2542), หน้า 61 
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ๆ เปล่ียนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินซึ่งบคุคลทัว่ไปหลงเช่ือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดย

ชอบด้วยกฎหมาย5 

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้อธิบายว่าฟอกเงินได้แก่ การเปล่ียนเงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทําท่ีผิดกฎหมายโดยตรงเป็นสิ่งอ่ืน แล้วนําสิ่งนัน้ไปเปล่ียนต่อโดยทํา

ให้ถกูกฎหมาย เช่น นําเงินท่ีได้จากการกระทําความผิดไปเข้าธนาคาร ไปซือ้เช็คเดินทาง ไปซือ้หุ้น 

ท่ีดนิแล้วก็ขายสิ่งเหลา่นัน้ตอ่ไป ก็จะได้“เงินใหม”่ ท่ีมิใชเ่งิน “ก้อนเดียวหนั” กบัเงินท่ีได้มาแตแ่รก6 

สําหรับความหมายของคําว่า “การฟอกเงิน” พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้บญัญตัไิว้ดงันี ้

 มาตรา 5 ผู้ใด 

 (1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิดเพ่ือซุกซ่อน

หรือปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินนัน้ หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังกระทํา

ความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมลูฐาน หรือ 

 (2)  กระทําด้วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออําพรางลกัษณะท่ีแท้จริงการได้มา แหล่ง

ท่ีตัง้ การจําหนา่ย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึง่ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิด  

 ผู้นัน้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

  

 โดยสรุปแล้ว การฟอกเงินหมายถึงการนําเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาเปล่ียนแปลงสภาพให้ดูเสมือนว่าเงินหรือทรัพย์สินเหล่านัน้ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือ

ปกปิดแหล่งท่ีมาและร่องรอยทางการเงินโดยมีวตัถุประสงค์ในการนําเงินเหล่านัน้มาใช้จ่ายและ

นํามาเป็นต้นทนุในการประกอบอาชญากรรมตอ่ไป ซึ่งการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 

5 นัน้ เงินหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดต้องเป็นความผิดมูลฐานตาม

                                                           
5 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร

ภาครัฐร่วมกบัเอกชนรุ่นที่ 9 ,หน้า 10 
6 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, ข้อที่ควรคํานึงเก่ียวกบักฎหมายฟอกเงิน, รวมบทความและสาระนา่รู้เก่ียวกบักฎหมายฟอกเงิน 

(กรุงเทพมหานคร, กองนิติการ สํานกังาน ป.ป.ส. สํานกันายกรัฐมนตรี, 2542), หน้า 87 
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พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงินเทา่นัน้ หากเป็นความผิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ความผิดมลู

ฐานยอ่มไมเ่ป็นความผิดฐานฟอกเงิน 

 

 3.1.2 วัตถุประสงค์ของการฟอกเงนิ  

การประกอบอาชญากรรมบางอย่างมีเงินหรือทรัพย์สินเป็นแรงจูงใจท่ีสําคญั เม่ือมีเงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรมเป็นจํานวนมากผู้กระทําความผิดมกัจะต้องการปกปิด

เพ่ือไม่ให้ผู้ อ่ืนทราบท่ีมาของเงินหรือทรัพย์สินนัน้ เพ่ือความสะดวกในการนําเงินหรือทรัพย์สิน

เหลา่นัน้ไปใช้จา่ยและนําไปเป็นต้นทนุในการกระทําความผิดตอ่ไป 

ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้วา่ วตัถปุระสงค์ของการฟอกเงินมีดงันี ้7 

 1) เพ่ือปกปิด (Conceal) แหล่งท่ีมาและเจ้าของท่ีแท้จริงของเงินหรือทรัพย์สินนัน้เพ่ือ

มิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถติดตามร่องรอยและทราบว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการ

กระทําความผิด 

 2) เพ่ือควบคมุ (Control) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทําความผิดเพ่ือให้ตนเอง

หรือองค์กรของตนนัน้สามารถนําเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามความ

ประสงค์ 

 3) เพ่ือเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Change of Form) ของเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการกร

ทําความผิด ให้เงินอยูใ่นรูปแบบเงินสดให้น้อยท่ีสดุ เน่ืองจากเงินท่ีได้รับมาจากการกระทําความผิด

นัน้มกัจะได้รับมาเป็นเงินสด ในรูปแบบของธนบตัรเป็นส่วนมาก อาชญากรจึงมีความจําเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีต้องนํามาเปล่ียนแปลงรูปแบบของเงินท่ีได้รับ เพ่ือหลีกเล่ียงให้พ้นจากการตรวจสอบติดตาม

จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

                                                           
7 ปวีณา จิรัฐติกร, การเพิ่มความผิดมลูฐานเก่ียวกบัการปลอมเอกสารราชการในพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศกึษากรณีการปลอมหนงัสือเดินทาง, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2549), หน้า 61. 
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3.1.3  รูปแบบและวิธีการฟอกเงนิ 

การนําเงินท่ีได้จากการกระทําความผิดมาเปล่ียนสภาพ ให้มีลกัษณะเป็นเงินท่ีถกูกฎหมายมี

รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายตา่งกนั ดงันี ้8  

1) การน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศ 

เป็นการนําเงินสดท่ีได้มาโดยไม่สจุริตติดตวัไป ซึ่งเป็นลกัษณะการฟอกเงินท่ีนิยมกัน

มากในสมยัก่อน แต่เน่ืองจากปัจจบุนัเงินสดท่ีได้จากการกระทําความผิดมีจํานวนมาก การขนส่ง

หรือการพกเงินสดไปเป็นจํานวนมาก ๆ อาจเกิดพิรุธและถกูเพ่งเล็งได้ง่าย ประกอบกบัประเทศตา่ง 

ๆ เร่ิมมีมาตรการกํากับควบคมุการธุรกรรมด้วยเงินสด จึงทําให้การฟอกเงินในลกัษณะนีมี้น้อยลง 

อยา่งไรก็ตาม การนําเงินสดตดิตวัผา่นเข้าออกประเทศก็ยงัเป็นวิธีการท่ีใช้กนัอยูจ่นถึงปัจจบุนั 

2) การส่งเงนิสดหรือการโอนเงนิอกนอกประเทศ 

เป็นการนําเงินสดไปฝากไว้กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินในประเทศเหล่านัน้เพ่ือให้

เงินท่ีผิดกฎหมายไหลเวียนอยู่ในระบบทางการเงินของประเทศดงักล่าวและโอนกลบัมายงัอาชญา

กร ซึ่งเงินสดท่ีได้มาจากการกระทําความผิดเหล่านัน้ จะถูกแปรสภาพเป็นเงินท่ีสจุริตทนัที วิธีการ

ในลักษณะดังกล่าวนีม้ักจะใช้กันมากในประเทศท่ีไม่มีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบัน

การเงินท่ีเข้มงวด 

3) การฝากเงนิกับสถาบันการเงนิ 

การฟอกเงินลักษณะนีจ้ะนิยมทํากันมาก ในประเทศท่ีไม่มีระบบการควบคุมหรือ

ตรวจสอบการธุรกรรมเงินสดและการฝากหรือถอนเงินสามารถใช้นามแฝงหรือช่ือปลอมเพ่ือให้ไม่

สามารถสืบหาเจ้าของบญัชีได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเน่ืองจากสามารถทําให้มีเงินสดจํานวนมาก

หลัง่ไหลเข้าสู่ประเทศ แตใ่นขณะเดียวกันก็เป็นจดุอ่อนท่ีอนัตรายอย่างมากเน่ืองจากทําให้สะดวก

ในการใช้สถาบนัการเงินเป็นแหลง่ฟอกเงิน 

4) การจัดตัง้บริษัทหรือกิจการขึน้ 

                                                           
8 สีหนาท ประยรูรัตน์, คําอธิบายพระราชบญัญัติป้องกนัและราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, หน้า 62-63 
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เป็นการจัดตัง้บริษัทหรือกิจการขึน้เพ่ือทําธุรกิจ โดยมีการประกอบกิจการท่ีถูก

กฎหมายเพ่ือใช้บงัหน้าในการฟอกเงิน แตต่ามความเป็นจริงแล้วมีการนําเงินท่ีได้จากการกระทําผิด

กฎหมายเข้าไปลงทุนในกิจการดังกล่าว แล้วนําผลกําไรหรือคิดค่าบริการกับบริษัทหรือกิจการ

ดงักล่าวออกมาใช้ จึงทําให้ดเูหมือนว่าเป็นการได้เงินมาโดยสุจริต การฟอกเงินจึงเกิดขึน้โดยผ่าน

การดําเนินงานของบริษัทหรือกิจการนัน้ ๆ อาทิเช่น การซือ้กิจการในต่างประเทศ แล้วให้กิจการ

ตนเองในประเทศสัง่ซือ้สินค้าจากกิจการในตา่งประเทศดงักล่าวโดยใช้ ใบส่งสินค้า เพ่ือแสดงว่าได้

มีการสั่งซือ้สินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ ทัง้ท่ีไม่ได้มีการส่งมอบสินค้าหรือมีการแจ้งมูลค่าของ

สินค้าท่ีสั่งซือ้ในราคาท่ีสูงกว่าความเป็นจริง เพ่ือให้เงินสกปรกนัน้ถูกฟอกด้วยการโอนเงินกัน

ระหวา่งกิจการทัง้สองแหง่ 

5) อ่ืนๆ 

นอกจากรูปแบบและวิธีการดงักลา่วแล้ว ยงัมีการฟอกเงินลกัษณะอ่ืน ๆ อีกเชน่ 

5.1) การซือ้กิจการท่ีมีผลขาดทุน แต่เป็นกิจการท่ีมีรายรับเป็นเงินสดทําให้กิจ

ดงักลา่วคอ่ย ๆ ฟืน้ตวัขึน้มาโดยอาศยัดอกผลจากการกระกอบธุรกิจดงักลา่ว 

5.2) การนําเงินสดไปซือ้ตราสารการเงินท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งอาจจะไม่มีการ

ควบคมุจากสถาบนัการเงินผู้ออก 

5.3) การซือ้อสงัหาริมทรัพย์ อาทิเชน่ การซือ้ท่ีดนิ อาคาร 

5.4) การซือ้ทรัพย์สินท่ีมีค่า อาทิเช่น การซือ้อญัมณี การซือ้ศิลปวตัถุ การซือ้

วตัถโุบราณ พระเคร่ือง เป็นต้น 

5.5) การซือ้-ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ 

5.6) การแลกเปล่ียนเงินตรา 

5.7) การลงทนุประกอบธุรกิจขนาดเล็กท่ีสามารถทําให้มลูคา่เพิ่มขึน้มาได้ อาทิ

ธุรกิจ แกลเลอร่ีขายภาพ ธุรกิจร้านอาหาร  
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 3.1.4 แหล่งท่ีมาของการฟอกเงนิท่ีส าคัญมีดังนี ้

1) เงนิจากการค้ายาเสพตดิ 

แหล่งเงินจากการค้ายาเสพติดเป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุด ถือเป็นเงินท่ีสกปรกท่ีสุดและมี

จํานวนเพิ่มขึน้ตลอดเวลาซึง่เป็นปัญหาท่ีทัว่โลกกําลงัประสบอยูใ่นปัจจบุนั 

2) เงนิจากการทุจริตในวงราชการ 

การทจุริตในวงราชการเป็นท่ีมาของผลประโยชน์ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ ซึ่ง

อาจมีผลประโยชน์ท่ีไมใ่ชต่วัเงินและท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สิน จงึอาจมีเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไม่

สุจริตไหลเวียนเข้ามากมาย เพราะฉะนัน้เงินและผลประโยชน์ท่ีได้มาทางการทุจริตในวงราชการ

โดยการกระทําท่ีไมส่จุริต จงึเป็นแหลง่สําคญัสําหรับการฟอกเงิน 

นอกจากนี ้เงินสินบนบางอย่างก็เป็นเงินได้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน คนส่วน

ใหญ่มีความรู้สกึท่ีไมดี่ตอ่การให้หรือการรับสินบน เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้องในความรู้สึกของคน

ทัว่ไป ถึงแม้ว่าการรับสินบนนัน้ ๆ จะถกูต้องตามกฎหมายก็ตาม เช่น รายได้จากสินบนนําจบัหรือ

สินนํา้ใจท่ีได้รับจากการทําอะไรให้แล้วมีค่าตอบแทน ดังนัน้ จึงมีการนําเงินสินบนมาฟอก

เชน่เดียวกนั 

3) เงนิจากการทุจริตในภาคเอกชน 

การทุจริตในกิจการธุรกิจก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีมักจะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงกันนักเช่น การ

สั่งซือ้สินค้าหรือการจ้างบริการในราคาท่ีสูงเกินกว่าความเป็นจริง การยักยอกฉ้อโกงเงินหรือ

ทรัพย์สินในกิจการธุรกิจของพนกังานหรือผู้บริหารกิจการนัน้ๆทําให้องค์กรธุรกิจนัน้ต้องประสพกบั

ภาสะขาดทนุ แตใ่นทางตรงกนัข้ามกบัสร้างความร่ํารวยให้กบัผู้บริหารการฟอกเงินจึงทําให้เงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีได้มาดเูสมือนวา่เป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4) เงนิท่ีได้จากการฉ้อโกงประชาชน 

บคุคลหรือนิตบิคุคลบางรายมีวิธีหาเงินโดยไม่ชอบหลายวิธีเช่น การเล่นแชร์ลกูโซ่หรือ

วิธีการหลอกลวงประชาชนให้มาร่วมลงทนุเพ่ือหวงักําไรท่ีเป็นไปไม่ได้หรือ เก็งกําไรจากการเล่นหุ้น

ของสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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5) เงนิจากการเรียกค่าคุ้มครอง 

การเรียกค่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมายจากผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชน ทําได้มาซึ่ง

รายได้เป็นจํานวนมากจนทําให้มีผู้ เลียนแบบและนําไปข่มขู่คนทัว่ไป ทําให้เกิดความหวาดระแวง

และเป็นท่ีสะเทือนขวญัประชาชน จึงต้องนําเงินท่ีได้มาฟอกแล้วนําไปใช้เสมือนว่าเป็นเงินท่ีได้มา

โดยถกูกฎหมาย 

6) เงนิจากวงการพนัน 

วงการพนนัตา่งๆทัง้ท่ีถกูกฎหมายและไมถ่กูกฎหมาย มีเงินเดินสะพดัมากมายแหล่งนี ้

จึงเป็นแหล่งท่ีทําให้เกิดเงินเป็นจํานวนมาก ท่ีได้จากวงการพนัน เป็นเงิ นท่ีต้องนําไปฟอก

เช่นเดียวกัน แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าเงินจากแหล่งนีผ้ิดกฎหมายทัง้หมด เพียงแต่ไม่ต้องการ

เปิดเผยวา่มีจํานวนเทา่ใดและได้มาจากท่ีใด 

7) เงนิจากกิจการธุรกิจ 

ในต่างประเทศธุรกิจใหญ่ ๆ ท่ีมีรายได้จํานวนมากเช่น ธุรกิจนํา้มัน ธุรกิจเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นธุรกิจท่ีถูกกฎหมายแต่ไปตัง้อยู่ในประเทศท่ีไม่มีความมั่นคงทางด้าน

การเมืองและเศรษฐกิจเช่น ประเทศแถบลาตินอเมริกา หรือประเทศท่ีด้อยพฒันาในแอฟริกาบาง

ประเทศ จงึมีการนําเงินท่ีได้จากประเทศเหลา่นี ้ไปไว้ยงัแหลง่อ่ืนเพ่ือปิดบงัท่ีมาและจํานวนเงิน 

นอกจากนี ้ธุรกิจบางประเภทก่อให้เกิดรายได้เป็นจํานวนมาก ๆ ในระยะเวลาสัน้ ๆ

เชน่ ธุรกิจสถานบริการ สถานบนัเทิงธุรกิจ ธุรกิจนายหน้าค้าท่ีดิน จําเป็นต้องนําเงินท่ีได้มาจากการ

ประกอบธุรกิจดงักล่าวมาฟอก เพ่ือหลีกเล่ียงภาษีสรรพากร เงินได้จากกิจการธุรกิจนําเข้าหรือ

ส่งออกไม่ตรงตามความเป็นจริงเพ่ือหลีกเล่ียงไม่เสียอากร หรือเสียให้น้อยลงก็จะต้องนําเงิน

ดงักลา่วมาฟอกให้ถกูกฎหมาย เพ่ือให้รอดพ้นจากการถกูตรวจสอบจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

8) เงนิจากการค้าทางเพศ สิ่งลามก อนาจาร 

เป็นเงินท่ีได้จากการประกอบธุรกิจเก่ียวกับเพศเช่น การประกอบกิจการสถานการ

ค้าประเวณี การลักลอบนําหญิงหรือชายไปให้บริการทางเพศ ในอดีตท่ีผ่านมาการหลอกลวง

หญิงไทยไปค้าบริการทางเพศในตา่งประเทศ ได้สร้างรายได้ให้กบักลุ่มอาชญากรเป็นจํานวนมาก 
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รวมทัง้การค้าสิ่งลามกอนาจาร ภาพ หรือส่ือลามกอนาจาร ก็สร้างรายได้ให้กบักลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ

ดงักลา่ว จงึจําเป็นต้องมีการฟอกเงินท่ีได้มาจากธุรกิจนี ้

9) เงนิส่วนตัวที่ต้องปกปิด 

เป็นเงินท่ีต้องนํามาฟอกด้วยเหตผุลสว่นตวั เชน่ เงินมรดก ซึ่งจะกนัไว้เพ่ือไม่ให้ญาติพ่ี

น้องรับรู้ หรือเงินท่ีกนัไว้เพ่ือสร้างฐานอํานาจหรือผลประโยชน์ให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดหรือคนกลุ่มใด

โดยเฉพาะ 

10) เงินจากการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

เ ป็นเ งินท่ี ไ ด้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการแสวงหาประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ เงินท่ีได้มาจากการตดัไม้ทําลายป่า การทําเหมืองหิน เป็นต้น 

11) เงนิจากรัฐ 

ท่ีรัฐหรือประเทศตา่งๆเป็นเจ้าของนําไปเก็บไว้เพ่ือเอาไปทําการอ่ืนตอ่ไป โดยไม่อยาก

ให้ใครรู้ท่ีมาและท่ีไปของจํานวนเงินเชน่ เงินราชการคืน เงินคา่สมัปทานตา่งๆ เป็นต้น 

12) อ่ืนๆ 

เงินท่ีได้มาจากแหล่งท่ีถกูกฎหมาย หรือ ผิดกฎหมายอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วซึ่งยงั

มีอีกมากมาย 

 

3.2  ความผิดมูลฐานกับการฟอกเงนิ 

3.2.1 ความหมายของความผิดมูลฐาน 

คําวา่ “ความผิดมลูฐาน” ไมมี่คํานิยามหรือคําจํากดัความโดยเฉพาะเจาะจงกําหนดไว้แม้แต่

ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีออกโดยองค์กรสหประชาชาติซึ่งเป็น

กฎหมายต้นแบบให้แตล่ะประเทศนําไปปฏิบตัิ (UN MODEL LAW) หรือในกฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินของไทยเพียงแต่กล่าวถึงลกัษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 เท่านัน้ 

อยา่งไรก็ตาม ได้มีผู้ให้คํายามเก่ียวกบัความผิดมลูฐานดงันี ้
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ความผิดมลูฐาน คือ ความผิดท่ีเป็นฐานท่ีทําให้เกิดรายได้ท่ีนําไปสูก่ารฟอกเงิน9 

ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดอาญาท่ีเป็นมูลเหตุ เป็นท่ีมาหรือเป็นฐานก่อให้เกิดหรือให้

ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทําความผิด หลงัจากนัน้ก็มีการนําเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มา

จากการกระทําความผิดอาญาดงักลา่วไปโอน เปล่ียนสภาพ หรือกระทําด้วยประการใดๆเพ่ือปกปิด 

อําพรางท่ีมาของเงิน หรือทรัพย์สินนัน้ๆ ซึง่กระบวนการดงักลา่วนีเ้รียกวา่ การฟอกเงิน10 

3.2.2  แนวคิดในการก าหนดความผิดมูลฐานในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ 

ความผิดมลูฐานเป็นความผิดท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบักฎหมายป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินเน่ืองจากการจะลงโทษผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินได้นัน้ต้องได้ความว่ามีการมีการ

นําเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทําความผิดมูลฐานมาฟอก หากไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สินท่ี

ได้มาจากการกระทําความผิดมลูฐานแล้วก็จะลงโทษบคุคลผู้นัน้ไม่ได้ การกําหนดความผิดมลูฐาน

ต้องพิจารณาจากลกัษณะความร้ายแรงของความผิด ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและผลกระทบตอ่สิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเป็นหลักซึ่งแต่ละประเทศอาจมีการกําหนดความผิดมูลฐานแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการกําหนดความผิดมูลฐานมีแนวความคิดว่า ควรพิจารณาจาก

ความผิดอาญาท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้11 

 

1) เป็นความผิดท่ีมีรูปแบบและวิธีการด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นขบวนการ

หรือองค์กรอาชญากรรม 

คําว่า “องค์กรอาชญากรรม” ได้มีการให้คํานิยามไว้หมายถึง องค์กรซึ่งประกอบไป

ด้วยสมาชิกเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก โดยการเข้าร่วมกนันัน้มีลกัษณะการดําเนินงานท่ีเป็นระบบและ

ขัน้ตอน ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วองค์กรดงักล่าวมกัจะประกอบกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย มีการบงัคบับญัชา

                                                           
9 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, เอกสารถาม-ตอบประกอบการแถลงและชีแ้จงร่างพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. … ตอ่สภาผู้แทนราษฎร, (กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน ป.ป.ส., 2541 หน้า 15  
10 สีหนาท ประยรูรัตน์, คําอธิบายพระราชบญัญัติป้องกนัและราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, หน้า 71  
11 ปาริฉัตร อชุชิน, การเพิ่มความผิดมลูฐานตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นความผิดตาม

กฎหมายวา่ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548), หน้า15 -19. 
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เป็นลําดบัชัน้ โดยสมาชิกขององค์กรจะต้องมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ และรักษาความลับของ

องค์กรได้เป็นอยา่งดี มีการใช้สญัลกัษณ์ในการตดิตอ่และประสานงานกนัระหวา่งสมาชิกในองค์กร 

ปัจจบุนัอาชญากรรมได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของการกระทําและรูปแบบของผู้กระทํา

ไปตามสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และการปกครอง การกระทําความผิดตามลําพงัเฉพาะตวั

บคุคลได้กลายเป็นการกระทําความผิดของกลุ่มบคุคลท่ีมีการจดัตัง้ในลกัษณะขององค์กรท่ีเรียกว่า 

“องค์กรอาชญากรรม” (organized crime) ก่อให้เกิดการกระทําความผิดร้ายแรงตา่งๆท่ีกระทบตอ่

สงัคมในวงกว้างมากขึน้ 

องค์กรอาชญากรรมประกอบด้วยกลุ่มบุคคลท่ีรวมตัวกันจัดตัง้เป็นองค์กรโดยมี

โครงสร้างของการทํางานท่ีสลบัซบัซ้อน มีการจดัการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมทัง้อํานาจ

การบงัคบับญัชาถูกปกปิดรักษาไว้เป็นความลับและเคร่งครัดต่อกฎ ระเบียบ และวินัย มีการนํา

เทคโนโลยีสมยัใหม่มาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยกระทําความผิด มีการดําเนินงานเป็นเครือข่ายโยง

ใยครอบคลมุทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศและเก่ียวข้องกบับคุคล นกัการเมือง นกัธุรกิจ ผู้ มี

วิชาชีพตา่งๆตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของรัฐและมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จํานวนมหาศาล

จากการกระทําความผิด ทําให้เป็นการยากต่อการดําเนินการสืบสวนส อบสวนและจับกุม 

นอกจากนีใ้นบางองค์กรอาชญากรรมท่ีมีความมั่นคงแล้วมกัจะขยายเครือข่ายของตนและขยาย

ขอบเขตของการกระทําความผิดให้กว้างขวางมากยิ่งขึน้จนกลายเป็น “องค์กรอาชญากรรมข้าม

ชาต”ิ ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมหาศาลและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึน้  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการกระทําความผิดในรูปขององค์กรอาชญากรรมนัน้ก่อให้เกิด

ผลประโยชน์มหาศาลและผลประโยชน์มหาศาลเหล่านัน้ก็จะถูกเปล่ียนสภาพด้วยวิธีการต่าง  ๆ

เพ่ือให้ดูว่าเป็นสิ่งท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการฟอกเงินแล้วนําไปใช้เป็นทุนในการ

กระทําความผิดต่อไป จึงทําให้เกิดเป็นวงจรการประกอบอาชญากรรมท่ียากแก่การป้องกันและ

ปราบปราม ดังนัน้เงินจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้องค์กรอาชญากรรมสามารถอยู่รอดและ

ดําเนินการต่อไปได้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ี

นํามาใช้ในการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรมและจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการ

กระทําความผิด เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนัน้มีมาตรการ
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ดําเนินการกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิด รวมทัง้การขอให้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเป็นของ

แผน่ดนิซึง่มาตรการดําเนินการกบัทรัพย์สินดงักลา่วเป็นการขยายหลกัเกณฑ์การริบทรัพย์ตามหลกั

ทั่วไปของประมวลกฎหมายอาญาทําให้สามารถสกัดกัน้และตัดวงจรทางเศรษฐกิจขององค์กร

อาชญากรรมทําให้องค์กรอาชญากรรมไม่สามารถกระทําความผิดตอ่ไปได้ เน่ืองจากขาดเงินทนุใน

การกระทําความผิด ดังนัน้การกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินจึงมุ่งกําหนดความผิดท่ีมีรูปแบบและวิธีการดําเนินการท่ีมีลักษณะเป็น

องค์กรอาชญากรรมเป็นลกัษณะแรก 

 

2) เป็นความผิดที่ โดยลักษณะของการประกอบอาชญากรรมท าให้ได้รับ

ผลตอบแทนสูง 

ปัจจบุนั การประกอบอาชญากรรมมกัมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จํานวน

มหาศาลจากการกระทําความผิดและผลประโยชน์จํานวนมหาศาลเหลา่นีก็้เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้

องค์กรอาชญากรรมมีความแข็งแกร่งและคงอยู่ต่อไปได้ รายได้จํานวนมหาศาลเหล่านีน้อกจากจะ

ไมก่่อให้เกิดประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของประเทศแตอ่ย่างใดแล้ว ในทางตรงกนัข้ามกลบัเป็นอปุสรรค

อยา่งยิ่งตอ่การบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าพนกังานในกระบวนการยตุธิรรมเน่ืองจาก 

2.1) เงินได้จากธุรกิจอาชญากรรมท่ีมีมูลค่ามหาศาลถูกนําไปสู่การสร้าง

อิทธิพลให้แก่ผู้กระทําความผิด มีการติดสินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือแม้กระทัง่การสร้างฐานอํานาจ

ทางการเมืองเข้าไปขวางกัน้การดําเนินการทางกฎหมายให้กบัตนเองและพวกพ้อง ซึ่งปรากฏการณ์

ดงักลา่วสามารถพบเห็นได้ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

2.2) เงินได้จากธุรกิจอาชญากรรมท่ีมีมูลค่ามหาศาลนีมี้ความสําคญัอย่างยิ่ง

ตอ่การคงอยู่ของอาชญากรรมเพราะการรวมตวักันขององค์กรอาชญากรรมนัน้ต้องมีผลประโยชน์

ในด้านทรัพย์สินเป็นพืน้ฐาน ดังนัน้เงินได้จํานวนมหาศาลจึงถูกนํามาใช้เพ่ือการดําเนินงานใน

องค์กรอาชญากรรมนัน่เอง 
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2.3) เงินได้จากธุรกิจอาชญากรรมท่ีมีมูลค่ามหาศาลส่วนหนึ่งจะถูกนําไปใช้

ลงทนุในวงการธุรกิจประเภทตา่ง ๆ ซึง่ผลสดุท้ายเงินได้จากการดําเนินการเหล่านีก็้จะถกูนํากลบัไป

ใช้เป็นต้นทนุในการประกอบอาชญากรมขึน้ใหมอี่ก จงึทําให้เกิดเป็นวงจรการประกอบอาชญากรรม

ท่ียากตอ่การจบักมุและปราบปราม 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายท่ีมุ่งเน้นการใช้

มาตรการทางแพง่ดําเนินการกบัเงินหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิดเพ่ือตดัโอกาสมิให้ผู้

ประกอบอาชญากรรมนําเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทําความผิดไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตน

หรือเพ่ือเพิ่มการกระทําความผิดขึน้อีก ดงันัน้การกําหนดความผิดมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมุ่งกําหนดความผิดท่ีโดยลักษณะของการประกอบ

อาชญากรรมทําให้ได้ผลตอบแทนสูงเป็นลกัษณะหนึ่งของการกระทําความผิดอาญาท่ีกําหนดให้

เป็นความผิดมลูฐาน 

 

3) เป็นความผิดที่เป็นการกระท าที่สลับซับซ้อนและยากแก่การปราบปราม 

ปัจจบุนัเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีมีการพฒันาท่ีสงูขึน้ซึ่งส่งผลกระทบตอ่รูปแบบ 

เทคนิค วิธีการและความร้ายแรงของการประกอบอาชญากรรม อาชญากรรมธรรมดามีการพฒันา

ไปสู่การประกอบอาชญากรรมในรูปขององค์กรอาชญากรรม มีความสลบัซบัซ้อนในขบวนการ มี

การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาเป็นเคร่ืองมือในการกระทําความผิด ใช้เทคนิคขัน้สูงซึ่ง มี

ประสิทธิภาพในการกระทําความผิด มีวิธีการทําลายพยานหลักฐานท่ีแนบเนียนเพ่ือให้เหลือ

หลกัฐานมดัตวัน้อยท่ีสดุ และมุง่ผลตอบแทนมลูคา่มหาศาลและผลตอบแทนดงักล่าวก็ย้อนกลบัมา

เป็นทนุในการประกอบอาชญากรรมตา่ง ๆ ตอ่ไป จงึทําให้ยากตอ่การป้องกนัและปราบปราม ความ

ยากในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนอกจากเหตผุลดงัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ยงัอาจเกิด

จากการไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดนัน้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หรือมีกฎหมายเฉพาะสําหรับความผิดนัน้แล้ว แต่กฎหมายดงักล่าวอาจล้าสมยัไม่

สามารถนํามาปรับใช้กบัลกัษณะของการกระทําความผิดในปัจจบุนัได้ หรือสามารถบงัคบัใช้ได้แต่

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําให้ผู้กระทําความผิดเกรงกลวัหรือหลาบจํา เน่ืองจากบทลงโทษ
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อาจไม่เหมาะสมกับการกระทําความผิด ดังนัน้จึงมีการนําเอามาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กบัองค์กรอาชญากรรมเพ่ือทําลายวงจรทางเศรษฐกิจของ

องค์กรอาชญากรรมและมีการนําเอาหลกัเกณฑ์การลงโทษผู้สมคบกันเพ่ือกระทําความผิดมาใช้

บงัคบั รวมทัง้มีการขยายหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานให้กว้างขวางขึน้และมีการนําเอา

มาตรการพิเศษตา่ง ๆ มาใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมลูและหลกัฐานตา่ง ๆ ในการกระทําความผิดให้มากขึน้ 

ดงันัน้ ในการกําหนดความผิดมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

จึงมุ่งกําหนดความผิดท่ีเป็นการกระทําท่ีสลบัซบัซ้อนยากแก่การปราบปรามเป็นลกัษณะหนึ่งของ

การกระทําความผิดอาญาท่ีกําหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ

นําเอามาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บงัคบักับการ

กระทําความผิดท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว 

 

4) เป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยต่อความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเหย่ือ

อาชญากรรมแล้ว อาญากรรมหลายประเภทยงัส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอีกด้วย ซึ่งได้แก่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนัน้มกัแฝงเร้นการ

กระทําผิดกฎหมายไว้ในกิจการท่ีถูกกฎหมายซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว มีวิธีการปกปิดความผิดและ

พยายามทําลายพยานหลกัฐานเพ่ือไม่ให้มีหลกัฐานผูกมัดตน มีวิธีการกระทําความผิดท่ีซบัซ้อน

และคอ่ยเป็นคอ่ยไป ใช้เวลานานพอสมควรจึงจะรู้ถึงความเสียหาย ทําให้การค้นหาพยานหลกัฐาน

เป็นไปด้วยความยากลําบากไมท่นัตอ่เหตกุารณ์ มีการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการกระทําความผิด 

มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาข้อมลูและมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจนัน้มกัมีพฤตกิรรมในการกระทําความผิดท่ีไมรุ่นแรง ไม่ใช้กําลงัทําร้าย ไม่ใช้อาวธุ แต่

เป็นการกระทําละเมิดต่อความไว้วางใจโดยการฉ้อโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น การปลอมแปลง ปกปิด 

ซ่อนเร้น ใช้อบุาย โดยมกัจะร่วมกนักระทําความผิดหลายคนด้วยวิธีการท่ีได้ศกึษาและวางแผนกัน

มาก่อนแล้ว และจดุมุ่งหมายของการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนัน้ก็มุ่งต่อผลประโยชน์

จํานวนมหาศาลคือเพ่ือให้ได้มาซึง่เงินหรือทรัพย์สินเป็นสําคญั ซึง่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้มีมลูคา่
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มากกว่าอาชญากรรมธรรมดา จํานวนผู้ เสียหายแต่ละครัง้จํานวนมาก หากมีการกระทําความผิด

เกิดขึน้หลายคดียอ่มทําให้ความเสียหายเพิ่มขึน้อย่างมหาศาลและส่งผลกระทบตอ่ความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ภาพพจน์นางเศรษฐกิจของประเทศถูกมองในแง่ลบซึ่งส่งผล

กระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้ประกอบธุรกิจชาวตา่งชาตใินการตดัสินใจเข้ามาลงทนุในประเทศ 

ดงันัน้จึงมีความจําเป็นท่ีต้องกําหนดให้ความผิดท่ีมีลกัษณะเป็นภัยต่อความมัน่คง

ทางเศรษฐกิจนัน้เป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

เน่ืองจากกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการท่ีมุ่งจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทําให้สามารถตดัวงจรทางเศรษฐกิจของอาชญากรรมได้อย่าง

เด็ดขาดและทําให้ผู้ กระทําความผิดไม่มีทุนท่ีจะนํามากระทําความผิดต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก 

 

3.2.3 เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย 

ประเทศไทยได้มีพฒันาการในทางการเมือง โดยให้ประชาชนมีสว่นร่วมในทางการเมืองอย่าง

แท้จริง ซึง่ถือได้วา่มีความเป็นประชาธิปไตยมากกวา่อดีตท่ีผา่นมา นอกจากนีย้งัมีการสร้างกลไกใน

การตรวจสอบทางการเมืองและสร้างความบริสุทธ์ิให้เกิดขึน้ในสงัคม เช่น สํานกังานตรวจเงิน

แผ่นดิน แตก่ลไกดงักล่าวมีอํานาจจํากดัเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ระบบราชการเท่านัน้ 

ไม่ได้ครอบคลมุถึงอาชญากรรมบางประเภท เช่น อาชญากรรมยาเสพติด หรืออาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งผู้ก่ออาชญากรรมหวงัผลให้ตนหรือพรรคพวกได้รับประโยชน์ในทางทรัพย์สินอย่าง

มหาศาล โดยไม่คํานึงว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และจะนําทรัพย์สินเหล่านีไ้ปเป็นประโยชน์ใน

การประกอบอาชญากรรมตา่ง ๆ ตอ่ไปรวมทัง้ขยายอิทธิพลครอบงําทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สงัคมอีกด้วย นอกจากนีผู้้กระทําความผิดหรือได้รับประโยชน์จากการก่ออาชญากรรมเก่ียวกบัยา

เสพติด หรืออาชญากรรมเศรษฐกิจอ่ืน ๆ จะพยายามปกปิดการกระทําความผิดและปกปิด

แหล่งท่ีมาจากการประกอบอาชญากรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้ทรัพย์สินหรือรายได้เหล่านัน้เปล่ียนสภาพ

เป็นสิ่งท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การประกอบธุรกิจท่ีถกูกฎหมายบงัหน้า หรือโดยอาศยั
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สถาบนัการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน เป็นการอาศยัสถาบนัการเงินเป็นเคร่ืองมือในการปกป้อง

ผลประโยชน์อนัได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของตน 

อาชญากรรมเก่ียวกบัยาเสพติดและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ มกัจะเป็นการกระทําท่ี

มีลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) โดยเป็นการกระทําความผิดท่ีมีการแบ่ง

ความรับผิดชอบและขัน้ตอนการทํางาน มีผู้ วางแผนและประสานงานเพ่ือให้การกระทําความผิด

ดําเนินไปอย่างเป็นระบบ และในกรณีท่ีมีการจบักุมผู้กระทําความผิดส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะไม่

กระทบกระเทือนถึงสว่นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะบคุคลผู้ เป็นระดบัหวัหน้า นายทนุ หรือผู้บงการ จะมีอาชีพ

ท่ีถูกกฎหมายบงัหน้า และอาจเป็นผู้ มีเกียรติในทางสงัคมและทางการเมือง ดงันัน้ การจบักุม

ดําเนินคดีหรือการปราบปรามบคุคลระดบัหวัหน้า นายทนุ หรือผู้บงการท่ีอยู่เบือ้งหลงัการกระทํา

ความผิด จึงเป็นไปได้ยากเพราะขาดพยานหลกัฐาน การแก้ปัญหาจึงจําเป็นต้องออกกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยกําหนดให้ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นความผิดมลูฐานในกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน เพราะกฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายท่ีมีมาตรการในการควบคมุการฟอกเงิน  ซึ่งจะมี

มาตรการยึดทรัพย์ การตรวจสอบธุรกรรม มาตรการสมคบ บทลงโทษผู้ฟอกเงิน และการริบ

ทรัพย์สินของผู้กระทําความผิด ทําให้ผู้กระทําความผิดเกิดความเกรงกลวั และเป็นการตดัวงจร

การเงินของผู้กระทําความผิดหรือองค์กรอาชญากรรมเหล่านัน้  อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการ

ควบคมุการฟอกเงินไม่สมควรมุ่งใช้เพ่ือปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเท่านั น้ 

การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา จึงควรใช้กบัความผิดอ่ืน ๆ ดวัย เช่น ความผิดเก่ียวกบัการ

เล่ียงภาษีอากร เป็นต้น 

การกําหนดความผิดมูลฐานไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ของประเทศไทยจึงมีความจําเป็น เพราะปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้มีหลากหลายรูปแบบท่ี

กระทบกระเทือนตอ่สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ โดยความผิดมลูฐานหลกัท่ี

จะต้องกําหนดไว้ในกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  คือ ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

นอกจากนีค้วามผิดมูลฐานอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะป้องกันและปราบปราม ก็สมควรท่ีจะ

กําหนดเป็นความผิดมูลฐานด้วย ได้แก่ ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น



79 
 

ความผิดเก่ียวกับการยกัยอกหรือฉ้อโกงตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์  หรือความผิด

เก่ียวกบัโจรสลดั เป็นต้น12 

 

3.2.4 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

เดิมความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยได้

บญัญัติไว้ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมี

ทัง้หมด 9 ประเภท ดงันี ้

1) ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามยา

เสพตดิหรือกฎหมายวา่ด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

2) ความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเป็น

ธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารซึ่งหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใคร่ของผู้ อ่ืนและ

ความผิดฐานพรากเด็กและผู้ เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ค้าประเวณีเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนัน้กระทําการ

ค้าประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้ จดัการกิจการ

ค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้ กระทําการค้าประเวณีในสถานการ

ค้าประเวณี 

3) ความผิดเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ

ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการกู้ ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

4) ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทํา

โดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ หรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง

                                                           
12 ปวีณา จิรัฐติกร , การเพ่ิมความผิดมลูฐานเก่ียวกบัการปลอมเอกสารราชการในพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศกึษากรณีการปลอมหนงัสือเดินทาง, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2549), หน้า 67. 
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กระทําโดยกรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เก่ียวข้องในการ

ดําเนินงานของสถาบนัการเงินนัน้ 

5) ความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน

องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐหรือความผิดตอ่ตําแหนง่หน้าท่ีหรือทจุริตตอ่หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน  

6) ความผิดเก่ียวกบัการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ท่ีกระทําโดยอ้างอํานาจอัง้ย่ี หรือ

ซอ่งโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

7) ความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบหนีศลุกากรตามกฎหมายวา่ด้วยศลุกากร 

8) ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

9) ความผิดเก่ียวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิด

เก่ียวกบัการเป็นผู้จดัให้มีการเล่นการพนนัโดยไม่ได้รับอนญุาต และมีจํานวนผู้ เข้าเล่นหรือเข้าพนนั

ในการเล่นแตล่ะครัง้เกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมูลค่าเกินกว่า

สิบล้านบาทขึน้ไป  

นอกจากนีย้ังมีบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติให้การกระทําความผิดนัน้ๆเป็น

ความผิดมลูฐานตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ดงันี ้ 

1) พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ  .ศ . 2550 มาตรา 53 ซึ่งบญัญัติห้ามมิให้ผู้ ใดสมัคร หรือผู้ ใด 

กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ให้แก่ตนเอง หรือ

ผู้สมคัรอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมคัรหรือพรรคการเมืองใด ด้วย

วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) จดัทํา ให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคํานวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด 

 (2) ให้ เสนอให้ หรือสญัญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะ

โดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชมุชน สมาคม มลูนิธิ วดั สถาบนัการศกึษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนั

อ่ืนใด 
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ตามวรรคท้ายของพระราชบัญญัตินี ้ได้บัญญัติให้ความผิดดังกล่าวข้างตนเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการการ

เลือกตัง้มีอํานาจส่งเร่ืองให้สํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจ

หน้าท่ีได้ 

 

2) พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ  .ศ . 2551 ซึ่งมาตรา 14 ได้

บญัญัติให้ความผิดต่อไปนีเ้ป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินคือ 

มาตรา 6 ผู้ ใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นธุระจดัหา ซือ้ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียว

กกัขงั จดัให้อยู่อาศยั หรือรับไว้ซึ่งบคุคลใด โดยข่มขู่ ใช้กําลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้

อํานาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดแูลบคุคลนัน้เพ่ือให้

ผู้ปกครองหรือผู้ดแูลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบคุคลท่ีตน

ดแูล หรือ 

 (2) เป็นธุระจดัหา ซือ้ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียว

กกัขงัจดัให้อยูอ่าศยั หรือรับไว้ซึง่เดก็ผู้นัน้กระทําความผิดฐานค้ามนษุย์ 

 

มาตรา 7 ผู้ ใดกระทําการดงัตอ่ไปนีต้้องระวางโทษเช่นเดียวกบัผู้กระทําความผิดฐาน

ค้ามนษุย์ 

(1) สนบัสนนุการกระทําความผิดฐานค้ามนษุย์ 

(2) อปุการะโดยให้ทรัพย์สิน จดัหาท่ีประชมุหรือท่ีพํานกัให้แก่ผู้กระทําความผิด

ฐานค้ามนษุย์ 
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(3) ชว่ยเหลือด้วยประการใดเพ่ือให้ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนษุย์พ้นจากการ

ถกูจบักมุ 

(4) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กระทําความผิด

ฐานค้ามนษุย์เพ่ือมิให้ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนษุย์ถกูลงโทษ 

(5) ชกัชวน ชีแ้นะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม

เพ่ือประโยชน์ในการกระทําความผิดฐานค้ามนษุย์ 

อย่างไรก็ตาม สืบเน่ืองจากคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงิน

เก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering หรือ FATF) ได้

กําหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความบกพร่องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการกําหนดรายช่ือประเทศไทยนัน้ส่งผล

กระทบต่อสถาบันการเงินภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่าง

ประเทศและอาจสง่ผลกระทบในเศรษฐกิจในภาพรวม จึงได้มีการแก้ไขพระราชบญัญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยพิจารณาจากข้อสงัเกตจองผู้

ประเมินหรือ FATF เป็นหลกั  

จากการประเมินของ  FATF ระบุว่าประเทศไทยมีความบกพร่องด้านกฎหมาย 

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีอยู่ไม่ครอบคลมุความผิดท่ี

ร้ายแรงทัง้หมดและไม่ครอบคลมุตามความผิดท่ี FATF กําหนดไว้ จึงได้มีการเพิ่มความผิดมลูฐาน

ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอีก 12 ความผิดมลูฐานดงันี ้

1) ความผิดเก่ียวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอัง้ย่ีหรือเป็นพรรคพวกซ่องโจร

ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรมท่ีมีกฎหมายกําหนดเป็น

ความผิด 

2) ความผิดเก่ียวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ี

เก่ียวกับการช่วยจําหน่าย ซือ้ รับจํานํา หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ท่ีได้มาโดยการกระทํา

ความผิดอนัมีลกัษณะเป็นการค้า 
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3) ความผิดเก่ียวกบัการปลอมหรือการแปลงเงินตราตามประมวลกฎหมาย

อาญา  

4) ความผิดเก่ียวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

สินค้าตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

5) ความผิดเก่ียวกบัการปลอมเอกสารสิทธิ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนงัสือ

เดนิทางตามประมวลกฎหมายอาญา  

6) ความผิดเก่ียวกับการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือ

กระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมาย

วา่ด้วยป่าไม้ กฎหมายวา่ด้วยป่าสงวนแหง่ชาต ิกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยอทุยาน

แหง่ชาตหิรือกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า เฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นการค้า  

7) ความผิดเก่ียวกบัการประทษุร้ายตอ่ชีวิตหรือร่างกายจนทําให้เกิดอนัตราย

สาหสัตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการจดัหาผู้กระทําความผิด หรือการจ้างหรือ

การรับจ้างกระทําความผิดดงักลา่วอนัมีลกัษณะเป็นปกตธิุระ  

8) ความผิดเก่ียวกับการหน่วงเหน่ียวหรือกักขงัผู้ อ่ืนตามประมวลกฎหมาย

อาญา เฉพาะกรณีเพ่ือเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพ่ือต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่าง

หนึง่  

9) ความผิดเก่ียวกับการลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิง

ทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา  

10) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการกระทําอนัเป็นโจรสลดั   

11) ความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

12) ความผิดเก่ียวกับอาวุธหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ของอาวุธท่ีใช้หรืออาจ

นําไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุยทุธภณัฑ์ 
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3.3  การก าหนดความผิดมูลฐานการกระท าอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิของต่างประเทศ 

 

3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นต้นแบบของแนวคิดในเร่ืองการให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการฟอก

เงินขึน้ในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ซึง่กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินมี 3 ฉบบัดงันี ้13  

1) Federal Crimes and Criminal Procedure ซึง่มีสาระสําคญัดงันี ้

(1) การกระทําหรือพยายามกระทําการ สนับสนุนหรือช่วยเหลือในการ

กระทําความผิดเก่ียวกับการเงิน ปกปิดซ่อนเร้นการกระทําความผิด หลีกเล่ียงไม่รายงานการโอน

เงิน มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเท่าของมลูคา่ของทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องสดุแต่

จํานวนไหนจะมากกวา่ หรือจําคกุไมเ่กิน 20 ปี หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

(2) การกระทําหรือพยายามนําเข้าหรือนําออกไปซึ่งตราสารหรือเอกสารทาง

การเงิน(monetary instrument) เช่น เงินตราของตา่งประเทศ เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ตัว๋เงิน ตัว๋

สญัญาใช้เงิน เป็นต้น มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเท่าของมลูคา่นัน้สดุแต่

จํานวนไหนจะสงูกวา่กนั หรือจําคกุไมเ่กิน 20 ปี หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

(3) ผู้กระทําความผิดทัง้ 2 กรณีดงัท่ีกล่าวมานีต้้องรับผิดทางแพ่งไม่เกิน

มลูคา่ของทรัพย์สินนัน้หรือไมเ่กิน 10,000 เหรียญสหรัฐ 

 

2) Bank Secrecy Act 1970 (BSA) 

กฎหมายนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการพิสจูน์ทราบแหล่งท่ีมาของเงิน ปริมาณเงิน และ

ความเคล่ือนไหวของกระแสการเงินท่ีนําเข้าหรือออกนอกประเทศหรือท่ีฝากไว้ในธนาคารหรือ

สถาบันการเงินเพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถตรวจสอบและสืบสวนผู้ กระทําการฝ่าฝืน
                                                           

13 วีระพงษ์ บญุโญภาส, กฎหมายป้องกนัปราบปรามการฟอกเงิน: ศกึษากรณี “ความผิดมลูฐาน”ของประเทศสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย, วารสารกฎหมาย ปีที่20,3 (กรกฎาคม,2544), หน้า 68-77. 
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กฎหมายได้โดยมิต้องอาศยัข้อมลูจากธนาคารตา่งประเทศ เน่ืองจากในหลายประเทศมีกฎหมาย

คุ้มครองความลบัธนาคารท่ีถือว่าข้อมลูของธนาคารเป็นความลบัไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูในบญัชี

ของลกูค้าได้ การเปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าถือเป็นความผิดทางอาญา  

ด้วยเหตนีุเ้จ้าหน้าท่ีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารต่างประเทศใน

การสืบสวนพฤติการณ์ผู้ ฝ่าฝืนกฎหมาย ดงันัน้ Bank Secrecy Act 1970 (BSA) จึงถกูบญัญัติขึน้

เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการตดิตามการฝากเงินผา่นทางสถาบนัการเงิน ซึง่มีสาระสําคญัดงันี ้

(1) กําหนดให้สถาบนัการเงินต้องรู้จกัลกูค้าท่ีมาติดตอ่ทําธุรกรรมผ่านสถาบนัการเงิน

โดยลูกค้าต้องแสดงตนและท่ีอยู่จริง ไม่อนุญาตให้มีการเปิดบญัชีโดยมีการใช้ช่ือปลอมหรือใช้

นามแฝง 

(2) กําหนดให้สถาบนัการเงินจดัทําและเก็บรักษาบนัทึกข้อมลูทางการเงินไว้เป็นเวลา

5ปีตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนด 

(3) กําหนดให้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินรวมทัง้บุคคลธรรมดารายงานข้อมูลทาง

การเงินประเภทตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานของรัฐ และมีบทกําหนดโทษแก่ผู้ ฝ่าฝืนกฎหมายทัง้ทางแพ่งและ

ทางอาญาจากสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนีอ้าจกล่าวได้ว่าเป็นความผิด มูลฐานเก่ียวกับ

ความลบัของธนาคารโดยเฉพาะ และการท่ีรัฐตรากฎหมายฉบบันีก็้เพ่ือเป็นการคุ้มครอง ตรวจสอบ

การฝากเงินยงัสถาบนัการเงิน พร้อมทัง้กําหนดบทลงโทษทัง้ทางแพ่งและทางอาญาเพ่ือช่วยเหลือ

เจ้าพนกังานท่ีเก่ียวข้องในการสกดักัน้และสืบสวนเก่ียวกบัเร่ืองความลบัของธนาคาร 

 

3) Money Laundering Control Act 1986 (MLCA) 

กฎหมายฉบบันีไ้ด้บญัญัติไว้ใน 18U.S.C (18 United State Code) ได้กําหนดห้าม

การกระทําเก่ียวข้องกับการฟอกเงินในลกัษณะกว้าง ๆ ของการโอนเงินท่ีได้มาจากการประกอบ

อาชญากรรม โดยผู้ กระทํานัน้ต้องมีเจตนาท่ีจะสนับสนุนการกระทําท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  

(Specified Unlawful Activity) หรือรู้ว่าการโอนเงินนัน้ได้กระทําไปโดยมีเจตนาท่ีจะปกปิด

แหลง่ท่ีมาหรือเจ้าของเงิน หรือการควบคมุเงิน หรือหลบเล่ียงรายงานการโอนเงิน กฎหมายดงักล่าว

เน้นท่ีเจตนาของผู้ กระทําความผิด ทัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรา 1956 (a) (1) จึงเห็นได้ว่า ผู้ ท่ีจะกระทํา
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ความผิดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา  

จะต้องมีการกระทําตามท่ีบญัญัติไว้ใน 18U.S.C. มาตรา 1956 เช่น กระทําการโอนเงินโดยรู้อยู่

แล้ววา่เป็นเงินท่ีได้มาจากการกระทําอนัมิชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําอนัมิชอบด้วยกฎหมาย

นี ้ ถือได้ว่าเป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งได้บญัญัติไว้

กว้าง ๆ และมีมาตรา 1956 (C) (7) ได้ให้คําจํากดัความไว้พร้อมกบัระบฐุานความผิดตา่ง ๆ ไว้ ซึ่ง

ถือว่าเป็นความผิดมูลฐาน   เม่ือพิจารณากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ

สหรัฐอเมริกานัน้ จะเห็นได้วา่การกําหนดความผิดมลูฐานเป็นการกําหนดอย่างกว้างขวางมาก การ

กระทําอนัเป็นโจรสลดัเป็นการกระทําความผิดท่ีมีความรุนแรง กระทบต่อเศรษฐกิจเป็นความผิด

ตาม18U.S.C. มาตรา 1651 และมาตรา 1652 จึงเป็นความผิดท่ีอยู่ในข่ายเป็นความผิดมลูฐาน

บทบญัญตัมิาตรา 1956 (C) (7) นัน้เอง 

 

3.3.2 ประเทศฟิลิปปินส์ 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ (Anti-Money Laundering Act of 2001) มีขึน้เพ่ือจดุประสงค์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินในกิจการท่ีผิดกฎหมายทุกชนิดและป้องกันมิให้มีการฟอกเงินในสถาบนั

การเงินในประเทศฟิลิปปินส์ กฎหมายฉบบันีกํ้าหนดฐานความผิดไว้ 14 ฐานความผิด14คือ 

                                                           
14Anti-Money Laundering Act of 2001. Sec. 3. Definitions. 

 (i) "Unlawful activity" refers to any act or omission or series or combination thereof involving or having relation to the 
following:  

(1) Kidnapping for ransom under Article 267 of Act No. 3815, otherwise known as the Revised Penal Code, as 
amended;  
(2) Sections 3, 4, 5, 7, 8 and 9 of Article Two of Republic Act No. 6425, as amended, otherwise known as the 
Dangerous Drugs Act of 1972;  
(3) Section 3 paragraphs B, C, E, G, H and I of Republic Act No. 3019, as amended, otherwise known as the Anti-
Graft and Corrupt Practices Act;  
(4) Plunder under Republic Act No. 7080, as amended;  
(5) Robbery and extortion under Articles 294, 295, 296, 299, 300, 301 and 302 of the Revised Penal Code, as 
amended;  
(6) Jueteng and Masiao punished as illegal gambling under Presidential Decree No. 1602;  
(7) Piracy on the high seas under the Revised Penal Code, as amended and Presidential Decree No. 532;  
(8) Qualified theft under Article 310 of the Revised Penal Code, as amended;  
(9) Swindling under Article 315 of the Revised Penal Code, as amended;  

http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno6425.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno3019.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno3019.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno7080.htm
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
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1.ความผิดเก่ียวกบัการลกัพาตวั 

2.ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

3.ความผิดเก่ียวกบัการรับสินบน 

4.ความผิดเก่ียวกบัการเรียกสินบน 

5.ความผิดเก่ียวกบัการลกัทรัพย์, กรรโชก 

6.ความผิดเก่ียวกบัการพนนั 

7.ความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัเป็นโจรสลดั 

8.ความผิดเก่ียวกบัการโจรกรรมรุนแรง 

9.ความผิดเก่ียวกบัการฉ้อโกงประชาชน 

10.ความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบขนของผิดกฎหมาย 

11.ความผิดเก่ียวกบัการทจุริตภายใต้กฎหมายวา่ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

12.ความผิดเก่ียวกบัสลดัอากาศ การวางเพลิง การฆาตกรรม 

13.ความผิดเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 

14.ความผิดรุนแรงท่ีมีบทลงโทษตามกฎหมายของตา่งประเทศ 

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นัน้สว่นใหญ่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ

ฟิลิปปินส์และอาชญากรรมทางการเงินโดยมีความผิดมลูฐาน  14 ฐานความผิด ส่วนประเทศไทย

                                                                                                                                                                        

(10) Smuggling under Republic Act Nos. 455 and 1937;  
(11) Violations under Republic Act No. 8792, otherwise known as the Electronic Commerce Act of 2000;  
(12) Hijacking and other violations under Republic Act No. 6235; destructive arson and murder, as defined under 
the Revised Penal Code, as amended, including those perpetrated by terrorists against non-combatant persons 
and similar targets; 
(13) Fraudulent practices and other violations under Republic Act No. 8799, otherwise known as the Securities 
Regulation Code of 2000;  
(14) Felonies or offenses of a similar nature that are punishable under the penal laws of other countries. 

 

http://www.chanrobles.com/republicactno8792.htm
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippines.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno8799.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno8799.htm
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ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเดิมมี 9 ความผิดมลูฐานและได้เพิ่ม

อยูใ่นฉบบัใหมอี่ก 12 มลูฐานความผิดซึ่งกําหนดให้การกระทําอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐาน

เชน่เดียวกบักฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์  

 

3.3.3 ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 2 ฉบบั

คือ 

1) Anti-Money Laundering Act 2001 

กฎหมายฉบบันีไ้ด้กําหนดความผิดมูลฐานไว้มากกว่า 100 ฐานความผิดอนัได้แก่

ความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น , ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ

ธนาคารและสถาบนัการเงิน, ความผิดตามกฎหมายการพนัน, ความผิดตามกฎหมายเด็ก, 

ความผิดตามกฎหมายบริษัท, ความผิดตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ, ความผิดตามกฎหมายวตัถรุะเบิด

และอาวุธ,ความผิดตามกฎหมายศุลกากร, ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด, ความผิดตาม

กฎหมายเก่ียวกบัระเบิด, ความผิดตามกฎหมายอาวธุปืน, ความผิดตามกฎหมายอตุสาหกรรม, 

ความผิดตามกฎหมายประกันภัย, ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการลกัพาตวั, ความผิดตาม

กฎหมายเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา, ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา, ความผิดตาม

กฎหมายความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม15เป็นต้น นอกจากนีก้ฎหมายฉบบัดงักล่าวยงัมี

บทลงโทษท่ีรุนแรงและสนบัสนนุอํานาจการทํางานของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปราบปรามการฟอกเงินอย่าง

กว้างขวางโดยการให้อํานาจเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปค้นหรือจบักุมดําเนินคดีในท่ีเกิดเหตไุด้โดยไม่

ต้องอาศยัหมายค้น และเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจพงัประตท่ีูรโหฐานเพ่ือเข้าไปหาพยานหลกัฐานในการ

ดําเนินคดีได้ถ้าจําเป็น ซึ่งกฎหมายฉบบัดงักล่าวถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีมีบทบงัคบัท่ีรุนแรงส่งผล

กระทบตอ่ประชาชนและขดัตอ่สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก  แตท่ัง้นีก็้เพ่ือประโยชน์ใน

การปราบปรามการฟอกเงินในประเทศมาเลเซียเอง 

                                                           
15 Anti-Money Laundering Act 2001, Second Schedule. 
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2) Anti Money Laundering Bill 2001 

กฎหมายฉบับนีเ้ป็นกฎหมายท่ีใช้ในการปราบปรามการฟอกเงินรวมทัง้สถาบัน

การเงินนอกระบบท่ีอยู่ภายใต้ Labuan Offshore Financial Service Authority Act 1996 และได้

กําหนดฐานความผิดในการกระทําการฟอกเงินไว้กว่า 119 ฐานความผิด นอกจากนีก้ฎหมาย

ดงักลา่วยงัได้ก่อตัง้หน่วยงานขึน้มาเพ่ือทําหน้าท่ีรับรายงานธุรกรรมทางการเงินหรือข้อมลูเก่ียวกบั

การฟอกเงินท่ีเรียกว่า Financial Intelligence Unit (FIU) และมีการให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีในการ

สืบสวนสอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินไว้อย่างกว้างขวาง  โดยสามารถค้นหรือเข้าไปแสวงหา

พยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินคดีได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น  มีการตัง้หน่วยงาน 

LabuanOffshore Financial Service Authurity (LOFSA) ขึน้เพ่ือรับผิดชอบดแูลการทํางานของ

สถาบนัการเงินนอกระบบท่ีมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกโดยมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายควบคุมการ

ดําเนินงานในสถาบนัการเงินและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

เป็นหนว่ยงานรับจดทะเบียนธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ เป็นหน่วยงานใช้บงัคบักฎหมาย

และเป็นหนว่ยงานสง่เสริมการลงทนุด้วย 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

มาเลเซียนัน้ได้กําหนดฐานความผิดไว้มากมาย แม้ประเทศมาเลเซียจะยงัไมมี่กฎหมายเก่ียวกบัการ

กระทําอนัเป็นโจรสลดัโดยเฉพาะแยกออกมาอีกฉบบัอย่างกฎหมายของประเทศไทย แต่การกระ

การอันเป็นโจรสลัดนัน้ถือเป็นความผิดอาญาท่ีมีโทษร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศมาเลเซีย อีกทัง้ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของมาเลเซียก็ได้

กําหนดให้ความผิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

จึงทําให้ความผิดการกระทําอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดมูลฐานเช่นกันโดยปริยาย นอกจากนี ้

กฎหมายของประเทศมาเลเซียยังได้กําหนดแนวทางในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีในการสืบสวน

สอบสวนและดําเนินคดีเก่ียวกบัการฟอกเงินไว้อย่างละเอียดและมีบทลงโทษการฝ่าฝืนบทบญัญัติ

ท่ีรุนแรง16 

                                                           
16 ณฐัวิภา บริสทุธิชยั,  “พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กบัความผิดมลูฐานเก่ียวกบัการ

ฉ้อโกงประชาชน: ศกึษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางานเพ่ือไปทํางานในตา่งประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2547), หน้า 100. 
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จากการพิจารณาความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วนัน้อาจสรุปได้ว่าวิธีในการกําหนด

ความผิดมลูฐานของประเทศตา่ง ๆ นัน้อาจแบง่ได้เป็น 2 วิธี วิธีแรกระบฐุานความผิดมลูฐานลงใน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศ

มาเลเซีย, ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศอิสราเอล ประเทศจอร์แดน และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น วิธีท่ีสองคือไม่ระบุฐานความผิดแต่แต่จะกล่าวโดยรวมอย่างกว้างๆ 

ครอบคลมุความผิดหลายประเภทท่ีมีโทษจําคกุ เช่น ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศไต้หวนั ประเทศ

นิวซีแลนด์ และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

 

3.4  สาระส าคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 3.4.1  การก าหนดให้การฟอกเงนิเป็นความผิดอาญา 

 การฟอกเงินเป็นปัญหาสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจาก

ทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทําความผิดมูลฐานมีมลูคา่มหาศาลซึ่งหากปล่อยให้มีการกระทําท่ี

เป็นการฟอกเงินเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบงัคบัใช้กฎหมายในการปราบปราม

การกระทําความผิดมลูฐาน เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการฟอกเงินเกิดขึน้จึงจําเป็นต้องมี

การกําหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาซึ่งตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน พ .ศ. 2542 ได้บญัญตักิารกระทําความผิดท่ีมีลกัษณะเป็นการฟอกเงินดงันี ้

มาตรา 5 “ผู้ใด 

(1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิดเพ่ือซุกซ่อน

หรือปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินนัน้ หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลงัการกระทํา

ความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมลูฐาน หรือ 

(2) กระทําด้วยประการใดๆเพ่ือปกปิดหรืออําพรางลกัษณะท่ีแท้จริงการได้มา แหล่ง

ท่ีตัง้ การจําหนา่ย การโอน การได้สิทธิใดๆซึง่ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิด 

ผู้นัน้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน” 
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 สําหรับบทลงโทษผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินนัน้พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้บญัญตัโิทษไว้ดงันี ้

มาตรา 60 ได้บญัญตัใิห้ผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจําคกุตัง้แต่ 1 ปี 

ถึง 10 ปี หรือปรับตัง้แต ่20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

มาตรา 61 กรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษปรับตัง้แต่ 

200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หากเป็นการกระทําความผิดโดยกรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคล

ใดซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิคุคลดงักลา่วนัน้ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แต่ 1 ปี ถึง 10 ปี 

หรือปรับตัง้แต2่0,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วน

ในการกระทําความผิดของนิตบิคุคลนัน้ 

 

3.4.2  มาตรการริบทรัพย์สิน 

นอกจากมาตรการในการลงโทษทางอาญาแล้ว กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินยงัมีมาตรการท่ีสําคญัอีกอยา่งคือมาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งคือการยึดหรืออายดัทรัพย์สินท่ี

เก่ียวข้องกบัการกระทําความผิดท่ีเป็นความผิดมลูฐานไมว่า่ทรัพย์สินนัน้จะมีการจําหน่าย จ่าย โอน

หรือเปล่ียนสภาพไปก่ีครัง้ก็ตาม มาตรการริบทรัพย์สินทางแพง่นี ้ตา่งจากมาตรการริบทรัพย์สินทาง

อาญาคือ ในการริบทรัพย์สินทางอาญานัน้ จะริบได้ก็ต่อเม่ือมีการฟ้องจําเลยเป็นความผิดอาญา

และศาลต้องพิพากษาวา่จะเลยมีความผิดจงึจะริบทรัพย์สินนัน้ได้ ซึง่ภาระการพิสจูน์ตกอยู่แก่โจทก์

ท่ีจะต้องพิสูจน์ให้สิน้ข้อสงสยัว่าจําเลยได้กระทําความผิดจริง และทรัพย์สินนัน้เก่ียวข้องกับการ

กระทําความผิด แต่การริบทรัพย์ทางแพ่งนัน้โจทก์เพียงพิสูจน์ให้เข้าเง่ือนไขของกฎหมายว่า

ทรัพย์สินท่ีได้มา เป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัการกระทําความผิดหรือได้มาจากการกระทําความผิด  

เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือเคยเก่ียวข้องกบัผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่และ 

ทรัพย์สินท่ีตรวจพบมีจํานวนมากเกินกว่าฐานะท่ีเคยมีหรืออาจมีได้ หากโจทก์พิสูจน์เข้าเง่ือนไข

ดงักล่าวแล้ว ก็เป็นหน้าท่ีของจําเลยท่ีจะต้องนําสืบพิสจูน์ว่าทรัพย์สินนัน้  ๆ ไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีได้มา

จากการกระทําความผิดหรือเก่ียวข้องกบัการกระทําความผิด หากพิสจูน์ไม่ได้ศาลก็จะมีคําสัง่ให้ริบ

ทรัพย์สินนัน้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่คํานึงว่าผู้กระทําความผิดจะได้รับโทษในทางอาญาหรือไม ่
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การนํามาตรการริบทรัพย์ทางแพ่งมาใช้เป็นการทําลายระบบเศรษฐกิจของอาชญากรไม่ให้นําเงิน

นัน้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตอนัเป็นการตดัแรงจงูใจในการกระทําความผิดท่ีจะเกิดขึน้ 

นอกจากนีก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินยงัได้กําหนดให้มีการนํามาตรการริบ

ทรัพย์สินทางแพ่งไปใช้ควบคูก่บัการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได้ตามาตรา 58 ซึ่งมีสาระสําคญั

คือ กรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถดําเนินการตาม

กฎหมายอ่ืนได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดําเนินการกับทรัพย์สินนัน้ตามกฎหมายดังกล่าว หรือ

ดําเนินการตามกฎหมายดงักล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผลหรือการดําเนินการตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดําเนินการกบัทรัพย์สิน

ตอ่ไปตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งบทบญัญัติดงักล่าวเป็นการแก้ไขปัญหา

ความซํา้ซ้อนของกฎหมายเก่ียวกับการริบทรัพย์สินและเป็นการส่งเสริมให้มาตรการริบทรัพย์สิน

ทางแพง่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

3.4.3  การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดนิ 

 พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคแรกวาง

หลกัวา่ 

มาตรา 49 ภายใต้บงัคบัมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐานเป็นท่ีเช่ือได้ว่า

ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิด ให้เลขาธิการส่งเร่ืองให้พนกังานอยัการ

พิจารณาเพ่ือย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสัง่ให้ทรัพย์สินนัน้ตกเป็นของแผน่ดนิโดยเร็ว 

จะเห็นได้ว่าการท่ีพนกังานอยัการจะย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสัง่ให้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการ

กระทําความผิดตกเป็นของแผน่ดนิอาจมีได้ 2 กรณี17
 คือ 

กรณีท่ีหนึ่ง ในการตรวจสอบรายงานและข้อมลูเก่ียวกบัการทําธุรกรรม  หากมีเหตอุนั

ควรเช่ือได้ว่ามีการโอน จําหน่าย ยกัย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบั

การกระทําความผิด และคณะกรรมการธุรกรรมสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมี

                                                           
17 สีหนาท ประยรูรัตน์, คําอธิบายพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542, หน้า 153-154. 
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กําหนดเวลาไม่เกินเก้าสิบวนัตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง กรณีนีใ้ห้เลขาธิการส่งเร่ืองให้พนกังาน

อยัการพิจารณาย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสัง่ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินภายในกําหนดเวลาท่ียึด

หรืออายดัไว้ 

กรณีท่ีสอง เป็นกรณีท่ีไม่มีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่ามีการโอน จําหน่าย ยกัย้าย ปกปิดหรือ

ซ่อนเร้นทรัพย์สินใดท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิด และคณะกรรมการธุรกรรมไม่ได้

สัง่ให้ยดึหรืออายดัทรัพย์สินนัน้ไว้ชัว่คราวตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และจากการตรวจสอบรายงาน

และข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม การตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิด ปรากฏว่ามีหลกัฐานเป็นท่ีเช่ือได้ว่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทํา

ความผิด เลขาธิการจะสง่เร่ืองให้พนกังานอยัการย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสัง่ให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผน่ดนิตอ่ไป การย่ืนคําร้องของพนกังานอยัการขอให้ศาลมีคําสัง่ให้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการกระทํา

ความผิดตกเป็นของแผ่นดินในกรณีนีจ้ึงเป็นกรณีท่ีไม่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวตาม

มาตรา 48 วรรคหนึง่ 

 

จากกรณีทีได้ศึกษาความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดในบทท่ี 2 และ

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและตา่งประเทศในบทนีแ้ล้ว เห็นได้

ว่าในท่ีสุดก็มีการกําหนดให้การกระทําอันเป็นโจรสลดัตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ

กระทําอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือ

นํามาตรการตามกฎหมายมาใช้บังคับ อย่างไรก็ตามเน่ืองด้วยยังไม่มีแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบและอปุสรรคเกิดขึน้ จงึควรศกึษาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ปัญหาและอปุสรรครวมทัง้

แนวทางในการปฏิบตั ิซึง่จะได้ทําการศกึษาและวิเคราะห์ในบทถดัไป 



บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

กับความผิดมูลฐานการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

  

 จากการศกึษาถึงการกระท าอนัเป็นโจรสลดัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในบทท่ี 2 และกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทยและตา่งประเทศในบทท่ี 3 ไปแล้วนัน้ ในบทนีจ้ะ

ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการกระท าอนัเป็นโจรสลัด วิเคราะห์ถึงความเก่ียวพันกันระหว่างการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดักบัการฟอกเงิน วิเคราะห์ความเหมาะสมและความจ าเป็นในการบญัญัติให้

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐานตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทัง้วิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้

จากการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดมูลฐานการกระท าอนั

เป็นโจรสลดั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาตรการตามกฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กบัความผิดมลูฐานการกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้ดงักล่าวอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.1 กรณีศึกษาการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

 การกระท าอันเป็นโจรสลัดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของโลก โดยเฉพาะปัญหาท่ี

เกิดขึน้บริเวณชายฝ่ังโซมาเลียและอ่าวเอเดน บริเวณดงักล่าวกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีอนัตรายท่ีสดุในโลก

เน่ืองจากมีการก่อเหตุกระท าการอันเป็นโจรสลัดเกิดขึน้บ่อยครัง้ เกิดความเสียหายทัง้ทางด้าน

การเงินและทรัพย์สินและความเสียหายต่อการขนส่งทางทะเลคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ระบบ

เศรษฐกิจได้รับการกระทบกระเทือน จากรายงานของคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการ

ทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering หรือ 

FATF) ได้ศึกษาและท าการรวบรวมข้อมูลการกระท าการอนัเป็นโจรสลัดท่ีเก่ียวข้องกับโซมาเลีย 

โจรสลดัท่ีปฏิบตัิการในอ่าวเอเดน, มหาสมุทรอินเดียและทะเลอาหรับ รวมถึงเหตกุารณ์โจรสลดั
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เพ่ือเรียกค่าไถ่ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณอ่ืน เช่น โจรสลดัเม็กซิกันกระท าการปล้นในทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ใน

พืน้ท่ีชายแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก เป็นต้น เรือท่ีถกูปล้นโดยโจรสลดั

โซมาเลียมีทกุขนาดไลไ่ปตัง้แตเ่รือขนาดเล็ก หรือเรือใบขนาด 38 ฟตุ จนถึงเรือขนาดใหญ่ หรือ "เรือ

บรรทกุน า้มนัขนาดพิเศษ" เป็นเรือล าท่ีใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีเคยถกูโจรสลดัปล้นและเรียกคา่ไถ่  โดยคา่ไถ่

ท่ีมีการเรียกร้องโดยกลุ่มโจรสลดันัน้ เป็นจ านวนเงินตัง้แต่ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจนถึง 35 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีตวัประกันส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตวัหลงัอย่างปลอดภัยหลงัจากมี

การจ่ายค่าไถ่ มีเพียงอย่างน้อย 5 ชีวิตท่ีถกูฆ่าตายในขณะท่ีถกูจบัตวัไว้เพ่ือเรียกคา่ไถ่  การช าระ

ค่าไถ่จ าเป็นการช าระโดยวิธี Airdrop (โดดล่ม) หรือทิง้เงินค่าไถ่จากเคร่ืองบินด้วยร่มชูชีพ เป็น

วิธีการส่งมอบคา่ไถ่ท่ีโจรสลดันิยมใช้วิธีหนึ่ง นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าการช าระเงินค่าไถ่

ถกูโอนผา่นธนาคารตวักลางและระบบการโอนเงินทางเลือกอีกด้วย จากการรายงานของ FATF1 ได้

ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาของเหตุการณ์การกระท าอันเป็นโจรสลัดเพ่ือเรียกค่าไถ่ ตัวอย่าง

ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีศกึษาท่ี 1:เรือพาณิชย์ เดนิก้า ไว้ท์  

การการกระท าอนัเป็นโจรสลดัต่อเรือท่ีจดทะเบียนและใช้ธงเดนมาร์ก  "เดนิก้า ไว้ท์" ได้

เกิดขึน้นอกชายฝ่ังโซมาเลียเมื่อวนัท่ี  2 มิถุนายน 2550 กระบวนการท่ีตามมาเพื่อเจรจาเรียกค่า

ไถ่เร่ิมด้วยการติดต่อทางโทรศพัท์จากโจรสลดัไปยงัเจ้าของเรือ  เอช. โฟลเมอร์ มีการเรียกร้องค่า

ไถ่จ านวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต ารวจเดนมาร์กได้รับแจ้งแต่เร่ิมต้นและเจ้าของเรือได้

เจรจาทางโทรศพัท์ใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือน เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2550 เจ้าของเรือยงัจ้างให้

บริษัทเอกชนเป็นตวัแทนในการเจรจา นอกจากนีส้ านกังานต ารวจแห่งชาติเดนมาร์กยงัได้ติดต่อ

ส านกังานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา  (เอฟบีไอ) เพื่อขอความช่วยเหลืออีกด้วย เมื่อเสร็จ

สิน้การเจรจาเร่ืองค่าไถ่ หน่วยงานข่าวกรองของเดนมาร์กซึ่งร่วมมือกับเอฟบีไอ ได้จดัเตรียมการ
                                                           

1 FATF Report : Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom,July 2011 หน้า 10 [ออนไลน์] 
แหลง่ที่มา  : http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20
ransom.pdf 
 
 
 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf
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รับเงินสดจ านวนมากจากธนาคารในสหรัฐ ซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าได้มีการรายงานไปยงัเครือข่าย

บงัคบัใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงิน  (FINCEN) หรือหน่วยข่าวกรองทางการเงินของ

สหรัฐด้วยหรือไม่ บริษัทประกันแห่งหนึ่งได้รับประกันเรือ  เดนิก้า ไว้ท์ และบริษัทประกันแห่งนัน้

ได้จ่ายเงินสดจ านวนดงักล่าวซึ่งถูกใช้เป็นค่าไถ่  ทางการสหรัฐจดัหาเลขอนุกรมของธนบตัรท่ีใช้

ช าระเป็นค่าไถ่ให้แก่หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายของเดนมาร์ก  และได้บนัทึกตวัเลขดงักล่าวไว้

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย อย่างไรก็ตาม หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเดนมาร์กไม่เคยได้รับ

เลขอนุกรมของเงินที่ช าระเป็นค่าไถ่มีการจดัเตรียมโอนเงินสดจ านวนดงักล่าวจากสหรัฐไปยงั

เดนมาร์ก จึงท าให้ไม่ทราบว่าการส าแดงเงินสดถูกจดัท าเมื่อเงินทุนมาถึงยงัเดนมาร์กหรือไม่  ซึ่ง

เอกสารนีจ้ะเป็นประโยชน์กับทัง้เจ้าพนกังานศลุกากรของเดนมาร์กและหน่วยข่าวกรองทาง

การเงินของเดนมาร์ก 

หลงัจากการเจรจาหลายครัง้  ในท่ีสุดค่าไถ่ได้ถูกช าระเป็นเงินจ านวน  723,000 ดอลลาร์

สหรัฐ คร่ึงหนึ่งถูกช าระเป็นธนบตัรใบละ  100 ดอลลาร์สหรัฐ และท่ีเหลือเป็นธนบตัรใบละ  50 

ดอลลาร์สหรัฐ เงินจ านวนดงักล่าวถูกส่งมอบโดยบริษัทซึ่งถูกจ้างเป็นการส่วนตวัให้แก่โจรสลดั

ท่ีโรงแรมในเมืองดไูบ  เมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2550 ซึ่งหลงัจากนัน้ไม่นานเรือล าดงักล่าวก็ถูก

ปล่อยออกมา ทางการเดนมาร์กไม่สามารถแกะรอยเงินได้ ณ ตอนนัน้  ทางการเดนมาร์กทราบดี

ว่า  ณ ตอนที่เงินถูกขนย้ายทางกายภาพออกจากดินแดนเดนมาร์กไปยงัเมืองดไูบ  ไม่มีการ

ส าแดงเงินสดปรากฏว่าได้ถูกจดัท าไว้  หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเดนมาร์กไม่สามารถให้

ข้อมูลเก่ียวกับหมายเลขอนุกรมของธนบตัรแก่หน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหพนัธรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ได้ เพราะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเดนมาร์กไม่มีตวัเลขเหล่านัน้  ไม่มีการแกะ

รอยเงินซึ่งถูกท าเคร่ืองหมายไว้ได้อีกเลย 

กรณีศึกษา 2 : เรือพาณิชย์ ซีอีซี ฟิวเจอร์ 

เรือ ซีอีซี ฟิวเจอร์ ซึ่งชกัธงบาฮาม่า ถูกกระท าการอนัเป็นโจรสลดัในวนัท่ี  7 พฤศจิกายน 

2551 นอกชายฝ่ังเยเมน ต่อมาโจรสลดัผู้ยึดเรือไว้ได้เดินเรือล าดงักล่าวไปยงัชายฝ่ังโซมาเลีย  

สองวนัหลงัจากยึดเรือได้ โจรสลดัน าผู้สมคบคิดขึน้มาบนเรือ ซึ่งได้แนะน าว่าเป็นนกัเจรจาชาว

โซมาเลียผู้พูดภาษาองักฤษได้  นกัเจรจาผู้ นีใ้ช้โทรศพัท์ผ่านดาวเทียมของเรือเพื่อติดต่อไปยงั  
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คลิปเปอร์ สามวนัต่อมา โจรสลดัโทรศพัท์ไปหาบริษัทสญัชาติเดนมาร์กท่ีจดัการเรือ  คลิปเปอร์ 

และเรียกร้องค่าไถ่ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แลกกับการปล่อยเรือล าดงักล่าวและลูกเรือ  การเจรจา

ระหว่างโจรสลดัและคนกลางท่ีกระท าการในนามของคลิปเปอร์ถูกกระท าผ่านโทรศพัท์และโทร

พิมพ์ การเจรจาด าเนินไปจนถึงวนัท่ี 13 มกราคม 2552 ซึ่งในระหว่างนัน้นกัเจรจาและคลิปเปอร์

ก าลงัติดต่อกันทางโทรศพัท์เกือบทุกวนัเพื่อหารือเร่ืองจ านวนเงินค่าไถ่  สวสัดิภาพของลูกเรือ

และเงื่อนไขการปล่อยตวั อย่างไรก็ตาม การเจรจาต่าง ๆ สะดดุลง ส่งผลให้ ประธานผู้บริหาร

ของคลิปเปอร์เข้าพูดคยุหารือเร่ืองค่าไถ่เองโดยตรงเพื่อให้การเจรจาด าเนินต่อไป  ในท่ีสุดเป็นท่ี

ตกลงกันว่า การช าระเงินต่างหาก  75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องถูกจดัท า หากผู้ เจรจาสามารถ

เกลีย้กล่อมให้โจรสลดัรับเงิน 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แลกกับการปล่อยเรือและลูกเรือดงักล่าว

ได้ ในที่สุดค่าไถ่ก็ถูกเจรจาให้อยู่ที่  1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินสดส าหรับค่าไถ่ได้ถูกถอนจาก

บญัชีของคลิปเปอร์ที ่ธนาคารแห่งหนึ ่งใดเดนมาร์ก  ธุรกรรมดงักล่าวสามารถเข้าข่ายการ

รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัไปยงัหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเดนมาร์กได้  แต่ก็ไม่มี

การรายงาน คลิปเปอร์ท าบนัทึกหมายเลขอนุกรรมของเงินค่าไถ่เพื่อช่วยในการแกะรอยเงินสด

เหล่านัน้ คลิปเปอร์วางแผนการขนส่งเงินสดไปทางอาการ  แต่ไม่เป็นที่ทราบได้มีการยื่นการ

ส าแดงเงินสดเมื่อเงินถูกขนส่งทางอากาศออกจากเดนมาร์กหรือไม่ ทางการเดนมาร์กทราบ

เก่ียวกับกระบวนการซึ่งการช าระค่าไถ่จะถูกกระท า 

ค่าไถ่ถูกขนส่งทางอากาศไปทิง้ลงในบริเวณท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าของอ่าวเอเดนเมื่อวนัท่ี  

14 มกราคม  2552 หวัหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของคลิปเปอร์ได้จดัการส่วนนีข้อง

กระบวนการจ่ายค่าไถ่ด้วยตนเอง  เรือและลูกเรือดงักล่าวถูกปล่อยในไม่นานหลงัจากค่าไถ่ถูก

หย่อนลงจากอากาศยาน  ทางการเดนมาร์กไม่สามารถแกะรอยเงินดงักล่าวได้หลงัจากมีการ

หย่อนลงจากอากาศยาน เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2552 โจรสลดัโซมาเลียชุดสุดท้ายสละเรือ  ซีอีซี 

ฟิวเจอร์ หลงัจากมีการปล่อยเรือ  คลิปเปอร์โอนเงินจ านวน  75,000 ดอลล่าร์สหรัฐผ่านทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บญัชีธนาคารที่ถูกระบุโดยผู้ เจรจา  บริษัทประกัน แชนนิ่ง ลูคสั และ 

หุ้นส่วน ในลอนดอนได้คมุครองการช าระเงินและชดใช้เงินคืนให้แก่คลิปเปอร์  หลงัเหตกุารณ์ 

เรือดงักล่าวถูกสิ่งไปยงัท่าเรือท่ีปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าท่ีสหรัฐได้ขึน้ไปบนเรือ  เมื่อนัน้คลิปเปอร์จึง
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แจ้งเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่ืองหมายเลขอนุกรมของเงินสด   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของคลิป

เปอร์ใช้เครือข่ายส่วนตวัของตนในการรายงานหมายเลขอนุกรมให้แก่สายในรัฐบาลเดนมาร์ก  

อย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเดนมาร์กไม่เคยได้รับข้อมูลนี  ้

จากแง่ของกรณีตวัอย่างทัง้สองนี  ้ทางการเดนมาร์กก าลงัอยู่ในกระบวนการเสริมความ

เข้มแข็งให้แก่วิธีการระดบัชาติ 

กรณีศึกษาท่ี 3 : เรือพาณิชย์ปอมเปย์ 

โจรสลดัโซมาเลียได้กระท าการอนัเป็นโจรสลดัต่อเรือปอมเปย์  สญัชาติเบลเยียมเมื่อวนัท่ี 

18 เมษายน 2552 มีรายงานว่ารัฐบาลเบลเยียมมีส่วนร่วมจากภายนอก  ในการเจรจาเพื่อให้

ปล่อยเรือปอมเปย์ รวมถึงการโทรศพัท์ประมาณ  160 ครัง้ ซึ่งในระหว่างนัน้มีการหารือเร่ืองค่า

ไถ่ ตามท่ีทางการเบลเยียมให้ข่าว  บริษัทประกันของเรือได้ช าระค่าไถ่ดงักล่าวไป ค่าไถ่ถูกช าระ

โดยการหย่อนเงินใกล้  ๆ  เรือล าดงักล่าว  หลงัจากนัน้ไม่นาน  เรือปอมเปย์และตวัประกันถูก

ปล่อยตวั ทางการเบลเยียมค้นพบในภายหลงัว่า  บุคคลผู้ท าการเจรจาในนามของโจรสลดัมี

ความเช่ือมโยงกับดไูบ 

ระหว่างการสอบสวน  ทางการเบลเยียมพบหมายเลขบญัชีและข้อมูลระบุตวัตนของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องในสหพนัธรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พวกเขายงัระบุดาวเทียมและโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและบญัชี  

เจ้าหน้าที่เชื่อว่า  หลงัจากการหย่อนเงินในทะเล  เงินนัน้ถูกย้ายไปยงัที่อยู่ในโซมาเลีย  และ

จากนัน้ไปยงัสหพนัธรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยธุรกรรมแบบ HAWALA 

กรณีศึกษาท่ี 4 : เรือพาณิชย์มาราธอน 

เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2552 โจรสลดัโซมาเลียได้ยึดเรือพาณิชย์มาราธอน  ซึ่งชกัธง

เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส  เป็นของบริษัท เวสเทิร์น มารีน ทรานสปอร์ต และถูกควบคมุโดยดตัช์ 

คาร์กาดอร์ อะมอนส์และบริษัท เรือล่องไปตามน่านน า้ในส่วนท่ีถูกเรียกว่า  “เส้นทางปลอดภัย” 

ซึ่งถูกควบคมุโดยกองเรือพนัธมิตร  ในเหตกุารณ์ครัง้นีล้ ูกเรือถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับ

บาดเจ็บสาหสัอีกหลายคนในระหว่างการบุกจีเ้รือ  บริษัทประกันของเจ้าของเรือได้จ้างตวักลาง
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ชาวองักฤษซึ่งได้เจรจากับโจรสลดัทางโทรศพัท์ผ่านดาวเทียม  หลงัมีการการจ่ายเงินค่าไถ่

จ านวน 1.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหย่อนเงินดงักล่าวลงทางอากาศท่ีย่ีสิบห้าไมล์นอกชายฝ่ัง

โซมาเลีย ซึ่งท าให้ต่อมาเรือและลูกเรือถูกปล่อยในวนัท่ี  23 มิถุนายน 2552 

 จากการรายงานของ FATF พบว่ากรณีการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัโดยโจรสลดัโซมาเลีย

เพ่ือเรียกค่าไถ่นัน้ เม่ือค่าไถ่ถูกช าระแล้วและต่อมาเงินสดได้เข้าไปยังประเทศโซมาเลีย “การ

ติดตามเงินนัน้” ก็กลายเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากไม่มีกลไกท่ีจะระบุรูปพรรณของแหล่งท่ีมาและ

ปลายทางของเงินทนุเหลา่นี ้และเน่ืองจากร่องรอยจะเร่ิมจาง  

 นอกจากกรณีศกึษาการกระท าอนัเป็นโจรสลดัโดยโจรสลดัโซมาเลียบริเวณชายฝ่ังประเทศ

โซมาเลียและอ่าวเอเดนแล้ว ยงัมีเหตกุารณ์การกระท าอนัเป็นโจรสลดัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุาตราท่ีเป็นบริเวณท่ีมีความเส่ียงกบัโจรสลดัสงู ตามกรณีศกึษาท่ี 

5-82 ซึง่มีการเรียกคา่ไถ่ในบางเหตกุารณ์ปรากฏดงันี ้

 กรณีศกึษาท่ี 5 : เรือ MV Sinar Kudus  

 เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เรือ MV Sinar Kudus สญัชาติอินโดนีเซียถกูปล้นโดยโจรสลดั

เรียกคา่ไถ่ ระหวา่งท่ีจอดทอดสมอท่ีนอกชายฝ่ังของเมือง Dumai ในจงัหวดั Riau บนเกาะสมุาตรา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยโจรสลดัได้เรียกร้องคา่ไถ่เป็นจ านวนเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

กรณีศกึษาท่ี 6 : เรือสินค้า Hanjin Tianjin   

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 เรือสินค้า Hanjin Tianjin สญัชาติปานามา เจ้าของเรือเป็นชาว

เกาหลีใต้ มีลกูเรือ 20 คน เป็นชาวเกาหลีใต้ 14 คน อินโดนีเซีย 6 คน ถกูโจรสลดัโจมตีบริเวณทาง

ทิศตะวนัออกของเกาะ Socotra ระยะ 250 ไมล์ ลูกเรือทัง้หมดเข้าไปรบในห้องนิรภัย ต่อมาเรือ 

ROKS Choi Young ได้ส่งชุดปฏิบตัิการพิเศษขึน้ตรวจสอบไม่พบโจรสลดับนเรือ จึงช่วยเหลือ

ลกูเรือออกจากห้องนิรภยั ลกูเรือทัง้หมดปลอดภยั 

กรณีศกึษาท่ี 7 : เรือสินค้า Rosalia D’Amaato   

                                                           
2
 ข่าวสมาคมเจ้าของเรือไทย, สรุปสถานการณ์ทางทะเล [ออนไลน์], 16 พฤษภาคม 2554. แหลง่ที่มา : 

http://www.thaishipowners.com/V2/shownews.php?id=317.  

http://www.thaishipowners.com/V2/shownews.php?id=317
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เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 เรือสินค้า Rosalia D’Amaato สญัชาติอิตาลี เจ้าของเป็นชาว

อิตาลี มีลูกเรือ 21 คน เป็นชาวฟิลิปปินส์ 15 คน ชาวอิตาลี 6 คน ถูกโจรสลดัปล้นยึด บริเวณทาง

ทิศตะวนัออกของเกาะ Socotra ระยะ 270 ไมล์  

กรณีศกึษาท่ี 8 : เรือถกูปล้นนอกชายฝ่ังประเทศอินโดนีเซีย 

เม่ือ 25 เม.ย. 54 ส านกังานเดินเรือระหว่างประเทศ (IMB) รายงานว่า มีเรือสินค้า 2 ล า ถกู

ปล้นนอกชายฝ่ังทางตะวนัตกของ Palua Mangkai ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะ 25 ไมล์ ขณะ

ก าลงัเดนิทางเข้าทา่เรือโดยโจรสลดั 7 คน พร้อมอาวธุมีด  

 

 จากตวัอย่างกรณีศึกษาเหตกุารณ์การกระท าอันเป็นโจรสลัดข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่าการ

กระท าการอนัเป็นโจรสลดัในปัจจุบนัโดยเฉพาะโจรสลดัโซมาเลียและโจรสลดัในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้มีการกระท าท่ีเป็นภัยคุมคามอย่างมาก มีวิธีการท่ีซับซ้อนยากแก่การป้องกันและ

ปราบปรามและมีเก่ียวข้องกบัจ านวนเงินมหาศาลซึง่จ านวนเงินเหลา่นีเ้องกลายเป็นมลูเหตจุงูใจให้

โจรสลัดกระท าการอันเป็นโจรสลัดและแนวโน้มการกระท าอันเป็นโจรมีแนวโน้มสูงขึน้รวมทัง้

จ านวนค่าไถ่ก็มีแนวโน้มสูงขึน้ตามไปด้วย ซึ่งจ านวนเงินมหาศาลท่ีโจรสลัดได้จากการกระท า

ความผิดเหล่านีจ้ะมีการน าไปฟอกเงินโดยการโอน ยกัย้าย ปกปิดแหล่งท่ีอยู่ของเงินท าให้ยากการ

แกะรอยเพ่ือติดตามเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความเก่ียวพนักันระหว่างการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดักบัการฟอกเงินในล าดบัตอ่ไป 

 

4.2 ความเก่ียวพันระหว่างการกระท าอันเป็นโจรสลัดกับการฟอกเงนิ 

 การกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นอาชญากรรมร้ายแรงท่ีให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง 

กลายเป็นอาชญากรรมทางการเงินท่ีมีเงินหมนุเวียนอยู่เป็นมลูคา่มหาศาล ในห้าปีท่ีผ่านมาจ านวน

เงินเฉล่ียจากเรียกร้องคา่ไถ่ส าหรับแลกกับการปล่อยเรือและลกูเรือท่ีถกูจบัเป็นประกนัแตล่ะล าได้

เพิ่มขึน้จาก 150,000 (ปี2005) เหรียญสหรัฐฯ ถึง 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปี2010)3  ซึ่งเงินคา่ไถ่

                                                           
3 The Economist, Piracy, no stopping them [Online], 3 February 2011. Available from : 
http://www.economist.com/node/18061574 
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นบัวนัยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงขึน้ นอกจากนีก้ารกระท าอนัเป็นโจรสลดัยงัเป็นการกระท าโดย

บคุคลหลายคนร่วมกันก่ออาชญากรรมร้ายแรงเพ่ือมุ่งประสงค์ผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทัง้มี

เป้าหมายและมีจุดประสงค์ท่ีแน่ชัดในการรวมตวักันเพ่ือเป็นโจรสลัด จึงเห็นได้ว่าโจรสลัดนัน้มี

ลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมประเภทหนึ่ง อีกด้วยซึ่งนับวันจะขยายใหญ่ขึน้ รวมทัง้ มี

วิวฒันาการท่ีสลบัซบัซ้อนมากยิ่งขัน้ เม่ือโจรสลดัได้กระท าการอนัเป็นโจรสลดั มีการปล้นเรือปล้น

สินค้าหรือทรัพย์สินในเรือ ยึดเรือแล้วอาจน าเรือไปขายต่อในราคาสูง หรือมีการเรียกค่าไถ่เป็น

จ านวนมหาศาล(ซึ่งส่วนมากเป็นการการช าระเงินในรูปของเงินสด) เพ่ือแลกกบัการปล่อยเรือและ

ตวัประกันซึ่งปรากฏตามกรณีศึกษาท่ีได้กล่าวถึงนัน้ การกระท าอนัเป็นโจรสลัดก่อให้เกิดรายได้

มหาศาลท่ีน าไปสูก่ารฟอกเงิน เงินและทรัพย์สินเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีได้มาจากการกระท าความผิด กลุ่ม

โจรสลดัย่อมเปล่ียนเงินหรือทรัพย์สินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้กลายเป็นเงินท่ีสะอาดโดยการน า

ทรัพย์สินและเงินจ านวนมหาศาลเหล่านีไ้ปฟอกเงินโดยแปรสภาพหรือโอนย้าย ปกปิดอ าพรางเพ่ือ

ไมใ่ห้มีการตดิตามทรัพย์สินหรือท่ีอยูข่องเงินได้ เปล่ียนจากทรัพย์สินหรือเงินท่ีผิดกฎหมายเป็นสิ่งท่ี

ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดท่ีกระท าการอันเป็นโจรสลัดเพ่ือเรียกค่าไถ่

โดยเฉพาะ ( Piracy for ransom) จากการศกึษาพบว่าเป้าหมายส าคัญของกลุ่มโจรสลดัคือกระท า

การอันเป็นโจรสลัดเรียกค่าไถ่จ านวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วน าไปฟอกเงินอย่างเป็น

กระบวนการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงน าไปประกอบธุรกิจอย่างอ่ืนและให้การ

สนบัสนนุองค์กรอาชญากรรมอ่ืนหรือรวมทัง้สนบัสนนุการก่อการร้ายอีกด้วย 
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รูปภาพ 1 : ตวัอยา่งวงจรการฟอกเงินจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

 ในปี ค.ศ. 2011 เดือนมิถุนายน คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน

เก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force หรือ FATF) ได้ท ารายงานเร่ือง องค์กรโจร

สลดัทางทะเลและการลกัพาตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่  (FATF Report : Organized Maritime Piracy and 

Related Kidnapping for Ransom, July 2011) ซึ่งท าการศกึษาถึงสถานการณ์การกระท าอนัเป็น

โจรสลดัในปัจจบุนั วิเคราะห์และตรวจสอบถึงการไหลเวียนของเงินคา่ไถ่ท่ีได้จากการกระท าอนัเป็น

โจรสลัด เพ่ือจะติดตามกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการกระท าผิดกฎหมายเหล่านี  ้จากรายงานของ 

FATF พบว่าเงินค่าไถ่ท่ีโจรสลัดได้มาเพ่ือแลกกับการปล่อยเรือและลูกเรือนัน้จะถูกน าไปใช้ผ่าน

หลายช่องทางทางการเงิน หรือน าไปซือ้อสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีอยู่ในต่างประเทศกระจาย

ในหลาย ๆ ประเทศเพ่ือให้ยากแก่การติดตาม สดัส่วนของจ านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าอนั

เป็นโจรสลัดเรียกค่าไถ่โดยเฉพาะโจรสลดัในโซมาเลียนัน้ พบว่าค่าไถ่ท่ีมีการช าระให้นัน้มี 40% 

ของเงินค่าไถ่ท่ีมีการโอนย้ายออกนอกประเทศโซมาเลีย จึงเห็นได้ว่าโจรสลดัโซมาเลียค่อนข้างมี

ศกัยภาพในการบริหารเงินและแสวงหาผลประโยชน์สืบเน่ืองจากเงินดงักล่าว โจรสลดัโซมาเลียมกั

มีเครือข่ายท่ีมีความซบัซ้อนรวมทัง้มีตวัแทนในการเจรจาตอ่รองเรียกค่าไถ่และมีเครือข่ายในการ

กระท าการอนัเป็นโจรสลดั 

ได้ทรัพย์สนิจากการกระท าความผิด เช่น
เรือ,สนิค้าหรือทรัพย์สนิอื่นในเรือ หรือ

เงินจาการเรียกคา่ไถ่ 

ฟอกเงิน 

ฟอกเงินแล้วน าเงินไปท าธุรกิจอยา่งอื่นหรือน า
กลบัมาเป็นต้นทนุในการกระท าอนัเป็นโจรสลดั เช่น 
ซือ้อาวธุ ซือ้เรือโจรสลดั รวมทัง้น าไปสนบัสนนุการ
กระท าความผิดอยา่งอื่น เช่น การก่อการร้าย 
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ฟอกเงินอยู่ทั่วโลก  จึงเห็นได้ว่าโจรสลัดมีความสามารถในการฟอกเงินอย่างมากซึ่งถือเป็นภัย

คุกคามเป็นการก่อการร้ายทางการเงินต่อโลก ตวัอย่างเช่นค่าไถ่จ านวนเงิน 238 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ท่ีมีการจ่ายให้ให้โจรสลดัโซมาเลียในปี 2010 ประมาณ 40% ของเงินดงักล่าวหรือคิดเป็น 

95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกส่งออกนอกประเทศโซมาเลีย ซึ่งน่ีคือจ านวนเงินท่ีส าคัญท่ีเป็น

เงินทนุท่ีผิดกฎหมายท่ีสามารถเข้าไปในระบบการเงินระหว่างประเทศท่ีอยูใ่นหลากหลายท่ีทัว่โลก4 

 

รูปภาพ 2: ตวัอย่างสดัสว่นการฟอกเงินโจรสลดัโซมาเลีย 

  เน่ืองด้วยการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นอาชญกรรมทางธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์ตอบแทนสูง

แตค่วามเส่ียงในการถกูจบักมุต ่า ท าให้อาชญากรทัว่โลกโดยเฉพาะอาชญากรโซมาเลียมีคา่นิยมว่า

การกระท าความผิดนีเ้ป็นการท าธุรกิจท่ีร ่ารวยอย่างหนึ่ง5 คนในประเทศโซมาเลียจึงหนัมายึดถือ

การกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นอาชีพ โจรสลัดโซมาเลียนัน้เม่ือท าการกระท าอันเป็นโจรสลัดใน

บริเวณชายฝ่ังโซมาเลีย อ่าวเอเดน และบริเวณอ่ืนแล้ว จะน าเงินและทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท า

                                                           
4 FATF Report : Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom,Page 10,July 2011. [online]  

Available from :  http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20
ransom.pdf 

5 Money Laundering for Somali Pirates is Good Business [online]  November 13, 2010.  Available from : 
:http://publicintelligence.net/money-laundering-for-somali-pirates-is-good-business/.  
 

ฟอกเงิน 

กระท าการอนัเป็นโจรสลดัของโจรสลดัโซมาเลยี 

โอนหรือโยกย้ายไปตา่งประเทศ 40%  ฟอกเงินในประเทศโซมาเลยี 60% 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf
http://publicintelligence.net/money-laundering-for-somali-pirates-is-good-business/
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ความผิดไปฟอกเงินทัง้ในประเทศโซมาเลียรวมทัง้ฟอกเงินในตา่งประเทศซึ่งก็คือท่ี รัฐดไูบ หนึ่งใน7 

รัฐแหง่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่ีเป็นศนูย์กลางทางเงินของโลกรวมทัง้น าไปฟอกเงินท่ีประเทศเคนย่า

ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านทางใต้ของประเทศโซมาเลีย ซึ่งสองแหล่งนีถื้อเป็นแหล่งส าคญัในการ

ฟอกเงินท่ีใหญ่ของโลกแหง่หนึง่ โดยการฟอกเงินนัน้จะกระท าโดยองค์กรอาชญากรรมท่ีมีอ านาจ มี

ความมัง่คงและเข็มแข็งอย่างมาก จากการรายงานข่าวของส านกัข่าว AFP ผู้ เช่ียวชาญแห่งสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์รายหนึ่งได้กล่าวว่าดไูบกลายเป็นแหล่งส าคญัท่ีกลุ่มโจรสลดัใช้เป็นถ่ินฐานในการ

ท าธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ดไูบเป็นเมืองท่ีพวกโจรสลดัใช้เป็นสถานท่ีฟอกเงินท่ีได้มาจากการเรียกค่า

ไถ่ ยิ่งไปกว่านัน้คือมีการจัดตัง้บริษัทอย่างเป็นทางการในการเจรจาเรียกร้องและรับช าระค่าไถ่ 

รวมทัง้รักษาความปลอดภยัของเงินจะถกูส่งหรือรับโอนมายงัดไูบ อย่างไรก็ดี ต ารวจอาวโุสแห่งรัฐ

ดไูบได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านีว้่าเงินจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดัในชายฝ่ังโซมาเลีย

และอา่วเอเดนไมไ่ด้มีการโอนย้ายมาฟอกเงินท่ีดไูบแตอ่ยา่งใด6  

 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่ารัฐทัง้เจ็ดรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รวมทัง้ดูไบ และประเทศเคนยากลายเป็นศูนย์กลางท่ีโจรสลัดทั่วโลกใช้เป็นสถานท่ีในการ

ด าเนินการทางการเงินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เพียงแตโ่จรสลดัเท่านัน้ยงัเป็นแหล่งฟอกเงินของ

อาชญากรรมอ่ืน ๆ ทัว่โลก อาทิเชน่ กรณีท่ีข้าราชการทจุริตในอฟักานิสถานและปากีสถาน 

 ประเทศเคนยาได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประเทศท่ีเป็นศนูย์รวมแห่งการฟอกเงินท่ีส าคญั 

การฟอกเงินท่ีเก่ียวข้องกับโจรสลัดโซมาเลียเป็นปัญหาท่ีส าคญัล าดับต้นท่ีควรได้รับการแก้ไข 

ระบบการทางเงินของประเทศเคนยามีเงินหมุนเวียนจากการฟอกเงินในแต่ละครัง้กว่า 100 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงจ านวนเงินท่ีไม่อาจประเมินมูลค่าได้จากกระบวนยาเสพย์ติดและเงินท่ี

เก่ียวข้องกบัโจรสลดัโซมาเลีย 

จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการกระท าอันเป็นโจรสลัดนัน้ เป็นอาชญากรรมท่ีให้

ผลตอบแทนสงูอย่างมาก ก่อให้เกิดเงินและทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นมลูคา่

มหาศาล จงึถกูน าไปผา่นกระบวนการฟอกเงิน โอนยกัย้ายปกปิดแหล่งท่ีมาของเงิน จึงวิเคราะห์ได้

อย่างชัดเจนว่าการกระท าอันเป็นโจรสลัดนัน้มีความเก่ียวพันกับการฟอกเงินอย่างมาก  เป็น

                                                           
6 เร่ืองเดียวกนั 
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อาชญากรรมท่ีก่อให้เกิดการฟอกเงิน การฟอกเงินและการกระท าอันเป็นโจรสลัดจึงเป็นปัญหา

ส าคญัท่ีนานาชาติทุกฝ่ายให้ควรตระหนกัและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามเป็น

อยา่งยิ่ง 

 อย่างไรก็ตาม จากการศกึษานัน้พบว่าหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยได้มีการบญัญัติให้

การการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดอาญาท่ีมีโทษรุนแรงและยงัถือเป็นความผิดสากลท่ีแต่

ละประเทศมีอ านาจลงโทษได้ซึ่งตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ระบุว่าหากรัฐใดสามารถ

ด าเนินการจบักมุการกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้ให้รัฐนัน้มีอ านาจด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดได้  

อีกทัง้การกระท าอันเป็นโจรสลดัยงัเป็นความผิดมูลฐานท่ี FATF ได้ก าหนดไว้และซึ่งในกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยก็ได้ก าหนดเพิ่มให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดั

เป็นความผิดมลูฐานแล้ว ซึง่เป็นการเหมาะสมหรือมีความจ าเป็นหรือไม่จะน ามาวิเคราะห์ในล าดบั

ตอ่ไป 

  

4.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมและความจ าเป็นในการก าหนดให้การกระท าอันเป็นโจร

สลัดเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

  

1) การกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กร

อาชญากรรม 

 การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดท่ีมีรูปแบบและวิธีการด าเนินการท่ีมีลกัษณะ

เป็นขบวนการหรือเป็นองค์กรอาชญากรรม โจรสลดัมีการรวมบคุคลหลายคนหรือหลายกลุ่มตัง้ตวั

เป็นโจรสลดั ซึ่งบางกลุ่มนัน้มีสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุนการกระท าอนัเป็นโจร

สลัดหลายร้อยคน โจรสลัดมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือกระท าการอันเป็นโจรสลัดให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวตัถอุย่างอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โจรสลดั

มีการประสานงานมีการวางแผนทัง้ก่อนและหลงัด าเนินงาน มีการแบง่หน้าท่ีกัน ซึ่งในอนสุญัญา

สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ท่ีจัดตัง้ในลักษณะองค์กร ได้ให้ค านิยาม

ความหมายของค าว่า “กลุ่มอาชญากรท่ีจัดตัง้ในลักษณะองค์กร” หมายถึงกลุ่มท่ีมีการจัด



106 
 

โครงสร้างของบุคคลสามคนหรือมากกว่าท่ีด ารงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและท่ีมีการประสานการ

ด าเนินงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการกระท าอาชญากรรมร้ายร้ายหนึ่งอย่างหรือมากกว่า 

หรือในการกระท าความผิดตามท่ีก าหนดไว้ในอนุสญัญาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน

หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่าง อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   และได้นิยามค าว่า 

“อาชญากรรมร้ายแรง” หมายถึงการกระท าท่ีเป็นความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการท าให้สญูเสีย

เสรีภาพขัน้สูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษท่ีรุนแรงกว่าได้ ซึ่งจากค านิยามข้างต้นนัน้

ผู้ เขียนเห็นว่า การกระท าอนัเป็นโจรสลดัมีลกัษณะเป็นกลุ่มอาชญากรท่ีจดัตัง้ในลกัษณะองค์กร

หรือองค์กรอาชญากรรม เพราะมีผู้กระท าความผิดจะต้องมีบุคคลตัง้แต่3 คนขึน้ไปหรือมากกว่า ท่ี

มีการประสานงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการกระท าอาชญากรรมร้ายแรง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ประโยชน์ทางการเงินหรือวตัถอุยา่งอ่ืน 

 

2) การกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง 

 การกระท าการอนัเป็นโจรสลดัในปัจจบุนัเป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ีสงู ก่อให้เกิดรายได้จ านวนมหาศาลซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัน าไปสู่การฟอกเงิน เงินท่ีได้จากการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดันีไ้ม่เพียงแตถ่กูน าไปฟอกเงินนัน้เท่านัน้ยงัถกูน าไปสร้างอิทธิพลหรืออ านาจ

ให้แก่ผู้กระท าความผิด มีการติดสินบนเจ้าพนกังานหรือนกัการเมือง ถูกน าไปประกอบธุรกิจและ

ถกูน าไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชญากรรมในครัง้ต่อไป ซึ่งกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินได้มุ่งเน้นการใช้มาตรการทางแพ่งท่ีจะด าเนินการกบัเงินหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการ

กระท าความผิดเพ่ือตดัวงจรเงินดงักล่าว ซึ่งผู้ เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากระท าอนัเป็นโจรสลดัมีเป็น

ความผิดท่ีมีผลประโยชน์ตอบแทนสูง ในเหตุการณ์แต่ละครัง้เหล่าโจรสลัดได้ทรัพย์สินจากการ

กระท าความผิดคดิเป็นมลูคา่หลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามท่ีกรณีศกึษาท่ีศกึษาตามข้างต้น  

 

3) การกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดที่สลับซับซ้อนและยากแก่การ

ปราบปราม 

ปัจจบุนัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดท่ีสลบัซบัซ้อนและยากแก่การป้องกนั

และปราบปราม รูปแบบ เทคนิค วิธีการและความร้ายแรงของการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัรวมทัง้
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ศกัยภาพของอาชญากรมีความพฒันามากย่ิงขึน้ มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ มีการวางแผน

ด าเนินการท่ีซับซ้อน มีก าลังพลมากมาย ท าให้ยากแก่การจับกุม อาทิเช่น กลุ่มโจรสลัดบริเวณ

ชายฝ่ังโซมาเลียและอ่าวเอเดน จากการวิเคราะห์ของส านกัข่าวบีบีซี ประเทศองักฤษพบว่าสมาชิก

ของกลุม่โจรสลดัในประกอบไปด้วยชาวประมงท่ีมีความช านาญในพืน้ท่ีและมีความสามารถในการ

เดนิเรือทะเล มีสมาชิกเป็นอดีตทหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้อาวธุและการตอ่สู้  รวมทัง้มี

สมาชิกเป็นผู้ ช านาญการด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเดินเรือ เช่น ระบบ GPS 

นอกจากนีใ้นกลุ่มปฏิบตัิการกระท าอนัเป็นโจรสลดัแตล่ะกลุ่มยงัมีอาวธุ ยทุโธปกรณ์ท่ีครบมือ เช่น 

ปืนกล AK-47 จรวด PRG วิทยุติดต่อและโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม พร้อมด้วยเรือควบคุมการ

ปฏิบตัิการ (Mother Ship) และเรือยนต์เร็ว7 เป็นต้น อีกทัง้หากเป็นการกระท าโจรสลดัโดยเรียกคา่

ไถ่ก็จะมีการเจรจาต่อรองผ่านนายหน้า มีการช าระเงินผ่านนายหน้าหรือหากช าระเงินเป็นเงินสด

อาจต้องช าระเงินโดยทิง้เงินมากับร่มชูชีพทางเคร่ืองบิน (Airdrop) จึงเห็นได้ว่าการกระท าการอนั

เป็นโจรสลดันัน้มีวิธีการท่ีซบัซ้อนและยากแก่การป้องการและปราบปราม 

 

4) การกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยต่อความม่ันคง

ในทางเศรษฐกิจ 

การกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดท่ีเป็นภัยต่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ความเสียหายนัน้มากกว่าอาชญากรรม

ธรรมดา นอกจากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ทัง้ยงัส่งผลกระทบตอ่การขนส่งสินค้าทางทะเล

และส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการเพิ่มมาตรการป้องกนัเหตโุจรสลดั ซึ่ง ในแตล่ะปีโจร

สลดัสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกเป็นจ านวนหม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มา

จากเหตกุารณ์โจรสลดัโซมาเลีย 

 

                                                           
7 โจรสลดัโซมาเลีย (Piracy of the Somalia )โดยศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ทหารเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชัน้สงู (ศยร.ส

รส.), หน้า 3 [ออนไลน์] แหลง่ที่มา: http://www.navy.mi.th/ians/stg/News/slutso.pdf 

http://www.navy.mi.th/ians/stg/News/slutso.pdf
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เม่ือพิจารณาแล้วผู้ เขียนจงึเห็นด้วยวา่การกระท าอนัเป็นโจรสลดันัน้ครบองค์ประกอบ

ของการเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน จึงเป็นการ

เหมาะสมและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีการแก้ไขกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ก าหนดเพิ่มให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็น

โจรสลดัเป็นความผิดมูลฐาน เน่ืองจากท าให้สามารถน ามาตรการตา่ง ๆ ในกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินมาบงัคบัใช้กบัเงินและทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

ท าให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัดมีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถตดั

วงจรทางการเงินของโจรสลดัให้มีการหมนุเวียนลดน้อยลงจนหยดุสิน้ไป ซึ่งจะท าให้อาชญากรโจร

สลดัขาดแรงจูงใจในการกระท าความผิด เน่ืองจากมีผลประโยชน์ตอบแทนท่ีน้อยลงและมีความ

เส่ียงสงูท่ีจะถกูบงัคบัโดยมาตรการตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมากขึน้  

 อย่างไรก็ตามการก าหนดให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใช้

กฎหมาย จงึสมควรศกึษาและวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

4.4 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงนิกับการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

การวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กับความผิดมูลฐานการกระท าอันเป็นโจรสลัด ผู้ เขียนได้วิเคราะห์ปัญหาในทางกฎหมายและ

อปุสรรคดงันี ้ 

1) การกระท าการอนัเป็นโจรสลดัถือเป็นความผิดสากลท่ีหากมีเกิดกระท าเกิดขึน้นอก

ราชอาณาจกัรแล้ว รัฐทุกรัฐมีอ านาจด าเนินคดีและลงโทษให้รับโทษในราชอาณาจกัรได้ หากการ

กระท าความผิดอันเป็นโจรสลัดนัน้ได้กระท าลงในราชอาณาจักรไทยหรือถือว่าได้กระท าลงใน

ราชอาณาจักรไทยแล้ว การติดตามเพ่ือด าเนินการริบทรัพย์สินและร้องขอให้ทรัพย์ตกเป็นของ

แผน่ดนิยอ่มกระท าได้เหมือนความผิดมลูฐานอ่ืน ๆ แตถ้่าหากการกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้กระท า

นอกราชอาณาจกัรไทยแล้ว แม้จะอยู่ในอ านาจของศาลไทยท่ีจะลงโทษในราชอาณาจกัรได้ ตาม
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มาตรา 28 แหง่พระราชบญัญตักิารป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัก็ตาม ก็ยงัไม่

มีแนวทางท่ีแน่ชดัว่าการบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ

ความผิดมลูฐานการกระท าอนัเป็นโจรสลดัจะเป็นไปในลกัษณะใด จะสามารถบงัคบัใช้มาตรการได้

อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทัง้ความสามารถในการติดตามทรัพย์สินในกรณีท่ีความผิดการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัเกิดขึน้นอกราชอาณาจกัร มีทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัการการกระท าความผิด

อยู่ในต่างประเทศหรือมีการโอนย้ายไปต่างประเทศ การใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินจะ มี

ประสิทธิภาพเพียงไร  

 

2) เน่ืองด้วยการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดสากลท่ีหลายรัฐมีอ านาจในการ

ด าเนินคดีจบัผู้กระท าความผิดมาลงโทษ หากเจ้าหน้าท่ีทหารเรือไทยจบักมุการกระท าอนัเป็นโจร

สลดัได้และอยูใ่นอ านาจของศาลไทยในการด าเนินคดี การด าเนินการลงโทษทางอาญาตอ่ผู้กระท า

ความผิดกระท าการอันเป็นโจรสลัดย่อมเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายไทยซึ่งสามารถใช้

บงัคบัได้อย่างเต็มท่ี แต่ปัญหาท่ีอาจตามมาคือการใช้มาตรการริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการ

กระท าอันเป็นโจรสลัดนัน้อาจเก่ียวพันกับหลายประเทศจึงอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้

มาตรการดังกล่าว อาทิเช่น สามารถใช้มาตรการริบทรัพย์สินหรือร้องขอให้ทรัพย์ตกเป็นของ

แผ่นดินได้กับทรัพย์สินท่ีมีการโอนหรือโยกย้ายออกไปนอกประเทศหรือเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ใน

ตา่งประเทศได้หรือไม ่

 

3) เน่ืองด้วยการกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดสากลท่ีรัฐทุกรัฐสามารถ

ด าเนินคดีในเขตอ านาจศาลของตนได้ หากเกิดการกระท าความผิดขึน้ในทะเลหลวง หากรัฐใด

จบักุมการกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศก าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐนัน้

ในการด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ปัญหาท่ีเกิดตามคือหากรัฐท่ีด าเนินการจบักุมการกระท าอนั

เป็นโจรสลัดนัน้ไม่มีกฎหมายป้องกันการปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด ไม่มีกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมีกฎหมายทัง้สองฉบบัแตไ่ม่ได้บญัญัติให้การกระท าการ

อนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงินแล้ว จะท าให้การด าเนินคดีอาชญากรรม

ท่ีมีความร้ายแรงเป็นภัยคุกคามตกไปอยู่ภายใต้การด าเนินการของรัฐท่ีไม่มีประสิทธิภาพทาง
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กฎหมายและไม่มีมาตรการท่ีดี ซึ่งจะให้เกิดปัญหาตามมาอย่างยิ่งจึงจ าเป็นต้องศึกษาและ

วิเคราะห์ดงันี ้

 

รัฐท่ีจบักมุการ
กระท าอนัเป็นโจร
สลดัและมีอ านาจ

ด าเนินคดี 

กฎหมายลงโทษ
กระท าอนัเป็นโจร

สลดั 

กฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

การก าหนดความผิดการ
กระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็น
ความผิดมลูฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

กรณี1 : รัฐ ก มี มี มี 

กรณี2 : รัฐ ข มี มี ไมมี่ 

กรณี3 : รัฐ ค มี ไมมี่ ไมมี่ 

ตาราง 1 : จ าลองเหตกุารณ์รัฐท่ีจบักมุการกระท าอนัเป็นโจรสลดัและมีอ านาจด าเนินคดีกบัการใช้

บงัคบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

 

 กรณีท่ี 1 : รัฐ ก.  

 เม่ือมีการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเกิดขึน้ในทะเลหลวงอนัเป็นความผิดสากล หากรัฐท่ี

กระท าการจบักมุการกระท าอนัเป็นโจรสลดัและมีอ านาจด าเนินคดีลงโทษความผิดฐานกระท าการ

อนัเป็นโจรสลดัเป็นรัฐท่ีมีบทบญัญัติแห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจร

สลดั มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทัง้มีการก าหนดให้การกระท าอนัเป็นโจร

สลัดเป็นความผิดมูลฐาน จะท าให้การด าเนินคดีรวมทัง้การใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน

จดัการกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตดัวงจร

ทางการเงินและช่วยท าให้อาชญากรมีมูลเหตุจูงใจท่ีน้อยลงในการกระท าความผิด ซึ่งหากทุก

ประเทศมีกฎหมายภายในท่ีมีประสิทธิภาพก็ยิ่งจะช่วยท าให้การบังคับใช้กฎหมายประสบ

ความส าเร็จมากยิ่งขึน้ ประเทศไทยในปัจจบุนัเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีบทบญัญัติของกฎหมายตรงกบั

กรณีท่ี 1- รัฐ ก. 

 กรณีท่ี 2 : รัฐ ข. 
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 หากรัฐท่ีกระท าการจับกุมการกระท าอันเป็นโจรสลัดและมีอ านาจด าเนินคดีลงโทษ

ความผิดฐานกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเป็นรัฐท่ีมีบทบญัญัติแห่งกฎหมายป้องกนัและปราบปราม

การกระท าอนัเป็นโจรสลดั มีกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแตย่งัไม่มีการก าหนดให้

การกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดมูลฐานนัน้ จะท าให้การด าเนินคดีไม่ประสบผลส าเร็จ

เทา่ท่ีควรเน่ืองจากไมส่ามารถน ามาตรการตามกฎหมายฟอกเงินมาบงัคบัใช้กบัทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบั

การกระท าความผิดได้ ดงันัน้จึงควรต้องมีการผลกัดนัให้รัฐประเภทนีก้ าหนดให้การกระท าอนัเป็น

โจรสลดัเป็นความผิดมลูฐาน รวมทัง้ควรมีนโยบายหรือมาตรการระหว่างประเทศมาด าเนินการกบั

ความผิดสากลในกรณีเช่นนีว้่าควรให้อ านาจในการด าเนินคดีตกกบัแก่รัฐหรือควรให้อยู่กบัรัฐอ่ืนท่ี

มีกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ เป็นต้น 

 กรณี 3 : รัฐ ค  

 หากรัฐท่ีกระท าการจับกุมการกระท าอันเป็นโจรสลัดและมีอ านาจด าเนินคดีลงโทษ

ความผิดฐานกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นรัฐท่ีมีแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั แตไ่ม่มีกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จะท า

ให้การด าเนินคดีคล้ายกบักรณี 2 : รัฐ ข คือไม่สามารถน ามาตรการตามกฎหมายฟอกเงินมาบงัคบั

ใช้กับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดได้อาจเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไป 

ดงันัน้จงึควรต้องมีการผลกัดนัให้รัฐประเภทนีต้รากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ

ให้มีก าหนดการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐาน  

 

4) การแก้ไขกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยเพิ่มความผิดการกระท าอนั

เป็นโจรสลัดเป็นมูลฐานนัน้เป็นการแก้ไขตามค าแนะน าของ FATF ท่ีก าหนดให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีความบกพร่องทางยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและขาด

กฎหมายท่ีเป็นมาตรฐานสากลด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศไทยจึงได้มีการ

แก้ไขกฎหมายเพิ่มความผิดมลูฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเห็นได้ว่าการแก้กฎหมายนัน้

เหตผุลเพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามการประเมินของ FATF ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อบกพร่อง

และไร้แนวทางในการน ามาปฏิบตัิ เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มีกรณีศึกษาการฟอกเงินจากโจร
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สลัดมากนัก จึงอาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัในรูปแบบใดและอย่างไร  

 

4.5 วิเคราะห์การน าเอามาตรการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิมา

ใช้บังคับกับการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

การกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นอาชญากรรมท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล 

เศรษฐกิจ การเงิน และอตุสาหกรรมการเดินเรือทะเลของประเทศไทยและทกุประเทศทัว่โลกอย่าง

มาก อีกทัง้เป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญของเงินทุนในการสนับสนุนการก่อให้เกิดอาชญากรรมอ่ืน ๆ 

ตามมา เช่น การกระท าอนัเป็นโจรสลดั การก่อการร้าย การค้าอาวธุ การค้าขายเรือเดินทะเลท่ีผิด

กฎหมาย เป็นต้น การท่ีประเทศไทยได้ก าหนดให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะท าให้เกิดประโยชน์และได้รับ

ผลกระทบ ดงันี ้

 

4.5.1 ประโยชน์ 

1) การป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัดมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

การกระท าการอันเป็นโจรสลัดเป็นอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงอย่างมากและมี

มลูเหตจุงูใจคือเงินท่ีได้จากการกระท าความผิดจ านวนมหาศาล มีลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ มีการกระท าความผิดในหลายพืน้ท่ีและท่ีการโอนหรือยักย้ายทรัพย์สินท่ีได้มาจากการ

กระท าความผิดไปหลายประเทศ ซึ่งหากมีกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งมายบัยัง้ตดัวงจรเงินเหล่านัน้

ได้จะท าให้อาชญากรมีแรงจงูใจในการกระท าความผิดลดลง  

ก่อนมีการบญัญัติให้ความผิดการกระท าการอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินนัน้ การบงัคบัใช้กฎหมายจะคอ่นข้างมีอยู่อย่างจ ากดั หากมีการกระท าอนั

เป็นโจรสลดัเกิดขึน้อนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติดงักล่าว การริบทรัพย์สินท่ีได้มาจากการ

กระท าความผิดต้องเป็นไปตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายอาญาเท่านัน้ซึ่งมีขอบเขตของการ
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ริบทรัพย์วา่จะริบทรัพย์สินได้ตอ่เม่ือมีการฟ้องร้องผู้กระท าความผิดและศาลต้องพิพากษาว่าจ าเลย

มีความผิดถึงจะริบทรัพย์สินได้  เม่ือมีการเพิ่มให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงท าให้สามารถน ามาตรการริบทรัพย์สินมา

บงัคบัใช้ได้อย่างเต็มท่ีแม้ว่าจะมีการโอนย้ายหรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท า

ความผิด  สามารถร้องขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน และไม่มีภาระพิสูจน์อย่างในคดีอาญา 

รวมทัง้สามารถลงโทษทางอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่ากฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินช่วยท าให้การป้องกันและปราบปรามการกรท าอันเป็นโจรสลัดมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาท่ีวิธีการตามประมวลกฎหมายอาญาไม่สามารถ

ด าเนินการหรือจดัการกับทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดได้ มาตรการริบทรัพย์สินตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเป็นมาตรการทางแพ่งนัน้ท าให้การด าเนินคดีมี

ความรวดเร็วและประสบผลส าเร็จมากย่ิงขึน้  

 

2) ความม่ันคงในการเดินเรือทะเลและความเสถียรภาพของเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีติดทะเลและมีเส้นทางการเดินเรือท่ีส าคัญแห่งหนึ่งใน

ภูมิภาค การท่ีประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมา

ด าเนินการกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดันัน้นอกจากเป็นการลดแรงจงูใจในการกระท าการอนัเป็น

โจรสลดัแล้ว ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ตา่งประเทศท่ีเดินเรือในภูมิภาคนีแ้ละช่วยท าให้เกิด

ความมัน่คงในการเดินเรือทะเลมากยิ่งขึน้เน่ืองจากปัจจุบนัการขนส่งทางทะเล การเดินเรือทาง

ทะเลรวมทัง้อตุสาหกรรมการประมงนัน้ต้องเผชิญกบัปัญหาการกระท าอนัเป็นโจรสลดั ท าให้ต้อง

สูญเสียทรัพย์สินและเงินไปเป็นจ านวนมากในการช าระค่าไถ่ ในการจ้างทีมงานรักษาความ

ปลอดภยัในเรือเพิ่มและท าประกนัภยัเพิ่มเตมิ รวมทัง้ต้องมีการหลีกเล่ียงเส้นทางเดินเรือท่ีอนัตราย

ตอ่การถกูกระท าอนัเป็นโจรสลดัโดยเดนิเรือในเส้นทางอ่ืนซึ่งอ้อมและไกลกว่าเส้นทางเดิมมากจึงมี

คา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้  

นอกจากนีเ้ม่ือมีการน ามาตรการริบทรัพย์สินตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินมาใช้ท าให้เป็นการยบัยัง้และตดัวงจรเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าอนัเป็น

โจรสลดัซึ่งเงินนอกระบบ ไม่ให้เข้าไปหมุนเวียนอยู่ในระบบการเงิน ท าให้ระบบเศรษฐกิจประเทศ
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ไทยมีความมัน่คงมากยิ่งขึน้ ซึง่หากทกุประเทศได้มีมาตรการเช่นว่านีก็้ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลก

มีความมัน่คงมีเสถียรภาพยิ่งขึน้ไป 

 

3) ด้านภาพลักษณ์และความเช่ือม่ันจากนานาประเทศ 

ปัจจบุนัประเทศไทยได้ถกูนานาชาติกล่าวหาว่าเป็นประเทศท่ีเป็นแหล่งการฟอกเงินท่ี

ส าคญัท่ีหนึง่ของโลกซึง่นานาชาตติา่งจบัตามองวา่ประเทศจะมีมาตรการเพิ่มเติมเก่ียวกบักฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่อย่างไร ดงันัน้การท่ีประเทศไทยได้เพิ่มหลายความผิด

รวมทัง้การกระท าการอันเป็นโจรสลัดซึ่งเป็นความผิดสากลเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยนัน้

กระตือรือร้นในการป้องการและปราบปรามการฟอกเงินรวมทัง้มีจุดยืนว่าจะไม่ให้ประเทศของ

ตนเองเป็นแหล่งการฟอกเงินและมีความตัง้ใจท่ีจะปราบปรามการฟอกเงินให้หมดสิน้ไปซึ่ง

สอดคล้องกับเจตนารมณ์และความร่วมมือของนานาประเทศ การแก้ไขกฎหมายครัง้นีจ้ึงเป็นการ

น าไปสู่ความสัมพันธ์อนัดีของประเทศไทยกับนานาชาติ และยงัเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย 

 

4.5.2 ผลกระทบ 

การก าหนดให้ความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนัน้

นอกจากจะมีประโยชน์ตอ่ประเทศชาติแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีหน้าท่ี

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั มาตรา 4 คือเจ้าหน้าท่ีทหารเรือ 

ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวได้ให้อ านาจทหารเรือในการสืบสวนสอบสวนในเบือ้งต้นโดยแสวงหา

ข้อเท็จจริงและหลกัฐานรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกับการกระท าอนัเป็นโจรสลดั ตลอดจนมี

อ านาจควบคมุเรือหรืออากาศยานและสิ่งของท่ีจะใช้หรือได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้มาจาก

การกระท าความผิด ตามมาตรา 7 แม้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทหารเรือจะเป็นอ านาจเพ่ือ

เป็นไปในการสืบสวนสอบสวนในเบือ้งต้นและกระท าได้เท่าท่ีจ าเป็น  แต่ก็อาจเกิดการบงัคบัใช้
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กฎหมายท่ีซ า้ซ้อนระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จึงจ าเป็นท่ีจ าต้องให้ความรู้แก่ผู้ บังคับใช้

กฎหมายและมีแนวทางในการปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

4.6 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและมาตรการอ่ืน

ที่เหมาะสม 

 เน่ืองด้วยเพิ่งมีการแก้ไขบญัญัติให้มีการกระท าอันเป็นโจรสลดัตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินซึ่งยงัไม่ปรากฏกรณีศกึษาหรือปัญหาจากการบงัคบัใช้มาก่อนมากนกั อีกทัง้ความผิด

ฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ท่ีได้กระท าในทะเลหลวงตามบทบญัญัติประมวลกฎหมายอาญาท่ีถือ

เป็นความผิดฐานโจรสลดัเช่นเดียวกนัก็ไม่ได้เคยถูกบญัญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงินมาก่อนเชน่กนั ท าให้ยงัไมป่รากฏกรณีศกึษาการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินกบัความผิดในฐานดงักลา่วในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 แม้จะยังไม่ปรากฏกรณีศึกษาและแนวทางการใช้บังคับในประเทศไทยมาก่อน จาก

การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการบญัญัติให้การกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความเป็นผิดมูลฐานนัน้

ก่อให้เกิดทัง้ผลดีและผลเสีย อาจเกิดปัญหาและอปุสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายได้ จึงจ าเป็นต้อง

หาแนวทางในการบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่วให้มีประสิทธิภาพและสามารถสมัฤทธ์ิผลตอ่ไป  

 เน่ืองด้วยการกระท าการอนัเป็นโจรสลดันัน้เป็นความผิดสากลแตกตา่งจากความผิดมลูฐาน

อ่ืน ๆ ท่ีความผิดมกัเกิดขึน้ในราชอาณาจกัร ความผิดฐานการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดท่ี

ศาลไทยและศาลตา่งประเทศมีอ านาจด าเนินคดีลงโทษได้แม้ความผิดจะเกิดขึน้นอกราชอาณาจกัร

ของประเทศตนเอง  ด้วยเหตนีุก้ารกระท าอนัเป็นโจรสลดัจึงเป็นความผิดท่ีเก่ียวพนักับเขตอ านาจ

ของหลายประเทศ อีกทัง้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดมกัเก่ียวข้องกบัหลายประเทศ

เช่นกัน ดงันัน้ในล าดบัแรกจึงควรมีมาตรการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมี

ความเก่ียวข้องเก่ียวกับการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลัด

และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้เข้าใจถึงลกัษณะของการกระท าความผิดและ

ความสัมพนัธ์กันของการกระท าอันเป็นโจรสลดัและการฟอกเงินดงักล่าว เพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจมากขึน้ และเน่ืองด้วยการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดสากลย่อมเป็นการยากในการ
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แสวงหาหรือติดตามพยานหลักฐานจึงควรมีมาตรการ ระหว่างประเทศในการแสวงหา

พยานหลกัฐานรวมทัง้มีการให้ค าแนะน าและแบง่ปันข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัเป็น

โจรสลดัและการฟอกเงินระหว่างกนั ในรายงานของ FATF เองก็ได้เสนอให้มีความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมายฟอกเงินกับการกระท าอันเป็นโจร

สลดันัน้ประสบผลส าเร็จ อาทิเชน่ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดบัชาติและนานาชาติเพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการสืบสวนการกระท าอนัเป็นโจรสลดัและส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้หมดมีส่วนร่วมในข้อมูล ท่ี เ ก่ียวข้องกับการกระท าอันเป็นโจรสลัดและใช้ ข้อมูลเป็น

พยานหลักฐานในการด าเนินคดี ทัง้ยังเสนอว่าควรมีแผนการระดบัชาติท่ีสนับสนุนให้มีการการ

บงัคบัใช้กฎหมายและมีเจ้าหน้าท่ีผู้ มีในการตรวจสอบและติดตามกระแสของเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการ

กระท าอันเป็นโจรสลัด ทัง้ยังควรเพิ่มกลไกช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ข้อมูลได้จากความ

หลากหลายของแหลง่ท่ีมารวมถึงจากหนว่ยทหารและหน่วยสืบราชการลบัเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใช้

ข้อมูลร่วมกัน นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วยังต้องมีมาตรการส่งเสริมในการ

ประสานงานท่ีดีตอ่บคุลากรหรือหนว่ยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายทัง้สองฉบบัดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลดีให้

การบงัคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดมูลฐานการกระท าอันเป็นโจรสลัดประสบผลดีและ

ประสบผลส าเร็จ 

   



บทที่ 5

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้มานานหลายพนัปีและยงัคงเกิดตอ่เน่ืองอยู่ใน

ปัจจบุนั ทกุภูมิภาคในโลกแห่งนีย้งัคงต้องเผชิญภยนัตรายในท้องทะเลจากการกระท าอนัเป็นโจร

สลดั การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรงและยงัเป็นอาชญากรรมให้ผลประโยชน์

ตอบแทนท่ีสูงท าให้เหล่าอาชญากรเกิดแรงจูงใจในการกระท าความผิด  อีกทัง้การป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเป็นไปได้ยากเน่ืองจากเป็นความผิดท่ีเกิดขึน้ในท้องทะเล

โดยเฉพาะในทะเลหลวงซึ่งการจดัก าลงัทางทหารเพ่ือป้องกันอาชญากรรมประเภทนีจ้ึงเป็นไปได้

ยากและไมส่ามารถท่ีจะครอบคลมุท้องทะเลทกุสว่นของโลกได้ การกระท าอนัเป็นโจรสลดันัน้มีการ

พฒันาจากอดีตท่ีแรกเร่ิมจากเป็นโจรสลดัเพราะต้องการแสวงหาอ านาจและขยายดินแดน พฒันา

มาเป็นการกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเพ่ือปล้นสินค้าและทรัพย์สินในเรือ ยึดเรือหรือน าเรือไปขาย

ในราคาสูง จนในปัจจุบนักลุ่มโจรสลดัได้พฒันามาเป็นรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมมากขึน้ มี

สมาชิกเป็นจ านวนมาก มีจุดมุ่งหมายและความประสงค์ท่ีแน่ชดัโดยจะมุ่งเน้นกระท าอนัเป็นโจร

สลดัเพ่ือเรียกคา่ไถ่ เน่ืองจากท าให้ได้ผลประโยชน์ตอบตอบแทนจ านวนมหาศาลและยงัมีการช าระ

เงินคา่ไถ่อยา่งรวดเร็วเพ่ือแลกกบัการปล่อยเรือและลกูเรือ  

 การกระท าอันเป็นโจรสลัดได้หายไปจากพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของโลกเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่

หลงัจากเงียบหายไปนาน โจรสลดัได้ฟืน้คืนกลบัมาอีกครัง้ในช่วงไม่ก่ีสิบปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

ตามแนวชายฝ่ังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ บริเวณเขตรอยตอ่น่านน า้จีน-เวียดนาม 

ชายฝ่ังตะวันตกของอเมริกาใต้และบางส่วนของแคริบเบียน บริเวณปากทะเลแดง หรือตามแนว

ชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัออกและตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายฝ่ังโซมาเลียและอ่าวเอเดน 

ในปัจจบุนัพืน้ท่ีของโลกท่ีมีปัญหาโจรสลดัมากท่ีสุดคือโจรสลดับริเวณชายฝ่ังโซมาเลียและอ่าวเอ

เดน ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเกิดขึน้มากท่ีสดุในทศวรรษนีแ้ละเป็นปัญหาท่ีนบัวนั

ยิ่งรุนแรงมากขึน้ ชายฝ่ังโซมาเลียไม่เป็นเพียงพืน้ท่ีท่ีถูกกระทบจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด

เท่านัน้ ยังมีอ่าวกิเนียทางแอฟริกตะวนัตกท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเสียงสูง ซึ่งในปี 2009 เป็นต้นมา 
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เหตกุารณ์โจรสลดัเกือบทัว่ทัง้โลกถกูปล้นโดย “โจรสลดัโซมาเลีย” การกระท าอนัเป็นโจรสลดัใน

สมยันีจ้ะมีลักษณะเป็นการปล้นเรือหรือโจรสลัดอากาศปล้นอากาศยานโดยมุ่งหมายไปท่ีสินค้า 

ปล้นและยดึสินค้าในคลงัสินค้า หรือลกัพาตวั ยึดเรือและจบัตวัลกูเรือไว้เพ่ือเรียกคา่ไถ่ มีการขู่เข็ญ

และท าร้ายร่างกายจนกว่าจะได้รับคา่ไถ่ ซึ่งสถานการณ์โจรสลดัในปัจจบุนันีเ้กือบทัง้หมดของการ

กระท าอันเป็นโจรสลัดมักจะเก่ียวข้องกับการเรียกค่าไถ่  จากรายงานในปี ค.ศ. 2002-2004 มี

เหตกุารณ์โจรสลดัเกิดขึน้ 350-400 ครัง้ท าให้นานาชาติเกิดการต่ืนตวัขึน้อีกครัง้หนึ่งท่ีจะร่วมมือ

การแก้ปัญหาโจรสลดัให้หมดไป แตแ่ล้วในปี ค.ศ. 2008-2009 โจรสลดัได้เพิ่มเพิ่มขึน้อย่างฉับพลนั

บริเวณชายฝ่ังโซมาเลีย  กลายเป็นเหตกุารณ์อนัดบัต้นของโลก ๆ ท่ีได้รับความสนใจของประชาคม

ระหวา่งประเทศ เน่ืองจากเส้นทางการเดนิเรือการค้าท่ีส าคญัหลายแห่งของโลกได้ถกูคกุคามและมี

การเรียกค่าไถ่เพิ่มขึน้ถึงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยโจรสลัดโซมาเลีย  นอกจากโจรสลัด

โซมาเลียดงักล่าวแล้วปัจจุบนัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็ยงัคงต้องเผชิญกับปัญหาโจร

สลดัอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดขึน้บริเวณน่านน า้ของประเทศอินโดนีเซียและบริเวณช่อง

แคบมะละกาและสิงคโปร์ อนัเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการค้าขายทางทะเลของภูมิภาค 

ไม่เพียงแต่น ามาซึ่งความไม่ปลอดภัยทางทะเลแล้วยงัน าความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ านวน

มหาศาลอีกด้วย 

 กฎหมายไทยท่ีใช้บงัคบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัคือประมวลกฎหมายอาญา(ความผิดฐาน

ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง) และตอ่มามีการตราพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม

การกระท าอนัเป็นโจรสลดั พ.ศ. 2534 ซึ่งได้นิยามความหมายของการกระท าอนัเป็นโจรสลดัไว้

อย่างกว้างขวางและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับความหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ

อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ดงันี ้

  มาตรา 4  “กระท าการอนัเป็นโจรสลดั” หมายความวา่  

 (ก)  ยึด หรือเข้าควบคมุเรือล าใด โดยใช้ก าลงัหรือโดยขู่เข็ญว่าจะกระท าอนัตรายต่อเรือ 

หรือโดยใช้ก าลงัประทษุร้ายหรือโดยขูเ่ข็ญวา่จะใช้ก าลงัประทษุร้ายตอ่บคุคลในเรือนัน้ 

(ข)  ท าลายเรือ ท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัน่าจะเป็น

เหตใุห้เกิดความเสียหายแก่เรือ 
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(ค)  หนว่งเหน่ียว กกัขงั หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้ อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

หรือ  

(ง)  ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึง่ได้กระท าในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะไม่ว่า

จะเป็นของประเทศใดโดยบุคคลในเรือเอกชนหรืออากาศยานเอกชนล าหนึ่งต่อเรือบุคคล หรือ

ทรัพย์สินในเรืออีกล าหนึง่ และได้กระท าไปเพ่ือประโยชน์สว่นตวัของผู้กระท านัน้ 

 เม่ือพิจารณานิยามของการกระท าอนัเป็นโจรสลดัจะเห็นได้ว่าการกระท าการอนัเป็นโจรสลดั

ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศมีนิยามท่ีคล้ายคลึงกันคือเป็นการกระท าในทะเล

หลวงหรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เป็นการกระท าท่ีมุ่งในทางส่วนตวัและลกัษณะการกระท าเป็นการ

กระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ตามกฎหมายไทยจะบญัญัติถึงลักษณะการกระท าท่ีกว้างและ

ครอบคลุมกว่าไม่เพียงแค่การปล้นสะดมหรือหน่วงเหน่ียวกักขังเท่านัน้ แต่รวมถึงการยึด เข้า

ควบคมุเรือ การท าลายเรือท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือด้วย อีกทัง้ตามกฎหมายไทยต้องเป็นการ

กระท าตอ่เรือ บคุคลหรือทรัพย์สินในเรือเทา่นัน้ ไมร่วมถึงการกระท าตอ่อากาศยาน 

 นอกจากนีใ้นพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัมีบทลงโทษ

ท่ีรุนแรง มีบทบญัญัติให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีทหารเรือในการปฏิบตัิการเพ่ือป้องกันและปราบปราม

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้อยา่งเต็มท่ี และบญัญัติให้อ านาจศาลไทยมีอ านาจลงโทษการกระท า

อนัเป็นโจรสลดัได้แม้วา่การกระท าความผิดจะเกิดขึน้นอกราชอาณาจกัร 

เน่ืองด้วยความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดสากล ทัง้ยงัมีความเก่ียวพนัทาง

ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดในหลายประเทศ มีการโอนย้ายเงินหรือทรัพย์สินท่ี

เก่ียวกบัการกระท าความผิดกระจายไปยงัหลายประเทศทัว่โลกเพ่ือปกปิดแหล่งท่ีมาและฟอกเงิน

เปล่ียนเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีชอบด้วยกฎหมายซึ่งท าให้ยากแก่การติดตาม ท าให้เงินนอกระบบ

กลายเป็นเงินในระบบซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างมาก ไม่เพียงแต่ฟอกเงิน

เทา่นัน้ยงัปรากฏวา่อาชญากรท่ีกระท าการอนัเป็นโจรสลดันัน้ยงัได้น าทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท า

ความผิดไปท าธุรกิจประเภทอ่ืน รวมทัง้น าไปสนบัสนุนการกระท าอนัเป็นโจรสลัดในคราวต่อไป 

รวมทัง้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชญากรรมอ่ืน ๆ อีกด้วย ซึ่งในอดีตการด าเนินคดีอาญากับ

ผู้ กระท าความผิดฐานกระท าการอันเป็นโจรสลัดนัน้มีวิธีด าเนินการเหมือนกับคดีอาญาอ่ืนๆ  
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รวมทัง้การจดัการกับเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดหรือการริบทรัพย์เป็น

ตามกฎหมายอาญาซึ่งมีข้อจ ากัดมากมาย ท าให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการ

กระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเม่ือมีการโอนย้ายเปล่ียนสภาพไปก็ไม่สามารถติดตาม

ไปด าเนินการได้ ซึง่เม่ือคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน 

(Financial Action Task Force on Money Laundering หรือ FATF) ได้ก าหนดให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีความบกพร่องในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและตอ่ต้านการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย ซึง่การก าหนดรายช่ือประเทศไทยนัน้สง่ผลกระทบตอ่สถาบนัการเงินภาค

ธุรกิจและภาคประชาชนในการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศและอาจส่งผลกระทบใน

เศรษฐกิจในภาพรวม จึงได้มีการแก้ไขพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยพิจารณาจากข้อสงัเกตจองผู้ ประเมินหรือ FATF เป็นหลกั 

จากการประเมินของ FATF ระบวุา่ประเทศไทยมีความบกพร่องด้านกฎหมาย ความผิดมลูฐานตาม

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีอยู่ไม่ครอบคลมุความผิดท่ีร้ายแรงทัง้หมดและไม่

ครอบคลมุตามความผิดท่ี FATF ก าหนดไว้ จึงได้มีการเพิ่มความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินอีก 12 ความผิดมลูฐานซึง่หนึง่ในนัน้คือการกระท าอนัเป็นโจรสลดัตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลดั ซึ่งจะท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากมีมาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตก

เป็นของแผ่นดินจะตดัวงจรทางการเงินของความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดั ไม่ว่าจะมีการโอน 

ยกัย้ายหรือแปรสภาพทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด อาชญากรจะไมส่ามารถน าเงินนอก

ระบบเหล่านีไ้ปหมนุเวียนหรือใช้เป็นประโยชน์ได้อีกตอ่ไปซึ่งมีผลดีเป็นการลดมลูเหตจุูงใจในการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัเพราะเหตปัุจจยัด้านการเงิน มาตรการตามกฎหมายป้องกนัและปรามปราม

การฟอกเงินนีศ้าลสามารถสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ทันทีถ้าเข้าข้อสันนิษฐานตาม

กฎหมายว่ามีการกระท าความผิดมูลฐานเกิดขึน้โดยไม่ว่าจะมีการจบักุมตวัผู้กระท าความผิดได้

หรือไมห่รือผู้กระท าความผิดจะถกูลงโทษหรือไม่ก็ตามซึ่งแตกตา่งจากคดีอาญาทัว่ไป  นอกจากจะ

ท าให้การป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัมีประสิทธิภาพแล้ว ยงัช่วยท าให้ระบบ

เศรษฐกิจเกิดความมีความเสถียรภาพและการเดนิเรือทะเลมีความมัน่คงเน่ืองจากมีความปลอดภยั

ในท้องทะเลมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้ประเทศไทยได้รับรับการยอมรับจากนานาประเทศว่าประเทศ
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ไทยมีเจตนารมณ์ท่ีจะป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริงจงั เป็นการสร้างความเช่ือมัน่

ให้กบัตา่งชาต ิ

การกระท าการอนัเป็นโจรสลดันัน้เป็นความผิดท่ีแตกตา่งจากความผิดมลูฐานอ่ืน ๆ ตรงท่ี

เป็นความผิดสากล สถานท่ีเกิดความผิดมกัอยู่ในทะเลหลวง ความผิดฐานการกระท าอนัเป็นโจร

สลัดจึงเป็นความผิดท่ีศาลไทยและศาลต่างประเทศมีอ านาจด าเนินคดีลงโทษได้แม้ความผิดจะ

เกิดขึน้นอกราชอาณาจกัรของประเทศตนเองก็ตาม  ด้วยเหตนีุก้ารกระท าอนัเป็นโจรสลดัท าให้เป็น

ความผิดท่ีเก่ียวพันกับเขตอ านาจของหลายประเทศ อีกทัง้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท า

ความผิดมักเก่ียวข้องกับหลายประเทศเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมรวมทัง้ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศมาส่งเสริมการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

การกระท าการอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดท่ีร้ายแรงกระทบตอ่การเดินเรือในท้องทะเลและ

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลัด

เป็นความผิดท่ีให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจ านวนมหาศาล ในแต่ละปีเหล่าโจรสลดัมีรายได้จาก

การกระท าความผิดเป็นจ านวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินกลายเป็นมูลเหตจุูงใจในการกระท า

การอนัเป็นโจรสลดัซึ่งวิธีการท่ีจะป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัได้ก็คือการตดั

วงจรทางการเงินของกลุ่มโจรสลดั ซึ่งเม่ือขาดเงินหมนุเวียนแล้วจะท าให้มลูเหตจุงูใจในการกระท า

ความผิดนัน้ลดลง ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ความผิดการกระท าอันเป็นโจรสลัดและกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควบคู่กันแล้วนัน้ผู้ เขียนเห็นว่าควรมีแนวทางเพิ่มเติมในการ

บงัคบัใช้กฎหมายให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพดงันี ้

1. เน่ืองด้วยการกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดสากลและมกัมีความเก่ียวพันกับ

หลายประเทศจงึควรมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ในการบงัคบัใช้กฎหมายการ

กระท าการอนัเป็นโจรสลดัรวมทัง้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งทางคณะท างาน

เฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงินหรือ FATF ก็ได้มีความเห็นควรให้มี
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ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ เขียนมี

ความเห็นวา่ควรมีความร่วมมือมีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองการแสวงหาพยานหลกัฐาน 

1.2 ความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองการให้และแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัการฟอก

เงินท่ีเก่ียวข้องกับความผิดมูลฐานการกระท าอนัเป็นโจรสลัดและการฟอกเงิน เช่น การเปิดเผย

บญัชีรายช่ือของหมายเลขอนกุรม บญัชีธนาคาร หมายเลขโทรศพัท์ และข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การฟอกเงิน 

1.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการประสานงานร่วมกัน เช่นอาจจะจัดตัง้

หน่วยงานข่าวกรองหรือองค์กรเฉพาะกิจใด ๆ ขึน้มาเพ่ือประสานงานร่วมกันท าให้การบงัคบัใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

1.4 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้มาตรการริบทรัพย์สิน ในกรณีท่ี

ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัความผิดกระท าอนัเป็นโจรสลดัท่ีอยู่ในเขตอ านาจของรัฐอ่ืน แตก่ารกระท า

อนัเป็นโจรสลดัอยูใ่นการพิจารณาของอีกรัฐหนึง่ 

2. เน่ืองด้วยในปัจจุบนับางประเทศยังไม่มีการตราและบงัคบัใช้กฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงไม่มีการก าหนดให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมูลฐาน 

จึงท าให้โลกเกิดความไม่เสถียรภาพในการป้องกนัและปราบปราม อีกทัง้หากรัฐท่ีมีอ านาจจบักุม

การกระท าอนัเป็นโจรสลดัซึ่งเป็นความผิดสากลเป็นรัฐท่ีไม่มีกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพแล้วจะท า

ให้เกิดปัญหาและไมส่ามารถปรามปรามอาชญากรรมได้อยา่งแท้จริง ดงันัน้จงึควรมีมาตรการดงันี ้

2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประเทศหลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินรวมทัง้ให้มีการก าหนดให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐาน  

2.2 มาตรการรับรองในกรณีหากประเทศท่ีด าเนินการจบักมุการกระท าอนัเป็นโจร

สลดั   ไมมี่กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือมีกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินแตไ่มไ่ด้บญัญตัิให้การกระท าอนัเป็นโจรสลดัเป็นความผิดมลูฐาน จึงควรมีมาตรการความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในจดัการปัญหาดงักล่าวเพ่ือให้สามารถน ามาตรการตามกฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ได้ อาทิเช่น มีการลงนามร่วมกันในอนุสญัญาท่ีเก่ียวกับความ
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ร่วมมือระหวา่งประเทศในการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัการกระท า

อนัเป็นโจรสลดัโดยในเนือ้หาของอนสุญัญา โดยอาจระบวุา่ 

- ถ้ารัฐท่ีจับกุมการกระท าอันเป็นโจรสลัดไม่มีกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินแล้ว อาจให้น ากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของรัฐอ่ืนท่ีมี

ความเก่ียวพนักบัความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดัท่ีเป็นความผิดหลกัมาบงัคบัใช้ หรือ 

- หากมีรัฐหลายรัฐร่วมกันจับกุมการกระท าอันเป็นโจรสลัดจะให้รัฐท่ีมี

กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นรัฐในการด าเนินคดีต่อไป ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินการกรณีความผิดการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

3. แม้การก าหนดให้ความผิดการกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดมูลฐานจะท าให้

เกิดผลดีตอ่การป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั แตเ่น่ืองด้วยเป็นความผิดสากล

อยูใ่นหลายเขตอ านาจศาลและเป็นความผิดท่ีเข้าสู่การด าเนินคดีของศาลไทยคอ่นข้างน้อยและยงั

ไม่ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าอนัเป็นโจรสลดัจึงอาจส่งผลในการบงัคบัใช้กฎหมายกรณีการ

กระท าอนัเป็นโจรสลดัและกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน จึงเห็นว่าฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรก าหนดระเบียบปฏิบตัิ นโยบายหรือ

มาตรการตา่งๆ เก่ียวกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัให้มากขึน้เพ่ือประโยชน์ในการบงัคบัใช้กฎหมาย

ตอ่ไป 

4. นอกจากมาตรการต่าง ๆ แล้ว ต้องมีการเผยแพร่ความรู้ให้บคุลากรและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกระท าอนัเป็นโจรสลดัว่ามีลกัษณะการด าเนินการเป็น

อย่างไร ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและนานาชาติอย่างไร ทัง้ส่งเสริมความรู้ให้ กับเจ้าหน้าท่ี

ทหารเรือซึ่งเป็นผู้ มีอ านาจจบักุมสืบสวนสอบสวนกระท าอนัเป็นโจรสลดัให้มีความรู้เก่ียวกับการ

ฟอกเงินและเจ้าพนกังานท่ีมีหน้าท่ีตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการกระท าอนัเป็นโจรสลดัเพ่ือให้ทัง้สองหน่อยงานนัน้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง

รู้ทนัอาชญากร และบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าการบญัญัติให้การกระท าอันเป็นโจรสลัดตามพระราชบญัญัติ

ป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 เป็นความผิดมูลฐานตาม
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นัน้จะท าให้การป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดัมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ แตอ่ย่างไรก็ดีความผิด

การกระท าอันเป็นโจรสลัดเป็นความผิดสากลท่ีมีความเก่ียวพันหลายประเทศรวมทัง้อยู่ในเขต

อ านาจศาลของหลายรัฐจึงจ าเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินการบังคบัใช้กฎหมาย รวมทัง้ควรมีมาตรการภายในประเทศท่ีแน่ชัดถึงแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัความผิดมลูฐานกระท าอนัเป็น

โจรสลดัดงักลา่วเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

   



รายการอ้างอิง 

 

ภาษาไทย 
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